
 

 

 

Stredisko pre štúdium práce a rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedický súbor 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava, január 2006 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Obsah 
 

                                                                                                                       str. 

Úvod    .....................................................................................................       5 

Informácie pre používateľa   ................................................................       7 

 Zostava zborníka   ...................................................................................       7 

       Zoznam použitých skratiek  ....................................................................       7 

       Encyklopedická časť  ............................................................................      10 

I. Základné pojmy BOZP  ................................................................      10 

II. Pracovné prostredie  ......................................................................      46 

III. Hluk, vibrácie  ...............................................................................      57 

IV. Svetelné pomery  ............................................................................     91 

V. Klíma, prašnosť  .............................................................................   104 

VI. Ergonómia a fyziologické aspekty BOZP  ......................................  130 

VII. Organizácia starostlivosti o BOZP, dozor, inšpekcia  .....................  140 

VIII. Pracovné podmienky (pracovno-právne aspekty)  ........................... 180 

IX. Psychologické aspekty BOZP  .......................................................... 193 

X. Ochrana a podpora zdravia zamestnancov  ....................................... 213 

XI. Pedagogické aspekty BOZP  ............................................................. 236 

XII. Ochrana životného prostredia   .......................................................... 255   

XIII. Ekonomické aspekty BOZP   ............................................................. 291 

XIV. Osobné ochranné pracovné prostriedky   ........................................... 303 

XV. Manipulácia s materiálom, doprava   ................................................. 315  

XVI. Chemická bezpečnosť  ....................................................................... 339 

XVII. Ochrana pred požiarmi  ...................................................................... 369 

XVIII. Mechanické ohrozenie  ....................................................................... 398 

XIX. Bezpečnosť strojov a strojových zariadení  ........................................ 412 

XX. Bezpečnosť elektrických zariadení (elektrická bezpečnosť)  .............. 436 

XXI. Bezpečnosť technických zariadení  ..................................................... 477 

XXII. Bezpečnosť náradia a pracovných pomôcok  ...................................... 496 

XXIII. Bezpečnosť pri zváraní  ........................................................................512 

 



 4

XXIV. Ionizujúce a neionizujúce žiarenie  ...................................................... 529 

       XXV.  Havarijná prevencia  ............................................................................. 564 

       XXVI. Výbuchová prevencia  .......................................................................... 574 

XXVII. Medzinárodné organizácie  ................................................................. 587 

Vecný register  ................................................................................................ 592 

Zoznam použitej literatúry  ........................................................................... 615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

Úvod 
   

Vypracovanie encyklopedického súboru pre oblasť bezpečnosti a komplexnej ochrany 
života a zdravia zamestnancov bolo predmetom projektu tematického štátneho programu 
výskumu a vývoja „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ vyhláseného Ministerstvom 
školstva SR. 

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky 
Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového 
významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho 
s princípmi Svetovej zdravotníckej organizácie a uplatňovaného v priemyslovo-
vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V súlade s týmito 
prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie 
podmienok pre bezpečnú a zdraviu nezávadnú prácu, ale aj predpoklady pre pracovnú a 
sociálnu pohodu, sociálnu ochranu zamestnancov, ochranu pracovného a životného prostredia  
a ochranu hospodárskych hodnôt. Preto cieľom BOZP je nielen predchádzať nenahraditeľným 
stratám na ľudských životoch a škodách na zdraví pri pracovných úrazoch, chorobách 
z povolania a iných poškodeniach zdravia pri práci, ale aj veľkým materiálnym stratám, lebo 
postupy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne BOZP, súčasne pozitívne ovplyvňujú aj 
produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce a vedú k vyššej hospodárskej prosperite. 

Potreba cielene ovplyvňovať procesy vytvárania predpokladov  pre BOZP vychádza 
v súčasnom období z nedostačujúcich prístupov k realizácii úloh na úseku ochrany zdravia pri 
práci. Tento stav je čiastočne dôsledkom zmien v spoločenskom, politickom a hospodárskom 
systéme. Popri nedostatkoch pretrvávajúcich z predchádzajúceho obdobia vznikli nové 
nepriaznivé skutočnosti vyvolané zmenami vlastníckych vzťahov, liberalizáciou 
hospodárskych procesov a transformáciou pracovných vzťahov. Sú to najmä: 
− nedostačujúce spoločenské ocenenie významu BOZP, napriek tomu že sa vzťahuje na 

väčšinu občanov, 
− nízke právne vedomie zamestnávateľov  a samostatne zárobkovo činných osôb k ochrane 

zdravia pri práci, 
− uprednostňovanie hospodárskych a komerčných priorít zamestnávateľmi pred 

starostlivosťou o zdravie zamestnancov, 
− nedostačujúce zoznamovanie zamestnancov s požiadavkami na bezpečný výkon ich 

práce, 
− nedostačujúca kontrola dodržiavania bezpečnostných požiadaviek a zhovievavý prístup 

zamestnávateľov k nebezpečnému konaniu, 
− nízke spoločenské povedomie o osobnej zodpovednosti zamestnancov za ochranu 

vlastného zdravia, 
− akceptovanie nebezpečných, resp. nevyhovujúcich pracovných podmienok 

zamestnancami s cieľom získať alebo si udržať zamestnanie, 
− nízka úroveň technologickej disciplíny a starostlivosti  o výrobno-technické zariadenia a 

prevádzkové objekty, 
− nedostačujúca sieť poradenských a konzultačných subjektov poskytujúcich odborné 

služby bezpečnosti práce, 
−  nedostačujúce osvetovo-výchovné a propagačné pôsobenie v oblasti BOZP a ďalšie. 

S prihliadnutím na konštatované nedostačujúce prístupy k uskutočňovaniu bezpečnostno-
pracovných požiadaviek a potrebu trvalého skvalitňovania bezpečnostných aspektov vo svete 
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práce bolo cieľom riešiteľov projektu štátneho programu výskumu a vývoja vytvoriť 
informačný, inštruktážny a vzdelávací encyklopedický súbor pôsobiaci v smere zvyšovania 
právneho vedomia, formovania postojov k bezpečnému konaniu a správaniu sa a vôbec 
k rozvoju vedomostí a vzdelanosti o komplexnej ochrane práce.  

Potreba rozšíriť sústavu informačných a vzdelávacích prameňov o absentujúci 
encyklopedický súbor je zrejmá vo všetkých sférach spoločensko-ekonomického života 
súvisiacich s kvalitou ochrany práce. Využitie súboru je aktuálne všetkými, ktorí akoukoľvek 
formou participujú na vytváraní predpokladov pre BOZP a na využívaní benefitu tohoto 
systému. Komplexné a sústavné využívanie je zrejmé najmä odborníkmi profesionálne 
pôsobiacimi v oblasti ochrany práce. Sú to: 
− bezpečnostný technici vykonávajúci bezpečnostnú agendu vo všetkých sférach výroby, 

prevádzky a služieb, 
− odborníci na hygienu práce, pracovné podmienky a škodlivé činitele, 
− odborníci na ochranu pracovného a životného prostredia, 
− inšpektori štátnych odborných dozorov nad bezpečnosťou práce a technických zariadení, 
− orgány spoločenskej kontroly,  
− zástupcovia zamestnancov a členovia  komisií pre BOZP, 
− odborníci na psychologické a pedagogické aspekty bezpečnosti práce, 
− odborníci na ekonomické ukazovatele BOZP a pracovnej úrazovosti, 
− lektori vykonávajúci výchovu k BOZP v organizáciách, 
− skúšobní a kontrolní  technici bezpečnosti technických zariadení, 
− profesionálne výchovno-vzdelávacie, poradenské a auditorské agentúry. 

Významné je tiež využívanie encyklopedického súboru pri formovaní nových vedecko-
výskumných zámerov v tejto oblasti, v edukačnom procese k BOZP na všetkých typoch a 
stupňoch škôl, pri príprave špecializovaných pedagógov a v rámci predškolskej výchovy 
k bezpečnému správaniu sa, v osvetovo-výchovnom pôsobení, pri tvorbe inštruktážnych 
príručiek dobrej praxe BOZP a iných popularizačných materiálov vyžadovaných spoločensko-
ekonomickou praxou, pri konštruovaní zariadení, technológií a výrobkov a pri projektovaní 
stavieb a v legislatívnom procese vrátane implementácie komunitárneho práva EÚ do právnej 
sústavy SR. 

Súbor je adresovaný aj širokej komunite zamestnávateľov (vedúcich pracovníkov na 
všetkých stupňoch riadenia) pre procesy organizácie a riadenia BOZP a napĺňania základných 
povinností v oblasti ochrany zamestnancov a zamestnancov pri plnení ich povinností a 
uplatňovaní oprávnených požiadaviek na ochranu zdravia voči zamestnávateľom. 
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Informácie pre používateľa    
 
Zostava zborníka 

Komplexná oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pre účely zostavy 
encyklopedického zborníka členená do 27 tematicky ohraničených celkov. Uvedené členenie 
umožňuje s prihliadnutím na potrebu používateľa jeho rýchlu vecnú orientáciu s možnosťou 
sústrediť pozornosť na sledovanú špecifickú oblasť bezpečnosti práce. 

Štruktúra hesiel v tematických celkoch sleduje zámer komplexne pokryť aktuálny súbor 
poznatkov v príslušnej oblasti, pričom vychádza aj z relevantných vzťahov so súvisiacimi 
interaktívnymi oblasťami. 

Výkladový text k jednotlivým heslám vychádza z významovej analýzy hesla a obsahuje 
základnú sústavu informácií potrebných pre aktívny prístup k vytváraniu predpokladov 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Charakteristika historického vývoja, vyskytujúca 
sa pri výklade niektorých hesiel sleduje cieľ ukázať používateľovi zborníka kauzálnu 
súvislosť  medzi aspektmi doterajšieho vývoja a súčasného stavu, resp. vývojovými 
tendenciami. 

Vo výkladových textoch, kde si to vecná podstata hesla vyžaduje je zvýraznená (kurzívou 
– tmavé písmo) jeho definícia, príp. iná stručná forma interpretácie obsahu hesla. Pokiaľ 
výklad hesla využíva významovú väzbu na iné heslo je táto väzba označená symbolom „→“ 
s uvedením názvu príslušného hesla. Operatívny prechod na výklad predmetného hesla sa 
uplatňuje systémom „živých odkazov“. 
 

Zoznam použitých skratiek  

B 

BLEVE efekt  -Boiling Liquid  ExpandingVapour Explosion - výbuch expandujúcich 
pár vriacej kvapaliny 

BOZP  -bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
BRI    -Building Related Illness - choroby súvisiace s budovou  
BSK   -biologická spotreba kyslíka  
 
C 

CAS  -Chemical Abstracts Service – register chemických látok 
 
D 

DMV  -dolná medza výbušnosti 
 
E 

EAPCCT  -European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists 
– Európska asociácia centier pre jedovaté látky a klinickú toxikológiu 

EW -European Welder – európsky zvárač 
 
H 

HMV -horná medza výbušnosti 
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I 

IAQ -Indoor Air Quality  - interierová kvalita ovzdušia 
IFCS -International Forum for Chemical Safety – Medzinárodné fórum  

Chemickej bezpečnosti 
IP -International Protection – symbol medzinárodného označenia ochra-  

ny elektrických zariadení krytím alebo prepážkami 
IPKZ -integrovaná prevencia a kontrola znečistenia 
IPCS -International Programme on Chemical Safety – Medzinárodný prog- 

ram chemickej bezpečnosti 
IT -isulation terre – elektrická rozvodná striedavá sieť, ktorá má všetky 

časti izolované od zeme alebo jeden bod spojený cez impedanciu so 
zemou 

J 

JE -jadrová elektráreň 
JZ -jadrové zariadenie 
 
L 

LD -Letalis Dosis - smrteľná dávka 
 
M 

MN -malé napätie 

N 

NN -nízke napätie 
NPHV -najvyššie prípustné hodnoty vystavenia 
 
O 

OKEČ -odvetvová klasifikácia ekonomických činností  
OOP -osobný ochranný prostriedok 
OOPP -osobný ochranný pracovný prostriedok 
 
P 

POP -Persistent Organic Pollutatnts – stále organické látky 
 
R 

REACH -Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals – Systém  
Registrácie, hodnotenia a autorizácie chemických látok v EÚ  

 
S 

SBS -Sick Building Syndrom - syndróm chorej budovy  
SHMÚ -Slovenský hydrometeorologický ústav 
SHZ -stabilné hasiace zariadenie 
SIŽP -Slovenská inšpekcia životného prostredia 
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T 

TN -(terre neutre) - elektrická rozvodná striedavá sieť s uzemnený bodom  
(uzlom)zdroja  

TN – C -sieť TN, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú zlúčené  
do jedného vodiča 

TN – C – S -sieť TN, v ktorej v prvej časti je kombinovaný vodič (funkcia  
ochranného a neutrálneho vodiča sú v jednom vodiči) a v druhej časti 
je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatn 

TN – S -sieť TN, v ktorej ochranný a neutrálny vodič sú dva samostatné 
vodiče 

TT -(terre terre) - elektrická rozvodná striedavá sieť, v ktorej uzol zdroja 
je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického 
chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi  nezávisle od     
uzemňovačov siete 

TSH -technické smerné hodnoty 
 
U 
 
ÚJD -Úrad jadrového dozoru 
ÚSO -úplné stredné odborné (vzdelanie) 
UVN -ultravysoké napätie 
 

V 

 
VN -vysoké napätie  
VŠ -vysokoškolské (vzdelanie) 
VTZ -vyhradené technické zariadenie 
VVN -veľmi vysoké napätie 
 

W 

 
WHO -Svetová zdravotnícka organizácia  (World Health Organization) 
 
Z  

ZVN -zvlášť vysoké napätie 
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Encyklopedická časť 

 
 
I. Základné pojmy BOZP 
 
 
Akceptovateľné riziko 

V systéme riadenia rizika (→ Riziko) je nevyhnutné rešpektovať skutočnosť, že prakticky 
neexistuje absolútna bezpečnosť. Preto je potrebné v praxi akceptovať aj takú mieru 
bezpečnosti, pri ktorej sa ešte vyskytuje neželateľné ohrozenie avšak ktoré je človek donútený 
akceptovať, tzv. akceptovateľné riziko. Akceptovateľné riziko predstavuje určitú 
pravdepodobnosť vzniku nežiadúcej udalosti s potenciálnymi negatívnymi následkami na 
zdraví, hospodárskych hodnotách alebo prostredí, ktorú je osoba, skupina alebo spoločnosť 
ochotná pripustiť (podstúpiť). Objekt, v  ktorom vyskytujúce sa riziko je menšie ako 
akceptovateľné sa považuje za dostatočne bezpečný. 

Akceptovateľnosť, čiže prijateľnosť rizika a potreba jeho stanovenia vystúpila do 
popredia v súvislosti s výskytom veľkého potenciálu nebezpečenstva, s analyzovaním 
komplikovanejších technických systémov a z nich vyplývajúceho možného závažnejšieho 
ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia. Orientačné hľadiská akceptovateľnosti sa 
dávali do súvislosti s výskytom úmrtí následkom katastrof, kde početnosť výskytu 1 x 10-6 sa 
považovala za akceptovateľné riziko. Riziko je možné akceptovať z dôvodov: 
- dôsledky sa predpokladajú v únosnom rozsahu, osoby si uvedomujú mieru ohrozenia, 

pripravujú sa naň, tzn. pripravujú sa na to ako sa počas jeho pôsobenia správať,  
- početnosť v prípade akceptovateľného rizika nadobúda hodnotu 1 x 10-5 až 1 x 10-7, tzn. 

negatívny jav sa vyskytne raz v počte 100.000 až 10,000.000 javov alebo časových 
jednotiek. 
Pri rozhodovaní o akceptovateľnosti rizika pôsobia viaceré faktory, napr.: 

- ekonomické dôvody (na dosiahnutie vyššieho stupňa bezpečnosti by bolo potrebné 
vynaložiť neprimerané náklady), 

- neexistuje uspokojivé technické riešenie daného problému, 
- stupeň dobrovoľnosti podstúpenia rizika, 
- ekonomické prínosy spojené s podstúpením rizika, 
- časový odklad prejavu negatívneho účinku a i. 

Pokiaľ skutočné riziko v  systéme človek – technika – prostredie je v zásade 
determinované a s využitím parametrov inžinierskych a prírodovedných disciplín je ho možno 
objektívne posúdiť, akceptovateľné riziko sa vyznačuje výrazne subjektívnymi hľadiskami a 
je výsledkom určitej „dohody sociálno-ekonomicko-politických náhľadov“, pričom by malo 
vychádzať z aktuálnej úrovne vedy a techniky.  

V súvislosti s akceptovateľnosťou rizika sa najmä v prípadoch závažnejších havárií 
ohrozujúcich životné prostredie rozlišuje tiež individuálne a spoločenské riziko. Pri 
individuálnom riziku sa uvažuje s účinkami na jednu osobu v ohrozenom priestore a pri 
spoločenskom riziku sa ohrozenie vzťahuje na celú populáciu v danom priestore. 

 
Aktívna bezpečnosť 

Opatrenia aktívnej bezpečnosti sú založené na zabránení možnosti vzniku ohrozenia 
a to odstránením alebo znížením potenciálu ohrozenia prostredníctvom odstránenia 
možnosti vzniku tohto ohrozenia. Tieto opatrenia umožnia rozvíjať účinné formy riešenia 
bezpečnosti systému. Aktívna bezpečnosť eliminuje alebo na potrebnú úroveň znižuje 
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nebezpečný potenciál a možnosti jeho premeny na aktívny stav ohrozenia. Aktuálne sú najmä 
spôsoby: 
- vylúčením nebezpečných zariadení, materiálov a pracovných postupov, 
- zabezpečením možnosti vyhnutia sa nebezpečnému kontaktu faktorov ohrození 

s objektom ochrany, 
- znížením počtu ohrozených osôb a času nebezpečnej expozície, 
- odstraňovaním iniciačných zdrojov aktívneho ohrozenia a odstraňovaním faktorov 

ohrození na zdrojoch ich vzniku, 
- vyčlenením nebezpečných procesov do osobitných a oddelených objektov s ochrannými 

pásmami, 
- zabezpečením okamžitého automatického spôsobu likvidácie alebo kompenzácie 

vzniknutého ohrozenia, 
- zabezpečením signálov ohrozenia pri prekročení limitných hodnôt bezpečnosti a pod. 

Prvky aktívnej bezpečnosti sledujúce transformáciu potenciálu ohrozenia sa riadia najmä 
nasledovnými zásadami: 
- požiadavky na konštrukciu zariadení musia rešpektovať veľkosť potenciálu ohrozenia, 
- transformácia potenciálu musí byť regulovateľná (ovládateľná) z hľadiska časových 

potrieb (rýchlosť transformácie). 
K aktuálnym formám bezpečnosti, prostredníctvom ktorých sa znižuje potenciál 

ohrozenia patrí aj zabezpečenie iba primeraných prísunov energie, prísunov hmôt 
a skladových zásob, čím sa znižuje najmä možnosť výskytu havárií s následkami ohrozenia 
osôb, majetku i životného prostredia. 

Odstraňovanie iniciačných zdrojov premeny nebezpečného potenciálu na otvorené 
ohrozenie je aktuálne najmä vtedy ak sa vyskytuje taká kvalita a kvantita potenciálneho 
hrozenia, ktorá sa v krátkom čase môže transformovať na ťažko ovládateľný rýchly proces, 
napr. výbuch, požiar, deštrukcia objektu a pod. 
 
Bezpečnostná technika 

Systém technických opatrení a prostriedkov, ktoré zabraňujú pôsobeniu nebezpečných 
činiteľov výrobného (pracovného) procesu. Využitie prvkov bezpečnostnej techniky patrí do 
súboru opatrení bezpečnosti technických zariadení (→ Ochrana práce). 

Bezpečnostná technika sa uplatňuje najmä vtedy, keď požadovanú úroveň bezpečnosti 
nie je možné dosiahnuť odstránením samotných zdrojov ohrozenia a ich nahradením iným 
technickým riešením alebo technológiou, resp. vylúčením človeka z priamej účasti na 
výrobnom procese. 

Z hľadiska princípu funkčného pôsobenia bezpečnostnej techniky je možné toto 
pôsobenie členiť najmä na: 
- barierové pôsobenie (hmotného a nehmotného charakteru) medzi človekom a zdrojom 

ohrozenia (nebezpečné časti zariadenia, nebezpečné miesta), 
- odsunutie alebo vyňatie človeka alebo časti tela z nebezpečného priestoru.  

Bezpečnostná technika sa aplikuje využitím funkcie tzv. ochranných zariadení. 
Ochranné zariadenia sú technické prostriedky a iné zariadenia na ochranu života a 

zdravia človeka pred pôsobením zdrojov ohrozenia a na zabránenie vzniku prevádzkových 
nehôd a porúch výrobno-technických zariadení, resp. iných škôd na hospodárskych 
hodnotách. Ich úlohou je  najmä odstrániť alebo znížiť riziko zabránením nebezpečnému 
kontaktu ktorejkoľvek časti ľudského teľa s nebezpečnými časťami, materiálmi alebo 
nebezpečným potenciálom, pričom spôsob, akým sa zabezpečí táto funkcia môže mať rôzne 
technické riešenie. Charakteristické sú nasledovné druhy ochranných zariadení: 
- ochranné kryty – zariadenia zamedzujúce nebezpečnému kontaktu (napr. s pohybujúcimi 

sa časťami strojov), tam, kde je to vzhľadom na funkciu zariadenia možné, 
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- ochranné vypínacie zariadenia – zariadenia, ktoré ak vznikne ohrozenie napr. prerušia 
prívod energie, zastavia chod stroja alebo inak ho uvedú do bezpečného stavu. Tieto 
zariadenia môžu byť uvádzané do činnosti mechanickým dotykom alebo bezdotykovo, 
napr.fotoelktrický, kapacitne apod., 

- blokovacie a istiace zariadenia – technické opatrenia, ktorými sa stáva funkcia stroja, 
zariadenia alebo jeho časti závislou na splnení určitých podmienok Cieľom blokovania je 
vylúčiť chybnú alebo nebezpečnú manipuláciu alebo nebezpečný chod, zamedziť 
úmyselnému vyradeniu ochrannej funkcie bezpečnostných zariadení apod., 

- ochranné zábrany  – zariadenia konštruované ako fyzické prekážky, ktoré bránia prístupu 
do nebezpečného priestoru. Riešené sú obvykle ako zábradlia, pevné steny, ohradenia, 
siete, tyče apod.. 

- brzdiace zariadenia – zariadenia umožňujúce bezpečné zastavenie pohybujúcich sa 
predmetov (napr. mechanizmov, častí strojov, nástrojov, obrobkov apod.), 

- obmedzovacie (dištančné) zariadenia – zariadenia (prvky), ktoré zabraňujú aby 
pohybujúca sa časť, resp. meniaca sa veličina nepresiahli stanovenú hranicu (hodnotu); sú 
to napr. koncové spínače, 

- bezpečnostné zariadenia – technické prostriedky, ktorých cieľom je znížiť rizikovosť 
zariadenia, sú súčasťou technického zariadenia, alebo sú inštalované v priamej súvislosti 
s ním; patria k ním napr. časti riadiacich systémov strojov, zariadenia núdzového 
zastavenia, výstražné a signalizačné zariadenia a i.     

 
Bezpečnostné predpisy 

Právna úprava ochrany človeka v pracovnom procese i ostatných aspektov bezpečnosti 
práce je tvorené sústavnou bezpečnostných predpisov, ktoré obsahujú záväzné, resp. platné 
ustanovenia (príkazy, zákazy, pokyny, limity, parametre, kritériá, postupy, a pod.) majúce za 
cieľ vytvorenie predpokladov pre bezpečnosť práce. Tieto predpisy upravujú napr. základné 
bezpečnostné požiadavky, požiadavky bezpečnosti technických zariadení a technológií, 
pracovné prostredie, bezpečné manipulácie s horľavinami, výbušninami, jedmi a látkami 
zdraviu škodlivými, podmienky práce žien a mladistvých, požiadavky bezpečného správania 
sa človeka na pracovisku apod. 

Bezpečnostné aspekty zariadení a objektov sú predmetom právnej úpravy v jednotlivých 
etapách ich existencie. Vzťahujú sa na proces vzniku zariadení, tzn. na vývoj, konštruovanie, 
projektovanie, výrobu, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, skúšanie i na ich vlastnú bezpečnú 
prevádzku. Je nimi riešená bezpečná prevádzka výrobných zariadení, ale tiež i predpoklady 
bezpečného používania vyrábaných produktov. 

Východiskom právnej úpravy bezpečnosti práce je Ústava SR, v ktorej je právo na 
ochranu zdravia a života pri práci zakotvené ako jedno zo základných práv občanov vo 
vyspelej demokratickej spoločnosti. Ústavná zásada deklarujúca právo na bezpečnosť práce 
rešpektuje všetky významné medzinárodné dokumenty, ako sú Charta Organizácie spojených 
národov, Európska sociálna charta, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 155 
o bezpečnosti a zdraví zamestnancov a pracovnom prostredí a i. Východiskovým 
dokumentom je tiež Listina základných práv a dohôd, ktorá bola do právnej sústavy štátu 
uvedená ako ústavný zákon ( zákon FZ ČSFR č.23/1991 Zb.). Bezpečnostno-pracovné zásady 
sú  v Listine principiálne zakotvené najmä v práve na ochranu zdravia, práve zamestnancov 
na uspokojivé pracovné podmienky a v práve žien, mladistvých a osôb zdravotne 
postihnutých na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch. 

Z hľadiska právnej relevancie sa právna úprava BOZP člení na:  
- všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, úpravy, 

smernice, záväzné opatrenia, technické predpisy), 
- technické normy. 
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       Zákony 

Dominantným právnym kódexom určujúcim univerzálne povinnosti v oblasti BOZP je 
zákon o BOZP (zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov). Zákon 
komplexne rieši ochranu zamestnancov pri práci opierajúc sa najmä o smernicu Rady EÚ č. 
89/391 o vykonaní opatrení na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odporučenie 
konferencie medzinárodnej organizácie práce č. 164 o bezpečnosti a zdraví zamestnancov 
a o pracovnom prostredí. Zákon ustanovuje najmä: 
- sústavu inštitucionálnych mechanizmov na riadenie BOZP v organizáciách, 
- pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 
- opatrenia v predvýrobe, výrobe a uvádzaní výrobkov na trh, 
- komplexný súbor povinností zamestnávateľa, 
- všeobecné zásady prevencie, 
- náplň kontrolnej činnosti, 
- spoluprácu zamestnávateľa so zamestnancami, systém oboznamovania a informovania 

zamestnancov, 
- spoluprácu na spoločných pracoviskách, 
- povinnosti a práva zamestnancov, 
- výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP. 

Základné ustanovenia v oblasti starostlivosti o BOZP sú tiež predmetom Zákonníka práce  
(zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov). Zákon ustanovuje 
najmä: 
-      základné princípy starostlivosti o BOZP, 
-      povinnosť spolupráce zamestnávateľa, zamestnancov a odborovej organizácie, 
-      vzťah BOZP a kvalifikačných predpokladov zamestnancov, 
-      pracovné postavenie odborníkov pre BOZP a zástupcov zamestnancov, 
-      práva a povinnosti zamestnancov, 
-      kontrolu vykonávanú odborovým orgánom. 

Oblasť BOZP je ďalej upravená najmä zákonmi o 
- ochrane zdravia ľudí, 
- inšpekcii práce, 
- chemických látkach a chemických prípravkoch, 
- prevencii závažných priemyselných havárií, 
- technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, 
- zdravotnej starostlivosti, 
- ochrane nefajčiarov, 
- mierovom využívaní jadrovej energie, 
- banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, 
- civilnom letectve (letecký zákon), 
- vnútrozemskej plavbe, 
- dráhach. 

       Nariadenia vlády SR 

Zákonmi o BOZP a o ochrane zdravia ľudí bola splnomocnená vláda SR upraviť 
požiadavky BOZP prostredníctvom osobitných nariadení, zameraných na vymedzenú oblasť 
BOZP. Vychádzajúc z týchto splnomocnení vydala vláda SR nariadenia: 
-     o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, pri používaní 

pracovných prostriedkov, na pracovisko, pri práci s bremenami, pri práci so 
zobrazovacími jednotkami, 

-     o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
-     o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP, 
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  -     o minimálnych požiadavkách na zaistenie BOZP vo výbušnom prostredí, 
  -   o ochrane zdravia pri práci s azbestom, chemickými faktormi,  biologickými faktormi, 

karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, 
  -     o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, pred ionizujúcim žiarením, 
  -    ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do 

konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zoznam prác a pracovísk 
spojených so špecifickým účinkom pre tehotné ženy a matky do konca deviateho mesiaca 
po pôrode a pre dojčiace ženy,  

  -     ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom. 
K zákonu o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vydala vláda    
SR nariadenia, ktorými sa ustanovili  

-   podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na: strojové 
zariadenia, elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, osobné 
ochranne prostriedky, zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí 
s nebezpečenstvom výbuchu, výbušniny na civilné použitie, jednoduché tlakové nádoby, 
výťahy, 

-     podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť o postupoch posudzovania zhody: 
na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť; na teplovodné kotly spaľujúce 
kvapalné palivá, 

-     podrobnosti o technických požiadavkách na: spotrebiče plynných palív, výrobky 
-     z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. 

      Vyhlášky, úpravy, záväzné opatrenia, smernice 

Nadväzne na kompetencie zakotvené v zákonoch vydávajú príslušné ministerstvá 
a ostatné ústredné orgány všeobecne záväzné predpisy vo forme vyhlášok, úprav, záväzných 
opatrení a pod. Sú to vykonávacie právne predpisy, ktorými vydavateľ záväznou formou 
určuje povinnosti vyplývajúce zo zákonov, resp. ustanovuje spôsob splnenia týchto 
povinností. Sú nimi upravené napr. 
-     základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, 
-     požiadavky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
-     požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce v jadrovej energetike, 
-    podmienky na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení (vrátane vyhradených   

technických zariadení), 
-  podmienky evidencie a registrácie pracovných úrazov, hlásenia a evidencie chorôb 

z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci, 
-     usmernenie o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
-     pokyny na vyhlasovanie rizikových prác, 
-     podmienky na zaistenie BOZP pri výrobe a spracúvaní výbušnín, 
-     niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a i. 

      Technické predpisy 

Sú to všeobecne záväzné právne predpisy vydávané na účely splnenia zákona 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (zákon NR SR č. 264/1999 
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov). Obsahujú technické požiadavky na výrobky, 
ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobkov na trh, pri ich používaní, alebo ktoré 
zakazujú alebo obmedzujú výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitých výrobkov 

 
Technické normy 
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Obsahujú pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na 
dosiahnutie ich najvhodnejšieho sporiadania z hľadiska úrovne BOZP. Do súboru technických 
noriem patria: 
-     medzinárodné normy (prijaté medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu), 
-     európske normy (prijaté európskou organizáciou pre normalizáciu), 
-     slovenské technické normy, 
-     zahraničné normy (prijaté zahraničnou národnou organizáciou pre normalizáciu). 

Medzinárodné a európske normy sa v SR vydávajú iba ako slovenské technické normy 
a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. 

Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem zabezpečuje Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Označujú sa skratkou STN a sú verejne 
prístupné. 

Dodržiavanie noriem je dobrovoľné, okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje iný 
všeobecne záväzný predpis (napr. technický predpis). 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné interpretovať ako účelné zlúčenie dvoch 
separátnych funkcií a to „bezpečnosti práce“ a „ochrany zdravia pri práci“. 

Bezpečnosť práce v zjednodušenej forme predstavuje súbor opatrení, prostredníctvom 
ktorých možno významne obmedziť možnosť poškodenia zdravia pri výkone pracovných 
činností. Nie je rozhodujúce či sú to opatrenia legislatívne, sociálne, ekonomické, výchovno-
vzdelávacie, organizačné,  opatrenia hygieny práce, zdravotné alebo technické. Obvykle sú 
uvedené opatrenia aplikované v účelnej kombinácii. Súbor opatrení v tomto zmysle 
predstavuje súbor ciest, metód a prostriedkov určených na dosiahnutie vytýčenej strategickej 
cieľovej funkcie, ktorou je zachovanie a podpora zdravia pri práci a to najmä vylúčenie jeho 
poškodenia. Poškodenie zdravia pri práci a následná strata práceschopnosti môže nastať 
z akýchkoľvek príčin vznikajúcich na pracovisku, resp. pri pracovnom procese, pričom 
poškodenie zdravia je každý pracovný úraz, choroba z povolania, profesionálna otrava alebo 
iné poškodenie zdravia pri práci. 

Pokiaľ ochrana zdravia pri práci napĺňa strategickú cieľovú funkciu obsahu pojmu BOZP, 
bezpečnosť práce napĺňa jeho taktickú funkciu. 1) 

Na území Slovenskej republiky bola starostlivosť o BOZP ucelenejšie upravená prvýkrát 
v banských prevádzkach tzv. Všeobecným banským zákonom č. 146/1854 Ríšskeho 
zákonníka. Tento zákon mal prakticky storočnú platnosť, nahradil ho až zákon č. 41/1957 Zb. 
o využití nerastného bohatstva. 

Ďalším významným opatrením v oblasti BOZP bolo vydanie Živnostenského poriadku 
zákonom č. 227/1859 Ríšskeho zákonníka, ktorým bola majiteľom živností uložená 
povinnosť starostlivosti o BOZP. Zamestnancom bola uložená povinnosť dodržiavať 
i s ohľadom na vlastnú bezpečnosť pracovný poriadok. Opatrenia týkajúce sa BOZP z 
hľadiska povinností držiteľov živností obsahovala sústava živnostenských zákonov prijatá 
v rokoch 1872 – 1884. Bol to najmä zákon č. 115/1884 Ríšskeho zákonníka o zamestnávaní 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Pozn.: 
Výraz BOZP je uplatňovaný v legislatívnej sústave SR, tiež v teórii a praxi avšak jeho obsah 
už nezodpovedá súčasnému zameraniu starostlivosti o túto oblasť, keďže aktivity nie sú 
orientované len na ochranu zdravia, tzn. zabránenie poškodenia zdravia pri práci, ale súčasne 
aj na podporu zdravia zamestnancov, teda aj na zvyšovanie úrovne ich zdravia, 
práceschopnosti a pohody pri práci, tak aby to zodpovedalo všeobecne prijatej definícii 
zdravia. V dokumentoch a inštitúciách EÚ sa vyskytujú spojenia „bezpečnosť a zdravie 



 16

zamestnancov“ alebo „bezpečnosť a zdravie pri práci“, ktoré dôslednejšie vyjadrujú súlad 
pojmu s jeho obsahom.  
mladistvých robotníkov a žien, o dennom pracovnom čase, a nedeľnom pokoji v baníctve. 
Ďalej nariadenie č. 180/1908 Ríšskeho zákonníka o úprave pracovných podmienok 
zamestnancov v oloviarňach a zinkovniach. 

Zákon č. 22/1885 Ríšskeho zákonníka uložil neskôr podnikom zriaďovať a udržovať na 
svoj náklad zdravotné a iné zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu života a zdravia 
pracujúcich. Povinnosťou podnikov bolo najmä starať sa, aby stroje, závodné zariadenia a ich 
časti boli ohradené alebo inak opatrené takými ochrannými úpravami, aby pracujúci pri 
zachovaní potrebnej opatrnosti nemohli byť ľahko ohrození. Zákon na ochranu robotníkov 
z roku 1893 ukladal zamestnávateľom povinnosti udržiavať zariadenia na ochranu zdravia 
zamestnancov. Zamestnanci mali právo rozviazať pracovný pomer, ak bol ohrozený ich život 
alebo zdravie. V roku 1900 bol prijatý zákon o úrazovom poistení pre poľnohospodársku 
čeľaď a v roku 1907 o úrazovom poistení všetkých robotníkov. 

V nadväznosti na dynamický rozvoj predpisovej základne začala vznikať potreba 
kontroly dodržiavania týchto predpisov. V sústave vznikajúcich štátnych kontrolných orgánov 
nadobúdali v období od polovice 19. storočia významnejšie postavenie štátne dozorné orgány 
nad bezpečnosťou práce a technických zariadení. Postavenie, pôsobnosť a úlohy týchto 
orgánov sa upravovali s rozvojom štátnej správy a tiež ako sa chápali a uplatňovali funkcie 
štátu na tomto úseku. 

Zákon z roku 1872 zaviedol kontrolu dodržiavania bezpečnosti práce v podobe 
zmocnencov Živnostenského úradu. V roku 1884 zákon ustanovil popri zmocnencoch 
Živnostenského úradu i ďalší kontrolný orgán riadený Ministerstvom obchodu. V roku 1893 
Zákonný článok XXVIII/1893  Ríšskeho zákonníka určil definitívnu podobu priemyselnej 
inšpekcie zriadením priemyselných inšpektorátov, ktorých obvody sa zhodovali s obvodmi 
obchodných a priemyselných komôr (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). Pôsobnosť 
živnostenskej inšpekcie sa však vzťahovala len na zamestnávateľov podliehajúcich predpisom  
živnostenského poriadku, takže rad odvetví bol z tohto hľadiska bez akéhokoľvek dozoru. 
V roku 1907 boli zriadené dva hlavné inšpektoráty pre Uhorsko a to v Budapešti a Bratislave. 
Inšpektori vykonávali kontrolu pracovného zákonodarstva i ďalšie agendy. 

Po vzniku I. ČSR bolo prijatých niekoľko nových opatrení zameraných na ochranu 
zdravia pri práci. Zákonom č. 91/1918 Zb. bol uzákonený osemhodinový pracovný čas, 
zákonom č. 420/1919 Zb. boli ustanovené podmienky práce detí. 

V roku 1919 bola zjednotená organizácia a náplň úrazového poistenia, ktoré bolo zverené 
Zemskej úradovni pre poisťovanie robotníkov a Slovenskej pokladnici pre hospodárskych 
robotníkov. 

Politicky najdôležitejšie zmeny boli vykonané zák. č. 47/1921 Zb., ktoré sa týkali 
zjednotenia sústavy živnostenskej inšpekcie a jej prispôsobenia novým štátoprávnym 
pomerom a územnému usporiadaniu. Táto zákonná úprava bezpečnosti práce a osobitne 
otázok dozoru nad bezpečnosťou práce platila s čiastkovými zmenami až do roku 1951, kedy 
bola nahradená zákonom č. 67/1951 Zb. 

K ďalším aktuálnym zákonným opatreniam v oblasti BOZP prijatým po vzniku I. ČSR 
patria: 
-  zákon č. 137/1924, ktorým sa vydali predpisy o ochrane života a zdravia osôb 

zamestnaných v natieračských, lakovníckych  a maliarskych živnostiach, 
-   zákon z r. 1925, ktorým sa zaviedlo povinné úrazové poistenie štátnych a verejných 

zamestnancov a samostatne hospodáriacich osôb pre prípad invalidity, 
-    vládne nariadenie z r. 1929, ktorým bola zriadená Komisia  pre technickú a zdravotnú 

ochranu zamestnancov, 
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-     vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom 
vykonávaní stavieb, 

-      zákon z r. 1932, ktorým a uzákonila úprava odškodňovania. 
K najvýznamnejším predpisom v tomto období patrí vládne nariadenie č. 41/1938 Zb. 

o všeobecných predpisoch na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 
v živnostenských podnikoch. Prijaté tiež boli úpravy o ochrane práce mladistvých a žien. 
V tomto období sústava predpisov znevýhodňovala Slovensko v porovnaní s českými 
krajinami. Napr. nároky na odškodné po úraze sa na Slovensku mohli uplatňovať až po 70 
dňoch práceneschopnosti, pričom v českých krajinách po 28 dňoch. 

Zásadné právne úpravy týkajúce sa BOZP boli uskutočnené po II. svetovej vojne a to so 
zreteľom na nové ekonomické podmienky i spoločensko-politické vzťahy. V Ústave 9. mája 
prijatej zákonom č. 150/1948 Zb. bolo vytýčené právo občanov na ochranu zdravia  
a organizovanú starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zásady deklarované 
ústavou boli rozpracované v zákone  č. 67/1951 Zb. o bezpečnosti pri práci. Zákon ukladal 
organizáciám povinnosť zriaďovať a udržovať v závodoch zariadenia, ktoré sú potrebné 
pre bezpečnosť pri práci, starať sa o výchovu pracujúcich k bezpečnej práci, venovať pritom 
osobitnú starostlivosť novoprijatým pracovníkom, zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných 
úrazov a chorôb z povolania, v závode viesť o nich záznamy a ihneď oznamovať vážne 
nehody nadriadeným a dozorným orgánom. 

Tento zákon zrušil s platnosťou od 1. 1. 1952 predpisy o vykonávaní dozoru 
živnostenskými inšpektormi a poveril  výkonom dozoru nad BOZP orgány Revolučného 
odborového hnutia (ďalej len „ROH“). 

Zákon č. 67/1951 Zb. o bezpečnosti pri práci bol nahradený zákonom č. 65/1961 Zb. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon vychádzal z potreby jednoty 
v zabezpečovaní výrobných úloh s úlohami na ochranu zdravia a zdôrazňoval nevyhnutnosť 
čo najširšej účasti zamestnancov na riešení BOZP. Po novom ustanovil, že povinnosti, ktoré 
sú v tomto smere uložené zodpovedným pracovníkom v závodoch sa vzťahujú nielen na 
zamestnancov v pracovnom pomere, ale tiež na členov  družstiev, učňov, žiakov, študentov 
pri vyučovaní, polytechnickej výchove i výrobnej praxi, na brigádnikov i ostatných 
pracovníkov, ktorí sú činní pre organizácie v pomere obdobnom pracovnému. V súvislosti 
s tým zrušil skoršie úpravy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výrobných družstvách 
a jednotných roľníckych družstvách. 

Zákon č. 65/1961 Zb. bol zrušený s účinnosťou od 1. 1. 1966 Zákonníkom práce, t.j. 
zákonom č. 65/1965 Zb. keď v ňom obsiahnuté ustanovenia s niektorými zmenami 
i doplnkami boli zahrnuté do Zákonníka práce.  

K zásadnej zmene v pôsobnosti bývalých orgánov ROH došlo prijatím zákona č. 
174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce. Týmto zákonom bola 
orgánom ROH odňatá kompetencia vykonávať štátny odborný dozor a tiež bol zrušený  Ústav 
technického dozoru. Zákon s účinnosťou od 1. 1. 1969 zriadil Slovenský úrad bezpečnosti 
práce. Úrad bol konštituovaný ako „ústredný orgán štátnej správy SR pre bezpečnosť práce“ 
a jeho zriadením sa stal štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce súčasťou systému 
štátneho riadenia bezpečnosti práce. Úrad v oblasti výkonu ŠOD prevzal úlohy 
-     orgánov ROH, ktoré v zmysle zákona č. 67/1951 Zb. a neskoršieho zákona č. 65/1961 Zb. 

vykonávali od roku 1952 z poverenia štátu všeobecný dozor nad bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pri práci, 

- inšpektorátov Ústavu technického dozoru, ktoré vykonávali dozor nad bezpečnosťou 
a spoľahlivosťou niektorých technických zariadení v zmysle vládneho nariadenia č. 
53/1952 Zb., 
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- orgánov štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve, ktoré v zmysle vyhlášky č. 
114/1962 Zb. vykonávali dozor nad technickým stavom strojov používaných 
v poľnohospodárstve, 

- orgánov plynárenskej kontroly Združenia plynární, ktoré vykonávali dozor nad 
vyhradenými technickými zariadeniami vykurovacích plynov v zmysle zákona č. 67/1960 
Zb. 
Vznikom Slovenského úradu bezpečnosti práce ako orgánu ŠOD, neboli dotknuté práva 

orgánov ROH dané im Zákonníkom práce a ďalšími predpismi. Na úseku BOZP boli 
kompetencie ROH determinované vo forme spoločenskej kontroly BOZP. 

V nadväznosti na zákon č. 174/1978 Zb. Slovenský úrad bezpečnosti práce vydal sústavu 
vyhlášok ustanovujúcich povinnosti vo vyčlenených oblastiach bezpečnosti práce. 
K najvýznamnejším patrili: 
- č. 133/1973 Zb.  o vyhradených technických zariadeniach,  
- č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

   a technických zariadení, 
- č. 111/1975 Zb.  o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových 

   nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 
- č. 379/1990 Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
- č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike. 

Viaceré z vyhlášok boli vydané ako spoločné predpisy so Slovenským banským úradom.  
Základom súčasného systému starostlivosti o BOZP je Ústava SR, ktorá deklaruje právo 

zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, vrátane práva na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tiež Zákonník práce obsahujúci základné 
ustanovenia v tejto oblasti. 

Rozhodujúcimi právnymi kódexmi sú zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Zákony splnomocnili vládu SR upraviť 
požiadavky BOZP prostredníctvom osobitných nariadení zameraných na vymedzené oblasti 
BOZP. 
 
Bezpečnosť práce 

Bezpečnosť práce možno charakterizovať ako stav pracoviska, resp. pracovného 
procesu, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržaní bezpečnostných požiadaviek 
(predpisov, pravidiel, pokynov, technologických a pracovných postupov a pod.) platných pre 
príslušné pracovisko, resp. pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších 
vplyvov bude možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia 
hospodárskych hodnôt znížená na akceptovateľnú úroveň. 

Univerzálnosť pojmu „bezpečnosť práce“ je odvodená od pojmu „práca“, 
charakterizovaná ako proces látkovej a energetickej výmeny medzi človekom a prírodou 
a proces všeobecnej tvorby úžitkových hodnôt. Obdobne ako sa systém práce prezentuje 
prostredníctvom subsystémov „človek – technika – prostredie“, sa aj systém bezpečnosti 
práce realizuje v subsystémoch: 
-   základná bezpečnosť tzn. bezpečnostné hľadiská práce priamo ovplyvniteľné konaním 

človeka, 
-      bezpečnosť technických zariadení, technológií a objektov, 
-      bezpečnosť pracovného prostredia. 
Zložky systému práce sa nevyhnutne vytvárajú v komplexe určujúcich faktorov a to: 
-     sociálno-ekonomických a právnych, 
-     eticko-estetických, 
-     biologicko-antropologických, 
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-     technických a výrobno-technologických, 
-     organizácie a riadenia systému práce, 
-     faktorov bezpečnosti práce. 

Jedným zo základných atribútov práce je jej bezpečnosť. Vychádzajúc z uvedenej 
štrukturalizácie práce sa bezpečnosťou práce sleduje významné zníženie ohrozenia osôb 
vykonávajúcich na konkrétnom pracovisku pracovný proces, osôb pracujúcich na susediacich, 
ale i ostatných pracoviskách, či pracovných miestach objektu (továreň, výrobňa, prevádzkáreň 
a pod.), osôb nachádzajúcich sa so súhlasom či vedomím prevádzkovateľa objektu na jeho 
teritóriu (zástupcovia kontrolných orgánov, zamestnanci dodávateľov, klienti, návštevníci 
a pod.) a osôb nachádzajúcich sa mimo teritória objektu, avšak potenciálne ohrozených 
negatívnymi účinkami pracovného procesu a pracoviska. Ďalej sa sleduje zníženie ohrozenia 
výrobno-technických i ostatných prevádzkových zariadení samotného pracoviska, zariadení 
na ostatných pracoviskách teritória i akékoľvek ohrozenie hodnôt mimo teritória objektu. 
Z obsahu pojmu „bezpečnosť práce“ teda vyplýva i bezpečnosť technických zariadení, 
technológií a objektov, bezpečnosť pracovných podmienok, bezpečnosť pracovného 
a životného prostredia. 
 
Bezpečnosť pri práci 

Bezpečnosť pri práci sleduje zníženie možného ohrozenia osôb priamo vykonávajúcich 
pracovné operácie na konkrétnom pracovnom mieste či pracovisku. Z uvedeného 
vymedzenia vidieť, že bezpečnosť pri práci je parciálnou súčasťou bezpečnosti práce, resp. že 
v pojme „bezpečnosť práce“ je implementovaný i obsah pojmu „bezpečnosť pri práci“. 
Bezpečnosť pri práci je často rovnocenne chápaná s bezpečnosťou práce, avšak predstavuje 
významovo odlišnú kategóriu. 
 
Bezpečnosť systému 

Pravdepodobnosť, že v systéme nedôjde počas predpokladanej doby života systému 
(jeho životnosti) a pri dodržiavaní predpokladaných podmienok pre prevádzku systému 
k žiadnej nežiadúcej udalosti, ktorá by mohla mať za následok poškodenie zdravia alebo 
ohrozenie života osôb, príp. poškodenie alebo zničenie systému. 

Za systém možno považovať vecne i priestorovo ohraničený objekt, tvoriaci relatívne 
samostatný súbor. Systémom je napr. stroj alebo iné technologické zariadenie, technologický 
súbor, výrobný objekt, sústava operácií vytvárajúca výrobnú činnosť apod. 

Podmienky pre prevádzku systému sú určené všeobecnými predpismi, pravidlami, 
odporúčaniami, zvyklosťami ale i pokynmi výrobcu (dodávateľa) systému alebo jeho častí 
a návodmi na používanie a obsluhu. 
 
Bezpečnosť technických zariadení 

Stav technických zariadení, ktorý poskytuje vysokú  mieru istoty, že pri dodržaní 
požiadaviek pre ich prevádzku a obsluhu a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších 
rušivých vplyvov nedôjde k poruche zariadenia, resp. ku vzniku situácie, pri ktorej by mohli 
byť ohrozené osoby alebo hospodárske hodnoty. Požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení sú  určené na základe najnovších poznatkov vedy a techniky, ktorých využitie pri 
projektovaní, konštruovaní, vyhotovení, umiestnení a prevádzke týchto zariadení vytvára 
predpoklady pre ich bezpečnosť. 

Subsystém bezpečnosti technických (technológií a objektov) zariadení tvorí v systéme 
bezpečnosti práce rozsahom najvýznamnejšiu časť. Jej význam sa rozširuje prehlbujúcou sa 
technizáciou pracovného procesu. 
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Bezpečnosť technických zariadení možno členiť  do troch relatívne samostatných oblastí: 
Sú to: technická bezpečnosť zariadení, pracovná bezpečnosť technických zariadení 
a prevádzková spoľahlivosť. Oblasť technickej bezpečnosti sa vytvára v predprevádzkových 
etapách existencie zariadení. Je určená kvalitou výsledkov výskumu, vývoja, výroby, 
montáže, výstavby a uvádzania zariadení do prevádzky. Úroveň technickej bezpečnosti závisí  
od kvality použitých materiálov, výrobných a pracovných operácií, medzioperačných kontrol, 
bezpečnostného výstroja a súboru skúšobných úkonov dokumentujúcich požadovanú kvalitu 
hotového výrobku. V procese vytvárania predpokladov pre technickú bezpečnosť sa formujú 
základné bezpečnostno-technické kvality ako súčasť súhrnnej kvality technického zariadenia. 

Pracovná bezpečnosť technických zariadení sa formuje od začiatku zaradenia 
technického zariadenia do prevádzkových pomerov. Závisí od vytvorenia základných 
podmienok pre bezpečnú prevádzku zariadenia, vypracovania miestnych bezpečnostno-
prevádzkových pravidiel, zabezpečenia kvalifikovanej obsluhy a pravidelnej preventívnej 
údržby. S otázkou vykonávania preventívnej údržby súvisí plánovité vykonávanie skúšok, 
revízií a kontrol, ktorých výsledky potvrdzujú spôsobilosť zariadenia pre ďalšiu prevádzku. 

Prevádzková spoľahlivosť sleduje využiť aspekty spoľahlivosti v prospech bezpečnosti 
technického zariadenia. Ide o spoľahlivosť bezpečnostného výstroja a ďalších komponentov 
technického zariadenia, ktorých spoľahlivosť priamo podmieňuje celkovú bezpečnosť 
zariadenia. Ukazovatele a parametre spoľahlivosti technických zariadení i kontinuálnych 
výrobných systémov súvisia s požiadavkami ich prevádzkovej bezpečnosti. Priama 
podmienenosť spoľahlivosti a bezpečnosti je osobitne významná pri zariadeniach, ktoré tvoria 
bezpečnostný výstroj systémov. Taktiež vybrané uzly systémov, napr. zvarové spoje 
tlakových alebo zdvíhacích zariadení svojou spoľahlivosťou podmieňujú ich bezpečnostno-
prevádzkové kvality. Pri automatizovaných sústavách si bezporuchová prevádzka vyžaduje 
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť každého článku sústavy. Pri týchto sústavách sa 
požiadavky na spoľahlivosť zvyšujú aj tým, že pri vzniku odchylného stavu zariadenia 
(možnosť vzniku poruchového stavu) nie je možný priamy a okamžitý zásah obsluhujúceho 
pracovníka. Pri komplexnom posudzovaní bezpečnosti technického zariadenia je preto 
potrebné ako jedno z kritérií rešpektovať i požiadavky prevádzkovej spoľahlivosti. 

Na území SR prvé právne úpravy v oblasti bezpečnosti technických zariadení sa 
vťahovali na bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť vybraných technických zariadení, najmä 
zariadení s vyššou mierou prevádzkového rizika. V r. 1817 bol vydaný C.K. Dvorný dekrét, 
ktorý stanovoval požiadavky bezpečnej prevádzky parných kotlov riečnej plavby a nariadil 
pravidelné vykonávanie tlakových skúšok kotlov. Na rovnakú oblasť bol neskôr zameraný 
zákon č. 112/1871 Ríšskeho zákonníka. 

Vývoj právnej úpravy so zameraním na požiadavky technickej bezpečnosti vychádzal 
z potrieb riešiť situáciu, ktorú prinášala priemyselná revolúcia. Zo strany výrobcov sa 
prejavoval záujem zabezpečiť svoje výrobky nielen zaručenými predpokladanými výkonmi, 
ale aj ekonomickou a spoľahlivou prevádzkou s minimálnymi  materiálnymi škodami. 

Významným prínosom na úseku bezpečnosti a spoľahlivosti technických zariadení bola 
postupne zdokonaľujúca a rozširujúca sa technická normalizácia a to ako vo vnútri štátov, tak 
aj z hľadiska medzinárodného. Na tom základe sa začali vytvárať rôzne štátne i medzinárodné 
inštitúcie (spoločenstvá, autorizované skúšobne, atď.), ktoré ovplyvňovali technický rozvoj 
a v rámci neho prispievali k zvyšovaniu bezpečnosti technických zariadení a tak 
i k bezpečnosti pri práci. Vytvorený bol štátny autorizovaný spolok pre skúšanie 
a prehliadanie parných kotlov v roku 1871. 

Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) založená v roku 1906 vypracovala 
medzinárodné normalizačné odporúčania z odboru elektrotechniky. Elektrotechnický zväz 
Československý (ESČ) založený v roku 1919 bol oprávnený vydávať poverenie pre znalcov 
na vykonávanie revízií elektrotechnických zariadení a dozerať na činnosť týchto znalcov.  
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V roku 1922 vznikla Československá spoločnosť normalizačná (ČSN). V roku 1928 bola 
založená v Prahe Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ktorá sa po roku 1946 začlenila 
do ISO. 

Z hľadiska právnej úpravy v oblasti technických zariadení možno z obdobia I. ČSR 
spomenúť najmä vládne nariadenie č. 41/1938 Z., ktoré obsahuje okrem súboru ustanovení 
o bezpečnosti práce aj požiadavky, ktorým musia vyhovovať vybrané technické zariadenia 
(kotolne, tlakové nádoby, žeriavy, výťahy, viazacie laná a reťaze, atď.). Dozor nad týmito 
zariadeniami vykonávali živnostenskí inšpektori. 

Významnou právnou úpravou v oblasti bezpečnosti technických zariadení bolo vládne 
nariadenie č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých 
technických zariadení. V tomto predpise sa prvýkrát vyskytuje pojem „vyhradené technické 
zariadenie.“ Vládne nariadenie sa vzťahovalo na parné generátory, tlakové nádoby, 
silnoprúdové elektrické zariadenia a zdvíhadlá. Štátnym odborným dozorom nad týmito 
zariadeniami bol poverený novozriadený Ústav technického dozoru a jeho inšpektoráty 
(Bratislava, Banská Bystrica, Košice). 

Dozor nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve vykonávali 
podľa vyhl. č. 114/1962 Zb. orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve a dozor 
nad vyhradenými technickými zariadeniami vykurovacích plynov v zmysle zák. č. 67/1960 
Zn. vykonávali orgány plynárenskej kontroly Združenia plynární. 

K ďalším významným opatreniam týkajúcim sa bezpečnosti technických zariadení patrili 
zákon č. 35/1957 Zb. a nasledujúci zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii. 

Zákonom č. 174/1968 Zb. vznikol novozriadení Slovenský úrad bezpečnosti práce, ktorý 
prevzal aj úlohy bývalého Ústavu technického dozoru, dozor nad stavom strojov 
v poľnohospodárstve a dozor nad zariadeniami vykurovacích plynov. 

Základným právnym kódexom pre bezpečnosť práce a technických zariadení je zákon č. 
330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších zmien a doplnkov. Zákon splnomocnil vládu SR 
upraviť požiadavky BOZP osobitnými nariadeniami zameranými aj na oblasť bezpečnosti 
technických zariadení, technológií a objektov. V nadväznosti na toto splnomocnenie vydala 
vláda SR nariadenia o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, pri používaní pracovných prostriedkov, na pracovisko, pri práci so zobrazovacími 
jednotkami a i. Požiadavky bezpečnosti technických zariadení boli ďalej upravené najmä: 
-     zák. č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, 
-   zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

v znení neskorších zmien a doplnkov, 
-  vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnostipráce a technických zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
-   vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach v znení neskorších zmien a doplnkov, 
-   vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických      

zariadení a ďalšími predpismi. 
Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou technických zariadení je  vykonávaný najmä 

v súlade s predpismi 
-     zák. č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších zmien a doplnkov, 
-    zák. č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie v znení neskorších zmien  

a doplnkov, 
-   zák. č . 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 
Osobitnými predpismi sa riadi výkon dozoru nad technickými zariadeniami v civilnom 

letectve, vo vnútrozemskej plavbe, na dráhach, v zariadenia ozbrojených síl, ozbrojených 
bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ďalej na pracoviskách kde sa nachádzajú 
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utajované skutočnosti, na pracoviskách SIS a pracoviskách, ktoré používanú diplomatické 
výsady a imunitu. 
 
Harmonická bezpečnosť 

Predstavuje vyvážené využitie foriem aktívnej a pasívnej bezpečnosti (→ Aktívna 
bezpečnosť, → Pasívna bezpečnosť). Jej výsledkom je stav vylučujúci alebo významne 
znižujúci každý predpokladaný faktor ohrozenia. Z hľadiska systémového zaradenia foriem 
harmonickej bezpečnosti sa priestor pre uplatnenie aktívnej bezpečnosti nachádza pri 
eliminácii potenciálu ohrozenia, resp. pri znižovaní možností a spôsobov uvoľnenia tohto 
potenciálu. Priestor pre uplatnenie pasívnej bezpečnosti sa nachádza v oblasti odstraňovania 
alebo znižovania uvolneného, resp. nebezpečného potenciálu formou trvalo prítomnej 
ochrany. Pre uplatňovanie opatrení harmonickej bezpečnosti je potrebné rešpektovať 
nasledujúce východiská: 
-   znalosť a schopnosť aplikácie právnych a technických noriem a odborných poznatkov 

vzťahujúcich sa na konkrétny systém, 
- súbor informácií (výrobných, pracovných, materiálových, energetických a pod.) 

o konkrétnom systéme, 
Princípy harmonickej bezpečnosti je potrebné uplatňovať najmä v etape projektovej 

a konštrukčnej prípravy systémov, tzn.: 
-     určiť štruktúru všetkých aktuálnych faktorov ohrození, 
-   pre každý potenciálny faktor ohrozenia určiť spôsoby jeho kompenzácie spoľahlivými 

ochranami proti vzniku skutočného ohrozenia (premenou potenciálu) a spôsoby ochrany 
proti jeho účinku v prípade premeny potenciálneho ohrozenia na skutočné, 

-     uprednostňovať spôsoby kolektívnej ochrany, 
-     kompenzovať zostatkové potenciálne ohrozenia, ktoré nie sú eliminované prvkami 

aktívnej bezpečnosti využitím pasívnych spôsobov ochrany, 
-    požiadavky na konštrukciu systému vyjadrené bezpečnostnými koeficientmi musia byť 

v súlade so stupňom potenciálneho nebezpečenstva, 
-  v prípadoch spoločensky vyšších rizík (ohrozenie ľudí, veľké ohrozenie životného 

prostredia a pod.) bezpečnostné koeficienty je potrebné primerane zvýšiť. 
 
Hodnotenie rizika 

Vyjadrenie hodnoty rizika. Odvodzuje sa v zásade z dvoch parametrov a to 
pravdepodobnosti vzniku ohrozenia a odhadu jeho rozsahu a závažnosti.  

Riziko nie je priamo merateľná veličina. Hodnotu rizika možno vyjadriť: 
-     kvalitatívne – slovné vyjadrenie popisu pravdepodobnosti výskytu a dôsledkov; založené 

najmä na rekognoskácii, preto je toto hodnotenie subjektívne; používa sa pre hodnotenie 
jednoduchších prevádzok s predpokladom nižšieho výskytu udalostí, 

-     polokvalitatívne – niektoré údaje majú pridelené číselné hodnoty; kvantitatívne údaje sa 
aplikujú pri hodnotení významnejších ohrození; najfrekventovanejšia metóda vhodná pre 
celkové zhodnotenie pracovísk, 

-    kvantitatívne – používa číselné vyjadrenie pravdepodobnosti výskytu negatívneho javu, 
napr.: 1 úraz na 500 pracovníkov za 1 rok; 1 nehoda na 1000 cyklov; špecifikuje 
nebezpečenstvá, ich fyzikálne, chemické a technické charakteristiky s rešpektovaním 
dovolenej záťaže človeka alebo objektu a priraďuje k ním číselné hodnoty; kvantifikuje 
dôležité zložky ohrozenia napr.: počty zdrojov, množstvá látok, rozloženie zdrojov 
nebezpečenstva v priestore, počty ohrozených osôb apod.; používa sa pri presnom a 
dôslednom hodnotení rizík, pri konštruovaní strojov, stanovovaní požiadaviek na 
prevádzkovú spoľahlivosť. 
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Ktorá forma vyjadrenia sa využije, to závisí od účelu posudzovania a hodnotenia rizika, 
od zložitosti posudzovaného systému, od druhu a charakteru ohrozenia, od dostupnosti 
informácií a i. 

Dva základné parametre, kombináciou ktorých je určené riziko, možno ďalej 
špecifikovať: 
a) Pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu tzn. odborný odhad, že nehoda vznikne môže 

byť určená  
- pomocou informácií o javoch, ktoré sa už stali (metóda post factum), 
- predpoveďou pravdepodobnosti javu (metóda ante factum). 
Faktory, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu možno členiť na: 
- merateľné – napr. doba expozície, parametre systému (rýchlosť pohybu), koncentrácia 

látky a i., 
- nemerateľné – napr. ľudský faktor (kvalifikácia, pozornosť), úroveň údržby a obsluhy, 

kvalita kontrolných a skušobných činností, rozpoznateľnosť existencie nebezpečenstva 
a i.  

b) Pri odhade vplyvu účinkov negatívneho javu na osoby, majetkové hodnoty a okolie je 
potrebné 
- určiť kritériá, na základe ktorých sa vykoná posúdenie dôsledku negatívneho javu, 
- odhadnúť existenciu nielen okamžitých priamych dôsledkov javu, ale aj tých, ktoré 

môžu vzniknúť neskôr ako ich následok, 
- odhadnúť možnosť vzniku sekundárnych dôsledkov. 

      Dôsledky (ich charakter) sú vymedzené faktormi: 
- merateľnými – napr. počet ohrozených osôb, predpokladaný druh zranenia, finančná 

strata vrátane nákladov na revitalizáciu, parametre systému (hmotnosť bremena, výška 
pracoviska), 

- nemerateľnými – zložitosť technológie (predvídateľnosť dominového efektu), kvalita 
havarijných opatrení, správna kvalifikácia vzťahu medzi nebezpečenstvom a účinkom. 

Vyjadrenie hodnoty rizika je závislé na použitej metóde ohodnocovania. Relatívne 
jednoduchou a často aplikovanou je dvojparametrická metóda, ktorá k dvom základným 
parametrom priraďuje hodnoty a k ich kombinácii tzv. maticu rizík. Na základe tejto metódy 
je možné priradiť napr. k pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu 5 hodnôt (veľmi vysoká, 
vysoká, stredná, nízka, veľmi nízka) a k jeho predpokladanému dôsledku 4 hodnoty 
(katastrofický, kritický, málo významný, zanedbateľný). Priradené bodové ohodnotenie 
v matici rizík v rozpätí 1 – 20 bodov možno štruktúrovať napr. do 4 kategórií rizika 
(neprijateľné, nežiadúce, mierne, prijateľné). Zaradením do kategórie sa určuje stupeň 
naliehavosti prijatia opatrení. 

Použitie konkrétnej metódy (alebo ich kombinácií) závisí od druhu posudzovaného 
zariadenia, charakteru nebezpečenstva a ohrozenia a od účelu posudzovania, resp. i od 
odbornej pripravenosti posudzovateľov. Vhodnosť použitia metódy je diferencovaná 
s prihliadnutím na hodnotenie rizík: 
- technických zariadení, 
- technologických procesov, 
- pracovných činností vykonávaných manuálne, 
- technologických celkov riadených výpočtovou technikou,  
- technológií viazaných na využitie chemických látok, 
- komplexného systému: človek – technika – prostredie.  

Všeobecne možno podľa aplikovaného postupu metódy členiť na: 
- porovnávacie (napr. kontrolný zoznam), 
- rozborové (napr. analýzy príčin úrazov, HAZOP), 
- prieskumné (napr. riadené rozhovory, dotazníky), 
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- pozorovacie (napr. snímky dňa), 
- bodovacie (napr. BOMECH, IVSS), 
- matematicko – štatistické (napr. strom chýb, strom udalostí, rozvojové diagramy). 

Podľa vhodnosti využitia metódy v jednotlivých fázach posudzovania možno metódy 
členiť na: 
- metódy zberu informácií a dát (vhodné na identifikáciu nebezpečenstva a rizikových 

faktorov), 
- metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy (umožňujúce identifikovať nebezpečenstvá a 

najmä ohrozenia ako aj objasnenie priebehu nežiadúcej udalosti), 
- metódy hodnotiace (priraďujúce na základe zhrnutia predchádzajúcich poznatkov určitú 

hodnotu riziku a porovnanie s kriteriálnou hodnotou), 
- metódy kombinované (prelínajúce sa cez viac fáz). 

Následne je uvedený prehľad aktuálnych metód: 
- kontrolný zoznam (Check list), 
- katalógové listy, 
- metóda „čo ak“ (What if – WI), 
- analýza stromu udalostí (Event Tree Analysis – ETA), 
- analýza stromu porúch (Fault Tree Analysis – FTA), 
- analýza spôsobov a následkov porúch (Fault Modes and Effect Analysis – FMEA), 
- analýza spôsobov, následkov a kritickosti porúch (Fault Modes, Effect and Criticality 

Analysis – FMECA), 
- predbežná analýza ohrozenia (Preliminary Hazard Analysis – PHA), 
- metóda DELPHI, 
- metóda MOSAR (Method Organized for a Systematic Analysis of Risks), 
- bodovacia metóda BOMECH, 
- metóda štúdia prevádzkyschopnosti a analýzy rizika (Hazard Analysis and Operability 

Study – HAZOP), 
- metóda Dow Index, 
- metóda simulovania porúch v riadiacich systémoch.  
 
Choroba z povolania 

Choroba z povolania (zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov) je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená 
do zoznamu chorôb uvedeného v prílohe k tomuto zákonu, alebo pri ktorej sa preukáže 
kauzálna súvislosť s pracovnými podmienkami resp. vykonávanou prácou ak vznikla  
a) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej 

súvislosti s plnením týchto úloh, 
b) žiakovi strednej školy alebo študentovi vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období 

odbornej (výrobnej) praxe,  
c) fyzickej osobe v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách, pri činnostiach v rámci 

združenia v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a iných občianskych združeniach pri 
plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a členovi banského záchranného zboru pri 
činnostiach tohto zboru, 

d) fyzickej osobe, ktorá na výzvu príslušného orgánu pomáhala pri havárii, živelnej pohrome 
alebo inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov, 

e) dobrovoľnému zdravotníkovi Slovenského červeného kríža pri výkone zdravotníckych 
služieb pri športovom alebo spoločenskom podujatí,  

f) dobrovoľnému členovi horskej služby alebo inej fyzickej osobe ktorá na výzvu horskej 
služby a podľa jej pokynov pomáhala pri záchrannej akcii. 
Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä: 
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-     výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, 
-     iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa, 
- činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa na podnet organizácie zastupujúcej zamestnan- 

cov, 
-   činnosť vykonávaná v rámci funkcie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci alebo člena komisie pre BOZP (zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov), 

-   činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy, pokiaľ na ňu zamestnanec 
nepotrebuje osobitné oprávnenie, je vykonávaná s vedomím zamestnávateľa a nie proti 
jeho výslovnému zákazu. 
Činnosti vykonávané v priamej súvislosti s plnením pracovných alebo služobných úloh sú 

najmä: 
-     úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred 

začiatkom práce alebo po jej skončení; týmto úkonmi nie sú stravovanie, ošetrenie alebo 
vyšetrenie v zdravotníckom zariadení ani cesta na ne a späť, ak sa nevykonávajú 
v priestoroch zamestnávateľa, s výnimkou 

-   vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa 
alebo ošetrenie v tomto zariadení pri prvej pomoci, 

-     účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní na 
príkaz    zamestnávateľa, 

-     povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte. 
 
Zoznam chorôb z povolania: 
 
1. Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín 
2. Choroba z fosforu alebo z jeho zlúčenín 
3. Choroba z fluóru alebo z jeho zlúčenín 
4. Choroba z ortuti alebo z jej zlúčenín 
5. Choroba z arzénu alebo z jeho zlúčenín 
6. Choroba z mangánu alebo z jeho zlúčenín 
7. Choroba z kadmia alebo z jeho zlúčenín 
8. Choroba z vanádia alebo z jeho zlúčenín 
9. Choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín 
10. Choroba zo sírouhlíka 
11. Choroba zo sírovodíka 
12. Choroba z oxidu uhoľnatého 
13. Choroba z kyanovodíka alebo z kyanidov 
14. Choroba z benzénu alebo z jeho homológov 
15. Choroba z nitrozlúčenín alebo aminozlúčenín benzénu alebo jeho homológov 
16. Choroba z halogenizovaných uhľovodíkov 
17. Choroba z esterov kyseliny dusičnej  
18. Choroba z bojových látok alebo z chemických látok s rovnakým účinkom, aký majú 

bojové látky 
19. Choroba z ionizujúceho žiarenia a zo žiarenia s obdobným účinkom 
20. Choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane laseru 
21. Rakovina kože 
22. Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby 
23. Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok 
24. Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a 

parazitárnych chorôb prenosných zo zvierat na ľudí 
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25. Tropické prenosné a parazitárne choroby 
26. Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov 
27. Choroba vyvolaná prácou v hyperbarických alebo hypobarických podmienkach 
28. Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kľbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené 

vibráciou 
29. Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie 

kľbov, kostí, šliach a nervov končatín 
30. Choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov 
31. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobená hliníkovým prachom z hliníkových 

zliatín (zaprášenie pľúc hliníkom – fibróza pľúc) 
32. Choroba z berýlia a z jeho zlúčenín 
33. Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, 

silikotuberkulóza) vrátane (uhľokopskej) pneumokoniózy: 
a) s typickými rtg. znakmi s prihliadnutím na dynamiku choroby, 
b) v spojení s aktívnou tuberkulózou 

34. Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza) 
a) s typickými rtg. znakmi, 
b) v spojení s pľúcnou rakovinou 

35. Choroba pri výrobe tvrdokovov 
36. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc z Thomasovej múčky 
37. Bronchiálna astma (záduch) 
38. Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata sluchu podľa Fowlera pri poškodených 

mladších ako 30 rokov najmenej 40 %. Pri poškodených nad 30 rokov sa uvedená hranica 
každé dva roky zvyšuje a 1 % až do dosiahnutia 50 rokov veku poškodeného, odkedy už 
musí prevyšovať stratu sluchu 50 % 

39. Sivý zákal 
40. Nystagmus 
41. Rozdutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychové nástroje 
42. a) Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách alebo ťažká nedomykavosť hlasí- 
          viek, ktoré znemožňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas 

c) Ťažká fonasténia 
43. Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom z bavlny (byssinóza), ľanu, konopí 

alebo sisalu 
44. Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním organických 

prachov typu farmárske pľúca 
45. Alergické choroby horných dýchacích ciest s dokázanou precitlivelosťou na alergény 

z pracovného prostredia poškodeného 
46. Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi 

v pracovnom prostredí poškodeného a prejavujúce sa u neho v príslušných cieľových 
orgánoch, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname 

47. Iné poškodenie zdravia z práce (→ Iné poškodenie zdravia z práce). 
 

Každý lekár, ktorý na podklade výsledkov vyšetrenia nadobudne odôvodnené podozrenie, 
že príznaky poškodenia zdravia sú chorobou z povolania, je povinný odoslať chorého na 
oddelenie klinického pracovného lekárstva, alebo kliniku pracovného lekárstva a toxikológie 
príslušné podľa miesta pracoviska vyšetrovaného (ďalej len „oddelenie“). Oddelenie je 
povinné chorého vyšetriť, pričom súvislosť ochorenia s výkonom práce overí v spolupráci 
s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a podľa potreby i s odbornými konziliármi. 

Chorobu z povolania uznáva oddelenie, ktoré ju zistí a prostredníctvom určených 
formulárov ju nahlasuje 



 27

-     lekárovi zmluvne zabezpečenému zamestnávateľom alebo obvodnému lekárovi podľa 
sídla organizácie, v ktorej postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval za 
podmienok, pri ktorých vzniklo poškodenie zdravia, 

-    zamestnávateľovi, u ktorého postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval za  
podmienok, pri ktorých vzniklo poškodenie zdravia, 

-   regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, lekárovi podľa sídla organizácie, v ktorej 
postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval, 

-     organizácii zastupujúcej zamestnancov kde postihnutý pracovník naposledy pracoval, 
-     postihnutému pracovníkovi alebo dôchodcovi. 

Oddelenie vedie evidenciu chorôb z povolania a menný zoznam osôb, ktoré ochoreli. 
Ďalej eviduje zistené stavy ohrozenia zdravia chorobou z povolania a oznamuje ich 
príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a lekárovi zmluvne zabezpečenému 
zamestnávateľom alebo obvodnému lekárovi podľa sídla organizácie. 
 
Individuálna ochrana 

Spôsob ochrany, ktorého cieľom je individuálne chrániť zamestnanca pred škodlivým 
účinkom práce a prostredia. Uskutočňuje sa najmä ochranným bariérovým pôsobením 
osobných ochranných pracovných prostriedkov (→ Osobné ochranné pracovné prostriedky). 

 
Iné poškodenie zdravia z práce 

Poškodenie zdravia (predtým „poškodenie zdravia pri práci“), ktoré vzniklo pri 
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi a nie je pracovným úrazom, 
chorobou z povolania ani profesionálnou otravou (→ Pracovný úraz, → Choroba 
z povolania, → Profesionálna otrava). Iné poškodenia zdravia z práce vytvárajú základňu pre 
zaraďovanie nových chorôb do zoznamu chorôb z povolania.  

Každý lekár, ktorý na podklade výsledkov vyšetrenia nadobudne odôvodnené podozrenie, 
že príznaky poškodenia zdravia sú tzv. iným poškodením zdravia z práce, je povinný odoslať 
chorého na oddelenie klinického pracovného lekárstva, alebo kliniku pracovného lekárstva a 
toxikológie príslušné podľa miesta pracoviska vyšetrovaného (ďalej len „oddelenie“). 
Oddelenie je povinné chorého vyšetriť, pričom súvislosť ochorenia s výkonom práce overí 
v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a podľa potreby i s odbornými 
konziliármi. 

Iné poškodenie zdravia z práce uznáva oddelenie, ktoré ho zistí a prostredníctvom 
určených formulárov ho nahlasuje 
-     lekárovi zmluvne zabezpečenému zamestnávateľom alebo obvodnému lekárovi podľa 

sídla organizácie, v ktorej postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval za 
podmienok, pri ktorých vzniklo poškodenie zdravia, 

-    zamestnávateľovi, u ktorého postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval za 
podmienok, pri ktorých vzniklo poškodenie zdravia, 

-   regionálnemu úradu verejného zdravotníctva lekárovi podľa sídla organizácie, v ktorej 
postihnutý pracovník alebo dôchodca naposledy pracoval, 

-     organizácii zastupujúcej zamestnancov kde postihnutý pracovník naposledy pracoval, 
-     postihnutému pracovníkovi alebo dôchodcovi. 

Oddelenie vedie evidenciu iných poškodení zdravia z práce a menný zoznam osôb, ktoré 
ochoreli. 
 
Kolektívna ochrana 

Stabilný alebo prenosný systém, ktorého cieľom je ochrana skupiny osôb pred 
nepriaznivým vplyvom škodlivých účinkov práce a prostredia. Kolektívna ochrana je 
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ochranným systémom pasívnej bezpečnosti (→ Pasívna bezpečnosť). Uprednostňovanie 
kolektívnych ochranných opatrení pred opatreniami individuálnymi patrí ku všeobecným 
zásadám tvorby systémov BOZP. Aktuálne sú najmä nasledovné spôsoby kolektívnej 
ochrany: 
1. Prostriedky spôsobilé odrážať, pohlcovať, resp. kompenzovať energiu: 
- bariéry proti šíreniu tlakovej vlny, 
- zariadenia na tienenie zdrojov žiarenia, resp. vybraných častí spektra (napr. Faradayova 

klietka), 
- protišmykové povrchy a úpravy, 
- bariérová ochrana proti pádu z výšky – ochranné a záchytné konštrukcie (napr. zábradlia, 

ohradenia, poklopy, záchytné lešenia, siete), 
- zariadenia na pohlcovanie mechanických kmitov, 
- ochranné kryty proti letiacim časticiam.  
2. Zariadenia na sorpciu nebezpečných látok  
- sorbenty s veľkým merným povrchom (napr. aktívne uhlie) – fyzikálna sorbcia, 
- sorbenty s chemickou reakciou. 
3. Nepreniknuteľné ochranné bariéry na ochranu pred 
- kvapalinami, 
- plynmi a parami, 
- ohňom a plameňom, 
- mikroskopickými časticami. 
4. Izolačné ochrany 
- elektroizolácia, 
- tepelná izolácia, 
- zvuková izolácia. 
5. Ochrana zabezpečená odolnosťou materiálu proti 
- korózii, 
- žieravinám. 
6. Prostriedky na odstránenie škodlivín z pracovného prostredia 
- vzduchotechnické zariadenia (prirodzené, nútené, havarijné vetranie). 
7. Prostriedky na sanáciu pracovného prostredia 
- zvlhčovače vzduchu, 
- klimatizácia, 
- vykurovanie. 
8. Prostriedky na zachytenie uniknutých nebezpečných látok 
-    záchytné nádrže.  
 
Kultúra bezpečnosti práce 

Systém práce sa vytvára a existuje v jednote a vzájomnej závislosti troch rozhodujúcich 
komponentov a to v jednote subsystému človeka, technických prostriedkov práce a 
pracovného prostredia. V systéme bezpečnosti práce je možné identifikovať obdobnú 
štruktúru ako v systéme práce. Súhrnný rámec systému bezpečnosti práce je možné členiť na 
základnú bezpečnosť (priamo ovplyvniteľnú konaním človeka), bezpečnosť technických 
zariadení, technológií a objektov  a bezpečnosť pracovného prostredia. 

Vnútorná podobnosť systému práce a systému bezpečnosti práce sa odzrkadľuje i 
v posudzovaní kultúrnosti oboch systémov. Základnou podmienkou kultúry bezpečnosti práce 
je vnútorná vyváženosť stavu a vývoja subsystémov základnej bezpečnosti, bezpečnosti 
technických zariadení a pracovného prostredia. Pokiaľ niektorý z uvedených subsystémov 
nedosahuje primeranú úroveň, je nevyhnutné, aby niektorý z ďalších subsystémov zvýšenou 
vlastnou intenzitou kompenzoval absenciu tejto úrovne. Môže sa tým dosiahnuť primeraná 
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úroveň bezpečnosti práce, avšak za cenu nižšej kultúrnosti bezpečnosti práce. Vo väčšine 
prípadov však nižšia kultúra bezpečnosti práce sa tiež prejavuje v jej celkovej nižšej úrovni. 

Napríklad často sa vyskytujúca situácia súvisiaca s nedokonalosťou výrobno-technických 
zariadení emitujúcich škodlivé faktory. Človeka je potrebné chrániť pred ich škodlivými 
účinkami osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré svojím bariérovým 
pôsobením odstraňujú, príp. znižujú pôsobenie škodlivín. Prostriedky osobnej ochrany okrem 
svojej ochrannej funkčnej vlastnosti obvykle sťažujú interakciu človeka s nástrojmi a 
pracovnými predmetmi, sťažujú interpersonálnu komunikáciu a pôsobia obťažujúco. 
Výsledný efekt takéhoto riešenia vo svojom dôsledku znižuje kultúru bezpečnosti práce. 

Nedostačujúca technická vybavenosť pracovísk a s tým súvisiaca nerovnovážnosť 
subsystémov bezpečnosti práce je častým zdrojom znižovania kultúry bezpečnosti práce. 
Výrazne sa to prejavuje najmä pri premiestňovacích procesoch a manipulácii s materiálom. 
Činnosť dopravných a zdvíhacích mechanizmov je nahradzovaná prácou človeka 
predstavujúcou často vysokú fyzickú námahu. Aj pri rešpektovaní všetkých bezpečnostno-
pracovných a ergonomických požiadaviek sa tým znižuje kultúra bezpečnosti práce. Preto 
cieľom by malo byť nielen rešpektovanie formalizovaných bezpečnostných požiadaviek, ale 
aj kultúra bezpečnosti práce.    
 
Nebezpečenstvo 

Vlastnosť alebo schopnosť  objektu (faktora pracovného, resp. technologického 
procesu,  pracovného prostredia, materiálu apod.), ktorá môže byť príčinou vzniku úrazu, 
choroby z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, poškodenia 
životného prostredia alebo spôsobenia materiálnej škody. 

Nebezpečenstvo je zdrojom ohrozenia alebo zdrojom situácie s potenciálnou možnosťou 
vzniku ohrozenia života, zdravia alebo hospodárskych hodnôt. Je to podstatná, ale väčšinou 
skrytá vlastnosť objektu. 

Všeobecne možno nebezpečenstvo kategorizovať na 
-      prírodné (pôvodne, zemetrasenia, zásahy bleskom apod.), 
-   pracovné – technologické (priemyslové zariadenia, chemické látky, dopravné systémy 

apod.), 
-     spoločenské (prenosné choroby, vojnové konflikty, prepadnutia apod.), 
-   týkajúce sa životného štýlu (alkohol, konzumácia omamných a psychotropných látok, 

telesná hmotnosť apod.). 
S cieľom zvýšiť bezpečnostnú úroveň objektu je najskôr nevyhnutné identifikovať jeho 

aktuálne nebezpečenstvá. Súčasťou identifikácie nebezpečenstiev je tiež zisťovanie spôsobov 
ich vzniku. 

Pri identifikácii nebezpečenstiev je možné vychádzať z nasledovnej štruktúry faktorov: 
-      mechanická energia (nebezpečné miesta, valivé, trecie a klopné pohyby, pohyby strojov a 

vozidiel, nebezpečenstvo pádu apod.), 
-   elektrická energia (elektrický prúd, elektrické, magnetické a elektromagnetické pole, 

statická elektrina), 
-      tepelná energia (horúce látky, prostredie, studené látky), 
-      chemické látky (nebezpečné pôsobenie),  
-      chemická energia (nebezpečenstvo požiaru, výbuchu), 
-      faktory prostredia (osvetlenie, klíma, hluk, mechanické kmitanie, žiarenie), 
-   psychologické faktory (prijímanie a spracovanie informácií, personálna komunikácia, 

návyky, schopnosti, akceptovanie bezpečného správania, individuálna kvalifikácia 
nebezpečenstva), 

-  fyziologické faktory (svalová práca, antropometrické parametre, vynútené pracovné 
polohy), 
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-   organizačné faktory (organizácia pracovného procesu, skupinová – samostatná práca, 
riadenie bezpečnosti práce), 

-    faktory vyplývajúce z kombinácie spôsobov pracovného procesu (priamo riadený proces 
v kombinácii s automatickým procesom), 

-     iné faktory (práca so zvieratami, práca pod vodou apod.). 
Podklady na identifikáciu nebezpečenstva ale aj jeho iniciácie a odhadu jeho prípadného 

negatívneho pôsobenia sa získavajú: 
-  pozorovaním pracoviska a pracovného prostredia (stav technologických zariadení, 

prístupové cesty, stav podlahy, osvetlenie, hluk, teplota apod.), 
-      z popisu pracovných povinností zamestnancov, 
-      sledovaním priebehu prác, 
-    monitorovaním vybraných úsekov pracovnej činnosti (s cieľom špecifikovať expozíciu 

tzn. vystavenie zamestnancov nebezpečenstvu), 
-      určením vonkajších faktorov pracoviska (poveternostné vplyvy apod.), 
-    analýzou ergonomických podmienok, organizácie práce, psychosociálnych faktorov ai., 

ktoré môžu ovplyvniť pracovnú záťaž, 
-    analýzou kvality starostlivosti o výrobné a prevádzkové zariadenia a objekty (prevencia, 

diagnostika, údržba apod.). 
Špecifikácia nebezpečenstiev je výsledkom porovnania získaných podkladov s 
-      požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, 
-      ustanoveniami platných technických noriem, smerníc a pokynov, 
-      najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia priemyslovým škodlivinám, 
-      požiadavkami na progresívnosť a efektívnosť bezpečnostných opatrení. 
 
Nebezpečná udalosť 

Udalosť, ktorá potenciálne mohla spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života človeka (→ 
Skoronehoda). 

Ide o tzv. rizikovú situáciu, kedy sa pri práci vyskytne nebezpečný rizikový faktor alebo 
nebezpečné konanie človeka. Následkom môže byť udalosť (napr. zosunutie stien výkopu, 
deštrukcia tlakovej nádoby na dopravu plynu, pád bremena v dôsledku použitia poškodeného 
viazacieho prostriedku, vymrštenie obrábaného materiálu pri práci na drevoobrábacom stroji 
apod.), pri ktorej v prípade, že dôjde k nežiadúcemu kontaktu nebezpečného faktora 
s človekom obvykle vznikne pracovný úraz. 

Nežiadúcich udalostí je niekoľkonásobne väčší počet ako vyskytujúcich sa pracovných 
úrazov. Preto ich sledovanie je v procese úrazovej prevencie významné.  
 
Nepodmienená ochrana 

Ochranné zariadenie, ktorého funkcia nie je závislá od priameho konania ľudského 
činiteľa. Toto zariadenie spoľahlivo vykoná svoju ochrannú funkciu aj vtedy, ak zamestnanec 
(obsluhovateľ) vykoná nežiadúci pohyb (úkon), ktorý by mohol mať za následok úrazový dej. 
Pri vyradení ochranného zariadenia z činnosti sa súčasne vyradí z činnosti i samotné 
prevádzkované zariadenie. Pracovná charakteristika ochrannej funkcie nepodmienenej 
ochrany je vždy viazaná na prevádzkované zariadenie, pričom súčasne zabezpečuje i proces 
samokontroly, tzn. že keď vznikne porucha na funkcii ochrany, ochrana potom znemožní 
prevádzku zariadenia. Sú to napr.: 
- automatické zastavovacie systémy nebezpečného procesu bez aktívneho pričineni a člo- 
       veka založené na fotoelektrickom, elektromagnetickom, kapacitnom alebo inom  princípe 

stráženia nebezpečného procesu, 
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-    ochranné vypínacie zariadenia, ktoré zastavia prevádzku stroja alebo jeho časti (alebo ho 
inak uvedú do bezpečného stavu) ak sa osoba alebo časť jej tela dostane do nebezpečného 
priestoru, 

-    obmedzovacie (dištančné) zariadenia, ktoré zabránia, aby stroj alebo jeho časť presiahli 
stanovenú hranicu (max. alebo min. vzdialenosť), 

-     ochranné kryty s blokovaním funkcie prevádzkovaného zariadenia, 
-    ochrana samočinným odpojením napájania el. energiou, ochrana malým napätím, katódo- 

va ochrana, ochrana oddelením elektrických obvodov a i. 
 
Ohrozenie 

Aktívna vlastnosť alebo schopnosť objektu (faktora pracovného, resp. technologického 
procesu a pracovného prostredia) spôsobiť úraz, chorobu z povolania, priemyslovú otravu, 
iné poškodenie zdravia pri práci, poškodenie životného prostredia alebo spôsobenie 
materiálnej škody. Zdrojom ohrozenia je nebezpečenstvo (→ Nebezpečenstvo). Ohrozenie 
predstavuje možnosť aktivovania nebezpečenstva na rozhraní vzťahu: človek – technika – 
prostredie. 

Ohrozenie človeka vzniká v časovom a priestorovom priblížení sa osôb, vecí alebo 
faktorov, ktoré sú nositeľmi nebezpečenstva. 

Pre stanovenie možného spôsobu aktivovania, resp. iniciovania nebezpečenstva, tzn. pre 
špecifikáciu ohrozenia je potrebné sledovať: 
-     akého charakteru je zdroj ohrozenia (identifikované nebezpečenstvo), 
-     ako môže vzniknúť stav ohrozenia, resp. poškodenia, 
-     ako môže pôsobiť negatívny jav, aká je cesta alebo forma jeho pôsobenia, 
-     aký je dosah nebezpečenstva, zóna ohrozenia, 
-     kto (alebo čo) môže byť ohrozený alebo poškodený, 
-   či z jedného nebezpečenstva nie je možné odvodiť ďalšie ohrozenia s rozlične veľkým 

efektom (synergický efekt), 
-   či nemôže vzniknúť efekt nepriameho pôsobenia nebezpečenstva, tzn. vznik nadväzujú- 

cich ohrození (dominový efekt), 
-    ďalšie súvisiace parametre systému, možnosti iniciácie nebezpečenstva a stupeň existujú- 

cej ochrany.  
Hodnotenie faktorov ohrození si vyžaduje uskutočniť diferenciáciu týchto faktorov 

s prihliadnutím na ich významnosť. Členenie ohrození vytvorí predpoklad pre ich aktuálnu 
klasifikáciu a následné prijatie zodpovedajúcich opatrení. Faktory ohrození je možné členiť 
nasledovne: 
1. Podľa zdrojov na ohrozenia,  

- vyplývajúce z výrobných zariadení (strojov), nástrojov, materiálu, 
- ktoré sú zložkou pracovného prostredia, alebo sú spôsobilé sa v prostredí šíriť, 
- ktoré priamo vyplývajú z výkonu pracovnej činnosti. 

2. Podľa frekvencie výskytu na ohrozenie 
- sústavné, 
- pravidelné, 
- nepravidelné – neočakávané, 
- nepravidelné – očakávané, 
- zriedkavé, 
- takmer vylúčené. 

3. Podľa príčin vzniku ohrozenia na 
- chybný alebo nepriaznivý stav zdroja ohrozenia, 
- nesprávna organizácia práce, 
- nedostatky osobných predpokladov zamestnancov, 
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- nesprávne konanie zamestnancov. 
4. Podľa druhu (spôsobu) vykonávanej práce na 

a) riadiacu (rozhodovaciu), organizačnú, 
b) administratívno-technickú, 
c) pracovno-výkonnú: 
- manuálny výkon, 
- ovládanie jednoduchých nástrojov bez pohonu vonkajším zdrojom, 
- ovládanie ručných nástrojov s využitím vonkajších zdrojov energie, 
- manuálna obsluha strojov a zariadení, 
- riadenie vozidiel, žeriavov, samohybných mechanizmov, 
- manipulácia so zariadeniami na robotizovaných pracoviskách, 
- diaľkové ovládanie elektronických zariadení. 

5. Podľa potenciálnych následkov ohrozenia, ktoré sa môžu vzťahovať na 
- jednu osobu, 
- viac osôb, 
- celý objekt (napr. výrobná hala, technologický komplex), 
- celý objekt a blízke okolie, 
- celý subjekt (továreň, farma, závod apod.), resp. i životné prostredie, 
- životné prostredie aj mimo územia krajiny. 

6. Podľa potenciálnych dôsledkov ohrození na osoby, majetkové hodnoty a fondy životného 
prostredia je možné členiť faktory ohrozenia na  
a) dôsledky na osoby: 
- potrebné lekárske ošetrenie, 
- krátkodobá práceneschopnosť, 
- dlhodobé liečenie, 
- dlhodobé zníženie spoločenského a pracovného uplatnenia, 
- trvalé zníženie spoločenského a pracovného uplatnenia, trvalé vyradenie u pracovného 

procesu (invalidizácia), 
- smrteľný pracovný úraz alebo úmrtie ako následok choroby z povolania. 
b) dôsledky na neživé hmotné objekty: 
- škody neovplyvňujúce produktivitu, 
- škody majúce prechodný avšak nie rozhodujúci vplyv na výrobnú alebo inú 

hospodársku činnosť, 
- poškodenie častí objektu alebo zariadenia s možnosťou rýchlej náhrady, 
- čiastočné zničenie objektu vyžadujúce materiálovo náročné opravy, 
- úplné zničenie objektu. 
c) dôsledky na životné prostredie 
- rýchlo reparabilné poškodenie fondov životného prostredia, 
- čiastkové poškodenie základných fondov životného prostredia s nárokom na kratší čas 

regenerácie, 
- čiastkové poškodenie základných fondov životného prostredia s časovo veľkou 

náročnosťou na obnovu, 
- úplné zničenie veľkého objemu základných fondov životného prostredia. 

7. Podľa stupňa obtiažnosti pri odstraňovaní možných následkov faktorov ohrozenia na: 
- ľahko odstrániteľné faktory s predpokladom výskytu iba obťažujúcich vplyvov, 
- ľahko odstrániteľné faktory s možnými menšími následkami, 
- stredne odstrániteľné faktory s možnými vážnejšími následkami, 
- ťažko odstrániteľné faktory s možnými vážnymi následkami. 
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Z uvedeného je zrejmé, že štrukturalizácia faktorov ohrozenia je usporiadanie zložitého 
súboru z hľadísk, ktoré sú pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu majetkových 
hodnôt a životného prostredia významné. 
 
Ochrana práce 

Systém legislatívnych, sociálnych, ekonomických, organizačných, výchovno-
vzdelávacích, zdravotných a technických opatrení  zameraných na vytvorenie pracovných 
podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

Legislatívne opatrenia:  
Tvorba, vydávanie a aktualizácia predpisov, ktoré určujú, resp. odporúčajú požiadavky na 

bezpečný a zdravie neohrozujúci pracovný proces. Sú to tzv. „bezpečnostné predpisy“. 
Obsahujú záväzné, resp. platné ustanovenia majúce za cieľ zaistenie bezpečnosti práce.   
Bezpečnostné predpisy sa členia na: 
-   všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, úpravy, 

smernice, záväzné opatrenia, technické predpisy), 
-     technické normy, 
-     pravidlá o BOZP. 

Sociálne opatrenia:  
Súhrn štátnych opatrení a opatrení zamestnávateľov zameraných na skvalitnenie 

starostlivosti o zamestnancov. 
Štátne opatrenia sa zabezpečujú prostredníctvom pracovno-právnych predpisov, 

sociálnym zabezpečením pri pracovných úrazoch, budovaním objektov sociálnej starostlivosti 
apod. 

Sociálna politika zamestnávateľov je zameraná na sústavné zlepšovanie pracovných 
podmienok, na udržiavanie, podporovanie a všestranný rozvoj pracovných síl. Realizuje sa na 
základe zámerov sociálnej politiky štátu, je vymedzená hranicami ekonomických možností 
zamestnávateľov a jej cieľom je vytvárať podmienky pre spokojnosť zamestnancov, 
optimalizovať ich postavenie v pracovnom procese a zabezpečiť im plnú možnosť pracovnej 
sebarealizácie pri optimálnych  pracovných podmienkach. Sociálne opatrenia, ktoré zvyšujú 
úroveň BOZP musia vychádzať zo štruktúry konkrétnych ohrození v pracovnom procese 
a smerovať  k eliminácii týchto ohrození. 

Ekonomické opatrenia:  
Využitie ekonomických nástrojov riadenia v prospech zvyšovania úrovne BOZP, to zn. 

pôsobenie na zamestnávateľov aby starostlivosť o BOZP bola pre nich ekonomicky 
výhodnejšia ako nedodržiavanie bezpečnostných opatrení. Ekonomické nástroje pôsobiace 
v sústave riadenia hospodárskych subjektov sú orientované na zvyšovanie efektívnosti 
výroby, znižovanie je energetickej náročnosti apod. Pri takejto orientácii sústavy 
ekonomických nástrojov je ich vplyv na BOZP v podstate sekundárny. Negatívny vplyv 
týchto nástrojov sa prejavuje v zainteresovanosti subjektu na minimalizovaní nákladov na 
tvorbu bezpečného prostredia. Negatívne pôsobenie nástrojov je obmedzované povinnosťami 
zamestnávateľov dodržiavať bezpečnostné predpisy, represívnymi opatreniami štátnych 
dozorných orgánov, účinnou kontrolou zo strany zamestnaneckých organizácií apod. 

Účinným prostriedkom ako zvýšiť záujem zamestnávateľov na opatreniach v prospech 
BOZP je vytvorenie samočinne pôsobiacich ekonomických nástrojov, ktoré bez zásahu 
vonkajších činiteľov prehĺbia ekonomickú zainteresovanosť subjektov na zvyšovaní úrovne 
BOZP. Účinnou samočinne ekonomicky pôsobiacou formou je inštitút osobitného úrazového 
poistenia, pri ktorom výška poistného je závislá od objektivizovaných ukazovateľov stavu 
BOZP (pracovná úrazovosť, choroby z povolania, rizikové práce, expozícia životného 
prostredia ai.). 

Organizačné opatrenia:  
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Plánovitá cieľavedomá činnosť zameraná na efektívne riadenie systému BOZP. Riadenie 
BOZP sleduje najmä dva základné ciele: 
- vytvoriť  nástroje, aby potenciály systému BOZP sa mohli integrovať do všetkých oblastí 

činnosti subjektu, 
- poskytnúť nástroje pre kontinuálne zvyšovanie úrovne BOZP. 
Riadenie BOZP vychádza z nasledovných zásad: 
-     najväčšia zodpovednosť patrí najvyššej riadiacej úrovni podniku, 
-     úlohy v oblasti BOZP zabezpečujú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia pod- 

niku v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií, 
-     je potrebné uplatňovať BOZP vo všetkých oblastiach činnosti podniku, 
-     zodpovednosť zamestnávateľa za oblasť BOZP nie je dotknutá povinnosťami a zodpoved- 

nosťou vedúcich pracovníkov i zamestnancov ostatných, 
-     v riadení BOZP sa zameriavať najmä na preventívne opatrenia, 
-    každý zamestnanec nesie čiastkovú zodpovednosť a nie iba tí, ktorí v systéme riadenia 

BOZP majú jednoznačne určené povinnosti. 
Riadenie BOZP a jeho účelné skĺbenie s riadením ostatných aktivít organizácie vytvára 

predpoklady pre minimalizovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov a strát na životoch, 
škôd a strát spôsobených pracovnou neschopnosťou a prerušením prevádzky pre poruchy 
výrobno-technických zariadení, pre zlepšenie pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov, 
zníženie fluktuácie, zvýšenie kultúry práce, zvýšenie kvality vyrábanej produkcie 
a konkurencieschopnosti podniku. 

Na implementovanie a skvalitňovanie systému riadenia BOZP sú potrebné prostriedky 
a zdroje: 
-     materiálne (merania, monitorovania, vyhodnocovania technikou, ai.), 
-     personálne (odborní pracovníci pre BOZP), 
-     informačné (predpisy, odborná literatúra, účasť na popularizačných akciách), 
-     na vzdelávanie, 
-     na zabezpečenie prostriedkami osobnej ochrany, 
-     na výrobno-prevádzkovú inovácie, opravy a údržbu (nákup náhradných dielcov), 
-     motivačné (hmotná zainteresovanosť, mzdové ohodnotenie) ai. 

Výchovno-vzdelávacie opatrenia: 
Uskutočňujú sa prostredníctvom výchovného procesu. Výchovný proces, príslušná 

odborná (školská) príprava a získanie skúseností sú podmienkami pre spôsobilosť 
zamestnanca plniť úlohy v oblasti BOZP. Výchova k BOZP je špecifický druh výchovy 
zameraný na utváranie uvedomelého vzťahu zamestnancov k úlohám v oblasti ochrany 
zdravia pri práci. Jej účinnosť je podmienená stanovením výchovných cieľov, vymedzením 
obsahu výchovy, aplikáciou vhodných metód a prostriedkov a materiálnymi podmienkami 
výchovy. Rámcovým cieľom vzdelávania (a iných foriem výchovy) je  nadobudnúť potrebné 
vedomosti a získať aktuálne inštrukcie, informácie, návyky, zručnosti a postoje nevyhnutné 
pre bezpečný výkon činnosti a bezpečné správanie sa. Uvedené ciele sa dosahujú rôznymi 
formami školení, inštruktáží, nácvikov, vytváraním modelových situácií, informačnými 
aktivitami (brožúry, pútače, plagáty) ai.. 

V základnom členení v podmienkach organizácií je možné školenia charakterizovať ako 
-      nástupné (súčasťou je inštruktáž na pracovnom mieste), 
-   doplňovacie (pri zmenách pracovnej náplne, preradení na inú prácu, zavádzaní nových 

pracovných postupov a technológií), 
- cyklické, stanovené záväznými predpismi pre určené povolania (vodiči z povolania, 

zvárači ai.), 
- cyklické, vzťahujúce sa na všetkých zamestnancov, vykonávané v max. 2-ročných 

intervaloch, 



 35

- školenia po dlhodobej absencii zamestnanca (práceneschopnosť, zahraničný pobyt ai.), 
- osobitné, ktoré boli identifikované ako potrebné (v dôsledku nárastu úrazovosti a pod.). 
- Z hľadiska štruktúry súboru školených osôb možno orientovať školenia na 
- vedúcich zamestnancov (politika a riadenie BOZP, zodpovednosť, kompetencie, úlohy), 
- odborných pracovníkov BOZP, 
- pracovníkov odborných profesií, ktorí musia byť vzdelávaní aj v oblasti BOZP 

(elektrotechnici, obsluhovatelia tlakových systémov, motorových vozíkov, atď.), 
- zástupcov zamestnancov pre BOZP, 
- ostatných zamestnancov, 
- ostatných osôb (zmluvní partneri, dodávatelia, návštevníci, exkurzie apod.). 

Pre účely výchovy vydávajú subjekty zriaďovacie a organizačné dokumenty, zabezpečujú 
riadiaci, metodický, organizačný a metodický personál, vydávajú učebné a študijné pomôcky, 
zabezpečujú didaktickú techniku, vykonávajú potrebné propagačné a informačné činnosti 
v prospech optimálneho prepojenia informačného a vzdelávacieho procesu. 

Zdravotné opatrenia:  
Sú významnou súčasťou systému BOZP a majú predovšetkým preventívnu funkciu. 

Významným opatrením sekundárnej zdravotníckej prevencie je posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu a to pri voľbe povolania, pri nástupe do práce, v súvislosti s výkonom 
práce, pri zmene práce, resp. v súvislosti s následkami pracovnej neschopnosti. Zodpovedným 
posúdením zdravotnej spôsobilosti sa zabezpečí optimálny súlad medzi zdravotným stavom 
a celkovou dispozíciou zamestnanca a špecifickými požiadavkami práce. 

Na vybraných pracoviskách (najmä s výskytom nepriaznivých vplyvov pracovného 
prostredia) a pri vybraných činnostiach (kde sa vyžaduje osobitná zdravotná starostlivosť, pri 
výkone epidemiologicky závažných činností ai.) určených orgánmi štátnej zdravotnej správy 
sa zdravotná spôsobilosť posudzuje pri preventívnych vstupných, periodických, 
mimoriadnych, výstupných a následných prehliadkach. V prípadoch, kedy sa na pracovisku 
dodatočne zistil výskyt zdraviu škodlivých činiteľov a je predpoklad ich pôsobenia na zdravie 
je potrebné vykonať u všetkých exponovaných osôb mimoriadne jednorazové prehliadky 
s cieľom zistiť či nie sú potrebné osobitné opatrenia v prospech zdravia zamestnancov. 
Mimoriadne prehliadky sa tiež vykonávajú v prípadoch, kedy vzniklo podozrenie, že 
účinkami práce (napr. pri práci so zobrazovacími jednotkami) mohlo nastať poškodenie 
zdravia. 

Do sústavy zdravotníckych opatrení patrí aj stanovovanie osobitných režimov práce pri 
činnostiach, ktoré nie je možné dostačujúco eliminovať inými bezpečnostnými opatreniami, 
napr. osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Ide najmä o škodliviny, ktorých 
výskyt, šírenie a nežiadúca expozícia osôb nie sú v konkrétnych podmienkach uspokojivo 
technicky riešiteľné (napr. vibrácie). Vhodnou kombináciou režimu práce a oddychu, resp. 
rehabilitácie možno zamedziť vzniku trvalých negatívnych dôsledkov. 

V prospech zachovania zdravia a pracovnej pohody sa v prevádzkach, kde pracovný 
proces je zdrojom zvýšeného tepelného zaťaženia organizmu poskytujú ochranné nápoje. Ich 
cieľom je optimalizovať tepelno-vlhkostný a potný režim a predísť nežiadúcim následkom 
dehydratácie organizmu. 

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti technických zariadení:   
Opatrenia riešia najmä technickú bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť technických 

zariadení avšak do tohto súboru sa začleňujú aj niektoré aspekty bezpečnosti prevádzkových 
objektov (odolnosť stavebných objektov proti účinkom tlakovej  vlny pri výbuchu, ochranné 
zábradlia proti pádu osôb apod.).  

V cykle prípravy, tvorby a používania technických zariadení sa ťažisko ich bezpečnostnej 
úrovne aktualizuje najmä v štádiu ich prípravy a tvorby. Už pri projektovaní, resp. 
konštruovaní zariadení sa musia rešpektovať hľadiská, aby zariadenia boli 
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- primárne bezpečné, tzn., aby pri prevádzke za normálnych okolností nehrozili od 
technických zariadení nebezpečenstvá osobám i hospodárskym hodnotám, 

- trvanlivé, tzn., aby na ich vyhotovenie boli použité také materiály, ktoré počas primeranej 
doby sú schopné odolávať vplyvom pracovného prostredia a pracovných podmienok, pre 
ktoré sú určené, aby sa neprípustne nezhoršili ich vlastnosti a narušila ich funkcia, 

- usporiadané, tzn., aby umožňovali vykonávanie riadnej obsluhy, údržby a kontrol, aby sa 
vyskytujúce poruchy obmedzili len na čo možno najmenší rozsah a aby umožňovali dobrú 
orientáciu, 

- funkčne správne, tzn., aby v daných podmienkach pracovali spoľahlivo a čo do určenia 
druhu vyhovovali účelu, pre ktorý sú určené a pre ktorý boli vyrobené, chránené proti 
vplyvom iných zariadení, tzn., aby boli umiestnené tak, že nemôžu byť vystavené 
škodlivému pôsobeniu iných zariadení, príp. aby boli proti škodlivému pôsobeniu iných 
zariadení odolné, 

- škodlivo neovplyvňovali iné zariadenia, tzn., aby svojim pôsobením neovplyvňovali 
nežiadúcim spôsobom funkciu a využívanie iných zariadení. 
Osobitnú skupinu tvoria technické zariadenia, ktoré s ohľadom na ich charakter a rozsah 

používania predstavujú zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb a spôsobenia 
hospodárskych škôd. Sú to tzv. vyhradené technické zariadenia, pre ktoré je z uvedených 
dôvodov potrebné stanoviť osobitné podmienky pre oblasť konštrukcie, výroby, montáže, 
prevádzky, obsluhy, údržby, rekonštrukcie, skúšok a prehliadok. 
 
Pasívna bezpečnosť 

Opatrenia pasívnej bezpečnosti odstraňujú alebo na požadovanú úroveň znižujú 
uvoľnený, resp. nebezpečný potenciál formou trvalo prítomnej hmotnej ochrannej bariéry 
alebo pomocou silových kompenzačných účinkov. Prvky pasívnej bezpečnosti začínajú 
uplatňovať svoju ochrannú funkciu až keď sú prítomné faktory ohrozenia. Preventívne 
spôsoby pasívnej bezpečnosti sú vopred trvalo zabudované do systému. Aktuálne sú najmä 
nasledovné formy: 
- dostačujúca konštrukčná odolnosť zariadení (obvykle sa vyjadruje koeficientom 

bezpečnosti), 
- schopnosť povrchov odolávať nebezpečnej energii, 
- pohlcovanie a kompenzovanie nebezpečnej energie, 
- nepreniknuteľnosť ochranných bariér, 
- izolačná schopnosť (elektro, zvuková, tepelná), 
- odolnosť materiálov (proti korózii, žieravinám, ohňu), 
- záchranné systémy osôb, 
- osobné ochranné prostriedky, 
- sanačné a protipožiarne opatrenia, 
- prostriedky na zachytenie uniknutých nebezpečných látok do prostredia, 
- prostriedky prvej pomoci. 
 
Podmienená ochrana 

Ochranné zariadenie, ktorého ochranná funkcia je priamo závislá na konaní ľudského 
činiteľa. Pracovná charakteristika ochrannej funkcie podmienenej ochrany nie je viazaná na 
prevádzkované zariadenie, tzn., že závisí na zamestnancovi (obsluhovateľovi), či využije 
ochrannú funkciu tohoto zariadenia a uvedie ho do ochrannej polohy počas nebezpečnej 
pracovnej operácie, resp. či bude rešpektovať jeho ochranný účel. Sú to napr.: 
- ochranné kryty rotujúcich častí strojov alebo živých častí el. zariadení, 
- ochranné zábrany pred priblížením sa k živým častiam el. zariadení, 
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- ochrana el. izoláciou ai. 
 
Pracovný úraz 

Pracovným úrazom pre účely sociálneho poistenia (zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)  je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej 
osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením 
vonkajších vplyvov, ktoré 
a) zamestnanec utrpel 

-    pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
- pre plnenie pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním a 
- pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi, 

b) utrpel žiak strednej školy alebo študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období 
odbornej (výrobnej) praxe,  

c) utrpela fyzická osoba v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách, pri činnostiach 
v rámci združenia v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a iných občianskych združeniach 
pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a člen banského záchranného zboru pri 
činnostiach tohto zboru, 

d) utrpela fyzická osoba, ktorá na výzvu príslušného orgánu pomáhala pri havárii, živelnej 
pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov, 

e) utrpel dobrovoľný zdravotník Slovenského červeného kríža pri výkone zdravotníckych 
služieb pri športovom alebo spoločenskom podujatí,  

f) utrpel dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorá na výzvu horskej 
služby a podľa jej pokynov pomáhala pri záchrannej akcii. 
Pracovným úrazom pre účely zodpovednosti za škodu (vyhl. č. 280/1993 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad 
zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania v znení neskorších 
predpisov) vzniknutú pri tomto úraze je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi 
spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle na jeho vôli 
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.  

Pracovným úrazom pre účely evidencie a registrácie (vyhl. č. 111/1975 Zb. o evidencii a 
registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch 
technických zariadení v znení neskorších predpisov) je akékoľvek poškodenie zdravia alebo 
smrť, spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym  a násilným 
pôsobením vonkajších vplyvov 
- pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
- pre plnenie pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
- na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením 

pracovných úloh. 
Pracovným úrazom pre účely evidencie a registrácie je tiež úraz inej osoby, ktorá sa 

s vedomím zamestnávateľa zdržiavala na jeho pracoviskách alebo v priestoroch, ktoré inak 
nie sú verejne prístupné.  

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania 
a späť. 

Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä: 
- výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, 
- iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa, 
- činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa na podnet organizácie zastupujúcej 

zamestnancov, 
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- činnosť vykonávaná v rámci funkcie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci alebo člena komisie pre BOZP (v súlade s § 10 a § 11 zák. č. 330/1996 
Z.z. v znení neskorších predpisov), 

- činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy, pokiaľ na ňu zamestnanec 
nepotrebuje osobitné oprávnenie, je vykonávaná s vedomím zamestnávateľa a nie proti 
jeho výslovnému zákazu. 
Činnosti vykonávané v priamej súvislosti s plnením pracovných alebo služobných úloh sú 

najmä: 
- úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred 

začiatkom práce alebo po jej skončení; týmto úkonmi nie sú stravovanie, ošetrenie alebo 
vyšetrenie v zdravotníckom zariadení ani cesta na ne a späť, ak sa nevykonávajú 
v priestoroch zamestnávateľa, s výnimkou 

- vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa 
alebo ošetrenie v tomto zariadení pri prvej pomoci, 

- účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní na 
príkaz zamestnávateľa, 

- povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte. 
Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená smrť alebo pracovná 

neschopnosť trvajúca najmenej jeden deň okrem dňa, keď k úrazu došlo. Registráciou sa 
pritom rozumejú nasledovné úkony: 
- zodpovedné a spoľahlivé zistenie príčin a súvisiacich okolností vzniku úrazu, 
- spísanie záznamu o úraze podľa výsledkov zistenia príčin, 
- vykonanie potrebných opatrení proti opakovaniu podobných úrazov. 

O úrazoch, ktoré nepodliehajú registrácii je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu 
v knihe úrazov. 

Pracovné úrazy sa členia na: 
a) smrteľné – úrazy, ktoré spôsobili smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastala podľa 

lekárskeho posudku následkom týchto úrazov, 
b) ťažké – úraz, ktoré mali za následok 

- anatomickú stratu orgánu alebo jeho podstatnej časti (oka, končatiny), 
- stratu funkcie orgánu alebo také poškodenie zdravia, ktoré lekár označil za ťažké 

(napr. strata sluchu, vyvolanie potratu, roztrhanie pľúc, roztrhnutie alebo 
rozmliaždenie obličky, roztrhnutie pečene, sleziny, poleptanie, obarenie a popáleniny 
väčšieho rozsahu) 

alebo lekárom stanovenú dobu liečenia minimálne 30 dní, 
c) ostatné – úrazy, ktoré nie sú uvedené pod písm. a) alebo b). 

Pri výskyte pracovného úrazu je postihnutý, ak je toho schopný, alebo ktokoľvek iný, kto 
je svedkom úrazu alebo sa o ňom dozvie, ihneď upovedomiť najbližšieho nadriadeného 
postihnutého alebo povereného zástupcu zamestnávateľa postihnutého. Nadriadený 
zamestnanec, ak ide o úraz ktorý by mal podliehať registrácii, jeho vznik ihneď oznámi 
zamestnávateľovi (vedeniu organizácie), príslušnému odborovému orgánu alebo 
zamestnaneckej rade (dôverníkovi) a zástupcovi zamestnancov pre BOZP. Zamestnávateľ po 
prijatí hlásenia o úraze vykoná predpismi uloženú nahlasovaciu povinnosť na príslušné 
orgány. Ďalej zamestnávateľ musí úraz, na ktorý sa vzťahuje registračná povinnosť úraz 
zodpovedne vyšetriť, tzn. zistiť jeho príčinu a všetky súvislosti jeho vzniku. 

Vyšetrovanie vykonávajú vo vzájomnej súčinnosti priamy nadriadený postihnutého a 
bezpečnostný technik. Na vyšetrovaní sa môže zúčastniť  aj zástupca zamestnancov pre 
BOZP. Postihnutý, ak je toho schopný i ostatní zamestnanci, ktorí boli svedkami úrazu sú 
povinní účinne spolupracovať. Vyšetrovania závažných udalostí (najmä smrteľných) by sa 
mali zúčastniť i členovia podnikového manažmentu. K vyšetrovaniu je možné prizvať i 
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ďalších vybraných pracovníkov bezpečnostno-technickej služby (odborní pracovníci pre 
vyhradené technické zariadenia, špecialisti pre chemické látky apod.), prípadne ďalších 
odborníkov podľa aktuálnych potrieb vyšetrovania. 

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do dvoch dní po prijatí hlásenia o úraze spísať 
záznam Obsah záznamu a povinnosť poslať ho príslušným orgánom a organizáciám sú určené 
predpismi. Jedno vyhotovenie záznamu je zamestnávateľ povinný odovzdať postihnutému, a 
ak ide o smrteľný úraz, pozostalým. 

Zamestnávateľ je ďalej povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia s cieľom 
preventívne pôsobiť proti vzniku udalostí z podobných príčin, ustanoviť termíny na ich 
splnenie a určiť zodpovedné osoby. Pokiaľ úrazy vyšetrujú, resp. sa na ich vyšetrovaní 
zúčastňujú zástupcovia externých orgánov (Inšpekcia práce, Policajný zbor, vyššie odborové 
orgány ai.) je zamestnávateľ povinný vykonať opatrenia, ktorými by sa zabránilo ďalšiemu 
možnému ohrozeniu osôb a zabezpečiť miesto úrazu tak, aby zostalo zachované v pôvodnom 
stave až do príchodu vyšetrujúcich orgánov. 
 
Pravidlá o BOZP 

Vydávanie pravidiel o BOZP patrí ku všeobecným povinnostiam zamestnávateľa 
ustanoveným zákonom o BOZP. Pravidlami sa upravujú požiadavky BOZP pri pracovných 
činnostiach a na pracoviskách patriacich do pôsobnosti zamestnávateľa. 

Pravidlá musia byť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Ich cieľom je premietnuť tieto všeobecné predpisy na špecifické podmienky a potreby 
zamestnávateľských subjektov. Pri ich vypracúvaní sa musí vychádzať z aktuálnych 
bezpečnostných požiadaviek s prihliadnutím na druh výroby, formy činností, technológie, 
usporiadanie pracovísk, nebezpečnosti spracúvaných látok, potreba bezpečného správania sa 
osôb apod. 

Pravidlá vydávajú zamestnávatelia po dohode s územne príslušným orgánom inšpekcie 
bezpečnosti práce, orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami zamestnancov pre BOZP. 
 
Prevencia  

Systém plánovaných a uskutočnených opatrení zamestnávateľom zameraných na 
vylúčenie alebo obmedzenie výskytu faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, 
chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce a určenie 
postupov pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnanca. K všeobecným zásadám prevencie BOZP patrí najmä: 
- hodnotenie rizikových činiteľov, 
- odstraňovanie, resp. obmedzovanie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, 
- uprednostňovanie kolektívnych ochrán pred ochranami individuálnymi, 
- nahrádzanie prác s rizikom poškodenia zdravia prácami bezpečnými, 
- prispôsobovanie prác potrebám zamestnanca, 
- zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností pri organizovaní práce 

a výroby s cieľom vylúčiť negatívne pôsobenie práce na zdravie zamestnanca, 
- plánovité vykonávanie  aktívnej preventívnej politiky (uplatňovaním nových technológií, 

nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok ai.), 
- poskytovaním informácií z oblasti BOZP.     
 
Profesionálna otrava 

Profesionálnou otravou, tak akútnou ako aj chronickou, je poškodenie ľudského zdravia 
spôsobené vplyvom škodlivých látok pri výkone práce u zamestnávateľov, kde sa tieto látky 
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vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo pri výrobnom procese vyvíjajú, prípadne sa vyskytujú 
ako vedľajší produkt. Patrí sem aj poleptanie dýchacích ciest. 

Každý lekár, ktorý zistí hromadnú alebo smrteľnú akútnu profesionálnu otravu alebo má 
na ňu podozrenie, je povinný to ihneď hlásiť regionálnemu hygienikovi, ktorý vykoná podľa 
okolností neodkladné opatrenia a ďalej tiež oddeleniu klinického pracovného lekárstva alebo 
klinike pracovného lekárstva a toxikológie (ďalej len „ oddelenie“). Hlásenie organizácii a 
príslušnému oddeleniu polície podáva lekár, ktorý vyslovil podozrenie na otravu, až po 
overení správnosti diagnózy. 

Oddelenie je povinné postihnutého vyšetriť, pričom súvislosť ochorenia s výkonom práce 
overí v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a podľa potreby i 
s odbornými konziliármi. 

Profesionálnu otravu uznáva oddelenie, ktoré ju zistí a prostredníctvom určených 
formulárov ju nahlasuje 
- lekárovi zmluvne zabezpečenému zamestnávateľom alebo obvodnému lekárovi podľa 

sídla organizácie, v ktorej postihnutý pracovník je zamestnaný, 
- zamestnávateľovi, u ktorého postihnutý pracovník je zamestnaný, 
- regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 
-  lekárovi podľa sídla organizácie, v ktorej postihnutý pracovník je zamestnaný, 
- organizácii zastupujúcej zamestnancov kde postihnutý pracovník je zamestnaný, 
- postihnutému pracovníkovi. 

Oddelenie vedie evidenciu profesionálnych otráv a menný zoznam osôb, ktoré ochoreli.  
 
Prvá pomoc 

Súbor opatrení pri výskyte úrazu alebo náhleho ochorenia, ktoré sa postihnutému 
poskytnú ešte pred vykonaním odborného lekárskeho ošetrenia. Prvá pomoc je v zásade 
laickou pomocou. 

S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie prvej pomoci sú zamestnávateľom 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovené nasledovné povinnosti (zákon č. 
330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov): 
- poskytnúť zamestnancom informácie o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia 

zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 
- pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia vopred vykonať opatrenia a 

zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v prípade 
mimoriadnych situácií vrátane požiarov a na poskytnutie prvej pomoci. 
Vycvičenie v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom je ustanovené ako 

podmienka pre vykonávanie obsluhy technického zariadenia elektrického. (vyhl. MPSVR SR 
č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení).  

Všeobecne sa vyžaduje aby zamestnávateľ na každých 10 zamestnancov vycvičil 
najmenej jedného v poskytovaní prvej pomoci. V samostatných pracovných skupinách i 
s nižším počtom zamestnancov pracujúcich v dislokovaných lokalitách je potrebné, aby 
najmenej jeden zamestnanec bol vycvičený v poskytovaní prvej pomoci. 

Prvá pomoc sa postihnutému poskytuje na: 
- záchranu života, 
- zabránenie zhoršenia stavu, 
- urýchlenie zlepšenia stavu. 

Pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné postupovať v zásade nasledovne: 
- vyhodnotiť miestnu situáciu s cieľom minimalizovať ohrozenie vlastného života a 

zdravia, 
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- odstrániť vyvolávajúcu príčinu úrazového deja (prerušiť prívod elektrického prúdu, 
uzatvoriť unikajúci plyn apod.), 

- vyslobodiť postihnutého z miesta účinku (dosahu) úrazového deja (z dosahu tepelného 
účinku, z havarovaného auta apod.), 

- zistiť poškodenie zdravia organizmu (určiť diagnózu), 
- vykonať neodkladnú resuscitáciu (obnovu dýchania a krvného obehu) a zastaviť 

krvácanie, 
- privolať rýchlu lekársku pomoc, 
- vykonať laické ošetrenie prípadných druhotných následkov úrazového deja (ošetriť 

zranené časti teľa, znehybniť zlomeniny, zabrániť úrazovému šoku apod.). 
 
Riadenie rizika 

Proces, ktorého podstatou je zistenie skutočného rizika pri pracovnej aktivite a jeho 
minimalizovanie, alebo odstránenie.  

Východiskom riadenia rizika je jeho posúdenie, ktorého cieľom je prostredníctvom 
systematického preskúmania identifikovať všetky aktuálne i potenciálne negatívne faktory 
práce. Posudzovanie rizika pozostáva z nasledovných základných krokov: 
- identifikácia nebezpečenstiev  ako zdrojov ohrozenia, 
- identifikácia ohrození vyplývajúcich z nebezpečenstiev, 
- odhad rizika, tzn. stanovenie jeho hodnoty, 
- vyhodnotenie „veľkosti“ (prijateľnosti) rizika, tzn. posúdenie bezpečnostnej úrovne 

daného systému alebo činnosti. 
V procese riadenia rizika je potrebné vychádzať z nasledovného základného metodického 

postupu: 
a)  Stanovenie stratégie, tzn.: 
- formulovanie cieľa vzhľadom na konkrétne vymedzený predmet riadenia, 
- odhad očakávaných prínosov z hľadiska zníženia úrazovosti, chorobnosti, poruchovosti, 

prestojov, perspektívnych ekonomických dopadov, 
- odhad finančnej náročnosti procesu hodnotenia rizika, materiálnych nárokov apod. 
b)  Vypracovanie programu a určenie štruktúry posudzovaných objektov, tzn.: 
- členenie objektu na komponenty, 
- špecifikácia (výber) posudzovaných systémov, 
- rozhodnutie o postupe hodnotenia vzhľadom na priestorové rozloženie zariadení, ich 

významnosť, technologický proces, materiálové toky apod., 
- vypracovanie časového harmonogramu a rámcového vecného postupu. 
c)  Zabezpečenie potrebných podkladov, tzn.: 
- technologické reglementy, pracovné postupy, pokyny a návody, 
- ergonomické štúdie, 
- technická a prevádzková dokumentácia, 
- bezpečnostné predpisy (vrátane interných pravidiel o BOZP), 
- organizačné dokumenty. 
d)  Zabezpečenie aktuálnych informácií o 
- surovinách, materiáloch (hlavných i pomocných), materiálových tokoch, vedľajších 

produktoch, 
- zdrojoch a príčinách predchádzajúcich nežiadúcich udalostí, 
- poruchách a prestojoch, 
- vedľajších, resp. občasných aktivitách, 
- kvalifikačnej štruktúre, pracovnej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, 
- výsledkoch kontrol štátnych inšpekcií, reprezentatívnych organizácií zamestnancov, 

auditov apod. 
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e)  Personálne zabezpečenie 
Pri príprave personálneho zabezpečenia posudzovania rizika sa odporúčajú nasledovné 
zásady: 
- uprednostňuje sa pracovná skupina s cieľom vylúčiť subjektívne postoje, 
- ustanoví sa koordinátor posudzovania, 
- zabezpečí sa účasť externých odborníkov s cieľom zvýšiť objektívnosť posudzovania, 
Odbornosti posudzovateľov: systémová analýza, teória pravdepodobnosti a matematická 
štatistika, technické odbory (mechanika, stavba strojov, elektrotechnika a i.), prírodovedné 
odbory (chémia, fyzika, biológia), zdravotnícke zamerania (toxikológia), psychológia, 
ergonómia. Odporúča sa odborník na teóriu hodnotenia rizík. 
Schopnosti (skúsenosti) posudzovateľov: identifikovať zdroje ohrozenia, vplyv týchto 
ohrození, predvídať pravdepodobnosť a závažnosť nehody. 
Je vhodné, aby sa posudzovania zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovej praxe a jej prípravy: 
technológovia, prípravári, prevádzkoví technici, príslušní vedúci pracovníci. 
Štruktúra posudzovateľov sa zostavuje s ohľadom na charakter posudzovaného objektu, jeho 
rozsah a špecifické ciele posudzovania. 
f)  Identifikácie nebezpečenstva  
Cieľom je identifikovať vlastnosti (faktory), ktoré môžu byť zdrojom ohrozenia (→ 
Nebezpečenstvo). 
g)  Identifikácie ohrozenia 
Cieľom je identifikovať možné spôsoby iniciovania, resp. aktivovania nebezpečenstva (→ 
Ohrozenie). 
h) Vypracovanie prehľadu osôb (profesií), ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu   

nebezpečenstva. Určenie miery expozície týchto osôb. 
Vzťahuje sa nielen na výrobných (kmeňových) ale aj na pomocných pracovníkov, servisných 
a skúšobných technikov, údržbárov, návštevníkov, klientov apod. Je potrebné tiež určiť 
osoby, ktoré sú alebo môžu byť vystavené osobitným rizikám a to: 
- zvýšenému riziku, 
- striedavému riziku. 
i)  Posúdenie splnenia požiadaviek predpisov 
Výsledky identifikácie nebezpečenstiev a ohrození je potrebné porovnať s požiadavkami: 
- všeobecne záväzných predpisov, 
- platných noriem, smerníc a pokynov, 
- stanovenými expozičnými hranicami. 
Dôsledným uplatnením uvedených požiadaviek možno významne ovplyvniť rozhodujúce 
parametre rizika. Preto treba vykonať predpísané opatrenia a znovu zistiť, či sa zásadne 
nezmenili parametre posudzovaného systému, až následne prikročiť k samotnému 
zhodnoteniu rizika. 
j) Hodnotenie rizika (→  Hodnotenie rizika) 
k) Návrh aktuálnych opatrení v nadväznosti na výsledky posudzovania rizika  
Pre jednotlivé zdroje rizík je potrebné vypracovať súbor možných riešení ako podklad pre 
rozhodovanie. Pri špecifikovaní opatrení sa vychádza z aktuálnosti a závažnosti 
vyhodnoteného rizika. Pri rozhodovaní o priorite opatrení je možné vychádzať 
z nasledovných kritérií: 
- či následkom identifikovaného ohrozenia môže byť úraz (najmä ťažký a smrteľný), alebo 

iné poškodenie zdravia, 
- počet ohrozených osôb, 
- či sa na podobnom pracovisku vyskytlo poškodenie zdravia, alebo došlo k inej nežiadúcej 

udalosti, 



 43

- informovanosť o tom, že došlo k úrazu, alebo inej nežiadúcej udalosti v dôsledku 
špecifického identifikovaného ohrozenia. 

Všeobecne možno opatrenia podľa ich charakteru členiť na: 
- technické, 
- organizačné, 
- personálne. 
Pri rozhodovaní o výbere uplatniť kritériá časových, technických a ekonomických možnosti 
realizácie. Voľba riešenia by mala zohľadňovať nasledovné priority: 
1. Zamerať sa na zdroj ohrozenia 

- či je v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými požiadavkami stanovenými predpismi, 
- odstrániť nebezpečenstvo náhradou zdroja (náhrada pôvodnej technológie 

progresívnou, náhrada materiálu, chemickej látky apod.), 
- znížiť parametre systému (zníženie hmotnosti, rýchlosti), 
- uprednostniť konštrukčnú a projektovú úpravu zdroja pred inštaláciou bezpečnostnej 

výstroje, 
- znížiť pravdepodobnosť vzniku ohrozenia zlepšením údržby, kontrol, diagnostiky 

apod. 
2. Uplatniť technicko-bezpečnostné ochranné zariadenia 

- uprednostniť kolektívnu ochranu pred individuálnou (kryty, blokovanie, bariéry ai.), 
- vylúčiť osoby z dosahu ohrozenia. 

3. Prijať opatrenia priamo ovplyvňujúce činnosť človeka 
- upraviť pracovný postup, 
- rozšíriť kvalifikáciu, 
- obmedziť čas expozície nebezpečnými faktormi, 
- používanie prostriedkov osobnej ochrany apod. 

l) Realizácia stanovených opatrení 
Pred implementáciou je nevyhnutné uskutočniť zhodnotenie plánovaných zámerov 
z hľadiska: 
- či sa v skutočnosti dosiahne použitím programovaných opatrení očakávané zníženie 

rizika, 
- či nevzniknú použitím programovaných ochranných opatrení a systémov nové 

nebezpečenstvá, 
- či riešenie bude finančne najefektívnejšie, 
- či riešenie bude skutočne využité (či sa nepredpokladá ukončenie prevádzky). 
m) Dokumentácia procesu hodnotenia 
Dokumentácia je nevyhnutná ako trvalý podklad na realizáciu a udržiavanie systému riadenia 
rizík. Je základnou informáciou na hodnotenie jeho funkcie a účinnosti, preukázanie, že je 
v súlade s predpismi, ako aj pre prípadný audit. 
Všetky prvky, požiadavky a predpisy, ktoré sa v systéme riadenia rizík uplatňujú musia byť 
systematicky zdokumentované. Dokumentácia by mala obsahovať najmä: 
- zámery a ciele vytýčené stratégiou, 
- zodpovednosti, kompetencie a vzťahy osôb zúčastnených na procesoch riadenia rizík, 
- pravidlá, pokyny, postupy a inštrukcie so zameraním na  realizáciu úloh systému riadenia 

rizík, 
- ekonomické zabezpečenie,  
- ustanovenia o kontrole a aktualizácii. 
Významnou časťou dokumentácie je zaznamenanie priebehu a výsledkov posudzovania rizík. 
Predstavuje doklad na preukázanie postupu posudzovania. Určený je tiež ako podklad pre 
stanovenie opatrení, ale aj ako východiskový dokument pri opakovanom posudzovaní. 
Umožňuje tiež spätnú samokontrolu posudzovateľov. 
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n) Posúdenie účinnosti opatrení  
Pôvodne posudzovaný systém je potrebné znovu podrobiť posúdeniu, s cieľom zistiť, či sa 
v dôsledku realizovaných opatrení riziko znížilo a v akej miere, tzn. či sa plánované ciele 
dosiahli. 
o)  Opakované posúdenie    
Je aktuálne najmä pri zmene technológií, výrobných a pracovných postupov, usporiadaní 
pracoviska, režimu práce apod., s cieľom prehodnotiť novovzniknuté riziká. Odporúča sa 
periodicky hodnotiť riziká na zastaraných zariadeniach, tiež z dôvodov uplatnenia nových 
poznatkov v oblasti foriem ochrany apod.  
 
Riziko 

Miera možnosti ohrozenia života alebo zdravia, spôsobenia materiálnej škody a 
ohrozenia životného prostredia. Vyjadruje sa v zásade ako kombinácia početnosti alebo 
pravdepodobnosti výskytu špecifikovanej nebezpečnej udalosti a očakávaných následkov tejto 
udalosti. Preto pre posúdenie miery ohrozenia, tzn. posúdenie rizika je potrebné určiť 
pravdepodobnosť (početnosť) vzniku ohrozenia a posúdiť rozsah možných následkov. Tejto 
požiadavke zodpovedá zjednodušená forma charakteristiky rizika, ktorou je kombinácia 
pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu a jeho dôsledku. 
 

R = P . D 
P  -  pravdepodobnosť vzniku javu 
D -  dôsledok javu 
 

Vzhľadom na snahy zohľadniť pri kvantifikácii rizika i pôsobenie ďalších faktorov sa 
aplikuje rozšírená charakteristika rizika 
 

R = P . A . G . D 
 

A – parameter vyjadrujúci dĺžku expozície 
G – parameter vyjadrujúci možnosť zabránenia vzniku negatívneho javu 
 

Riziko ako miera ohrozenia je charakteristickým ukazovateľom nebezpečnosti aktivity 
v systéme človek – technika – prostredie. Riadenie (regulovanie, resp. ovládanie) rizika je 
nevyhnutným predpokladom úspešnosti systému bezpečnostného riadenia (→ Riadenie 
rizika). 

Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia a posudzovať riziká na všetkých pracoviskách a pri 
činnosti všetkých zamestnancov patrí k základným povinnostiam zamestnávateľov  (zákon 
NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov). Splnenie tejto povinnosti poskytuje zamestnávateľovi informácie  o aktuálnom 
stave bezpečnosti práce a súčasne ho orientuje na výber efektívnych opatrení na zvýšenie 
úrovne ochrany zdravia svojich zamestnancov a aj na sledovanie účinnosti prijatých opatrení. 
 
Skoronehoda 

(→ Nebezpečná údalosť) 
 
Tolerovateľné riziko 
 

Tolerovateľné riziko je chápané ako miera možnosti ohrozenia človeka, hospodárskych 
hodnôt a prostredia, pri ktorej je aktuálna pravdepodobnosť určitej ujmy, ktorú osoba, 
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skupina alebo spoločnosť môže prijať, ale ktoré nemôže (nesmie) byť všeobecne 
akceptovateľné. 

Oblasť tolerovateľného rizika sa na stupnici rizika nachádza nad hranicou zreteľne 
akceptovateľného rizika (→ Akceptovateľné riziko) a pod hranicou, nad ktorou je riziko 
jednoznačne neakceptovateľné a je potrebné urýchlené riešenie. 

Medzi týmito dvoma hodnotami je pásmo, tzv. tolerovateľná oblasť, v ktorom sú riziká 
prijímané za určitých podmienok a v ktorom by sa mal uplatňovať princíp najnižšej prakticky 
dosiahnuteľnej úrovne rizika (tzv. princíp ALARP). Tolerovateľnosť neznamená 
akceptovateľnosť. Vzťahuje sa na ochotu prijať určité riziko s tým, že toto riziko je neustále 
pod kontrolou. 
  
Základná bezpečnosť 

Súbor faktorov bezpečnosti práce vytváraných priamym konaním človeka 
vykonávajúceho pracovný proces. Základná bezpečnosť je významným subsystémom 
bezpečnosti práce a vychádza z charakteru priamo vykonávaných pracovných operácií. 

Štruktúra faktorov základnej bezpečnosti je podmienená úrovňou organizácie práce, 
pracovných a technologických postupov. Vytvára predpoklady pre ochranu človeka 
v pracovnom procese vo väzbe na jeho vlastnosti a schopnosti, fyzickú a psychickú 
pripravenosť. Je tiež podmienená stanovením psychofyzických požiadaviek na výkon práce 
a systémom preverovania predpokladov pre cielenú činnosť. Postoje k požiadavkám základnej 
bezpečnosti sa formujú výchovou, vzdelávaním, vytváraním adekvátnych návykov, 
motiváciou, zvyšovaním odolnosti voči nežiadúcim vplyvom a pod. Sú tiež ovplyvňované 
kvalitou interpersonálnych vzťahov. 
 
Zostatkové riziko 

Riziko, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nie je možné na 
zdroji  vylúčiť alebo znížiť, ale ktoré pri použití ďalších bezpečnostných opatrení sa stáva 
akceptovateľným. Najčastejšie sa aplikuje pri technických zariadeniach, ktoré obvykle nie je 
možné konštruovať ako úplne bezpečné. Ohrozenia, ktoré nie je možné odstrániť v etape 
projektovania a konštruovania sa musia špecifikovať a uviesť v sprievodnej dokumentácii 
zariadenia (napr. v návode na obsluhu). Tým sa používateľovi zariadenia poskytne informácia 
o zostávajúcej miere potenciálneho ohrozenia, tzn. o zostávajúcom riziku. Ďalej sa musí 
uviesť aké dodatkové opatrenia (s prihliadnutím na miestne podmienky) je potrebné vykonať, 
napr. formou organizácie práce alebo použitím prostriedkov individuálnej ochrany, aby sa 
dôsledok tohoto rizika znížil na prijateľnú úroveň, tzn. aby klesol pod akceptovateľnú 
hranicu. 
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II.    Pracovné prostredie 

 
Faktory pracovného prostredia 

Sústava faktorov, ktorých výskyt, intenzita pôsobenia a vzájomná interakcia tvoria 
konkrétne pracovné prostredie a zároveň určujú úroveň jeho kvality. 

Viacero faktorov prostredia navzájom spolupôsobí. Škodlivý účinok jedného môže 
iniciovať iný faktor, prípadne ho môže tlmiť. Koexistencia faktorov môže byť: 
- synergická - vzájomné aktívne spolupôsobenie, 
- antagonická -  protichodné pôsobenie, 
- potencujúca - faktory sa navzájom dopĺňajú. 

Podľa charakteru možno jednotlivé faktory pracovného prostredia zatriediť do týchto 
podsystémov: 
- fyzikálne,  
- chemické,  
- biologické,  
- fyziologicko - psychologické,  
- psychosociálne, 
- ekonomické, 
- mechanické, 
- faktory nepriaznivých prírodných vplyvov,  
- faktory manipulácie s materiálom,  
- faktory plošného a priestorového usporiadania, 
- faktory elektrického prúdu a elektrického náboja. 

Fyzikálne faktory - sú významným rizikovým činiteľom pracovného prostredia. Ich 
rizikovosť závisí od typu pôsobiacej energie, jej intenzity, dĺžky a frekvencie. Väčšina týchto 
faktorov výrazne ovplyvňuje zmysly človeka, výraznou stimuláciou však zaťažuje nervovú 
sústavu, najmä vyššie nervové funkcie. Medzi najfrekventovanejšie patria: 
- hluk ,ultrazvuk a vibrácie, 
- mikroklimatické podmienky (teplota, vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu, tepelno-

vlhkostná mikroklíma, barometrický tlak, ionizácia vzduchu), 
- pevné aerosóly, 
- osvetlenie, 
- žiarenie (ionizujúce, neionizujúce). 

Chemické faktory  -  chemické prvky alebo zlúčeniny, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, 
vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek  
činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú vyrobené zámerne alebo či sú 
uvedené na trh (→ Chemická bezpečnosť). Rizikovosť týchto faktorov  je v pracovnom 
prostredí vysoká, pretože narastá počet a rozmanitosť nových chemických látok a prípravkov. 
Medzi nebezpečné chemické faktory patria najmä nasledovné látky a prípravky: 
- výbušné, 
- oxidujúce, 
- mimoriadne horľavé, 
- veľmi horľavé, 
- horľavé, 
- veľmi jedovaté, 
- jedovaté, 
- škodlivé, 
- žieravé, 
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- dráždivé, 
- senzibilizujúce, 
- karcinogénne, 
- mutagénne, 
- látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu, 
- látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie. 

V pracovnom ovzduší sa chemické látky vyskytujú vo forme pevných a kvapalných 
aerosólov, alebo plynov. 

Biologické faktory - mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných, bunkové 
kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu vyvolať infekciu, alergické alebo toxické účinky 
(baktérie a podobné organizmy, vírusy, parazity, huby a plesne). Biologickými faktormi sú aj 
prióny, ktoré môžu spôsobiť prenosné  ochorenie. K biologickým faktorom možno zaradiť aj 
živočíchy a rastliny. Sú nimi živé organizmy alebo ich zložky a produkty, ktoré môžu 
negatívne vplývať na zdravie. Biologické faktory môžu byť súčasťou životného prostredia, 
prípadne môžu byť špecifické len pre pracovné prostredie alebo určité typy zamestnaní. 
Najčastejšie sú ich pôsobeniu vystavení zamestnanci v zdravotníctve najmä počas pôsobenia 
v tropických a subtropických oblastiach, v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a na 
veterinárnych pracoviskách. Podľa miery rizika infekcie sa biologické faktory v pracovných 
podmienkach členia na skupiny: 
1. skupina – pri ktorých je nepravdepodobné, že môžu spôsobiť ochorenie človeka, 
2. skupina – ktoré môžu vyvolať ochorenie človeka, teda predstavujú nebezpečenstvo pre 

zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom 
k dispozícii je bežne účinná profylaxia alebo liečba, 

3. skupina – ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie človeka, a teda predstavujú nielen 
vážne nebezpečenstvo pre zamestnanca, ale aj vysoké riziko rozšírenia v populácii, 
pričom k dispozícii je bežne účinná profylaxia alebo liečba, 

4. skupina – ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov a vysoké riziko 
rozšírenia v populácii, pričom k dispozícii nie je  účinná profylaxia alebo liečba. 

Fyziologicko – psychologické  faktory - statické a dynamické zaťaženie, jednostranné 
nadmerné a dlhodobé zaťaženie pohybového aparátu, neuropsychické a senzorické zaťaženie. 

Psychosociálne a ekonomické faktory  - zahŕňajú medziľudské vzťahy na pracoviskách, 
systém riadenia práce, plnenie pracovných úloh a stav materiálno – technického a 
personálneho zabezpečenia pracovných činností a úroveň odmeňovania. Psychosociálne 
faktory predstavujú všetky vplyvy pôsobiace na psychiku človeka  nielen bezprostredne 
v jeho aktuálnom prostredí (pracovnom), ale i sprostredkovane prostredníctvom jeho 
osobnosti, osobných dispozícií, vlastností a skúseností. Zahŕňajú teda aj pracovné podmienky, 
sociálne podmienky, rodinné, ekologické, bytové a iné. 

Mechanické  faktory – vytvárajú ich najmä stroje, zariadenia, padajúce, rotujúce a 
kĺzajúce predmety, pojazdné stroje a vozidlá, dopravné a manipulačné prostriedky, 
nedostatočné zabezpečenie komunikácií, dôsledky mechanického pôsobenia výbušných a 
samozápalných látok ai. 

Faktory nepriaznivých prírodných vplyvov -  zahŕňajú javy súvisiace s činnosťou Slnka a 
iných vesmírnych telies, so zemským magnetizmom  a ďalšími prejavmi Zeme a s vývojom 
počasia, ovplyvňujúce bioprocesy v človeku (tkzv. biorytmy) a prejavujúce sa v okamžitom 
psychofyziologickom stave človeka. Početné klinické nálezy a pozorovania potvrdzujú 
citlivosť  osôb (kardiaci, neurotici, pacienti so žalúdočnými chorobami) na slnečné erupcie, 
geomagnetické búrky, zmeny tlaku ai. Výskumy ukazujú, že aj vznik pracovných či 
mimopracovných úrazov a dopravných nehôd je negatívne ovplyvňovaný týmito faktormi. 
Zdravý človek vystavený bežným pracovným nárokom v normálnych pracovných 
podmienkach má schopnosti sa adaptovať na výchylky rôznych parametrov a veličín na neho 
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pôsobiacich. Reaguje vhodným spôsobom na  výchylky  v relatívne širokom pásme 
tolerancie. Ak sa však vyskytujú niektoré faktory, ktoré determinujú psychofyziologický stav 
človeka a jeho činnosť a sú vychýlené na hranicu tolerančného pásma, napríklad ochorením 
človeka, zvýšenou neurotizáciou alebo vysokými pracovnými nárokmi, tak sa môžu 
dominantnými prejaviť aj tie vplyvy, ktoré mali za normálnych okolností nízku amplitúdu. Za 
takéto vplyvy možno považovať aj prírodné biofyzikálne faktory. 

Faktory manipulácie s materiálom - zahŕňajú všetky typy manipulácie s materiálom a 
bremenami (ručnú, mechanizovanú), manipulačné prostriedky, sklady a skladovanie, balenie a 
váženie, obalové hospodárstvo ai. Pri manipulácii s materiálom nedochádza v zásade 
ku zmene množstva ani fyzických, chemických a mechanických vlastností materiálu. 
Bezpečnostné pravidlá manipulácie s materiálom si vyžadujú však rešpektovanie hmotnosti a 
škodlivých vlastností materiálu a vytváranie bezrizikového pracovného prostredia. 

Faktory plošného a priestorového usporiadania pracoviska - faktory, ktoré ovplyvňujú 
kvalitu pracovného prostredia. Ide o priestorové podmienky, objemové a dispozičné riešenie 
pracovísk, ako sú napr. pracovná plocha, pracovné priestory, umiestnenie strojov a zariadení, 
komunikácie. Úroveň pracovného prostredia  určuje aj farebná úprava a výtvarné riešenie 
pracovísk. 

Faktory elektrického prúdu a elektrického náboja - patria k faktorom určujúcim kvalitu 
pracovného prostredia a sú určené kvalitou elektrickej inštalácie, elektrických zariadení tzn. 
systémom využívania elektrickej energie. Popri škodlivom pôsobení elektrického prúdu 
uplatňujú sa svojimi negatívnymi vplyvmi aj elektrostatické náboje a atmosferické výboje. 

Z charakteristiky horeuvedených faktorov vyplýva, že pracovné prostredie je tvorené 
viacerými zložkami a činiteľmi. Tzn., že vytváranie optimálneho pracovného prostredia je  
zložitý systém a predpokladá kooperáciu viacerých vedných disciplín. Kľúčovú úlohu v ňom 
plnia odborníci z technickej sféry (konštruktéri strojov a zariadení, technológovia, projektanti, 
architekti, vzduchotechnici, akustici, svetelní technici, bezpečnostní technici ai.), ktorí môžu 
technickými prostriedkami efektívne regulovať úroveň kvalita pracovného prostredia.  

Vystavenie zamestnanca pôsobeniu faktorov pracovného prostredia vyvoláva reakcie 
organizmu. Na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia sa používajú najmä : 
- chemické metódy na zisťovanie plynov, pár a aerosólov s toxickým, dráždivým, 

alergizujúcim, mutagénnym a karcinogénnym účinkom v pracovnom ovzduší a 
chemických látok alebo ich metabolitov v biologickom materiále, 

- fyzikálne metódy  na hodnotenie hluku a vibrácií, aerosólov, denného a umelého 
osvetlenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, 
ionizácie ovzdušia ai. 

- metódy na zisťovanie biologických faktorov v  pracovnom prostredí, tzn. stanovenie 
baktérií, vírusov, parazitov, húb toxínov, alergénov apod. 

- metódy genetickej toxikológe na detekciu látok s mutagénnym a karcinogénnym účinkom. 
Na objektivizáciu pracovnej záťaže, zisťovanie a sledovanie reakcií organizmu 

zamestnancov na faktory prostredia sa používajú metódy: fyziologické, psychologické, 
imunologické, biochemické, genetickej toxikológie, sociologické, antropologické a klinické 
skríningové. 

Cieľom vyšetrovaní a meraní faktorov pracovného prostredia je zistiť, či faktor alebo 
súhrn niekoľkých faktorov neohrozuje zdravotný stav zamestnancov. 

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely 
posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí môžu vykonávať fyzické a právnické 
osoby na základe povolenia ministerstva zdravotníctva. 
 
Hodnotenie  a posudzovanie pracovného prostredia a pracoviska 

Objektívne vyhodnotenie a posúdenie stavu pracovného prostredia a pracoviska si 
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vyžaduje porovnanie zistených skutočností požiadavkami všeobecne záväzných predpisov a 
technickými normami. Základné možné prístupy k hodnoteniu pracovného prostredia 
hmotného charakteru sú: 
- subjektívne hodnotenie nemerateľných, alebo ťažko merateľných faktorov, keď je 

postačujúce len informatívne zistenie stavu prostredia, na základe ktorého bude možné 
prijať opatrenia na jeho zlepšenie , 

- objektívne hodnotenie merateľných faktorov s použitím aktuálnych metód a techník 
merania, keď sa požaduje získanie presných údajov; spravidla sa meranie odporučí až 
potom, keď sa subjektívnym hodnotením zistila skutočná potreba získať údaje 
objektívnym meraním. 
Výsledkom týchto hodnotení je zdokonaľovanie pracovného prostredia, zlepšovanie 

pracovných podmienok zamestnancov, odstránenie pôsobenia negatívnych faktorov 
prostredia, zvýšenie bezpečnosti a zníženie chorobnosti i úrazovosti. 

Pri analýze pracovného prostredia je potrebné predovšetkým identifikovať, ktoré jeho 
faktory pôsobia rušivo a škodlivo a ktoré sú významné z hľadiska zlepšenia pracovných 
výkonov, aká je intenzita pôsobenia týchto faktorov a akú úpravu predpokladajú s ohľadom 
na konkrétnu prácu, aké sú alternatívne možnosti riešenia technických alebo organizačných 
opatrení pre zaistenie optimálneho pracovného prostredia a aká je účinnosť možných opatrení 
(optimálna, čiastočná, núdzová). Zásady, kritériá a parametre, zakotvené legislatívne 
a normatívne, sú východiskom pre analýzy a hodnotenie faktorov pracovného prostredia.  

 
Chránené pracovisko, chránená dielňa 

Pracovisko vytvorené pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou s ohľadom na 
ich zdravotný stav. V chránených dielňach a chránených pracoviskách pracuje min. 50% 
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zdravotným postihnutím alebo sa v nich títo 
občania  zaškoľujú, resp. sa pripravujú na prácu. Pracovné podmienky na týchto pracoviskách  
vrátane nárokov na pracovný výkon sú prispôsobené zdravotnému stavu občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou a zdravotným postihnutím. V chránenej dielni alebo na 
chránenom pracovisku môžu pracovať aj zamestnanci, ktorým sa poskytuje získanie 
odborných zručností, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí 
vykonávať doterajšie zamestnanie a ich zamestnávateľ pre nich nemá iné vhodné pracovné 
zaradenie. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého 
pracovného miesta a môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. 
Dĺžka trvania pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je 
najmenej tri roky. 

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná príslušný úrad práce na 
základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia. 

Tieto pracoviská musia byť stavebne a konštrukčne prispôsobené osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Prístup do budovy musí byť zabezpečený najmenej jedným 
vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov, pričom 
v novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup. Ak nemožno vstup takto zabezpečiť, je 
potrebné to vyriešiť rampou, schodiskovou plošinou alebo vonkajším výťahom. Prístup do 
budovy musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo 
výnimočných prípadoch zvukom. Všetky vnútorné priestory a ich zariadenie musí byť 
prispôsobené aj osobám so zníženou pracovnou schopnosťou a obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie (okná, dvere, kľučky, podlahy, zdravotno - technické zariadenia, 
manipulačné plochy a priestory). 
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Komunikačný priestor  

Priestor v ktorom dochádza k pohybu dopravných prostriedkov, osôb, zvierat, k doprave 
telies, kvapalín, plynov, energie a prenosu informácií a dát. Komunikačné priestory  
zahŕňajú jednotlivé typy komunikácií. Všetky komunikácie sa musia budovať so zreteľom na 
výrobný proces, organizáciu vnútrozávodnej dopravy, včasnú a dostatočne rýchlu evakuáciu 
všetkých osôb v prípade nebezpečenstva a na pohodlné a bezpečné prechádzanie  medzi 
strojmi a zariadeniami  (→ Manipulácia s materiálom). 

 
Nebezpečné prostredie a nebezpečný priestor 

Prostredie a priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku pracovného úrazu alebo 
poškodenia technického zariadenia (ochranné pásma rozvodových a dopravných sietí, staré 
uzatvorené priestory, prevádzky s výskytom  škodlivín v prostredí ai.). 

Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov musí 
zamestnávateľ vykonať primerané opatrenia vrátane zodpovedajúcich osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. Pri prácach v blízkosti zariadení pod napätím sa musia vykonať 
opatrenia proti nebezpečnému dotyku. Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, 
v ktorých vzhľadom na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov alebo 
predmetov alebo pracoviská s obmedzeným vstupom musia sa tieto pracoviská vybaviť 
zariadeniami, ktoré zabránia vstupu  neoprávnených osôb do týchto priestorov. Nebezpečné 
priestory musia byť viditeľne označené zákazom vstupu nepovolaným osobám, prípadne 
vhodne osvetlené. Zaistenie bezpečnosti práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí a  
v iných nebezpečných priestoroch sa musí vykonať vopred na základe písomnej dohody 
s vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi týchto sietí. 

Ak sa zistí výskyt zdraviu škodlivých a výbušných látok presahujúci prípustnú hodnotu je 
vstup zamestnancov do týchto priestorov alebo iných uzavretých priestorov zakázaný (šachty, 
vrty, studne, žumpy, kanály, nádrže). V miestach s nebezpečenstvom výbuchu, zasypania, 
otrávenia, utopenia, pádu z výšky a v ďalších prípadoch nesmie zamestnanec pracovať 
osamotene ak nie je zabezpečená možnosť kontroly a spojenia.  

 
Odlúčené, vysunuté alebo inak odľahlé pracovisko 

Pracovisko, ktoré sa vyskytuje najmä v stavebníctve, pri rozvodoch inžinierskych sietí, a 
to ako podzemných, nadzemných i umiestnených na povrchu (ropovody, plynovody, 
vodovody, vedenia elektrickej energie), na hrádzach vodných diel (kontrolné šachty, 
stanovištia) ai. 

Na týchto pracoviskách nesmie zamestnanec pracovať osamotene, bez možnosti dohľadu 
ďalšieho zamestnanca alebo možnosti jeho dovolania sa, ktorý v prípade nehody poskytne 
alebo privolá pomoc. Ak nie je možnosť dohľadu ďalšieho zamestnanca, musí byť 
zabezpečená možnosť inej kontroly alebo spojenia. Ide najmä o miesta s nebezpečenstvom 
výbuchu, zasypania, otrávenia, utopenia, pádu z výšky, miesta so zariadením pod napätím a 
iné. (transformovne, spínacie stanice, meniarne). 

 
Ohrozený priestor 

Pracovný priestor so zvýšeným úrazovým rizikom vyvolaným umiestnením a činnosťou 
človeka, stroja alebo zariadenia, nebezpečenstvom pádu predmetov z výšky, zrútením 
konštrukcie apod. Je to priestor, v ktorom je osoba vystavená nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje 
jej zdravie a bezpečnosť. 
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Pôsobenie faktorov pracovného prostredia 

Pôsobenie faktorov pracovného prostredia môže byť: 
- negatívne (jeden alebo viaceré faktory pôsobia na človeka rušivo až škodlivo, ide 

o odchýlku  intenzity pôsobenia faktorov od optimálnej hodnoty, napr. hluk, vibrácie, 
žiarenie, chemické škodliviny, pevný aerosól ai.), 

- pozitívne (vplyv faktorov je pracovne žiadúci, predstavujú optimálne pôsobenie, sú 
predpokladom vytvárania pracovnej pohody, napr. optimálne osvetlenie, prijateľné 
klimatické podmienky ai.). 
Faktory pracovného prostredia sa navzájom ovplyvňujú. V praxi sa vyskytuje väčšinou 

kombinácia  viacerých vplyvov, pri ktorých sa intenzita pôsobenia niektorých škodlivín zníži 
pri súčasnom náraste intenzity pôsobenia iných škodlivín. 

 
Pracovisko bez denného osvetlenia 

Pracovisko bez okien alebo svetlíkov, alebo také, v ktorých denné osvetlenie nespĺňa 
požiadavky určené pre združené osvetlenie. Tento typ pracoviska sa môže zriaďovať len 
v odôvodnených prípadoch a to najmä : 
- pre krátkodobé pracovné využitie, tzn. menej ako štyri hodiny z pracovnej zmeny, ak 

zamestnanci vo zostávajúcom čase pracovnej zmeny pracujú v priestoroch s dostatočným 
denným osvetlením, 

- ak technologický postup alebo kvalita výrobkov vyžadujú mimoriadne stále 
mikroklimatické podmienky, mimoriadne vysoký stupeň čistoty ovzdušia, resp. iné 
podmienky odlišné od bežných, ktoré nie je možné zabezpečiť v priestoroch 
s osvetľovacími priestormi, 

- ak treba zabezpečiť ochranu niektorých pracovísk pred nepriaznivými vplyvmi 
súvisiacimi s technologickým procesom a pracoviská nemožno posunúť a presunúť do 
väčšej vzdialenosti (velíny, kancelárie majstrov apod.), 

- ak treba zabezpečiť ochranu okolia pred prenikaním škodlivín z pracoviska a osvetľovacie 
otvory by požadovanú ochranu neumožňovali, alebo negatívne ovplyvňovali,. 

- pracoviská s osobitnými požiadavkami ( napr. divadlá, kiná, nahrávacie štúdiá, dabingové 
miestnosti a iné podobné), 

- pracoviská s prevádzkou iba vo večerných a nočných hodinách, 
- ojedinelé pracovné miesta, pre ktoré zo závažných dôvodov (stavebno-konštrukčné, 

prevádzkové) nie je možné zabezpečiť denné ani združené osvetlenie (strážna služba 
v podzemných garážach, trezoroch apod.). 
Pre tieto pracoviská sú stanovené osobitné požiadavky na ochranu zdravia, ktoré platia 

pre prevádzky, kde sa zamestnanci zdržiavajú počas pracovnej smeny dlhšie ako 4 hodiny. 
Zamestnanci, ktorí pracujú v takýchto priestoroch by mali mať upravený pracovný režim, 

aby mohli aspoň súvislé 2 hodiny stráviť v priestoroch s dostatočným denným svetlom. 
Denné miestnosti (jedálne, oddychové miestnosti) pre zamestnancov týchto prevádzok musia 
mať vždy denné osvetlenie. Osvetlenie prevádzok bez denného osvetlenia vyžaduje intenzitu 
o 50 % vyššiu ako u prevádzok s oknami a denným osvetlením. Farebné riešenie priestorov 
bez denného svetla musí spoluvytvárať s umelým osvetlením pocit pohody. Vetracie 
zariadenie musí zabezpečiť trvalú výmenu vzduchu. Pri poruche niektorého z vetracích alebo 
klimatizačných zariadení nesmie klesnúť výmena vzduchu pod 50 % požadovanej hodnoty. 
Podiel čerstvého vzduchu z celkového množstva vzduchu privádzaného by mal byť najmenej 
15 %. Pracoviská s trvalým pobytom osôb bez denného osvetlenia sa nemôžu zriaďovať pre 
prevádzky s veľkým vývinom tepla a vlhkosti a v miestnostiach určených výlučne pre 
administratívnu činnosť. 
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Pracovisko s upravovaným ovzduším 

Pracovisko, kde nie je možné úplne vylúčiť vplyv pevných a plynných škodlivín 
v pracovnom ovzduší ale treba znížiť ich pôsobenie na najnižšiu možnú mieru a upraviť 
ovzdušie tak,  aby škodliviny neprekročili najvyššie prípustné hodnoty vystavenia. Na 
pracovisku , kde nie je možné dočasne dodržať NPHV, sa smie v práci pokračovať len vtedy, 
ak je inak zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. NPHV 
najvýznamnejších škodlivín sú predmetom príslušných právnych úprav. NPHV ostatných 
škodlivín určuje v jednotlivých prípadoch  orgán na ochranu zdravia. Ak sa v ovzduší 
pracoviska vyskytujú škodliviny s určenou NPHV musí zamestnávateľ zabezpečiť meranie 
hodnôt ich koncentrácií.  

Na pracoviskách, kde sa vyskytujú v ovzduší škodliviny sa zabezpečuje výmena vzduchu 
núteným (mechanickým) vetraním. Vetranie musí byť podtlakové, ak vzduch obsahujúci 
škodliviny  nemá vnikať do susedných priestorov. Pretlakové vetranie sa zriaďuje tam, kde 
treba zabrániť vnikaniu vzduchu zo susedných priestorov do vetraných miestností. Prívod 
vzduchu musí byť nútený; odvod môže byť prirodzený na tento účel zriadenými vetracími 
otvormi alebo nútený s rozdielnym hmotnostným prietokom. Tlakovo vyrovnané vetranie sa 
zriaďuje vtedy ak nemá dochádzať k výmene vzduchu medzi vetranou miestnosťou a 
okolitými priestormi. Prívod aj odvod vzduchu musí byť nútený s rovnakými hmotnostnými 
prietokmi. Prúdenie vzduchu vo vetranom priestore musí zabezpečiť dobré prevetrávanie 
pracovísk, zníženie koncentrácie škodlivín na hodnoty nepresahujúce najvyššie prípustné 
hodnoty. Prúdenie vzduchu nesmie na pracoviskách narušovať únosné mikroklimatické 
podmienky a funkciu miestneho odsávania a nesmie prispievať k šíreniu škodlivín 
v prevádzke. Pri strojoch a technických zariadeniach, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín 
a nie je možné tomu zabrániť úpravou technologického postupu sa musí zabezpečiť miestne 
zachytenie vznikajúcich škodlivín odsávaním. Odsávaný vzduch sa musí nahradzovať 
zodpovedajúcim množstvom privádzaného čistého vzduchu. 

Riadiace centrá a velíny sa musia nútene vetrať alebo vzhľadom na okolité tepelné 
podmienky klimatizovať a prípadne chrániť pred sálavým teplom. Túto požiadavku treba 
dodržať aj u žeriavových kabín v prevádzkach kde sa vyskytujú chemické škodliviny a prach 
v množstve, ktoré prekračuje NPHV. Pracoviská, kde sa štartujú spaľovacie motory sa musia 
vybaviť účinným zariadením na odvádzanie výfukových plynov z pracovného priestoru. 
V uzavretých priestoroch, v ktorých sa vykonávajú opravy a údržba vozidiel s plynovým 
zariadením sa musia inštalovať indikátory s optickou a akustickou signalizáciou výskytu 
plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti a musí sa zabezpečiť účinné vetranie 

 
Pracovisko so zobrazovacími jednotkami  

Pracovisko s priestorovo vymedzenou sústavou, ktorá zahŕňa zobrazovaciu jednotku 
a príslušné zariadenia (klávesnica, vstupné zariadenie,  disketová jednotka, modem, 
tlačiareň, ai). Neoddeliteľnou súčasťou tohto pracoviska sú zariadenia nevyhnutné na 
vykonávanie činnosti so zobrazovacou jednotkou a to najmä pracovný stôl, pracovná doska 
alebo plocha a pracovné sedadlo. Pracovné miesto musí zamestnancovi poskytovať primeraný 
priestor na zaujatie optimálnej pracovnej polohy. Pracovisko musí byť riešené tak, aby 
zamestnancovi poskytovalo dostatok priestoru na zmenu pracovnej polohy a pohybov.  

V súvislosti s prácou na pracovisku so zobrazovacou jednotkou sa môžu vyskytnúť u 
zamestnancov zrakové problémy ako je pocit únavy očí, zraková námaha a s tým spojená 
bolesť hlavy. Ďalej je to suchosť očí sprevádzaná zvýšeným slzením, podráždením očných 
spojoviek, pálením očí  či tlakom v očiach. Z hľadiska videnia ide o spomalené zaostrovanie, 
rozmazanosť obrazov, príp. dvojité videnie predmetov. Tieto problémy sú dané náročnosťou 
práce pri obrazovke a stavom zraku jednotlivca. Z hľadiska náročnosti práce pri obrazovke 
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ide najmä o videnie do blízka, malé detaily na rozlíšenie, striedanie pohľadu na obrazovku, 
klávesnicu a písaný text na papieri. 

Rozhodujúcim faktorom pre zrakovú  únavu je trvanie práce pri obrazovke, zaraďovanie 
prestávok a ergonomické usporiadanie pracoviska. Zamestnávateľ zabezpečí pravidelné 
prerušovanie práce alebo v čase tohoto prerušenia zabezpečí inú prácu s cieľom znížiť 
pracovnú záťaž. Nevyhnutné sú vstupné a periodické preventívne lekárske prehliadky 
zamestnancov a následné využitie korekčných prostriedkov a najmä vhodných okuliarov. 
Zamestnanci majú právo na primerané skríningové vyšetrenie očí a zraku a na odborné 
vyšetrenie pohybového a nervového systému ak majú zdravotné ťažkosti takého charakteru, 
že mohli vzniknúť v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou. 

Podporno-pohybový systém človeka je exponovaný najmä v oblasti krčnej a bedrovej 
chrbtice s následnumi pocitmi zvýšeného svalového napätia, poruchami hybnosti hornej 
končatiny pri obsluhe klávesnice alebo pri manipulácii s myšou. Väčšina problémov 
s pohybovým systémom súvisí s nevhodne usporiadaným pracoviskom. Sú to najmä  
nevhodné umiestnenie obrazovky, klávesnice, písomností z hľadiska zraku, a tým 
neprirodzená alebo vnútená poloha, statická záťaž chrbtice a iných častí tela. 

V dôsledku pracovnej situácie môže vznikať psychické vypätie a stresové situácie. 
Nečakané poruchy systému počítača a predĺžený čas jeho reakcie nadmerne psychicky 
zaťažuje zamestnanca.  

Ako preventívne opatrenie je potrebná vhodná organizácia práce. Pravidelné 
prerušovanie práce sa predpokladá najmä vtedy keď je nepretržitá práca so zobrazovacou 
jednotkou, tzn. ktorá nie je striedaná inými úkonmi alebo činnosťou trvajúcou najmenej 
polovicu pracovnej smeny. Celková nepretržitá práca so zobrazovacou jednotkou nemá 
prekračovať 6 hodín za pracovnú zmenu, resp. len výnimočne za vopred stanovených 
podmienok. 

   
Pracovisko v kabíne 

Pracovisko v časti stroja alebo výrobného zariadenia (v kabíne), vymedzené pracovným 
priestorom, z ktorého je stroj alebo zariadenie riadené. Z kabíny je možné priame 
pozorovanie  riadených výrobných zariadení a strojov alebo ich častí vrátane všetkých ich 
činností. Kabína je spravidla oddelená od okolitého prostredia a zamestnanec pri svojej 
činnosti v nej zotrváva na vymedzenom pracovnom mieste prispôsobenom pre určitú 
pracovnú polohu.  

Poškodenie zdravia  zamestnanca môže byť spôsobené vibráciami, hlukom alebo 
nevhodnými mikroklimatickými podmienkami a ohrozením pri prípadnom prevrátení 
mobilných prostriedkov alebo nárazom iných zariadení a predmetov do kabíny. 

Materiály používané na výrobu a povrchovú úpravu kabín musia byť odolné voči 
nepriaznivým vplyvom škodlivých a nebezpečných látok. Pri nebezpečenstve pádu predmetov 
na zariadenie kabíny musia byť tieto vybavené ochrannými zariadeniami. Ochranné 
zariadenie môže byť súčasťou kabíny alebo zostrojené ako samostatná konštrukcia. Pri 
nebezpečenstve prevrátenia musia byť kabíny vybavené zariadením, ktoré ponechávajú 
minimálny priestor pre obsluhu v prípade prevrátenia. Povrch podlahy v kabíne nesmie byť 
šmykľavý. Kabíny musia byť zasklené bezpečnostným sklom. Vo vnútri kabíny sa nesmú 
umiestňovať akumulátory a nechránené časti, ktoré sú pod tlakom. V kabíne musí byť vešiak 
na odev, vhodné miesto na úschovu prevádzkových dokladov, lekárničky prvej pomoci, 
hasiaceho prístroja a osobných vecí obsluhy. Konštrukcia a povrchová úprava jednotlivých 
prvkov vonkajšieho a vnútorného povrchu kabíny musí umožňovať dobré, ľahké a bezpečné 
čistenie, dezinfekciu a technickú obsluhu. 
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Pracovisko všeobecne 

Priestor, v ktorom sú pracovné prostriedky a predmety s ktorými pracovník alebo 
pracovníci prichádzajú do styku  pri plnení pracovných povinností. Je to miesto, ktoré je 
určené na výkon práce zamestnancov, a akékoľvek iné miesto v priestoroch zamestnávateľa, 
ku ktorému má zamestnanec prístup počas svojej práce. Je to spravidla celá výrobná 
miestnosť  alebo hala, dielňa, prevádzka, oddelenie v budove, ale i priestor okolo výrobného 
zariadenia na voľnom priestranstve. Na pracovisku je obvykle viac rovnakých či rôznych 
pracovných miest. Podľa umiestnenia pracoviska sa rozlišujú pracoviská v uzatvorených 
priestoroch (dielne, sklady, kancelárie, laboratóriá, učebne a iné), v polouzatvorených 
priestoroch (zastrešené objekty bez obvodového muriva), vonkajšie (polia, lesy a iné plochy, 
ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska), kabíny (napr. u 
mobilných pracovných strojov), riadiace centrá (velíny, dozorovne napr. v elektrárňach), vo 
výškach (stavebníctvo, energetika) a podzemné (vodohospodárstvo, baníctvo, stavebníctvo), 
rybárske plavidlá, pracoviská  v dopravných prostriedkoch. Pracovisko je miesto, kde 
zamestnanci trávia nezanedbateľnú časť svojho života. 

Usporiadanie stavieb a pracovísk musí zamedziť alebo aspoň obmedziť šírenie 
negatívnych vplyvov vznikajúcich na pracoviskách, do okolia a umožňovať vytváranie 
zdravých a bezpečných pracovných podmienok. Umiestnenie pracovísk v stavbách alebo ich 
častiach musí umožňovať jednoduchý prístup i opustenie pracovísk v prípade ohrozenia. 
Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia konštrukciou a pevnosťou vyhovovať 
účelom ich používania. Prístupové cesty a spojovacie cesty musia byť vedené tak, aby boli 
pracovníci čo najmenej vystavení škodlivým vplyvom, vonkajším klimatickým podmienkam 
a neboli ohrozovaní pohybujúcimi sa časťami strojov alebo inými zdrojmi rizika. Únikové 
cesty a núdzové východy a dopravné cesty k núdzovým východom na pracoviskách musia 
zostať natrvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo, alebo do 
voľného priestoru. V prípade nebezpečenstva musia mať zamestnanci možnosť rýchlo a čo 
najbezpečnejšie opustiť všetky pracoviská. Vybavenie pracoviska musí zodpovedať a 
umožňovať plnenie pracovných úloh s ohľadom na jednotlivé pracovné úkony a operácie, 
zaisťovať maximálnu pracovnú bezpečnosť a ochranu zdravia. Bezpečnostné prostriedky a 
zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev na pracovisku sa musia 
pravidelne udržiavať a kontrolovať s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť. Celková úprava 
pracoviska a jeho jednotlivých funkčných prvkov musí zaisťovať jednoduché a bezpečné 
čistenie, tak aby zodpovedala primeranej úrovni hygieny a technickú obsluhu. Všetky 
pracoviská musia byť vybavené zariadeniami na osobnú hygienu, miestnosťami na 
upratovanie a zariadeniami na poskytovanie pitnej vody. 

Stavebné a konštrukčné materiály musia mať takú povrchovú úpravu, aby boli odolné 
voči fyzikálnym, chemickým a iným vplyvom vyskytujúcim sa v príslušných prevádzkach a 
musia zabraňovať ich šíreniu do okolia, prípadne z okolia do stavby; nesmú absorbovať látky 
vyskytujúce sa v ovzduší alebo s ním vytvárať nežiadúce zlúčeniny. Stavebné riešenie musí 
čo najviac obmedzovať usadzovanie prachu na plochách stien a na konštrukciách. Podlahy 
majú byť rovné, pevné stabilné, nešmykľavé, ľahko umývateľné, nepriepustné a zabezpečené 
proti mechanickým, chemickým a biologickým vplyvom.  Inštalácie inžinierskych sietí, kde je 
to možné sa vedú v oddelenom priestore (v technickom medzistrope, inštalačných šachtách), 
potrubia splaškových vôd a odpadov obsahujúcich nebezpečné a jedovaté látky sa nesmú 
viesť v priestoroch trvalých pracovísk. Ak sú na pracoviskách, nad nimi alebo nad 
dopravnými cestami umiestnené potrubia alebo iné zariadenia, ktorými sa dopravujú, alebo sa 
v nich skladujú horúce alebo žieravé kvapaliny, plyny alebo ľahko odparovateľné látky, ktoré 
môžu pri prevádzkových nehodách ohroziť bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo poškodenie 
zdravia pracovníkov, musí byť vhodnými opatreniami zabezpečená ochrana pracovníkov 
(podchytenie, izolácia, signalizácia ai.). 
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Pracovné podmienky 

Podmienky, ktoré pôsobia na bezpečnosť, zdravie a pracovnú výkonnosť zamestnanca 
v pracovnom procese.  

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky sú významným predpokladom bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Za stav pracovných podmienok zodpovedá zamestnávateľ, ktorý 
je povinný zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom a zohľadňovať 
pri tom skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky. 
Zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a 
neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. 

Odborné podklady na hodnotenie pracovných podmienok a fyziologickej a psychickej 
odozvy organizmu zamestnancov na pracovné podmienky sú predmetom opatrení orgánov na 
ochranu zdravia. 

 
Pracovné prostredie 

Súbor hmotných a duchovných hodnôt vytvárajúcich podmienky, v ktorých sa 
vykonáva práca. Stav pracovného prostredia je určený najmä stavebným, objemovým a 
dispozičným riešením objektov a pracovísk, bezpečnostnou úrovňou technológií, strojov, 
zariadení, akustickými, svetelnými a mikroklimatickými podmienkami. Pracovné prostredie 
možno chápať ako systém tvorený vecnou zložkou práce a človekom a jeho vzťahom ako pracovnej 
sily k tejto vecnej zložke a vzťahom medzi ľuďmi v pracovnom procese. 

Pracovné prostredie je jedným zo subsystémov životného prostredia a je určené a 
využívané na vykonávanie práce. Vo všeobecnosti je pracovné prostredie prameňom vyššej 
expozície a s tým súvisiacim zdravotným rizikom pre dotknutú pracovnú populáciu ako je 
životné prostredie pre obyvateľstvo. Rozdiel v účinku rôznych škodlivín v pracovnom a 
životnom prostredí je väčšinou 100  až 1000 násobný. Zvýšené expozície a pracovné riziká si 
vyžadujú, aby mali ľudia v pracovnom procese potrebnú všestrannú spôsobilosť vrátane 
zdravotných predpoklady na výkon pracovných činností. 

Pracovné prostredie je tvorené pracoviskom a faktormi vyskytujúcimi sa na pracovisku 
alebo súvisiacimi s vykonávanou prácou, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a pohodu 
zamestnancov, prípadne ich konanie. Je určené na trvalý i prechodný výkon práce, na 
výchovu a výcvik, alebo činnosti súvisiace s vykonávanou prácou. Pracovné prostredie má 
významný vplyv na efektívnosť uplatnenia sa zamestnanca, ale najmä na efektívnosť 
využívania výrobných prostriedkov. 
 
Tvorba a ochrana pracovného prostredia 

Činnosť, ktorej cieľom je uskuočňovanie opatrení, ktoré by eliminovali škodlivé 
faktory zpracovného prostredia alebo aspoň obmedzovali ich negatívne pôsobenie na 
zdravie zamestnancov. Je nevyhnutnou v záujme obmedzenia, prípadne vylúčenia vplyvu 
nepriaznivých faktorov prostredia na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a tým poškodenia 
zdravia v súvislosti s prácou. Pri vytváraní pracovného prostredia sa musí vychádzať 
z charakteru pracovnej činnosti  a pri architektonickom riešení priestoru treba brať do úvahy 
bezpečnostné, hygienické a estetické hľadiská. Hlavnými zásadami pre vytváranie a 
využívanie pracovného prostredia sú:  
1. dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických noriem a pravidelné udržiavanie  

čistoty a poriadku, 
2. náročné, zodpovedné a zároveň priateľské a citlivé medziľudské vzťahy, vzťahy 

umožňujúce rozvíjanie a využívanie tvorivosti,  
3. umožňovanie dobrej organizácie práce, 
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4. účelné usporiadanie pracovného prostredia s využitím moderných pracovných 
prostriedkov,  

5. vytvorenie vkusného pracovného prostredia (prípadne jeho bezprostredného okolia) 
pozitívne ovplyvňujúceho zdravie a psychickú pohodu človeka pri práci. 
Pracovnému prostrediu treba venovať pozornosť aj v priebehu jeho využívania. 

Problematiku tvorby a ochrany pracovného prostredia je potrebné riešiť v jednotlivých 
oblastiach  hospodárskej činnosti: 
- plánovanie a riadenie, 
- projektovanie a investičná výstavba, 
- technologické postupy, 
- konštrukcia strojov a zariadení, 
- ekonomické nástroje, 
- veda a výskum, 
- výchova a vzdelávania. 

Tvorba, ochrana a riadenie kvality pracovného prostredia zahŕňa riešenie problematiky 
bezpečnosti práce, zdravia pri práci, prevádzkovej bezpečnosti technických zariadení, 
technológií a objektov, pracovných podmienok ai. V záujme ochrany pracovného prostredia 
stroje a zariadenia nesmú byť zdrojom nadmerného hluku a vibrácií. Zariadenia so zdrojom 
ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia musia byť zabezpečené tak, aby sa u nich 
neprekračovali prípustné hodnoty. Na pracoviskách unikajúce plyny, pary a aerosóly do 
pracovného prostredia nesmú byť príčinou prekročenia najvyšších prípustných hodnôt. Ak nie 
je možné zabrániť vzniku nepriaznivých faktorov, treba zamedziť ich šíreniu v prostredí, 
napr. odsávať škodlivé plyny, zamedzovať bariérami šíreniu hluku, inštalovať účinné 
vetranie, osvetľovacie zariadenia ai. Pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia zamestnancov je 
významné riešenie mikroklimatických a svetelných podmienok a plošno – priestorových 
pomerov na pracovisku.  

Dôležitým prvkom pri ochrane a tvorbe pracovného prostredia je zavádzanie 
bezodpadových technológií, resp. ekologické, bezpečné a zdravotne neškodné likvidovanie 
odpadov.  

 
Vonkajšie pracovisko 

Pracoviská, dopravné komunikácie a ďalšie plochy a zariadenia na otvorenom 
priestranstve, na ktorých zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť alebo ktoré 
zamestnanci používajú. 

Niektoré práce sa vykonávajú v neuzavretých priestoroch alebo na voľnom priestranstve. 
Neuzatvorené pracovné priestory sú prípustné len vtedy ak si to vyžaduje technológia 
pracovného postupu a je to prevádzkovo a technologicky nevyhnutné. Tieto vonkajšie 
pracoviská musia byť usporiadané tak, aby sa chodci, zamestnanci a mobilné mechanizmy 
mohli bezpečne pohybovať. V blízkosti takýchto pracovísk treba zabezpečiť vo vzdialenosti 
do 300 m prístrešok alebo iné zariadenie na oddych, jedenie a ochranu zamestnancov pred 
nepriaznivými klimatickými podmienkami a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi, 
pošmyknutím a pádom. Zamestnancom treba zabezpečiť potrebné hygienické zariadenia, 
možnosť ohrevu stravy a nápojov a zariadenie na osušenie odevov a obuvi. Pracovisko musí 
byť upravené tak, aby zamestnanci neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani iným 
škodlivým vonkajším vplyvom (plyny, výpary, pevné aerosóly). Zamestnanci musia byť 
schopní v prípade nebezpečenstva rýchle opustiť svoje pracoviská. Vonkajšie pracoviská sa 
musia primerane osvetliť umelým osvetlením, ak denné svetlo nie je dostatočné. 
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III.     Hluk,  vibrácie  
 
 
Akustika 

Samostatný vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom mechanického kmitania a vlnenia v 
pružných prostrediach. Mechanické kmitanie a vlnenie v pružnom prostredí je fyzikálnou 
podstatou  zvuku a vibrácií. 

V užšom slova zmysle sa pod pojmom akustika rozumie náuka o zvuku (pojem 
„akustika“ je odvodený z gréckeho slova akustikos – sluchový), ktorá zahŕňa súbor vedeckých 
a empirických poznatkov o fyzikálnych dejoch súvisiacich so vznikom, šírením a vnímaním 
zvuku, resp. jeho pôsobením na živé organizmy. Pôvodne boli náplňou akustiky len fyzikálne 
javy v rozsahu počuteľnosti, dnes akustika skúma aj javy mimo počuteľných zvukov, tzn. 
infrazvuk a ultrazvuk. Podľa konkrétnej problematiky, ktorou sa akustika zaoberá, resp. podľa 
technického a spoločenského odvetvia, v ktorom sa poznatky o zvuku aplikujú, možno 
akustiku rozdeliť nasledovne:  

Fyzikálna akustika je odbor akustiky, ktorý sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami zvuku a 
otázkami merania základných fyzikálnych veličín charakterizujúcich zvuk. Skúma zákonitosti 
vzniku a šírenia akustického vlnenia v rôznych prostrediach, vlastnosti zvukových polí a 
základné vlastnosti mechanických kmitavých sústav. Potvrdené zákonitosti formuluje 
matematickými vzťahmi, pričom definuje základné pojmy a základné jednotky.  

Hudobná akustika je odbor akustiky, ktorý sa zaoberá zvukmi a ich kombináciou so 
zreteľom na ich použitie v hudbe, a skúma základné vlastnosti a parametre hudobných 
nástrojov.  

Fyziologická akustika sa zaoberá vznikom zvuku v hlasovom orgáne človeka, stavbou 
reči a mechanizmom spracovávania zvukového podnetu sluchovým orgánom, nervovým 
systémom a v mozgovej kôre. 

Technická akustika sa zaoberá technickými aplikáciami akustických javov, ich 
uplatnením v praxi, napr. pri úprave priestorov z hľadiska ich nárokov na akustiku, riešení 
technologických problémov v súvislosti s narastaním hluku a vibrácií v pracovnom a 
životnom prostredí apod.  

Stavebná akustika je odbor technickej akustiky zaoberajúci sa štúdiom akustických javov 
v budovách a v okolí budov s prihliadnutím na vplyvy stavebných konštrukcií a prvkov. 
Skúma prenos  a šírenie zvuku v tuhých telesách a stavebných konštrukciách, zaoberá sa 
tlmením zvuku a zvukovou izoláciou. Rieši problémy vhodného umiestnenia a usporiadania 
budov, usporiadania vnútorného priestoru budov a technického vybavenia budov z hľadiska 
ochrany pred hlukom.  

Priestorová akustika  je odbor technickej akustiky, ktorý zahŕňa štúdium akustických 
javov vnútri čiastočne alebo celkom uzatvorených priestorov. Zaoberá sa šírením zvuku v 
priestore z hľadiska dobrej počuteľnosti, pohlcovaním zvuku stenami a vzduchom a 
problematikou zvukových polí v uzatvorenom priestore. Má význam v architektúre, technike, 
hudbe apod.  

Ekologická akustika je pomerne nový smer akustiky, ktorý sa zaoberá štúdiom vplyvu 
akustického prostredia na fyzické reakcie a chovanie osôb (resp. všetkých živých tvorov), 
ktoré v danom prostredí žijú. 

Elektroakustika je technický odbor zaoberajúci sa záznamom, reprodukciou a šírením 
zvuku s využitím elektrického prúdu. 
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Akustika priestoru 

Zvukové vlastnosti vymedzeného priestoru. Poznatky o šírení zvuku v 
uzatvorenom priestore umožňujú prispôsobiť daný priestor vo vzťahu k jeho funkcii z 
akustického hľadiska, tzn. z hľadiska dobrej počuteľnosti a zrozumiteľnosti reči, a tiež 
vytvoriť priaznivé hlukové pomery v prostredí tohto priestoru. Zvukové vlastnosti 
uzatvoreného priestoru závisia od jeho objemu, členitosti priestoru, od plošného obsahu 
povrchov stien a konštrukcií v danom priestore, a od vlastností materiálov, z ktorých tieto 
povrchy sú. 

Pri šírení zvukových vĺn prostredím nastávajú energetické straty vplyvom vnútorného 
trenia prostredia, a tiež žiarením a odvádzaním tepla, ktoré vzniklo stlačením vzduchu 
zvukovou vlnou. V dôsledku toho je vo väčších vzdialenostiach od zdroja intenzita zvuku 
menšia. Pri každom zdvojnásobení vzdialenosti od zdroja sa amplitúda zvukových vĺn 
zmenšuje na polovicu, čo zodpovedá zníženiu hladiny zvuku o 6 dB. Pri tónoch s vyššou 
frekvenciou sú energetické straty väčšie, než pri tónoch s nižšou frekvenciou, preto vysoké 
tóny slabnú s rastúcou vzdialenosťou rýchlejšie než nízke. Nakoľko zrozumiteľnosť reči je 
podmienená vyššími harmonickými tónmi, ktoré so vzdialenosťou od zdroja rýchle slabnú, 
reč v určitej vzdialenosti počuť, ale nedá sa jej rozumieť. Okrem vzdialenosti od zdroja zvuku 
nepriaznivo ovplyvňuje počuteľnosť akustický tieň. Tento jav sa vyskytuje v tých miestach 
priestoru, do ktorých sa pre hmotnú prekážku nemôže zo zdroja šíriť priamy zvuk. V týchto 
miestach nie je zvuk počuteľný, resp. je len slabo počuteľný. 

Zvuk počuť v pôvodnej podobe tak, ako bol vyslaný zdrojom, len vo voľnom 
priestranstve. Ak sa umiestni do zvukového poľa (→ Zvukové pole) nejaký objekt s rozmermi 
väčšími ako dĺžka vlny zvuku, zvukové pole sa výrazne naruší. V dôsledku ohybu zvukových 
vĺn vplyvom nehomogénnosti prostredia alebo pri šírení zvuku okolo ostro ohraničených 
prekážok dochádza k zmene smeru šírenia zvuku. Pri prechode zvukových vĺn z jedného 
prostredia do druhého s rôznou akustickou impedanciou (tzn. s rôznym odporom, ktorý kladie 
prostredie pri šírení akustickej energie) dochádza k lomu zvuku. V uzatvorenom alebo 
polouzatvorenom priestore sa zvuk od povrchu stien a konštrukcií ohraničujúcich tento 
priestor odráža, pričom každý bod odrazu je novým zdrojom zvukového vlnenia. Zvukové 
vlny sa odrazia späť do pôvodného prostredia podľa zákona odrazu (uhol dopadu sa rovná 
uhlu odrazu). Najviac zvukovej energie odrážajú povrchy tvrdé a hladké, ktoré nemôžu 
kmitať (tzv. odrazivé materiály). Žiadny povrch však nie je absolútne odrazivý. Časť 
zvukových vĺn prechádza stenou (konštrukciou) do druhého prostredia, časť sa vždy pohltí. 
To, koľko zvukovej energie sa odráža, koľko pohltí a prejde ďalej, závisí okrem odrazivosti 
povrchov aj od zvukovej pohltivosti a nepriezvučnosti stien a konštrukcií (→  
Nepriezvučnosť, Zvuková pohltivosť). 

Ak nastane odraz vlny v uzavretej miestnosti, popri pôvodnom zvuku človek vníma aj 
odrazený zvuk. Odrazený zvuk počuť dlhšie, pretože niektoré jeho vlny sa opäť odrážajú od 
povrchu a vrátia sa k sluchu poslucháča neskôr ako priamy zvuk. Zvuk, ktorý sa následkom 
odrazu od povrchov v uzavretom priestore šíri aj po ukončení pôsobenia zvukového zdroja sa 
nazýva dozvuk. Dozvuk postupne zaniká v dôsledku pohltivosti stien. Čím väčší je činiteľ 
pohltivosti (tzn. pomer pohltenej akustickej energie k akustickej energii dopadajúcej na určitú 
plochu), tým je dozvuk priestoru kratší. Časový interval, za ktorý hladina akustického tlaku v 
uzavretom priestore klesne po skončení činnosti zdroja zvuku o 60 dB, sa nazýva dobou 
dozvuku. Čas dozvuku je závislý od pomeru objemu miestnosti a celkovej pohltivosti daného 
priestoru. Doba dozvuku môže významne ovplyvniť akustické podmienky v danom priestore. 
Ak odrazený zvuk človek počuje za pôvodným (priamym) zvukom v dostatočne krátkom 
čase, pôvodný zvuk sa tým zosilní a nasledujúci sa tým neruší, preto je reč dobre 
zrozumiteľná. Dochádza k tomu v miestnostiach, ktorých rozmery nepresahujú 10 m. Ak je 
časové oneskorenie odrazeného zvuku väčšie, ale nedosiahne 0,1 s, zmieša sa so zvukom 
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nasledujúcim a reč sa stáva nezrozumiteľnou (konce slov sa predlžujú). Ak je časové 
oneskorenie odrazeného zvuku 0,1 s alebo viac, možno už rozlíšiť odrazený zvuk od 
pôvodného - vzniká ozvena (ľudské ucho rozlíši dva krátke po sebe nasledujúce zvuky len 
vtedy, ak medzi nimi uplynie aspoň 0,1 s).  

Poznatky o šírení zvuku v uzatvorenom priestore a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú, sa 
využívajú pri akustických úpravách priestoru za účelom dosiahnutia akustickej pohody. 

Akustická úprava priestoru spravidla zahŕňa  
- priaznivé proporcionálne a tvarové usporiadanie  priestoru pre daný účel, 
- využitie akustických materiálov a konštrukcií s výraznými vlastnosťami pohltivosti alebo 

odrazivosti na dosiahnutie optimálnej doby dozvuku, dobrej počuteľnosti a 
zrozumiteľnosti reči, 

- uplatnenie zvukoizolačných opatrení na zabránenie prenikania zvuku z okolitých 
priestorov do upravovaného priestoru. 

 
Akustický signál 

Zvukové vlnenie, ktorého určité veličiny v danom mieste (napr. výška tónu, hlasitosť 
alebo čas trvania signálu) sú nositeľom informácie. Na sprostredkovanie informácií 
sluchom slúžia akustické oznamovače, medzi ktoré patria: píšťalky, bzučiaky, zvončeky, 
húkačky, sirény, reproduktory apod. Na pracovisku sa akustické signály využívajú najmä na 
indikáciu mimoriadnych poruchových a havarijných stavov, signalizovanie nebezpečenstva 
a upozornenie zamestnancov na potrebu vykonať mimoriadne opatrenia. Optimálna intenzita 
akustického signálu akustických oznamovačov sa pohybuje v rozpätí asi od 40 - 60 dB., 
pričom je potrebné dodržať zásadu, že intenzita akustického signálu musí byť najmenej o 10 
dB väčšia, ako je intenzita hluku v pozadí. 
 
Bežný počuteľný zvuk v pracovnom prostredí 

Počuteľný zvuk (hluk), ktorý neobsahuje výrazné frekvenčné zložky charakteristické 
pre nízkofrekvenčný alebo vysokofrekvenčný zvuk. Ak. sa na pracoviskách vyskytuje 
počuteľný zvuk (hluk) trvalo alebo opakovane, je potrebné posúdiť na základe merania a 
hodnotenia hluku škodlivosť jeho pôsobenia na zamestnancov. Hodnotí sa (→ Hodnotenie 
hluku) hluk na pracovných miestach a v priestoroch, kde sa zamestnanci zdržiavajú počas 
pracovného času, a je pre tieto miesta typický. Okrem hluku, ktorého zdroje priamo súvisia s 
pracovnou činnosťou, vyskytuje sa na pracovisku aj hluk pozadia (→ Hluk pozadia). Preto sú 
najvyššie prípustné hodnoty počuteľného zvuku na pracoviskách stanovené v predpisoch tak, 
že sa vzťahujú na hluk z pracovnej činnosti, aj hluk pozadia. Nevzťahujú sa však na rečovú 
komunikáciu, čo je potrebné zohľadniť najmä v prípade posudzovania hluku na pracoviskách 
určených pre zamestnancov vykonávajúcich náročnú duševnú prácu.  

Najvyššia prípustná vrcholová hladina C zvuku LC.Pk na pracoviskách je 140 dB. Táto 
hodnota sa kontroluje najmä pri výskyte impulzového zvuku počas pracovnej činnosti. 
Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície LEX.8h.p a hodnotiace 
hladiny A zvuku LAr.p na pracovisku stanovené v závislosti od druhu práce (resp. činnosti, 
priestorov) sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Tab. č. 1   Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície na 
pracoviskách 

Skup. 
prác Druh práce - činnosti – pracovné priestory LEX.8h.p 

(dB) 

I. Koncepčná práca, zasadacie a konferenčné miestnosti, kancelárie riadiacich 
pracovníkov, mimoriadne tiché pracovné prostredie  40 
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II. Kancelárie jednotlivých zamestnancov, práca spojená s veľkým sústredením, 
výskumné pracoviská 

a)* 
b) 

45 
50 

III. Duševná práca rutinnej povahy vyžadujúca pozornosť, sústredenie, s možnosťou 
ľahkého dorozumenia rečou 

a) 
b) 

55 
60 

IV. Duševná práca rutinnej povahy s trvalým sledovaním a kontrolou okolia sluchom, 
práca vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií 

a) 
b) 

65 
70 

V. Práca vyžadujúca pri fyzickej námahe presnosť a sústredenie alebo vyžadujúca 
občasné sledovanie a kontrolu okolia suchom 

a) 
b) 

75 
80 

VI. Práca bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom 
alebo dorozumievanie sa rečou  85 

*/a) - hodnoty, ktoré sa uplatňujú pri zvýšených nárokoch pri danom druhu prác, ak napr. v dôsledku chýb pri 
práci môže dôjsť k poškodeniu zdravia; b) - bežné nároky 

Ak hluk preniká do pracovných priestorov zvonku, zo susedných oddelených priestorov 
alebo je spôsobený nevýrobným zariadením, je najvyššia prípustná hodnota pre skupinu prác 
IV. 60 dB, pre skupinu prác V. 65 dB a pre skupinu prác VI. 70 dB (pre ostatné skupiny prác 
sú v takomto prípade najvyššie prípustné hodnoty určené v slovenských technických 
normách). Tieto hodnoty sú platné aj pre tónový a impulzový hluk (ich hodnotiaca hladina LAr 
sa určuje korekciou, ktorú stanovujú predpisy). 
V prípade, keď hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície zistené na pracovisku 
prekračujú 85 dB alebo vrcholová hladina C zvuku presiahne 140 dB, je nevyhnutné vykonať 
opatrenia na zníženie hlučnosti zdrojov hluku, resp. chrániť zamestnancov iným vhodným 
spôsobom (→ Opatrenia na ochranu pred hlukom). 
 
Biologické hodnotenie škodlivých účinkov hluku 

Biologické hodnotenie škodlivosti hluku sa vykonáva v prípadoch, keď sa hluková záťaž 
ťažko hodnotí pomocou bežných meraní (napr. pri hlukoch prerušovaných a impulzných), a 
vtedy, keď spolu pôsobí viac škodlivých faktorov, alebo keď nie je známy presný vzťah 
medzi expozíciou a veľkosťou alebo výskytom poškodenia sluchu. Na biologické hodnotenie 
sa používa audiometrické vyšetrenie v tichej komore. Vyšetrením sa zisťuje prírastok 
sluchovej straty skupiny pracovníkov za jeden rok. Základom pre biologické hodnotenie 
sluchových zmien sú audiogramy. Z nich možno pre danú frekvenciu zistiť veľkosť sluchovej 
zmeny, ktorá sa porovnáva s limitnou hodnotou sluchovej straty (1,5 dB pre agresívny hluk). 
Ak v hodnotenej skupine pracovníkov klesla za rok priemerná hodnota prahu sluchu o viac 
ako 1,5 dB, považuje sa pôsobenie agresívneho hluku za dokázané.  

 
Hluk 

Zvuk, ktorý nie je žiaduci, bráni požadovanému príjmu zvuku, ruší kľud, obťažuje 
alebo svojím škodlivým pôsobením ohrozuje zdravie ľudí. Zdrojom hluku je každý zdroj, 
ktorý vyžaruje nežiaduci, nepríjemný, rušivý alebo škodlivý zvuk do okolia. Zdroje hluku 
možno rozdeliť na profesionálne zdroje, najmä stroje a technologické zariadenia, a komunálne 
zdroje hluku, ku ktorým patria predovšetkým dopravné prostriedky a sídliskový hluk.  

Vplyv hluku na človeka závisí od intenzity hluku, časového trvania a frekvencie zvuku. 
Podľa časového trvania môže byť hluk ustálený a premenný. Ustálený hluk je hluk, ktorého 
hladina sa v sledovanom časovom úseku a v danom mieste nemení v závislosti od času o viac 
ako 5 dB. Hladina premenného hluku sa v danom mieste v závislosti od času mení v rozsahu 
väčšom ako 5 dB. Premenný hluk môže byť podľa časovej premenlivosti kolísavý, pravidelne 
alebo nepravidelne prerušovaný. Jeho osobitým prípadom je hluk impulzový. Hluk je 
kolísavý, ak sa zmeny hladiny jeho akustického tlaku uskutočňujú zvoľna a sú zväčša 
pravidelné. Ak sú zmeny hladiny akustického tlaku hluku nepravidelné a náhodné, ide o 
nepravidelný premenný hluk. Prerušovaný hluk je premenný hluk, ktorý náhle mení hladiny 
hluku, pričom v priebehu hlučného intervalu je hluk ustálený. Impulzový hluk vzniká v 
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dôsledku jedného zvukového impulzu alebo viacerých zvukových impulzov, z ktorých každý 
má trvanie kratšie ako 1 s. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný 
skokovým nárastom tlaku s nasledujúcim rýchlym poklesom. Zvláštnym prípadom hluku z 
hľadiska časového priebehu je rázová vlna (tzv. akustický tresk), ktorá vzniká pri náhlej 
(skokovej) zmene tlaku prostredia napr. pri pohybe lietadla prekračujúceho rýchlosť zvuku, 
pri výstrele, explózii alebo pri práskaní bičom. 

Z hľadiska frekvenčného zloženia sa vo frekvenčnom rozsahu počuteľného zvuku 
rozlišuje hluk bežný (strednofrekvenčný), nízkofrekvenčný, vysokofrekvenčný (→ Bežný 
počuteľný zvuk v pracovnom prostredí, Nízkofrekvenčný zvuk v pracovnom prostredí, 
Vysokofrekvenčný zvuk v pracovnom prostredí) a hluk s výraznými tónovými zložkami. 
Tónový hluk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Počuteľný zvuk je tónovým 
zvukom, ak tónová zložka je jasne počuteľná a jej výskyt možno určiť na základe 
tretinooktávovej alebo úzkopásmovej frekvenčnej analýzy, resp. ak je tónová zložka na 
hranici rozoznateľnosti sluchom a objektívne ju možno zistiť úzkopásmovou analýzou (napr. 
pomocou filtra so šírkou pásma užšou ako 1/3  oktávy). Mimo rozsah frekvencií počuteľného 
zvuku je infrazvuk a ultrazvuk (→ Infrazvuk, → Ultrazvuk). 

Hranicu, od ktorej možno považovať zvuk za hluk nie je možné jednoznačne určiť, 
pretože citlivosť človeka na hluk je individuálna. Vnímanie zvuku ako hluku ovplyvňuje 
okrem citlivosti aj rad ďalších činiteľov, napr. vzťah človeka k obsahu vnímaného zvukového 
signálu (k podávanej informácii, druhu produkovanej hudby apod.), situácia, v ktorej človek 
zvuk počuje (napr. ho môže rušiť pri práci) apod. Ako „ticho“ väčšina ľudí posudzuje hladinu 
hluku 30 dB. Hlasný rozhovor (60 dB) už môže pôsobiť rušivo a pri dlhodobom prekračovaní 
hodnoty 90 dB (napr. v strojárskych prevádzkach) môže dôjsť k poškodeniu sluchu. 
Nepriaznivý vplyv na organizmus má však aj absolútne ticho (bezzvukovosť). Najvýraznejšiu 
relaxujúcu schopnosť má zvuk s intenzitou okolo 30 dB (intenzita šumenia mora, lístia, dažďa 
apod.).  

Hluk nepriaznivo vplýva na sluchovú, resp. i celkovú pohodu človeka, negatívne 
ovplyvňuje jeho pracovný výkon a môže ohroziť jeho zdravie i bezpečnosť (→ Účinky hluku 
na ľudský organizmus). 

Negatíva hluku si človek uvedomoval už v minulosti. Z dôvodu eliminácie hluku bol 
napr. v Ríme zakázaný akýkoľvek pohyb vozov počas sviatkov, v Moskve sa museli pred 
začatím jarmoku cesty vystielať slamou, aby hrkot vozov nerušil obyvateľov, hlučné 
kováčske dielne sa zásadne stavali na záveternej strane a ďalej od obytných domov. Už v 19. 
storočí, keď sa priemysel iba začal rozvíjať, nemecký mikrobiológ R. Koch upozorňoval, že 
"ľudstvo v neďalekej budúcnosti bude musieť bojovať proti hluku podobne, ako kedysi 
bojovalo proti moru". Podľa dostupných informácií prvé merania hluku sa týkali  mestského 
hluku  a uskutočnili sa na konci dvadsiatych rokov minulého storočia v New Yorku. V rokoch 
1936 - 1937 sa meral mestský hluk aj v Prahe. 
 
Hluk pozadia 

Pri meraní hladiny hluku určitého zdroja merací prístroj registruje okrem hluku 
posudzovaného zdroja aj hluk pozadia. Hluk pozadia môžu spôsobovať nielen iné zdroje 
hluku, ale aj neakustické vplyvy, napr. elektrické a magnetické polia a prúdenie vzduchu. 
Hluk pozadia (Lpoz) merací prístroj registruje i vtedy, ak zdroj hluku, ktorý sa má na základe 
merania posudzovať, nepôsobí. Zisťuje sa pred meraním alebo po meraní posudzovaného 
zdroja zvuku pri zhodných podmienkach (napr. umiestnenie mikrofónu, čas merania, 
poveternostné podmienky).  

Hladina hluku posudzovaného zdroja a hladina hluku pozadia spolu vytvárajú súčtovú 
hladinu Ls.  Ak je rozdiel súčtovej hladiny a hladiny hluku pozadia 
- väčší ako 10 dB, hluk pozadia zanedbateľne ovplyvňuje hladinu posudzovaného zdroja 
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hluku, 
- v intervale 3 dB až 10 dB, je potrebné hladinu hluku posudzovaného zdroja vypočítať 

pomocou korekcie stanovenej predpismi, 
- menší ako 3 dB, vtedy nemožno stanoviť hladinu posudzovaného zdroja. 
 
Hluk v pracovnom prostredí 

Hlavným zdrojom hluku v pracovnom prostredí sú stroje a technologické zariadenia, 
niektoré činnosti vykonávané pomocou ručných nástrojov a náradia a manipulácia s 
materiálom (s plechmi, kovovými súčiastkami apod.). Napr. pri používaní pneumatického 
náradia sa hluk vyskytuje  zväčša v rozpätí 100 až 110 dB, pri elektrických náradiach je to 90 
až 100 dB, v kováčskych dielňach okolo 130 dB. Vysokú hladinu hluku možno zaznamenať 
aj pri drevoobrábacích strojoch, je to viac ako 90 dB.  

V dôsledku nepriaznivého pôsobenia hluku v pracovnom prostredí na zdravie (→ Účinky 
hluku na ľudský organizmus) sa u mnohých zamestnancov začnú prejavovať poruchy sluchu. 
V posledných desaťročiach 20. storočia počet novohlásených chorôb z povolania s diagnózou 
"porucha sluchu spôsobená hlukom" viackrát prekročil 200 prípadov ročne. Zásadným 
presadzovaním nových legislatívnych opatrení zameraných na ochranu zamestnancov pred 
hlukom sa tento počet výrazne znížil a to na 47 (v r. 2000). V zmysle predpisov sa práca v 
hluku klasifikuje ako riziková práca vtedy, ak je prekročená najvyššia prípustná hodnota 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície alebo hodnotiaca hladina A zvuku, resp. ak je 
prekročená najvyššia prípustná hodnota vrcholovej hladiny hluku. Práca v hluku je riziková aj 
v prípade, keď pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase prekračuje týždenný priemer 
denných hodnôt (za 40 hodinový pracovný týždeň) najvyššiu prípustnú hodnotu 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície. Počet pracovníkov exponovaných hlukom 
vykonávajúcich rizikové práce bol v r. 2000 v SR  88 427. Hluk na pracovisku môže byť aj 
príčinou pracovných úrazov, keď napr. v  nadmernom hluku zamestnanec nepočuje výstražný 
signál (→ Akustický signál), nezaregistruje chod dopravného prostriedku alebo iného 
pohybujúceho sa. zariadenia, alebo ak zamestnanec v dôsledku rušenia hlukom alebo únavy z 
hluku stráca pozornosť, nesústredí sa na prácu a robí chyby vedúce k úrazu. 

Hluk v pracovnom prostredí určuje ten najhlučnejší zdroj. Pri meraní a hodnotení hluku v 
pracovnom prostredí sa rozlišuje 
- hluk na pracovnom mieste, tzn. v priestore, v ktorom sa pracujúci počas práce zdržiava, 
- hluk v priestore pracoviska, tzn. v priestore, v ktorom sa pracujúci počas práce pohybuje, 
- hluková záťaž jednotlivca, ktorá vyjadruje hluková expozíciu jednotlivca v priebehu 

pracovného času. 
V pracovnom prostredí sa spôsob merania hluku (→ Meranie hluku) určuje po prehliadke 

pracovných priestorov. Meranie na pracovných miestach sa uskutočňuje najmä vtedy, keď sa 
zamestnanci dlhšie zdržiavajú na pracovných miestach, pričom povaha a hodnoty hluku sú na 
jednotlivých pracovných miestach rozličné. Ak zamestnanci pri práci často menia pracovné 
miesta a hodnoty hluku sa na jednotlivých miestach príliš neodlišujú, meria sa hluk 
v pracovnom priestore. Meranie hlukovej záťaže jednotlivca sa vykonáva vtedy, ak pracovníci 
pri práci často menia miesta a hodnoty hluku na jednotlivých miestach sa veľmi odlišujú. Ak 
pracovník zotrvá na pracovnom mieste počas celej pracovnej zmeny, charakterizujú údaje o 
hluku na pracovnom mieste prakticky tiež hlukovú záťaž jednotlivca. Nameraná hodnota 
hluku v pracovnom prostredí potom v závislosti na spôsobe merania udáva hlukovú záťaž 
zamestnanca alebo hluk na pracovisku (na pracovnom mieste, v posudzovanom priestore).  

Spôsob hodnotenia hluku (→ Hodnotenie hluku) a najvyššie prípustné hodnoty 
určujúcich veličín pre hluk v pracovnom prostredí stanovujú predpisy o ochrane zdravia pred 
hlukom resp. technické normy osobitne pre bežný počuteľný zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, 
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vysokofrekvenčný zvuk a nízkofrekvenčný zvuk. 
 
Hluk vo vonkajších priestoroch 

Najväčšími zdrojmi hluku v exteriéri sú dopravné prostriedky a priemyselný hluk. Tento 
hluk pôsobí nepriaznivo nielen vo vonkajšom prostredí, ale preniká do budov a ovplyvňuje 
hlukové pomery v nich. Kontrola zaťaženia osôb hlukom vonkajšieho prostredia sa vykonáva 
najmä v zastavaných oblastiach, v blízkosti škôl, nemocníc a iných  budov, v ktorých sa 
vykonávajú činnosti citlivé na hluk, ale aj v tichých nezastavaných oblastiach určených na 
rekreáciu apod. (v aglomeráciách a v otvorenej krajine). Z hľadiska bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci má hodnotenie hluku vo vonkajších priestoroch význam pre posúdenie, či 
vonkajší hluk nemôže negatívne ovplyvniť vnútorné prostredie budov vo vzťahu k ich 
funkcii. Hluk vo vonkajších priestoroch sa posudzuje v priebehu používania budov, alebo pre 
účely územného plánovania.  

Určujúcimi veličinami, ktoré sa uplatňujú pri hodnotení hluku vo vonkajšom priestore, sú 
ekvivalentná hladina A zvuku (LAeq) pre denný čas a pre nočný čas, alebo príslušná 
hodnotiaca hladina A zvuku. Osobitne sa hodnotí hluk z dopravy a hluk z iných zdrojov. 
Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch stanovujú predpisy v závislosti 
od kategórie objektu, resp. územia. Vonkajší hluk pred administratívnymi budovami sa riadi 
požiadavkami kategórie územia, v ktorej sa nachádzajú (ich vnútorný priestor musí spĺňať 
požiadavky upravujúce hluk v pracovnom prostredí).  

Tab. č. 2   Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch 
Najvyššie prípustné hodnoty hluku  (dB) 
Hluk  
z dopravy 

Hluk 
z iných zdrojov 

 
kat. 

 
Objekty a územia 

 Denný 
čas 

Nočný 
čas 

Denný 
čas 

Nočný 
čas 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom 
(kúpele, liečebne apod.) LAeq.p 45 35 40 35 

II. Obytné územie, územie vyžadujúce si tiché 
prostredie (napr. nemocnice, školy) LAeq.p 50 40 50 40 

III. Obytné územie v okolí ciest, resp.  dopravných 
ťahov LAeq.p 60 50 50 40 

IV. Výrobné zóny, areály závodov a okolie 
dopravných ťahov bez obytnej funkcie LAeq.p 70 70 

*/ v prípadoch určených predpismi sa pri hodnotení hluku používajú korekcie 
Na základe kladného posudku orgánov na ochranu zdravia možno výnimočne povoliť 

výstavbu a používanie budov v oblastiach s vyššími hodnotami hluku než uvádzajú predpisy, 
avšak pri maximálnom  využití možných opatrení na zníženie hluku. Pri výstavbe škôl, 
nemocníc a stavieb podobného charakteru sa v takáto výnimka nepovoľuje. 

Okrem najvyšších prípustných hodnôt hluku vo vonkajších priestoroch určujú predpisy 
pre účely tvorby strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany zdravia pred 
hlukom aj akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí. Strategické hlukové 
mapy sú určené na celkové posúdenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí v určitej 
oblasti. Vypracúvajú sa pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné komunikácie, železničné 
dráhy a letiská. Využívajú sa ako podklad pre spracovanie  akčných plánov ochrany pred 
hlukom, ako zdroj informácií pre verejnosť apod. Právnické osoby a fyzické osoby, tzn. 
podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk, sú povinné poskytnúť údaje 
potrebné pre vypracovanie strategických hlukových máp ich spracovateľom (obciam, 
správcom pozemných komunikácií alebo prevádzkovateľom železničných dráh a letísk). 
Akčný plán ochrany pred hlukom je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s hlukom vo 
vonkajšom prostredí. Jeho cieľom je prevencia (kontrola emisií a pôsobenia hluku a zníženie 
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hluku tam, kde úroveň expozície hluku vo vonkajšom prostredí môže vyvolať škodlivé 
účinky) a  ochrana  dobrej kvality akustického prostredia. Pre tvorbu akčných plánov je 
smerodajná hodnota hlukových indikátorov obťažovania hlukom cez deň, večer a počas noci 
(meraním alebo výpočtom sa zisťujú A vážené dlhodobé priemerné hladiny hluku určené 
počas všetkých dní, večerov alebo nocí roka). Ak zistené hodnoty hlukových indikátorov 
dosiahnu alebo prekročia akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí 
stanovené predpismi, je to dôvod pre vykonanie opatrení na zníženie expozície osôb 
vystavených pôsobeniu tohto faktora. 
 
Hluk v stavbách 

Hluk vznikajúci pri prevádzke vnútorných technických zariadení v budove (napr. 
výťahov, klimatizačného zariadenia, kúrenia, osvetlenia), a tiež hluk prenikajúci do 
chránených priestorov spred vonkajších fasád budov a zo susedných miestností alebo z 
objektov a zdrojov, z ktorých sa zvuk šíri konštrukciou budovy, podložím apod. Hluk 
v budovách je potrebné posúdiť vždy, ak sa vyskytuje na miestach pobytu osôb trvalo alebo z 
dlhodobého hľadiska opakovane, a tiež v prípade, keď vonkajší hluk pred fasádou budovy, v 
ktorej sa chránený priestor nachádza, prekračuje stanovené najvyššie prípustné hodnoty hluku 
alebo sa na budove vykonali opatrenia na ochranu vnútorných priestorov pred hlukom. 

Hluk v stavbách sa posudzuje v chránených priestoroch budov, tzn. v uzavretých alebo 
inak vymedzených priestoroch, ktoré je potrebné osobitne chrániť proti hluku. Chráneným 
priestorom sú priestory, v ktorých sa vykonávajú pracovné a iné aktivity vyžadujúce tiché 
prostredie, obytné miestnosti a miestnosti slúžiace na dlhodobý pobyt osôb. Určujúcimi 
veličinami hluku v chránených priestoroch budov sú pre  
− hluk z vonkajších zdrojov ekvivalentná hladina A zvuku (LAeq.T) alebo hodnotiaca hladina, 
− hluk z vnútorných zdrojov maximálna hladina A zvuku (LAmax).  

Pre chránené priestory, ktoré majú zároveň charakter pracovísk, sú najvyššie prípustné 
hodnoty pre hluk z vonkajších zdrojov vztiahnuté na čas používania príslušných miestností 
stanovené nasledovne: pre operačné sály a špecializované lekárske vyšetrovne je najvyššia 
prípustná ekvivalentná hladina A hluku stanovená na 35 dB, pre učebne, súdne siene, 
ordinácie 40 dB, miestnosti pre styk s verejnosťou 45 dB, reštaurácie, školské dielne 50 dB, 
predajne 55 dB, športové haly 60 dB. Maximálna prípustná hladina A zvuku pre hluk z 
vnútorných zdrojov je stanovená iba pre niektoré druhy chránených priestorov (napr. pre 
operačné sály  35 dB). V niektorých osobitných prípadoch (pri výskyte krátkodobých a 
občasných zvukov, ak má počuteľný zvuk silný rušivý charakter alebo je tónový) je potrebné 
hodnotené hladiny hluku pred porovnaním s najvyššími prípustnými hodnotami upraviť 
korekciou (príslušné korekcie stanovujú predpisy).  

Chránené priestory, ktoré majú charakter trvalých pracovísk musia okrem požiadaviek na 
chránené priestory spĺňať aj požiadavky predpisov týkajúce sa hluku v pracovnom prostredí. 
 
Hluk zariadenia 

Stroje a iné technické zariadenia sú najčastejšie sa vyskytujúcim zdrojom hluku. Hlavné 
príčiny vzniku hluku spočívajú v chvení strojov, zariadení a ich častí (→ Vibrácie a otrasy). 
Každý chvejúci sa stroj alebo technické zariadenie je zdrojom zvuku. Vyžaruje do prostredia 
akustickú energiu, v dôsledku čoho dochádza k zmenám akustického tlaku v okolí zariadenia. 
Vyžarovanie akustickej energie zdrojom hluku sa nazýva  emisia hluku. Emisné hodnoty 
hluku sa používajú na posúdenie technickej kvality strojov z hľadiska hlučnosti. Hluk strojov 
a zariadení je charakterizovaný akustickým výkonom (→ Zvuk). V praxi sa pri hodnotení 
zdrojov hluku (strojov, zariadení) uplatňuje stanovenie hladiny akustického výkonu. Hladina 
akustického výkonu (LW) je veličina vyjadrujúca relatívnu mieru emitovaného zvuku. Stanoví 
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sa logaritmickým pomerom hodnoty akustického výkonu (P), ktorý sa zisťuje, a referenčnej 
hodnoty akustického výkonu (P0 = 10-12 W). Výslednú hodnotu je potrebné vynásobiť 
desiatimi, nakoľko hladina akustického výkonu sa nevyjadruje v beloch, ale v decibeloch 
(dB). 

Hluk zariadenia možno vyjadriť aj údajom o hladine akustického tlaku (→ Hodnotenie 
hluku) v okolí zariadenia, pri meraní hladiny akustického tlaku je však potrebné čo najviac 
obmedziť vplyv prostredia. 

Z hľadiska akustických vlastností jednotlivých zariadení (zdrojov hluku) je potrebné 
určiť tiež smer šírenia hluku od zariadenia, tzn. stanoviť smerovú charakteristiku hluku 
zariadenia. Smerová charakteristika hluku zariadenia je grafické alebo tabuľkové vyjadrenie 
nameraných hladín akustického tlaku pre jednotlivé smery šírenia hluku od zdroja. Stanovenie 
akustického výkonu zariadenia a jeho smerových vlastností sa vykonáva predovšetkým za 
účelom posúdenia hlukovej charakteristiky vyvíjaných zariadení, porovnania vlastností 
jednotlivých zariadení, alebo v prípade porovnávacích meraní pri akustických úpravách 
zariadení, ktoré sú zdrojom hluku. Pri posudzovaní hlučnosti zariadenia sa zistené hodnoty 
porovnávajú s limitnými hodnotami stanovenými v súlade s požiadavkami na ochranu 
zdravia, ktoré pre jednotlivé druhy zariadení stanovujú technické predpisy a normy.  Emisné 
limity hluku strojov a zariadení sa nesmú prekračovať.  

Dôležitým údajom je spektrum hluku zariadenia. Hluk každého zariadenia má svoje 
charakteristické spektrum, ktoré sa mení pri zmene pracovného režimu stroja, v závislosti od 
kvality jeho údržby a od spôsobu obsluhy. Poznanie spektra hluku zariadenia je určitým 
vodítkom pri odhaľovaní skrytých závad zariadenia a návrhoch ochranných opatrení pred 
hlukom zariadenia. 
 
Hodnotenie hluku 

Pravidelné meranie a hodnotenie hluku je preventívnym opatrením na ochranu zdravia 
pred hlukom. Z hľadiska možných účinkov hluku na človeka je potrebné merať také veličiny, 
na základe ktorých možno posúdiť mieru rušivosti alebo škodlivosti sluchového vnemu.  

Existuje viacero fyzikálnych veličín, ktorými možno hluk hodnotiť. Ich použitie 
stanovujú predpisy v závislosti od povahy hluku (→ Hluk), účelu zisťovania hodnôt hluku a 
miesta, na ktoré sa hodnotenie hluku vzťahuje. 

Podľa účelu možno sledovať 
- emisné hodnoty hluku, ktoré charakterizujú zdroje hluku z hľadiska ich akustického 

výkonu (→ Hluk zariadenia), 
- zvukovú nepriezvučnosť a pohltivosť; tieto hodnoty sa zisťujú pri posudzovaní 

stavebných materiálov a konštrukcií budov (→ Nepriezvučnosť, Zvuková pohltivosť), 
- imisné hodnoty hluku, tzn. hluk vyskytujúci sa v prostredí, spravidla v miestach 

súvisiacich s pracovnou činnosťou alebo pobytom osôb. Podľa miesta výskytu a 
hodnotenia imisných hodnôt hluku môže ísť o hluk v pracovnom prostredí, hluk vo 
vonkajších priestoroch a hluk v stavbách. 
Základnou veličinou, ktorá charakterizuje hluk, je akustický tlak (→ Zvuk). Veličina 

akustický tlak sa stanoví ako priebežná efektívna hodnota určená z časovej funkcie 
okamžitého akustického tlaku. Jednotka akustického tlaku je pascal (Pa). Akustický tlak 
korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A, C, D (→ Meranie hluku) sa skrátene nazýva 
vážený akustický tlak. (pA, pC, pD). Keďže človek vníma akustický tlak v rozmedzí od 2.10-5 
do 2.104 Pa, čo predstavuje obrovský rozsah tlakov, bolo by v praxi udávanie akustických 
tlakov v pascaloch (Pa) neprehľadné. Preto sa pri hodnotení hluku z hľadiska ochrany zdravia 
používa logaritmické, tzn. hladinové vyjadrenie, pri ktorom je aktuálna hodnota sledovanej 
veličiny vzťahovaná k stanovenej referenčnej hodnote tejto veličiny. Hladiny hluku sa 
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udávajú v decibeloch (dB). 
Určujúce veličiny hluku, ktoré slúžia na vyjadrenie a hodnotenie imisných hodnôt hluku z 

hľadiska ochrany zdravia sú tieto: 
Hladina akustického tlaku (L) je priebežná hladina akustického tlaku, ktorá sa stanoví 

logaritmickým pomerom akustického tlaku, ktorého hladina sa určuje, a referenčnej hodnoty 
akustického tlaku. Referenčnou hodnotou akustického tlaku je prahová hodnota akustického 
tlaku zodpovedajúca prahovej intenzite tónu s frekvenciou 1000 Hz (po = 2.10-5 Pa). Hladina 
akustického tlaku sa udáva v decibeloch (dB). Táto veličina vyjadruje relatívnu mieru 
intenzity zvuku s ohľadom na špecifické vlastnosti sluchového vnímania.  

Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme  (Lf) je priebežná hladina akustického 
tlaku určená pri uplatnení akustického tlaku z príslušného frekvenčného pásma. Vyjadruje sa 
v decibeloch (dB). Hladiny akustického tlaku v príslušnom frekvenčnom pásme sa zisťujú 
meraním zvuku v časti frekvenčného rozsahu vymedzenej pásmovým priepustom zvukomeru 
(→ Meranie hluku).  

Hladina A, C, D zvuku (LA, LC, LD) je priebežná hladina akustického tlaku určená z 
váženého akustického tlaku meraného pri použití váhového filtra A, C, D zvukomera (→ 
Meranie hluku). Hladina A, C, D zvuku resp. hluku sa určuje priamo meraním alebo 
výpočtom zo spektra zvuku. Jednotkou hladiny A, C, D zvuku je decibel (dB). Hladina hluku 
je základným kritériom hlučnosti v pracovnom prostredí. Zohľadňuje spektrálnu odlišnosť 
hluku podľa subjektívneho hodnotenia. 

Hladina G infrazvuku (LG) je priebežná hladina akustického tlaku, ktorý je korigovaný 
frekvenčnou váhovou funkciou G. Udáva sa v decibeloch (dB).  

Hladina ultrazvuku (LoU, LTU) je priebežná hladina akustického tlaku zistená pri meraní 
zvuku v tretinooktávovom pásme so strednou frekvenciou 25 kHz až 40 kHz, resp. v 
oktávovom  frekvenčnom pásme so strednou frekvenciou 31,5 kHz, alebo v jeho časti. Pri 
meraní v tretinooktávových pásmach sa určí hladina v oktávovom pásme sčítaním hladín. 
Jednotkou je decibel (dB). 

Ekvivalentná hladina A zvuku  (LAeqT) je časovo priemerovaná hladina A zvuku. 
Zodpovedá energetickému priemeru okamžitých hladín akustického tlaku zistených 
v meraných časových intervaloch pri použití váhového filtra A. Ekvivalentná hladina A zvuku 
vyjadruje premenný hluk iba jednou hodnotou. Udáva, aká je hladina ustáleného hluku, ktorý 
má na ľudský organizmus rovnaké účinky, ako sledovaný časovo premenný hluk. Jednotkou 
ekvivalentnej hladiny A zvuku je decibel (dB). Rovnakým spôsobom sa zisťuje ekvivalentná 
hladina C zvuku(LCeqT), resp. ekvivalentná hladina G infrazvuku (LGeqT). 

Zvuková expozícia (EAT) je veličinou, ktorá charakterizuje zaťaženie jednotlivca hlukom z 
hľadiska intenzity a času. Určuje sa z časovej funkcie akustického tlaku váženého 
frekvenčnou váhovou funkciou A integrovaním nameraných hodnôt v časovom intervale, v 
priebehu ktorého sa zvuková expozícia určuje. Jednotkou zvukovej expozície je Pa2.s. 

Hladina zvukovej expozície (LEA,T) vyjadruje mieru hlukovej záťaže. Určuje sa 
logaritmickým pomerom zvukovej expozície (EAT), ktorej hladina sa určuje, a hodnoty 
referenčnej zvukovej expozícii (E1). Referenčná zvuková expozícia je pri trvaní referenčného 
časového intervalu T1 = 1s daná druhou mocninou referenčného akustického tlaku. Ak sa za 
referenčný časový interval zvolí trvanie zvukovej expozície (EAT), získaná hladina sa nazýva 
hladina hlukovej expozície a má značku LEX.T. Udávaná je v decibeloch (dB). 

Normalizovaná hladina hlukovej expozície (LEX.8h) je hladina expozície hluku určená pre 
bežnú dobu trvania pracovnej zmeny 8 hod. Jednotkou je decibel (dB). Medzi 
normalizovanou hladinou hlukovej expozície a ekvivalentnou hladinou A zvuku platí vzťah 
LEX.8h = LAeq.T + 10 log (T/T0), kde T je trvanie merania ekvivalentnej hladiny. Na základe 
uvedeného vzťahu možno vypočítať ľubovoľnú ekvivalentnú hladinu (váženú, neváženú 
alebo vo frekvenčnom pásme), na normalizovanú hladinu. 
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Percentná hladina (LNT) je vypočítaná hladina A zvuku, ktorá je prekročená v N 
percentách z celkového času hodnotenia T. Udáva sa v decibeloch (dB ). 

Maximálna hladina A zvuku (LAmax) je najvyššia hladina A zvuku nameraná na danom 
mieste vo zvolenom časovom intervale pri použití časovej váhovej funkcie Fast. Použitie inej 
časovej váhovej funkcie musí byť zvýraznené v označení. Pri hodnotení je potrebné zvoliť 
taký časový interval, aby boli zachytené všetky akustické situácie súvisiace s účelom merania. 
Jednotkou maximálnej hladiny A zvuku je decibel (dB).  

Vrcholová hladina C zvuku (LCPk,T) je hladina zvuku s frekvenčným vážením C, ktorá sa 
získa meraním hladiny C zvuku na zvukomere pri použití funkcie Peak. Udáva sa v 
decibeloch (dB).  

Hodnotiaca hladina zvuku (LAr) sa používa pri hodnotení hluku s osobitným charakterom 
(napr. tónovým, impulzovým) na porovnávanie s najvyššími prípustnými hladinami namiesto 
ekvivalentnej hladiny. Stanovuje sa pre referenčné časové intervaly, napr. pre pracovný čas. 
Hodnotiaca hladina zvuku je definovaná ako ekvivalentná hladina A zvuku počas 
špecifikovaného časového intervalu korigovaná vzhľadom na zvláštny charakter hluku 
(korekciu stanovujú predpisy).  

Referenčný časový interval je časový interval, ktorý sa berie do úvahy pri hodnotení 
príslušnej fyzikálnej veličiny charakterizujúcej hluk. Referenčný časový interval pre denný 
čas je od 6,00 h do 22,00 h, pre nočný čas od 22,00 h do 6,00 h, pre pracovný čas 8 hodín. 

Predpokladaný vplyv hluku na človeka pri práci sa určuje na základe expozície hluku. 
Pod pojmom expozícia hluku sa rozumie vystavenie zamestnanca hluku počas určitého 
časového intervalu. Doba, počas ktorej je zamestnanec vystavený hluku je doba expozície 
hluku. Hluková záťaž je údaj o hluku, ktorý charakterizuje celkové vystavenie pracovníka 
hluku v priebehu pracovnej zmeny. 

Hodnotenie hluku sa vykonáva porovnaním nameraných hodnôt (pričom je potrebné 
vziať do úvahy aj neistotu merania) alebo vypočítaných hodnôt určujúcich veličín hluku s 
najvyššie prípustnými hodnotami hluku. Najvyššie prípustné hodnoty imisií hluku sú 
zdravotne zdôvodnené hodnoty určujúcich veličín hluku, ktoré pre pracoviská resp. iné miesta 
pobytu osôb z dôvodu ochrany ich zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku, stanovujú 
predpisy. Najvyššie prípustné imisné hodnoty hluku sú určené osobitne pre hluk v pracovnom 
prostredí, hluk vo vonkajšom prostredí a hluk v stavbách (→ Hluk v pracovnom prostredí, 
Hluk vo vonkajších priestoroch, Hluk v stavbách), a sú špecifikované z hľadiska povahy 
hluku. 

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie hluku na účely posudzovania jeho vplyvu na 
zdravie ľudí môžu vykonávať fyzické a právnické osoby iba na základe povolenia úradu 
verejného zdravotníctva. 
 
Hodnotenie vibrácií a otrasov 

Na hodnotenie vibrácií a otrasov sa používajú identické metódy, pričom spôsob 
hodnotenia závisí od miesta výskytu, resp. miesta posudzovania vibrácií a otrasov (ďalej len 
„vibrácie“). Z hľadiska miesta sa rozlišujú vibrácie v pracovnom prostredí (vrátane vibrácií na 
mieste obsluhy samohybných strojov vyvolávajúcich kinetózu) a vibrácie v budovách (→ 
Vibrácie v pracovnom prostredí, Vibrácie v budovách). Hodnotenie vibrácií pre účely ochrany 
zdravia spočíva v  porovnaní nameraných resp. vypočítaných hodnôt určujúcich veličín, ktoré 
charakterizujú expozíciu vibráciám 
− s limitnými a akčnými hodnotami expozície vibráciám pri posudzovaní a hodnotení 

vibrácií v pracovnom prostredí, 
− s najvyššími prípustnými hodnotami stanovenými predpismi pri posudzovaní a hodnotení 

vibrácií v budovách.  
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Akčná hodnota expozície vibráciám je hodnota určujúcej veličiny vibrácií v pracovnom 
prostredí, pri ktorej pravdepodobne vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť v dôsledku 
pôsobenia vibrácií a pri prekročení ktorej sa musia vykonávať opatrenia na zníženie expozície 
(v značke veličiny je uvedený index „a“). 

Limitná hodnota expozície je taká hodnota určujúcej veličiny, ktorá nemôže byť 
u zamestnanca počas pracovnej zmeny prekročená (v značke veličiny sa uvádza index „L“). 

Najvyššie prípustná hodnota určujúcej veličiny vibrácií je zdravotne zdôvodnená hodnota 
určujúcej veličiny z hľadiska ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami škodlivých 
faktorov.  

Akčné, limitné, resp. najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií sú 
v predpisoch stanovené ako základné hodnoty, ktoré je podľa existujúcich podmienok 
v určených prípadoch potrebné upraviť použitím korekcií a korekčných činiteľov tak, aby 
zodpovedali konkrétnej situácii.  

Pri hodnotení vibrácií sa posudzujú hodnoty namerané na povrchu zdroja vibrácií (pri 
zohľadnení neistoty merania), pričom sa berie do úvahy  trvanie expozície vibráciám 
(expozícia vibráciám je vystavenie človeka vibráciám v určitom časovom intervale), a tiež 
spôsob prenosu vibrácií (tzn. či sa prenášajú na celé telo, resp. na niektorú jeho časť).  

Základnou veličinou charakterizujúcou vibrácie je zrýchlenie vibrácií. Okamžité 
zrýchlenie vibrácií a(ti) je veličina daná časovou deriváciou okamžitej rýchlosti vibrácií v 
čase ti. Udáva sa v  m.s-2. Zrýchlenie vibrácií (a, aTk.) je priebežná efektívna hodnota 
zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého zrýchlenia vibrácií (pri uplatnení 
exponenciálnej časovej váhovej funkcie). Jednotkou zrýchlenia vibrácií je m.s-2. Veličina 
charakterizuje intenzitu vibrácií.  

Na hodnotenie vibrácií sa používajú tieto ďalšie vyjadrenia zrýchlenia vibrácii: 
Vážené zrýchlenie vibrácií (aw, ahw) je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou 

váhovou funkciou. Použitie príslušnej frekvenčnej váhovej funkcie stanovujú v závislosti na 
druhu prenosu vibrácií normy.  Značka aw sa používa pre celkové vibrácie, značka ahw pre 
vibrácie pôsobiace na ruky. Jednotkou váženého zrýchlenia vibrácií je  m.s-2.   

Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií (aeq.T) je efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená 
z hodnôt nameraných v časovom intervale merania a priemerovania zrýchlenia vibrácií. 
Udáva sa v metroch m.s-2. Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií vyjadruje mieru nebezpečnosti 
a škodlivosti vibrácií, nakoľko zohľadňuje časový priebeh vibrácií a súčasne má priamy vzťah 
k energetickému obsahu vibrácií. 

Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií (aweq.T) je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií určené 
pri uplatnení zvolenej frekvenčnej váhovej funkcie na časovú funkciu zrýchlenia vibrácií. 
Jednotkou ekvivalentného váženého zrýchlenia je m.s-2. 

Maximálne zrýchlenie vibrácií (amaxT) je maximálna hodnota priebežného zrýchlenia 
vibrácií vo zvolenom časovom intervale T pri uplatnení časovej váhovej funkcie Slow 
(funkcia Slow má časovú konštantu 1,0 s). Jednotkou maximálneho zrýchlenia vibrácií je  
m.s-2. 

Normalizované zrýchlenie vibrácií (aweq.8h,) je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií (vážené 
alebo nevážené) prepočítané na trvanie normalizovanej pracovnej zmeny 8 hodín.  Udáva sa v 
m.s-2  

Výsledné zrýchlenie vibrácií (av) charakterizuje veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií. 
Stanovuje sa z ekvivalentných vážených hodnôt zrýchlení v definovaných smeroch 
súradnicového systému (x, y, z) a z príslušných hodnotiacich faktorov vibrácií. Hodnotiace 
faktory vibrácií sú činitele vyjadrujúce závažnosť pôsobenia vibrácií na človeka v smere 
jednotlivých súradnicových osí. Hodnotu hodnotiacich faktorov v smere súradnicových osí kx, 
ky, kz stanovujú v závislosti na spôsobe prenosu vibrácií predpisy. Jednotkou výsledného 
zrýchlenia vibrácií je m.s-2.  
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Smerové pôsobenie vibrácií sa hodnotí spravidla podľa pravouhlého súradnicového 
systému (x, y, z), ktorej stred je umiestnený v mieste srdca. V anatomickej pravotočivej 
pravouhlej súradnicovej sústave sa považuje za smer osi 
x - smer zozadu subjektu smerom dopredu, 
y - smer z pravej strany subjektu k jeho ľavej strane, 
z – smer od dolnej časti subjektu smerom k hlave. 

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie vibrácií na účely posudzovania ich vplyvu na 
zdravie ľudí môže vykonávať závodná zdravotná služba alebo fyzické a právnické osoby, 
ktoré majú na túto činnosť povolenie od úradu verejného zdravotníctva. 

 
Hyperzvuk 

Mechanické vlnenie s frekvenciou 1010 Hz a vyššie. Hyperzvuky sú spravidla vytvárané 
špeciálnymi ultrazvukovými generátormi. 

 
Infrazvuk 

Zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza najmä v tretinooktávových pásmach 
so strednou frekvenciou 1 Hz až 16 Hz, tzn. pod dolnou hraničnou frekvenciou 
počuteľného zvuku (blíži sa k vibráciám). Spôsobuje tremolo počuteľných  zvukov. 
Infrazvuk nie je v bežnej praxi umelo zámerne vytváraný. Vyskytuje sa ako sprievodný jav 
napr. pri prevádzke helikoptér, jeho zdrojom môžu byť záchvevy zeme a stien v blízkosti 
ťažkých strojov a zariadení, nárazy vetra na budovy apod.  

Určujúcou veličinou, ktorou sa vyjadruje a hodnotí pôsobenie infrazvuku v pracovnom 
prostredí, je normalizovaná hladina G infrazvuku LGeq.8h, ktorá udáva hladinu expozície 
infrazvuku počas bežnej doby trvania pracovného dňa 8 hod. Normalizovanú hladinu G 
infrazvuku LGeq.8h. možno vypočítať z ľubovoľnej ekvivalentnej hladiny G infrazvuku (tzn. 
časovo priemerovanej hladiny G infrazvuku) na základe vzťahu LGeq.8h = LGeq.T + 10 log 
(T/T0), kde T je trvanie merania ekvivalentnej hladiny a T0 je normalizované trvanie 
pracovnej zmeny. 

Najvyššie prípustné normalizované hladiny infrazvuku LGeq.8h.p stanovené predpismi 
v závislosti na druhu práce (činnosti, resp. pracoviska) sú uvedené v tabuľke č. 3. 

Tab. č. 3   Najvyššie prípustné normalizované hladiny infrazvuku 
Skupina 
prác*/ Druh práce – činnosti - pracovné priestory LG.p  (dB) 

I. Koncepčná práca, zasadacie a konferenčné miestnosti, kancelárie riadiacich 
pracovníkov, mimoriadne tiché pracovné prostredie 90 

II. Kancelárie jednotlivých zamestnancov, práca spojená s veľkým sústredením, 
výskumné pracoviská 95 

III. Duševná práca rutinnej povahy vyžadujúca pozornosť, sústredenie, s 
možnosťou ľahkého dorozumenia rečou 100 

IV. Duševná práca rutinnej povahy s trvalým sledovaním a kontrolou okolia 
sluchom, práca vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií 105 

V. Práca vyžadujúca pri fyzickej námahe presnosť a sústredenie alebo vyžadujúca 
občasné sledovanie a kontrolu okolia suchom 112 

VI. Práca bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia 
sluchom alebo dorozumievanie sa rečou 116 

*/ Druh práce - činnosti - pracovných priestorov patriacich do skupín I. až VI. (→Bežný počuteľný zvuk v   
pracovnom prostredí)  

Maximálna hladina  akustického tlaku infrazvuku v tretinooktávových pásmach od 1 Hz 
do 16 Hz nesmie prekročiť ani pri krátkodobom vystavení pracovníka infrazvuku 137 dB. Ak 
normalizovaná hladina infrazvuku v pracovnom prostredí prekračuje hodnotu 116 dB, je 
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zamestnávateľ povinný vykonať technické, organizačné a iné opatrenia na elimináciu tohto 
faktora. Spôsoby ochrany zamestnancov sú v mnohom podobné ako pri hluku, resp. 
vibráciách. 

Pre hluk v chránených priestoroch budov je stanovená najvyššia prípustná ekvivalentná 
hladina G infrazvuku LGeq.1h.p pre interval jednej hodiny na 90 dB.  
 
Maskovanie zvuku 

Úplné alebo čiastočné prekrytie jedného zvuku druhým. Tento jav vzniká vtedy, keď do 
sluchového orgánu prichádzajú súčasne dva zvuky, pričom podráždenie spôsobené jedným 
zvukom prevládne do tej miery, že úplne potlačí alebo zoslabí vnímanie druhého zvuku. 
Podmienkou maskovania je, aby zvuk maskujúci, aj zvuk maskovaný, zasahovali rovnaké 
nervové bunky alebo vlákna, preto u zvukov frekvenčne vzdialených k maskovaniu 
nedochádza. V praxi sa maskovanie využíva na prekrytie nepríjemného hluku iným zvukom 
príjemnejšieho charakteru. Nepriaznivé dôsledky maskovania spočívajú v možnom prekrytí 
dôležitých akustických signálov. 
 
Meranie hluku 

Na meranie hluku existujú rôzne metódy merania, pričom každá metóda je vhodná na 
meranie za určitých podmienok. Výber metód a meracích prístrojov musí zodpovedať 
podmienkam merania, povahe meraného hluku, dĺžke vystavenia hluku a faktorom prostredia. 
Vyhovujúce sú všetky metódy, ktoré umožnia s primeranou presnosťou určiť veličiny, ktoré 
sú na hodnotenie hluku stanovené predpismi o ochrane zdravia pred hlukom.  Medzinárodne 
normalizované metódy sú obsiahnuté v slovenských technických normách a predpisoch. Pri 
použití inej metódy je potrebné doložiť, že výpovedná hodnota, presnosť 
a reprodukovateľnosť výsledkov je porovnateľná s výsledkami metód, ktoré uvádzajú normy.  

Meranie a hodnotenie hluku sa vykonáva v troch triedach presnosti, Podrobné merania 
v I. triede presnosti sa vykonávajú s presnosťou na + 0,5 dB, bežné merania v II. triede 
s presnosťou + 2 dB  pri orientačných meraniach v III. triede sa výsledok nelíši od skutočnosti 
o viac ako 5 dB. Presnosť merania je daná zvolenou metódou merania a tiež presnosťou 
meracích prístrojov.  

Imisné hodnoty hluku možno merať v prostredí,  v ktorom sa zvuk šíri, alebo priamo 
meraním osobnej expozície pomocou zvukových dozimetrov. Zvukové dozimetre sú špeciálne 
expozimetre, ktoré sa upevňujú priamo na človeka. Pri tomto spôsobe merania  hovoríme o 
meraní  hlukovej záťaže. 

Najčastejšie sa na meranie hluku používajú zvukomery rôznych typov. Je to prístroj 
používaný na meranie hladín zvuku (hluku) za podmienok definovaných v norme. Spravidla 
sa skladá z mikrofónu, zosilňovača, deliča rozsahov meraných hladín, váhových filtrov a 
meracieho prístroja. Zvukomery sa delia na presné zvukomery, určené na náročné merania, 
bežné zvukomery, ktoré sú určené pre široké použitie orientačného charakteru a zvukomery 
impulzové (bežné a presné), ktoré sú určené na meranie impulzného hluku.  

Na meranie hluku podľa frekvenčnej analýzy sa používajú analyzátory hladín hluku. Sú 
to elektrické prístroje na meranie spektra hluku. Analyzátory dopĺňajú zvukomery tak, že 
rozširujú ich vlastnosti o meranie hladín akustického tlaku vo frekvenčných pásmach. Popri 
celkovej hladine akustického tlaku dávajú informáciu o rozložení intenzity zvuku v závislosti 
od frekvencie. Analyzátor sa buď pripája k zvukomeru ako samostatný prístroj, alebo tvorí so 
zvukomerom jeden prístroj.  

Na úpravu frekvenčnej charakteristiky zvukomeru sa používajú akustické filtre. Je to 
akustické zariadenie, ktoré zoslabuje prenos zvuku tým, že prepúšťa akustickú energiu len v 
určitých frekvenčných pásmach a v ostatných frekvenčných pásmach túto energiu potláča. 
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Podľa priepustnosti frekvenčných oblastí môže byť akustický filter dolnopriepustný,  
hornopriepustný, alebo ide o pásmový priepust. Pásmový priepust je tvorený elektrickým 
obvodom prepúšťajúcim zo zmesi signálov s rôznymi frekvenciami len zložky vo zvolenom 
frekvenčnom rozsahu. Pri meraní a hodnotení hluku v pracovnom prostredí sa najčastejšie 
používa pásmový priepust so šírkou jednej oktávy a šírkou jednej tretiny oktávy.  

Váhový filter je elektrický obvod, ktorý upravuje frekvenčnú charakteristiku zvukomeru 
podľa zvolenej frekvenčnej váhovej funkcie (A, C, D). Váhové filtre sa používajú pri meraní 
hluku v záujme priblíženia merania veličín vlastnostiam ľudského ucha. Prístroje váhovými 
filtrami A, C, D snímajú merané hodnoty približne podľa kriviek, ktorých priebehy 
(frekvenčné charakteristiky) sú stanovené medzinárodne platnými normami a odporučeniami. 
Váhový filter A potláča nižšie a veľmi vysoké frekvencie približne ako ľudské ucho. Filter C 
je aproximáciou v oblasti vysokých hladín akustického tlaku a filter D je určený špeciálne na 
meranie a hodnotenie leteckého hluku. Váhový filter sa používa aj pri meraniach infrazvuku, 
a to filter G. Použitie váhového filtra sa vyznačuje uvedením príslušného písmena 
označujúceho daný filter za údajom o nameranej hodnote, napr. 85 dB (A). 

Pri meraní sa používajú časové konštanty zvukomeru. Zaužívané je použitie časovej 
váhovej funkcie Fast (F), ktorá má časovú konštantu 0,125 s a časovej váhovej funkcie Slow 
(S), ktorá má časovú konštantu 1,0 s. Konštanta I sa používa pri meraní impulzného hluku. 
Ich použitie sa vyznačuje pri označení meranej veličiny príslušným indexom. 

Merací reťazec zvukomeru sa musí pred meraním a po meraní kalibrovať. Každý 
zvukomer musí spĺňať predpísané technické požiadavky, ktoré je potrebné kontrolovať 
pravidelne v určených termínoch, vždy po oprave a v prípade podozrenia z nesprávnej 
činnosti. Overenie technickej spôsobilosti zvukomerných prístrojov môže vykonať iba 
autorizovaný metrologický pracovník.  

O meraní sa musí vypracovať záznam (protokol), ktorý má obsahovať údaje o zdroji 
hluku, jeho umiestnení, prevádzke zdroja a príčine hluku, údaje o hluku pozadia (→ Hluk 
pozadia), taktiež údaje o charaktere hluku, dĺžke expozície, o práci, ktorú exponovaní 
pracovníci vykonávajú, údaje o časovom rozdelení pracovnej zmeny, namerané hodnoty 
hluku, opis meracích prístrojov a popis postupu merania. 

 
Meranie vibrácií 

Postupy  merania vibrácií do značnej miery zodpovedajú postupom používaným pri 
meraní hluku. Na účely hodnotenia expozície zamestnancov vibráciám sa merajú imisné 
hodnoty vibrácií na povrchu konštrukcií spravidla v miestach možného prenosu na človeka. 
Vibrácie prenášané na človeka sa merajú v príslušných smeroch pravouhlej súradnicovej 
sústavy (x, y, z) s tým, že v zázname o meraní sa popíše vzťah nameraných hodnôt 
k súradnicovému systému človeka. Pri prenose vibrácií na obidve ruky sa meranie musí 
urobiť pre každú ruku zvlášť, pričom expozíciu určuje hodnota, ktorá je vyššia.  

Na meranie vibrácií sa používa zariadenie, ktoré sa skladá zo snímača, zosilňovača a z 
častí, ktoré spracovávajú a ukazujú alebo zapisujú namerané hodnoty určujúcich veličín 
(meradlo alebo zapisovač). Ak je to potrebné, môže zariadenie obsahovať obvod pre 
obmedzenie frekvenčného rozsahu zariadenia a pre odporučené frekvenčné váženie vstupného 
signálu. Na meranie vibrácií sa môžu používať zvukomery upravené pripojením snímača 
mechanického kmitania, ktoré majú frekvenčné a hladinové analyzátory so zabudovanými 
špeciálnymi filtrami na úpravu nameraných hodnôt. Snímač a ďalšie časti môžu tvoriť jeden 
alebo viac konštrukčných celkov. Merací reťazec musí byť bezprostredne pred meraním a po 
meraní kalibrovaný. 

Údaje z merania vibrácií sa využívajú najmä pre účely znižovania hluku, pri posudzovaní 
rizika pôsobením vibrácií a pri navrhovaní vibroizolačných opatrení. Frekvenčná analýza sa 
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využíva najmä pri vibračnej diagnostike strojov. Uľahčuje odhaľovanie a zisťovanie zdrojov a 
príčin nežiaduceho chvenia. 
 
Miestne vibrácie  

Miestne vibrácie (→ Vibrácie v pracovnom prostredí) sa prenášajú na určitú časť tela 
osobitným spôsobom a nemôžu sa označiť ako vibrácie prenášané na ruky, ani ako celkové 
vibrácie. Zaraďujú sa sem najmä vibrácie, ktoré spôsobujú intenzívne chvenie hornej časti 
chrbtice a hlavy. 

Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových 
pásmach so strednou frekvenciou 1 HZ až 1000 Hz v smere osi s najväčším prenosom pri kx = 
ky = kz = 1 je ateq.8h.L = 0,2 ms-2. 

Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových 
pásmach so strednou frekvenciou 1 HZ až 1000 Hz v smere osi s najväčším prenosom pri kx = 
ky = kz = 1 je ateq.8h.L = 0,1 ms-2. 
 
Nepriezvučnosť 

Vlastnosť stavebnej konštrukcie (steny, stropu apod.) prepúšťať zvuk v zoslabenej 
miere. Použitím stavebných prvkov s potrebnou nepriezvučnosťou možno zabrániť prenikaniu 
zvuku do okolitých priestorov. Stupeň nepriezvučnosti závisí najmä od hmotnosti deliaceho 
prvku a od konštrukcie (dvojité steny apod.). Účinnosť zvukovej izolácie sa vyjadruje 
stupňom zvukovej izolácie Dn v decibeloch (dB). Stupeň zvukovej izolácie pri prenikaní 
zvuku z jedného prostredia do druhého je daný rozdielom hladín akustického tlaku v týchto 
dvoch prostrediach. Závisí od toho, akú časť akustického výkonu stena (konštrukcia) 
oddeľujúca tieto priestory prepustí, tiež od zvukovej pohltivosti stien sledovaného priestoru a 
od obsahu plochy, na ktorú zvuk dopadá.  
 
Nízkofrekvenčný zvuk  v pracovnom prostredí  

Počuteľný zvuk s výraznými frekvenčnými zložkami v oblasti frekvencií nižších ako 50 
Hz. Určujúcou veličinou nízkofrekvenčného hluku je hladina akustického tlaku 
normalizovaná na osemhodinový  pracovný čas. Najvyššie prípustné hladiny akustického 
tlaku Lteq.8h.p nízkofrekvenčného hluku v oblasti tretinooktávových pásiem od 20 Hz do 40 Hz 
sú uvedené v tabuľke č. 4. 

Tab. č. 4   Najvyššie prípustné hladiny akustického tlaku nízkofrekvenčného hluku v oblasti 
tretinooktávových pásiem od 20 Hz do 40 Hz  

  
Skup. prác/* I. II. III. IV. V. VI. 
Lt.p (dB) 80 85 90 95 102 106 
*/ Druh práce - činnosti - pracovných priestorov patriacich do skupín I. až VI. (→Bežný počuteľný zvuk v 
pracovnom prostredí)  

Ak zistené hladiny nízkofrekvenčného hluku  prekračujú hodnotu 106 dB, je potrebné 
vykonať opatrenia na elimináciu hluku v pracovnom prostredí. Maximálna hladina 
akustického tlaku v tretinooktávových pásmach 20 Hz - 40 Hz nesmie prekračovať ani 
krátkodobo Ltmax = 132 dB. 
 
Ochrana pred nepriaznivými účinkami vibrácií a spôsob ich znižovania 

Základom prevencie škodlivého pôsobenia vibrácií a otrasov je dobrá konštrukcia strojov 
a zariadení, nástrojov a ručného náradia. Z dôvodu ochrany človeka pred nepriaznivými 
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1účinkami tohto faktora je právne upravená povinnosť projektantov a konštruktérov 
uplatňovať také technické riešenia, aby sa hodnoty vibrácií výsledných produktov znížili na 
najnižšiu možnú mieru. 

Tiež sa musí zabezpečiť, aby zariadenia a stavby, ktorých prevádzka a používanie sú 
sprevádzané vibráciami, neboli zdrojom nepriaznivého pôsobenia na človeka, najmä aby sa 
neprenášali vibrácie s frekvenciami, pri ktorých telo alebo časti tela rezonujú. 

Ak nemožno zabrániť prenášaniu vibrácií na človeka, je potrebné vykonávať pravidelné 
meranie vibrácií a posudzovanie rizík vyplývajúcich z ich pôsobenia. Pri posudzovaní rizík 
zamestnávateľ musí brať do úvahy úroveň, typ a trvanie expozície vibráciám, teplotu, vlhkosť 
a iné osobitné pracovné podmienky, a tiež nepriame vplyvy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť 
zamestnancov a vyplývajú z pôsobenia vibrácií na pracovisku (resp. zo vzťahu vibrácií a 
iných pracovných prostriedkov), najmä ak vibrácie rušia správnu obsluhu ovládačov alebo 
čítanie ukazovateľov, ovplyvňujú stabilitu konštrukcií alebo bezpečnosť budov. V prípade 
možných škodlivých účinkov, najmä ak zistené hodnoty vibrácií dosiahnu alebo prekročia 
akčné hodnoty expozície stanovené predpismi, je zamestnávateľ povinný určiť a vykonať 
program technických a organizačných opatrení na zníženie expozície zamestnancov na 
minimum. 

Najúčinnejším spôsobom obrany pred vibráciami a otrasmi je výber kvalitných 
pracovných prostriedkov (strojov, náradia) s vhodným ergonomickým dizajnom, ktoré so 
zreteľom na vykonávanú prácu vytvárajú najmenšie možné vibrácie. Dôležitým prvkom z 
hľadiska obmedzenia vibrácií je zabezpečenie stability strojov, resp. ich umiestnenie na 
dostatočne tuhé podložie, aby na pružnom podklade nedochádzalo ku chveniu. Pri presných 
obrábacích strojoch sa musia vibrácie v pracovnom priestore (napr. medzi obrábacím 
nástrojom a obrobkom) udržiavať pod stanovenou hodnotou (dôležité je dodržiavať presnosť 
obrábania). Nezanedbateľný význam má správna údržba pracovných prostriedkov 
(nastavenie, mazanie). Zníženie rizika poškodenia zdravia vibráciami možno dosiahnuť tiež 
vybavením vibrujúcich zariadení rôznymi pomocnými zariadeniami, napr. sa používajú rôzne 
špeciálne konštrukcie sedadiel s tzv. antivibračnými účinkami na obmedzenie celotelových 
vibrácií alebo držadlá, ktoré znižujú vibrácie prenášané na dlaňovú časť ruky.  

Z hľadiska prenosu vibrácií a otrasov prostredníctvom stavebných konštrukcií je potrebné 
také rozmiestnenie pracovísk a pracovných miest, aby účinku vibrácií bolo vystavených čo 
najmenej zamestnancov. Aby sa obmedzil prenos vibrácií od zdroja do ostatných častí 
budovy, je potrebné zabezpečiť odpruženie strojov a zariadení vložením pružných materiálov 
medzi stroj a jeho podložie. Dobré odpruženie je významné aj z hľadiska bezpečnosti a 
spoľahlivého chodu stroja alebo zariadenia, nakoľko od trvalého kmitania a otrasov môžu 
nastať v konštrukcii posuny, resp. trhliny. 

Ak nemožno dosiahnuť zníženie hodnôt vibrácií pod akčné hodnoty expozície 
technickými opatreniami, je potrebné uplatniť organizačné opatrenia tzn. stanoviť vhodný 
režim práce a odpočinku, obmedziť dĺžku expozície pracovníkov vibráciám, zabezpečiť 
prerušovanie práce dostatočne dlhými intervalmi bez pôsobenia vibrácií. Najefektívnejšie je 
zavedenie nových technologických a pracovných postupov, ktoré si vyžadujú menšiu 
expozíciu pracovníkov mechanickým vibráciám.  

Náhradným opatrením je vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami a tiež teplým pracovným odevom a obuvou, nakoľko pri prácach spojených s 
rizikom vibrácií je potrebné zaistiť zvýšenú ochranu pracovníkov pred chladom a vlhkom 
(najmä pri prácach pri ťažbe dreva, na stavbách apod.). Mobilné stroje so stálou obsluhou, 
ktoré sa používajú na voľnom priestranstve v chladnom období, musia byť vybavené 
vyhrievanou kabínou. Súčasťou ochrany zamestnancov pred pôsobením vlhka a chladu je 
zriadenie sušiarní odevov a ohrievarní v blízkosti ich pracovísk, príp. poskytovanie teplých 
nápojov.  
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Zamestnanci, ktorí sú vystavení riziku vibrácií, musia byť oboznámení s bezpečnými 
pracovnými postupmi, musia dostať pokyny, príp. výcvik, ako správne a bezpečne používať 
pracovné prostriedky, aby sa škodlivé pôsobenie vibrácií obmedzilo na  minimum. 
Zamestnávateľ je povinný im poskytnúť informácie o výsledkoch merania a hodnotenia 
vibrácií, o prekročení najvyšších prípustných hodnôt expozície, prijatých opatreniach a 
účinnom spôsobe ochrany zdravia. Informácie sa musia týkať aj toho, prečo a ako zisťovať a 
ohlásiť príznaky poškodenia zdravia a nároku zamestnancov na preventívne lekárske 
prehliadky.  

Súčasťou preventívnych opatrení sú preventívne lekárske prehliadky zamestnancov 
vystavených pri práci nadmerným vibráciám. Ich náplňou je zisťovanie kontraindikácií pre 
prácu v riziku vibrácií a zisťovanie počiatočných príznakov poškodenia zdravia. Účelom 
vstupnej lekárskej prehliadky je eliminovanie osôb s dispozíciou pre vznik ochorenia 
pôsobením vibrácií. Osoby s vrodenými alebo získanými poruchami kostného alebo 
väzivového aparátu, najmä horných končatín, nesmú byť zaraďované na práce spojené s 
rizikom vibrácií. Na pracoviskách s vyhláseným rizikom vibrácií, kde expozícia 
zamestnancov prekračuje najvyššie prípustné hodnoty, sa vykonávajú periodické preventívne 
lekárske prehliadky v rozmedzí 1-3 rokov (podľa miery rizika). 

Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovné činnosti spojené s expozíciou 
vibráciám, musí vypracovať prevádzkový poriadok obsahujúci pracovné postupy a 
preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti a spôsob informovania 
zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce s expozíciou vibráciám. 
 
Opatrenia na ochranu pred hlukom 

Na pracoviskách, na ktorých sa používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, je potrebné 
zabezpečiť pravidelné meranie a hodnotenie hluku tak, aby sa umožnilo zistiť, či úroveň 
hluku neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty. Ak sa na základe merania preukáže 
prekročenie limitných hodnôt, musia byť zamestnanci oboznámení o výške prekročenia 
najvyšších prípustných hodnôt hluku, poučení o riziku ohrozenia zdravia hlukom, a 
informovaní o účinnom spôsobe ochrany. Všetky pracoviská a pracovné miesta, na ktorých 
úroveň hluku prekročí najvyššiu prípustnú hodnotu hluku, musia byť označené (označenie 
musí poskytnúť dostatočné informácie o riziku a spôsobe ochrany). Do priestorov, v ktorých 
vrcholová hladina C zvuku prekračuje 140 dB, je vstup zakázaný (nie je dovolený ani s 
použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov).  

Základom ochrany pred hlukom je zistenie príčin prekročenia najvyšších prípustných 
hodnôt hluku a určenie takých opatrení, ktorými sa obmedzí expozícia zamestnancov hluku na 
najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň. Spôsoby ochrany pred hlukom sú v mnohých 
prípadoch rovnaké ako postupy používané na zníženie vibrácií, pretože zdrojom hluku v 
pracovnom prostredí sú predovšetkým vibrácie a otrasy prevádzkovaných strojov a zariadení. 

Ochrana pred hlukom sa uskutočňuje predovšetkým technickými, resp. technicko-
organizačnými a technologickými opatreniami, ktoré možno realizovať  
- konštrukčnou úpravou strojov a zariadení, 
- zvukovou izoláciou hlučných priestorov od menej hlučných, 
- zvýšením zvukovej pohltivosti priestoru, 
- priestorovým usporiadaním hlučných a menej hlučných prevádzok, 
- voľbou menej hlučných výrobných postupov. 

Najúčinnejším spôsobom ochrany pred hlukom je výber takých strojov a zariadení, 
ktorých konštrukčná úprava realizovaná výrobcom už zohľadňuje predpismi stanovené 
limitné hodnoty hluku. Eliminovať hlučnosť strojov a zariadení, ktoré sú už  v prevádzke, 
možno odpružením strojov, čím sa dosiahne zníženie prenosu hluku do podláh, okolitých stien 
a konštrukcií. Účinným prostriedkom je i dôkladné statické a dynamické vyváženie všetkých 
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pohybujúcich sa súčastí strojov a strojových zariadení. Na zníženie vibrácií jednotlivých 
súčiastok a častí strojov sa odporúča aplikovať na kmitajúce časti stroja plastické antivibračné 
nátery,  obložiť kmitajúce súčiastky materiálmi, ktoré pohlcujú hluk (korok, sklená vata apod.) 
a použiť pružné spoje (rozličné druhy podložiek, pružín apod.). Ak je hluk spôsobený 
prúdením vzduchu alebo plynu v potrubiach, ochrana sa realizuje zmenšením rýchlosti 
prúdenia, používaním  potrubí z pohltivých materiálov, príp. úpravou sacieho a výfukového 
potrubia pomocou špeciálnych tlmičov. Nevyhnutné je zabezpečiť správne používanie strojov 
a technických zariadení, vykonávať pravidelnú údržbu a včas odstraňovať príčiny zhoršovania 
parametrov hluku oproti hodnotám garantovaným výrobcom. 

Ak nemožno realizáciou uvedených opatrení obmedziť emisie hluku, je potrebné zdroj 
hluku izolovať, tzn. oddeliť od ostatných častí priestoru tak, aby šírenie hluku zo zdroja bolo 
čo najviac potlačené. Ide o uzavretie priestorov, v ktorých sú zdroje intenzívneho hluku, alebo 
prerušenie cesty šírenia hluku zvukovoizolačnými materiálmi. V praxi sa využíva tlmenie 
hluku emitovaného strojmi a zariadeniami zvukovoizolačnými krytmi, oddelenie hlučného 
stroja alebo zariadenia zástenami z nepriezvučného materiálu, umiestnenie zdroja zvuku do 
zvukovoizolačnej kabíny,  alebo sa hlučná časť priestoru natrvalo oddelí od menej hlučných 
priestorov  stenami s veľkou izolačnou schopnosťou. Zníženie hlučnosti zvukovou izoláciou 
závisí od zvukovoizolačných schopností použitej konštrukcie (stavebnej konštrukcie, zásteny 
apod.), tzn. od jej nepriezvučnosti (→ Nepriezvučnosť). Čím je plošná hmotnosť konštrukcie 
väčšia, tým sú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti. Dobre izolujúce ťažké konštrukcie však 
nemožno vždy použiť, preto sa konštruujú ako dvojité, tzn. zložené z dvoch plášťov so 
vzduchovou medzerou medzi nimi. 

Zníženie hlučnosti vo vnútri určitého priestoru možno zabezpečiť zvýšením zvukovej 
pohltivosti. (→ Zvuková pohltivosť). Na pohlcovanie zvuku sa používajú pohltivé obklady z 
vhodných materiálov, ktoré sa vyznačujú veľkou pórovitosťou, vláknitosťou alebo hubovitou 
štruktúrou. Sú to najmä textílie, rohože z jemných minerálnych alebo sklených vlákien, 
mäkké dierované drevovláknité dosky apod.  Zvuková pohltivosť obkladov závisí od hrúbky 
vrstvy použitého absorpčného materiálu. Akustické obklady pre pohlcovanie zvuku nemožno 
zamieňať s materiálmi  používanými na stavebné alebo iné konštrukcie kvôli zvukovej 
izolácii. Pohltivé akustické obklady majú veľmi nízky stupeň vzduchovej nepriezvučnosti 
(tzn. nepriezvučnosti konštrukcie proti zvukom šíreným vzduchom). 

Znižovanie hlučnosti využitím nepriezvučnosti alebo pohltivosti materiálov je 
aplikovateľné nielen v priemyselných podmienkach, ale aj v priestoroch určených pre 
nevýrobnú činnosť. Koberec na dlážke pohlcuje hluk a zmierňuje rušivé  zvuky vŕzgajúcej 
dlážky. Prenikanie hluku z priestorov pre klientov alebo zo susedných pracovísk pri 
priečinkoch je možné riešiť skleneným prehradením. Prístupu hluku z chodieb možno 
zabrániť čalúnenými dverami. Dôslednou údržbou pracovísk a ich vybavenia možno 
eliminovať také rušivé zvuky, ako sú škrípajúce a búchajúce dvere, vŕzgajúce stoličky, 
kvapkajúci vodovod alebo bzučiace žiarivky, ktorých negatívne účinky sa môžu prejaviť 
najmä pri práci  náročnej na sústredenie a pozornosť. Samostatným problémom býva hluk 
prenikajúci do miestností zvonku (z ulice). Prenikanie hluku dopravy z ulice a okolitých 
vonkajších priestorov možno znížiť pridaním ďalšieho okenného skla, ak to  konštrukcia 
okenných rámov dovolí. Preto prvotnou požiadavkou pri projektovaní priestorov najmä pre 
duševnú prácu je ich situovanie do tichého prostredia, alebo aspoň do častí budov, ktoré sú 
odvrátené od hlučných priestranstiev. 

Obmedzenie počtu zamestnancov vystavených nadmernému hluku možno dosiahnuť 
vhodným priestorovým usporiadaním hlučných a menej hlučných prevádzok. Pokiaľ možno, 
hlučné pracoviská je potrebné umiestniť do oddelenej časti budovy, resp. do najvzdialenejších 
miest od ostatných pracovísk. Na priestorové usporiadanie pracoviska treba dbať aj tam, kde 
technologický postup vyžaduje sústrediť do jedného priestoru väčší počet hlučných strojov. 
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Vtedy je potrebné  zväčšiť pracovnú plochu obsluhy, aby sa umožnil pohyb v dostatočnej 
vzdialenosti od zdroja hluku. 

Zmenou technológie možno eliminovať hluk len v tých prípadoch, ak technologické 
postupy, ktoré sú zdrojom hluku, možno nahradiť inými, nehlučnými alebo menej hlučnými 
postupmi (napr. namiesto nitovania použiť zváranie apod.). 

Tam, kde nemožno hlučnosť odstrániť technickými prostriedkami, technicko-
organizačnými alebo technologickými opatreniami, je potrebné vykonať organizačné a iné 
náhradné opatrenia. Tie sú zamerané na  
- presunutie hlučných pracovných operácií do menej obsadených pracovných zmien, 
- skrátenie pobytu pracovníka v hlučnom prostredí na čo najkratší možný čas zaradením 

mimoriadnych "tichých" prestávok prerušovaním hlučnej prevádzky, 
- zriadenie oddychových priestorov chránených proti hluku pre pracovníkov, ktorí sú 

povinní nosiť osobné ochranné pracovné  prostriedky proti hluku neprestajne počas celej 
zmeny, ak nemožno mimoriadne prestávky riešiť prerušením prevádzky, 

- pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (rezonančných chráničov 
sluchu, slúchadlových chráničov, ochranných prilieb), 

- zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok. 
Práce, pri ktorých nie je možné dostupnými prostriedkami dosiahnuť dostatočne účinnú 

ochranu sluchu zamestnanca, sú práce so zvýšeným rizikom choroby z povolania. Pre týchto 
zamestnancov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky, ktorých 
súčasťou je aj audiometrické vyšetrenie. Bez kladného posudku lekára o zdravotnej 
spôsobilosti na danú prácu, nemôžu zamestnanci túto prácu vykonávať.  
 
Počuteľný zvuk 

Nie každý zvuk je človek schopný vnímať sluchom. Počuteľný zvuk, ktorý je schopný 
vyvolať sluchový vnem, je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v 
tretinooktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 kHz. Pod 
slovom zvuk sa často rozumie práve počuteľný zvuk.  

To, ako sa zvuk počuje, závisí od funkčného stavu sluchových orgánov (→ Počutie)  a od 
vnímaného zvuku. Ľudské ucho vníma jednak frekvenciu zvukových vĺn, a tiež intenzitu 
zvuku.  

S frekvenciou zvukového vlnenia súvisí fyziologický pojem „výška zvuku“. Medzi 
vnímanou výškou zvuku a frekvenciou je priama závislosť. Čím je vyššia frekvencia, tým je 
vyššia výška zvuku (dvojnásobné zvýšenie frekvencie človek vníma ako zvýšenie tónu o 
hodnotu, ktorá sa nazýva oktáva). Na zvuky rôznej výšky (resp. frekvencie) je sluch 
nerovnako citlivý.  Ľudské ucho  je najcitlivejšie na frekvenčnú oblasť 1 až 5 kHz, smerom k 
nižším a vyšším frekvenciám citlivosť klesá. 

Každý zvuk  sa vyznačuje „intenzitou“. Za objektívnu fyzikálnu mieru sily zvuku bola 
stanovená fyzikálna veličina tzv. intenzita zvuku (→ Zvuk). Intenzita zvuku sa vníma na 
základe pôsobenia akustického tlaku,. ktorý je vytváraný zvukom. Subjektívny vnem sily 
jednoduchého tónu však môže byť pri dvoch tónoch s rovnakou intenzitou rozličný, pretože 
vnímanie zvuku závisí nielen od intenzity zvuku, ale aj od frekvencie, pričom sluch nie je 
rovnako citlivý na tóny rozličných výšok. Fyziologickým vyjadrením vnímania intenzity 
zvuku je hlasitosť (N), ktorá charakterizuje sluchový vnem z hľadiska sily podráždenia 
sluchového orgánu zvukom. Jednotkou hlasitosti je son. Hlasitosť zvuku bezprostredne súvisí 
s fyzikálnou intenzitou zvuku, táto závislosť však nie je lineárna. Sluchový orgán človeka 
reaguje na pomer intenzít vlnenia, takže zvukový vnem (hlasitosť) rastie oveľa pomalšie ako 
intenzita dopadajúceho vlnenia. K porovnaniu hlasitosti zvuku sa používa veličina hladina 
hlasitosti (LN), ktorá vyjadruje subjektívne hodnotenie miery hlasitosti. Hladina hlasitosti 
posudzovaného zvuku sa rovná hladine hlasitosti jednoduchého tónu s frekvenciou 1000 Hz 
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(referenčného tónu), ktorú považuje pozorovateľ za normalizovaných sluchových podmienok 
za rovnako hlasitú ako posudzovaný zvuk. Jednotkou hladiny hlasitosti je phon (Ph). Jeden 
fón predstavuje najmenší rozdiel hlasitosti, ktorý je ľudské ucho schopné rozlíšiť. Subjektívne 
posudzovanie hlasitosti je časovo aj prístrojovo náročné,  preto sa používa najmä pri 
vedeckých pokusoch. 

Rovnocenná s hladinou hlasitosti je fyzikálna veličina „hladina intenzity zvuku“. V 
akustike sa rozumie pod pojmom hladina logaritmický pomer hodnoty určitej veličiny ku 
stanovenej vzťažnej hodnote veličiny toho istého druhu. Je to určitá analógia ku fyziológii 
človeka, v ktorej platí, že intenzita vnemu je úmerná logaritmu intenzity podnetu. Za 
porovnávací, tzv. referenčný signál bol zvolený čistý tón s frekvenciou 1000 Hz. 

Fyzikálna veličina hladina intenzity zvuku (LI) vyjadruje mieru intenzity zvuku v 
decibeloch (dB). Pre zvuk s intenzitou (I) je definovaná  vzťahom Li =  10 log I/I0, kde I je 
meraná intenzita hluku a I0 je porovnávacia hodnota intenzity zvuku (I0 = 10-12 W.m-2). Táto 
porovnávacia hodnota I0 bola určená medzinárodnou dohodou ako hodnota sluchového prahu 
(→ Počutie) pre tón 1000 Hz. Vzťahy medzi uvedenými veličinami, resp. ich jednotkami sú 
nasledovné: 1 fón vyjadruje hladinu hlasitosti, ktorá zodpovedá hladine intenzity pri 
frekvencii 1000 Hz; hlasitosť 1 son má tón s frekvenciou 1000 Hz s hladinou intenzity 40 dB. 

Pretože človek vníma intenzitu zvuku na základe pôsobenia akustického tlaku, možno 
relatívnu mieru intenzity zvuku vyjadriť v hladinách akustického tlaku. 
 
Počutie 

Psychofyziologický proces zabezpečovaný prostredníctvom sluchového orgánu 
uloženého v uchu, ktorý sprostredkováva prevod akustického podnetu do centrálnej 
nervovej sústavy. Vonkajšie ucho (ušnica a zvukovod) plní funkciu usmernenia a vedenia 
zvukových vĺn do stredného ucha. Medzičlánkom medzi vonkajším a streným uchom je 
bubienok, ktorý sa pôsobením zvukových vĺn rozochveje, pričom nastáva prenos jeho 
pohybov systémom troch stredoušných kostičiek (nákovky, kladivka a strmienka) na oválne 
okienko medzi stredným a vnútorným uchom. Vzniknuté vlnenie rozkmitá vnútroušnú 
tekutinu v slimáku, ktorá chvenie prenáša na membránu s množstvom vlasových buniek. Tie 
registrujú vibrácie membrány a menia ich na nervové impulzy prenášané do mozgových 
centier na spracovanie. 

Ľudské ucho má obmedzenú citlivosť. Na vyvolanie sluchového vnemu je potrebná určitá 
minimálna intenzita zvuku. Ako zvuk vníma človek zvukové vlnenie len vtedy, keď jeho 
intenzita je väčšia než tzv. prahová intenzita. Prahová intenzita je pre každú frekvenciu iná. 
Pre frekvenciu 1000 Hz (tzv. referenčnú frekvenciu) je prahová intenzita 10-12 W.m-2. Táto 
prahová hodnota počutia u priemerného človeka všeobecne prijatá ako štandard zodpovedá 0 
dB. 

Najnižšia intenzita zvuku, ktorú je poslucháč so zdravým sluchom schopný vnímať, sa 
nazýva prah počutia. Najnižšia intenzita zvuku, ktorá vyvolá u poslucháča pocit bolesti je 
označovaná ako prah bolesti. Prah bolestivosti sa uvádza približne140 dB. 

Oblasť počutia je vymedzená krajnými polohami, ktoré charakterizuje z hľadiska 
intenzity zvuku prah počutia a prah bolesti, z hľadiska frekvencie spektra dolná a horná 
hranica počutia. Dolnou hranicou počutia je najnižšia frekvencia jednoduchého zvuku, pri 
ktorej vzniká sluchový vnem, a hornou hranicou je najvyššia frekvencia jednoduchého zvuku, 
pri ktorom zaniká sluchový vnem. Oblasť počutia možno vyjadriť v decibelovej stupnici od 0 
do 140 dB v rozsahu frekvencií 20 Hz až 20 kHz. 

Najvyššiu sluchovú ostrosť človek dosahuje vo veku od 20 do 25 rokov. S pribúdajúcim 
vekom sluch zväčša slabne. Zhoršovanie sluchu v priebehu života je výrazne ovplyvňované 
zotrvávaním v hlučnom prostredí (→ Účinky hluku na ľudský organizmus). 
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Prenos vibrácií na celé telo  

Celkové vibrácie (→ Vibrácie v pracovnom prostredí) sa prenášajú na stojacu, sediacu 
alebo ležiacu osobu z podlahy, vibrujúceho sedadla alebo cez iný oporný povrch (plošinu 
apod.) tak, že spôsobujú intenzívne vibrácie celého organizmu. Podľa smeru pôsobenia sa 
celkové vibrácie rozdeľujú na vibrácie v pozdĺžnom smere a vibrácie v priečnom smere. 
Vibrácie, ktoré sa prenášajú na celé telo sa hodnotia na sedacej podložke u sediaceho 
zamestnanca alebo na podlahe u stojaceho zamestnanca vo frekvenčnom rozsahu určenom 
príslušným váhovým filtrom.  

Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo v smere 
osi s maximálnym prenosom je 1,15 ms-2. Maximálny prenos zrýchlenia je v smere osi, 
v ktorej hodnota 1,4awx,8h, 1,4awy,8h, awz,8h je najvyššia. Pri rovnosti hodnôt aspoň v dvoch 
osiach sa hodnotí výsledné zrýchlenie vibrácií. 

Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia prenášaného na celé telo je 0,5 ms-2. Akčná 
hodnota ekvivalentného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo s trvaním kratším ako 10 
minút je 3,5 ms-2.  

Osobitne sa hodnotí (napr. na mieste obsluhy samohybných mechanizmov) expozícia 
vertikálnym vibráciám s frekvenciou 0,08 Hz až 0,63 Hz vyvolávajúcim kinetózu. Akčná 
hodnota normalizovaného vertikálneho zrýchlenia prenášaného na celé telo v uvedenej 
frekvenčnej oblasti je 0,5 ms-2.  

Pri vibráciách chrbtovej opierky sa vibrácie hodnotia na povrchu časti opierky, ktorá je v 
kontakte s chrbtom zamestnanca v smere osi „x“. Limitná hodnota a akčné hodnoty sú pre 
vibrácie chrbtovej opierky rovnaké ako pre vibrácie prenášané na celé telo. Vibrácie chrbtovej 
opierky sa posudzujú s frekvenčnou váhovou funkciou Wc, pričom kx = 0,8, ky = kz = 0.  

Ak pri vykonávaní práce dochádza alebo k narušovaniu práce vplyvom celkových 
vibrácií, základné akčné hodnoty stanovené predpismi sa znižujú (v závislosti od pracoviska, 
resp. druhu vykonávanej práce) vynásobením korekčným činiteľom uvedeným v tabuľke č. 5.  

Tab. č. 5   Korekčné činitele pre celkové vibrácie 
Pracovisko/druh vykonávanej práce Korekčný činiteľ 
Administratívne práce  0,1 
Fyzická práca náročná na presnosť na stacionárnych strojoch, ak sú vibrácie prenášané 
z iných pracovísk 

0,16 

Fyzická práca náročná na presnosť a sústredenie 0,32 
Riadenie samohybných strojov a motorových vozidiel 0,71 

Pokiaľ k narušovaniu práce dochádza aj pri prepočítaných nižších akčných hodnotách 
vibrácií (napr. v operačných sálach, v presných laboratóriách), je potrebné vykonať také 
opatrenia, aby práca mohla byť vykonávaná s čo najmenším rušením. Rovnako musí byť na 
najnižšiu možnú mieru obmedzené rušenie vibráciami pôsobiacimi na celé telo pri oddychu 
zamestnancov v priestoroch na to určených (s výnimkou prípadov, ktoré nie je možné 
ovplyvniť). 
 
Prenos vibrácií na ruky  

Vibrácie, ktoré sa prenášajú na jednu ruku alebo obidve ruky (→ Vibrácie v pracovnom 
prostredí) z rukovätí strojov alebo náradia, resp. z povrchu predmetov držaných rukou, sa 
posudzujú v pásme frekvencií 5,6 Hz až 1400 Hz. 

Limitná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky 
ahv.8h.L je 5 ms-2. 

Akčná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky 
ahv.8h.a je 2,5 ms-2. Akčná hodnota ekvivalentného výsledného zrýchlenia vibrácií pôsobiacich 
na ruky kratšie ako 20 minút ahv,a je 12,25 ms-2. 
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Pri výpočte výsledného zrýchlenia pôsobiaceho na ruky sa použijú hodnotiace faktory  
kx = ky = kz = 1. 
 
Účinky hluku na ľudský organizmus 

Hluk je najčastejším rizikovým faktorom pri práci. Vzniká pri mnohých pracovných 
činnostiach, či už v priemyselnej výrobe, doprave, poľnohospodárstve alebo v službách.  

Hluk nepriaznivo ovplyvňuje pohodu človeka pri práci, sťažuje komunikáciu a znižuje 
počuteľnosť informácií potrebných na výkon práce, čím zvyšuje únavu zamestnancov. V 
určitých situáciách však môže mať hluk aj priaznivý vplyv, najmä pri jednoduchých a 
monotónnych prácach, keď sa zámerne vytvára zvuková kulisa, napr. hudbou. Hudba na 
pracovisku má význam aj v prípade, keď sa ňou prekrývajú nepríjemné zvuky (→ 
Maskovanie zvuku). 

Hluku sa možno subjektívne prispôsobiť, ale objektívne jeho pôsobeniu na ľudský 
organizmus nemožno zabrániť. Účinky hluku na človeka závisia od viacerých faktorov, najmä 
od 
- druhu hluku – najnebezpečnejší je impulzový hluk, menej škodlivý je ustálený 

a premenný hluk, prerušovaný hluk nezaťažuje sluchové orgány nepretržite, preto je 
menej škodlivý, 

- intenzity hluku - vo všeobecnosti platí, že čím je hluk intenzívnejší, tým je pre organizmus 
nebezpečnejší; už hluk od 30 dB vyššie môže vyvolať negatívne psychické reakcie, 

- frekvencie hluku - hluk poškodzuje sluch najmä keď obsahuje tóny vo vysokých 
frekvenciách (ak v hlukovom spektre prevažujú vysoké tóny, je hluk škodlivý už pri 
nižších intenzitách); nízkofrekvenčný hluk je najmenej škodlivý, 

- dĺžky pôsobenia hluku - hluk má kumulatívny účinok, čím je dlhšia doba, počas ktorej je 
pracovník vystavený hluku, tým je vznik poruchy pravdepodobnejší a väčšieho stupňa, 

- režimu práce a odpočinku - pri práci v hlučnom prostredí je potrebné rozvrhnúť pracovný 
režim tak, aby boli dostatočne dlhé prestávky ticha, potrebné na zotavenie sluchového 
orgánu zo sluchovej únavy, 

- charakteru vykonávanej práce – hluk má výraznejší vplyv pri prácach s vysokými nárokmi 
na sústredenie a slovnú komunikáciu, 

- typu pracoviska - nebezpečenstvo poškodenia sluchu sa zvyšuje v uzavretých priestoroch 
v dôsledku odrazu zvukových vĺn od stien miestností, 

- druhu používaných pracovných nástrojov, resp. obsluhovaných strojov – vibráciami 
a otrasmi sa škodlivý účinok hluku zvyšuje, pretože sa prenášajú kostným vedením do 
vnútorného ucha, a tak urýchľujú a zväčšujú sluchovú poruchu, 

- iných škodlivín na pracovisku - ak sú na pracovisku súčasne aj iné škodliviny, napr. 
chemické látky, vyššia teplota a vlhkosť, riziko poškodenia sluchu sa zvyšuje, 

- vnímavosti organizmu na hluk - predpokladá sa, že ide o určitú vrodenú odolnosť alebo 
zraniteľnosť sluchového orgánu; osoby mimoriadne vnímavé na hluk by nemali pracovať 
v hlučnom prostredí, 

- individuálnych faktorov - vnímavosť, prispôsobivosť a odolnosť voči hluku je ovplyvnená 
vekom (po 40. roku veku sa  zmenšuje adaptačná schopnosť a zvyšuje zraniteľnosť 
sluchového orgánu), pohlavie (sluchový orgán žien je proti pôsobeniu hluku odolnejší), 
zdravotný stav, životospráva apod., 

- ušných ochorení – ušné ochorenia (napr. zápaly stredného ucha) sú za určitých podmienok 
kontraindikáciou k práci v hlučnom prostredí, keďže znižujú citlivosť z sluchu. 
Podľa miery nepriaznivého účinku môže hluk pôsobiť na človeka nepríjemne 

(obťažujúco), rušivo alebo škodlivo. Z fyziologického hľadiska je pre pocit sluchovej pohody 
významný už hluk s obťažujúcim účinkom. 

Nepríjemný hluk nespôsobuje zmeny v pracovnom výkone ani patologické zmeny na 
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ľudskom organizme, ale pôsobí na psychiku človeka najmä tým, že ho obťažuje. Spôsobuje 
pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia. Pri dlhodobom pôsobení môže viesť k 
stálym stavom zvýšeného podráždenia. Vnímanie hluku ako psychicky obťažujúceho je 
výrazne subjektívne. Okrem individuálnych faktorov a vnímavosti na hluk závisí to, či určitý 
hluk pracovník pociťuje ako psychickú záťaž, aj od momentálnej pracovnej situácie, 
informačného obsahu zvuku a adaptácie na hluk (adaptácia sluchu je rýchlo vznikajúce 
a strácajúce sa prispôsobenie citlivosti sluchového orgánu na zodpovedajúci sluchový 
podnet). Obťažujúci hluk je nebezpečný najmä z toho dôvodu, že v dôsledku zhoršenia 
psychického stavu človeka vystaveného takémuto hluku môže dôjsť k zlyhaniu príjmu 
informácií významných pre bezpečnosť práce a k následnému vzniku úrazu. 

Rušivý hluk znižuje pracovnú spôsobilosť, zvyšuje únavu a pravdepodobnosť vzniku 
úrazov. Vplyvom rušivého hluku dochádza k zníženiu presnosti a rýchlosti práce. Ide o hluk 
vyššej intenzity a frekvencie, ktorého vplyv sa výraznejšie prejavuje zvýšením počtu chýb 
najmä pri zložitejších a náročnejších činnostiach, vyžadujúcich trvalé sústredenie pozornosti 
alebo sústredené očakávanie podnetov.  Rušivo pôsobí najmä hluk, ktorý má frekvenčné 
zložky v extrémnych polohách, alebo má nepravidelný časový priebeh. Neočakávané zvuky 
môžu byť, v dôsledku zľaknutia človeka, príčinou nekontrolovaných pohybov a následného 
úrazu. Rovnako priestorovo nezreteľný zdroj zvuku alebo zdroj hluku, ktorý sa nachádza v 
blízkosti zdroja akustických informácií a má malý informačný vzťah k činnosti danej osoby, 
môžu rušiť pokoj pri práci. Osobitným prípadom rušivých účinkov hluku je maskovanie (→ 
Maskovanie zvuku). Ak hluk bráni žiadanému príjmu zvuku, napr. prekrýva varovné zvukové 
signály, výrazne sa zvyšuje riziko úrazov. Po prechodnom zaťažovaní intenzívnym zvukom 
môže dôjsť k únave sluchu tzn. dlhšie trvajúcemu zvýšeniu sluchového prahu. 

Za škodlivý hluk sa považuje taký, ktorý ohrozuje zdravie človeka a spôsobuje 
patologické zmeny na ľudskom organizme. Okrem poškodenia činnosti sluchového 
analyzátora (tzv. špecifické účinky) sa vplyvom hluku môžu vyvinúť aj ďalšie poruchy 
telesného zdravia a to poruchy  biologických systémov (tzv. systémové účinky hluku). 

Akútne poškodenie sluchu (akustická trauma) vzniká na základe jednorazového 
nadmerného zvuku, kedy dochádza zmenou akustického tlaku k poškodeniu bubienka, 
stredoušných kostičiek i vnútorného ucha (nejde o chorobu z povolania, ale o úraz). 

Chronická akustická trauma sa prejavuje znížením sluchovej ostrosti, tlakom v ušiach, 
ušnými šelestami, prípadne i bolesťami v ušiach. V priebehu doby vznikajú ťažkosti pri 
dorozumievaní pri normálnej hlasitosti reči. Sprievodnými signálmi začiatočných štádií 
profesionálnej hluchoty sú bolesť hlavy, závrate, malátnosť a únava. S postupom ochorenia sa 
k uvedeným príznakom pridružujú strata telesnej hmotnosti (alebo naopak, v zriedkavých 
prípadoch dochádza k prejedaniu vplyvom pretrvávajúceho pocitu chorobného hladu) a 
poruchy spánku. Vyvíjajúcu sa poruchu sprevádzajú aj duševné zmeny, ktoré sú tým 
významnejšie, čím ťažšie je poškodenie vnútorného ucha postihnutého. V dôsledku 
poškodenia sluchu sa zvyšuje  pravdepodobnosť vzniku úrazov. Začínajúca sluchová porucha 
je preukázateľná pri audiometrickom vyšetrení, pri ktorom sa zistí typický pokles ostrosti 
sluchu pre tón s frekvenciou 4000 Hz. Za profesionálnu sa považuje porucha, ktorá dosahuje 
celkovú stratu sluchu 50%, a pri ktorej je strata sluchu pre šepot na vzdialenosť 1 m a menej. 

Systémové účinky hluku sa prejavujú v dôsledku pôsobenia hluku na celý organizmus, a 
to v oblasti fyziologickej (napr. zvýšenie tepovej frekvencie a krvného tlaku) aj 
psychologickej. Sú to predovšetkým poruchy centrálneho nervového systému vyvolávajúce 
vegetatívne hormonálne a biochemické reakcie. Hluk pôsobí na srdcovo-cievny systém ako 
urýchľovač vzniku artériosklerózy, dochádza k zmenám krvného tlaku, pulzovej frekvencie a 
elektrokardiogramu. Nepriaznivo vplýva na žalúdočno-tráviaci systém, zvyšuje riziko 
vredových ochorení tohto systému. Je príčinou porúch pohybového aparátu (narušenie 
pohybovej koordinácie, pohybových stereotypov apod.) a zníženia zrakovej ostrosti. 
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Spôsobuje vážne, často neliečiteľné neurózy.  
Negatívne účinky hluku v závislosti od hlasitosti sú nasledovné: do 65 dB má hluk vplyv 

najmä na  psychické funkcie, nad 65 dB vplýva hluk na vegetatívny nervový systém, od  90 
dB má vplyv na počutie a dochádza k zhoršovaniu sluchu. Hluk vyšší ako 140 dB už 
spôsobuje bolesť, môže mechanicky poškodiť vnútorné ucho a vplývať na centrálny nervový 
systém v zmysle porúch vedomia. 
 
Účinky vibrácií na človeka 

Stroje, zariadenia a pracovné nástroje používané  pri práci, taktiež dopravné prostriedky, 
vystavujú človeka pôsobeniu vibrácií, ktoré môžu narušovať komfort, pracovnú výkonnosť, a 
za určitých okolností aj zdravie a bezpečnosť. 

Nepriaznivé účinky vibrácií na človeka závisia od spôsobu prenosu vibrácií, 
dominantného smeru, intenzity a frekvencie vibrácií, a doby vystavenia človeka ich pôsobeniu 
ale aj od hmotnosti vibrujúceho nástroja, smeru otrasov a polohy, ktorú zamestnanec pri práci 
zaujíma. 

Pri dlhodobom pôsobení vibrácie pôsobia na pracovníkov rušivo aj vtedy, ak nie sú 
prekročené limitné hodnoty stanovené predpismi. Nepriaznivý vplyv vibrácií sa prejavuje 
subjektívnym pocitom pracovnej nepohody, celkovou únavou spojenou so znížením 
pracovnej výkonnosti a pozornosti, v dôsledku čoho sa zvyšuje riziko úrazov. Prekračovanie 
najvyšších prípustných hodnôt vibrácií už priamo ohrozuje zdravie zamestnancov, pričom 
dochádza aj k poškodeniu zdravia s trvalými zdravotnými následkami. Škodlivé účinky sa 
môžu prejaviť rozličným spôsobom, a to buď miestnym poškodením určitého orgánu, alebo 
celkovými prejavmi, poruchami neurovegetatívneho systému apod. Veľkosť týchto vplyvov 
závisí okrem fyzikálnych parametrov vibrácií aj od individuálnych vlastností jednotlivca. z 
hľadiska jeho citlivosti na vibrácie. 

Pri pôsobení vibrácií na človeka vždy ide o prenos vibrácií dotykom. Dochádza k 
bezprostrednému dráždeniu citlivých kožných nervových zakončení pre tlak, dotyk a bolesť. 
Keďže sa vibrácie a otrasy prenášajú do celého tela, dráždia citlivé zakončenia svalov a kĺbov, 
aj nervové zakončenia jednotlivých vnútorných orgánov. Nervami sa podráždenie vedie do 
centrálneho nervového systému, kde sa porušuje súhra vyšších nervových oddielov s nižšími. 
Vzniká nesúlad, ktorý sa pri expozíciách vysokej úrovne môže prejaviť funkčnými poruchami 
jednotlivých telesných orgánov. 

Najzávažnejšie zdravotné účinky sú spôsobené vibráciami prenášanými na dlaňové časti  
rúk z vibrujúcich nástrojov, alebo k prenosu vibrácií dochádza pri pridŕžaní opracovávaných 
materiálov a premetov. Ochorenie rúk z dlhotrvajúceho pôsobenia nadmerných vibrácií môže 
postihnúť kosti, kĺby, šľachy, cievy rúk alebo nervy horných končatín. Poškodenie kostí a 
šliach je typické pre frekvencie do 50 Hz. Nepriaznivé zmeny periférnej cirkulácie krvi sa 
najčastejšie vyskytujú nad hranicou  frekvencie 50 Hz. Pri práci s vibrujúcimi nástrojmi sú v 
dôsledku vynakladania pracovnej sily svaly napnuté a vibrácie sa šíria z rúk na predlaktie a 
celé rameno. Pre prenos je dôležitá poloha ruky, zápästia a smer pôsobiacich vibrácií. Prenos 
vibrácií závisí od hmotnosti, technického riešenia vibrujúceho nástroja a tvaru úchopovej 
časti, tvrdosti opracovávaného materiálu, ako aj od polohy človeka. Na škodlivý prenos 
mechanických kmitov výrazne vplýva sila zovretia rukoväti a sila prítlaku na ručné náradie. 
Možné zdravotné poškodenie z vibrácií je významne ovplyvňované dĺžkou trvania práce s 
vibrujúcim zariadením a v značnej miere závisí aj od pôsobenia chladu a vlhkosti.  

Ochorenie kostí a kĺbov z vibrácií vzniká pri dlhodobej práci s pneumatickými nástrojmi 
ručne ovládanými najmä vtedy, keď vibrácie, otrasy a rázy sú spojené s preťažovaním 
horných končatín (váhou nástroja, prácou v tvrdej hornine). V dôsledku predčasného 
opotrebovania pri prenose vibrácií dochádza k degeneratívnym zmenám zápästných, 
lakťových a ramenných kĺbov. Na kostiach horných končatín sa poškodzujú kĺbové 
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chrupavky a na niektorých miestach odumiera kostné tkanivo. Ochorenie sa prejavuje 
bolesťou v postihnutých kĺboch, najskôr pri námahe, neskôr aj v kľude. 

Ochorenie periférnych nervov vzniká pri dlhodobej práci s nástrojmi a prístrojmi 
vibračného typu v dôsledku toho, že vibrujúci nástroj alebo opracovávaný materiál je pevne 
zvieraný obidvoma rukami. Ochorenie sa prejavuje bolesťami svalov predlaktia a ruky, 
bolesťami prstov, brnením horných končatín a jemnými deficitmi v motorike a to v dôsledku 
mechanického alebo ischemizačného poškodenia nervov.  

Osobitným ochorením, ktoré vyvolávajú vibrácie, je ochorenie ciev prstov ("biele prsty", 
vazoneuróza). Podstatou ochorenia je kŕč malých tepien. Prejavuje sa záchvatovitým 
zbelením prstov v chlade, ktoré postihuje najprv špičky, neskôr aj ostatné časti prstov na 
rukách. Prsty viac exponovanej ruky môžu byť postihnuté skôr a rozsiahlejšie. Záchvat 
zbelenia trvá 15 - 60 minút a je sprevádzaný pocitom, ako keď "zájde za nechty". V ťažšom 
štádiu dochádza k popolavému až modravému sfarbeniu prstov a k strate ich citlivosti, najmä 
v chlade. 

Uvedené postihnutia sa často vyskytujú súťasne, ale niektoré poškodenie môže prevládať. 
Ochorenie rúk z vibrácií sa klasifikuje na základe pracovnej anamnézy a výsledkov meraní 
ako choroba z povolania. 

Celkové vibrácie a otrasy, ktoré sa na človeka prenášajú zo sedadla, stoličky, z plošiny 
alebo podlahy, sa môžu prejaviť  poškodením zdravia najmä v kombinácii s nefyziologickou 
pracovnou polohou. Pri prenose celkových vibrácií vzniká najprv napätie svalov v snahe 
udržať telo v statickej polohe, po nástupe únavy sa prenášajú vibrácie pasívne. V dôsledku 
celkových vibrácií môže dôjsť k poškodeniu chrbtice, najčastejšie sa ich negatívny účinok 
prejaví v podobe úrazov (impulznou zložkou). Takéto účinky celkových vibrácií a otrasov sa 
môžu prejaviť najmä u obsluhy samohybných mechanizmov a traktorov, kde je zvýšené riziko 
prenosu vibrácií na chrbticu. Nepriaznivo pôsobia vibrácie najmä u traktorov s neodpruženou 
zadnou nápravou, ktoré majú výrazné frekvenčné zložky okolo 4 Hz, tzn. v oblasti rezonancií 
niektorých dôležitých častí ľudského tela (žalúdok, trup). 

Celkové vibrácie sú nebezpečné práve s ohľadom na rezonančné oblasti ľudského tela, 
ktoré pri niektorých frekvenciách rezonujú. K rezonancii dochádza v nasledovných 
frekvenčných pásmach: sediaca osoba 2 až 6 Hz, stojaca osoba (chvenie v smere osi tela) 4 až 
12 Hz, žalúdok, horná časť trupu  5 Hz, hlava (oproti ostatnému telu) 20 až 30 Hz, ruky, 
ramená 30 až 40 Hz, oko (oproti lebke) 60 až 90 Hz, lebka (rozkmitanie lebečných kostí) 900 
až 1000 Hz.  

Pri pôsobení intenzívnych celkových vertikálnych vibrácií s frekvenciou 0,08 až 0,63 Hz 
dochádza k vzniku kinetóz, tzn. chorôb z pohybu. Symptómy pôsobenia týchto vibrácií sa 
svojím charakterom líšia od pôsobenia vibrácií vyšších frekvencií. Choroba z pohybu sa môže 
prejaviť napr. u adeptov na obsluhu samohybných strojov bledosťou, závraťou, vracaním, až 
úplnou neschopnosťou. V mnohých prípadoch v priebehu prvej hodiny expozície dochádza k 
aklimatizácii a k ústupu ťažkostí. 

Okrem pôsobenia na človeka vibrácie ovplyvňujú aj životnosť strojov a konštrukcií. 
Chvenie spôsobuje namáhanie materiálu, môže byť príčinou poruchy zariadenia, čím sa 
zvyšuje pravdepodobnosť vzniku úrazu. Vibrácie, ktoré sú prenášané na konštrukcie alebo na 
budovy sú v rozmedzí počuteľného zvukového spektra vyžarované do okolitého priestoru ako 
hluk a môžu zhoršovať hlukové pomery na pracovisku. 
 
Ultrazvuk 

Mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktorého frekvencia je nad hornou 
hraničnou frekvenciou počuteľného zvuku, preto ho sluchový orgán človeka nevníma. V 
zmysle predpisov o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami sa za ultrazvuk považuje zvuk 
vo frekvenčných tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 25 kHz až 40 kHz. 
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Teoreticky oblasť ultrazvuku siaha až po frekvenciu 1014 Hz (→ Hyperzvuk). Pre ultrazvuk 
platia všetky zákony akustiky. 

Zdroje ultrazvuku môžu byť prirodzené a umelé. V prírode vzniká ultrazvuk napr. pri 
elektrických iskrových výbojoch a sprevádza mnohé nepravidelné počuteľné zvuky (šum 
vetra, hukot vodopádu apod.). Ultrazvukové vlny sú významným zdrojom informácií pre 
niektoré živočíchy, napr. pre včely, netopiere, delfíny. Umelé ultrazvuky vytvára človek 
ultrazvukovými generátormi. V praxi sa najčastejšie používajú generátory piezoelektrické 
alebo magnetostrikčné, ktoré sa dajú oveľa lepšie ovládať ako generátory mechanické. 
Ultrazvukové generátory umožňujú vyrobiť ultrazvukové vlny s podstatne vyššími energiami, 
než akými sa vyznačujú zvukové vlny. Prenos energie jednotkou plochy môže byť pri 
ultrazvukových vlnách až 1010 - krát väčší ako pri bežných zvukových vlnách.  

Aj keď sa ultrazvuk od počuteľného zvuku líši iba svojou vysokou frekvenciou, má 
niektoré výnimočné vlastnosti. Dĺžka ultrazvukových vĺn je veľmi malá, výrazne menšia ako 
dĺžka vĺn počuteľných zvukov a spravidla tiež  menšia než rozmery bežných prekážok. V 
dôsledku toho sa ultrazvuk šíri prostredím v lúčoch priamočiaro, tzn. takmer bez ohybu. Táto 
vlastnosť umožňuje využiť ultrazvukové lúče napr. na prenášanie správ na menšie 
vzdialenosti. Odraz ultrazvuku na rozhraní dvoch prostredí sa využíva na stanovenie polohy 
určitej prekážky, na hľadanie kazov v kovových výrobkoch (ultrazvuková defektoskopia) 
apod. Čím je frekvencia ultrazvukových vĺn vyššia, tzn. čím je ich vlnová dĺžka menšia, tým 
viac je ultrazvuk absorbovaný prostredím. Absorpcia ultrazvuku spôsobuje zahrievanie. 
Dobre pohlcujú ultrazvuk vzduch a iné plyny, menej ho absorbujú pevné látky a najmenej 
kvapaliny. V kvapalinách sa ultrazvukové vlnenie môže rozšíriť i do veľkých vzdialeností, čo 
umožňuje praktické využitie ultrazvuku napr. na meranie hĺbok morí. Nižšie frekvencie 
ultrazvuku umožňujú prienik ultrazvukových vĺn do tkanív ľudského tela. Využíva sa to v 
medicíne, kde ultrazvuk nachádza široké uplatnenie: možno ním robiť chirurgické zákroky na 
jemných tkanivách (napr. mozgu, oka), spájať niektoré tkanivá (kosti, šľachy, kožu), využíva 
sa na diagnostické účely, a tiež na terapiu napr. pri bolestiach nervového pôvodu, artritíde 
apod. Inou významnou vlastnosťou ultrazvuku je, že intenzita ultrazvuku získaného umelými 
zdrojmi je oproti počuteľnému zvuku neporovnateľne väčšia. Ultrazvuk tak umožňuje 
prenášať do prostredia značnú energiu kmitov a vytvára podstatnú zmenu tlaku prostredia, 
ktorého časticiam udeľuje veľké zrýchlenie. Vlny s takýmto vysokým obsahom prenášanej 
energie umožňujú dosahovať intenzívne mechanické účinky. Ak sa ultrazvuk šíri v kvapaline, 
nastáva značný rozdiel tlakov medzi polohami zhustenia a zriedenia, čo sa využíva na tvorbu 
emulzií, na urýchlenie rozpúšťania a na aktiváciu chemických reakcií. 

Po vynájdení spôsobu výroby umelého ultrazvuku nadobudol tento fyzikálny faktor 
uplatnenie v rozmanitých oblastiach ľudskej činnosti. Umelo vytvorený ultrazvuk sa však 
vyskytuje aj ako nežiaduci sprievodný jav napr. pri vysokoobrátkových strojoch, zváracích 
agregátoch, brúskach, turbínach a prúdových lietadlách. Pre obsluhu zariadení produkujúcich 
ultrazvuk prináša riziko poškodenia zdravia. Ľudský organizmus môže ultrazvuk poškodiť 
- mechanicky (pri veľkých intenzitách alebo určitých frekvenciách; keď bunky rezonujú, 

dochádza k deštrukcii buniek), 
- termicky (asi 30% energie ultrazvuku sa mení v tkanivách na teplo), 
- chemicky (zmena v štruktúrach a v zložení chemických látok, vznik voľných radikálov, 

inaktivácia enzýmov). 
Nepriaznivé účinky ultrazvuku na ľudský organizmus závisia od frekvencie ultrazvuku, 

od jeho intenzity, ale aj od typu tkaniva, na ktoré ultrazvuk pôsobí, od dĺžky jeho pôsobenia a 
od individuálnej citlivosti jednotlivcov. Na účinok ultrazvuku je citlivé predovšetkým tkanivo 
centrálneho nervového systému. Účinok sa prejavuje najmä rýchlejšou únavou, 
neschopnosťou sústrediť sa na vykonávanú prácu a podstatne spomaleným procesom 
usudzovania, niekedy aj zvýšenou teplotou a poklesom hladiny cukru v krvi. U ľudí 
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vystavených ultrazvukovej expozícii sa pozorujú výrazné poruchy v krvi (vznik anémie), pri 
preradení na inú prácu sa však krvný obraz normalizuje. Ultrazvuky podmieňujú bolestivosť 
niektorých tkanív (najmä väzivovej blany na povrchu kostí - okostice), čo sa vysvetľuje 
nadmerným prehrievaním. Po výraznejšom ovplyvňovaní organizmu človeka ultrazvukom 
nastáva paralýza (ochrnutie). 

Keďže ultrazvuk s vysokými frekvenciami sa nešíri vzduchom, môže spôsobiť nežiaduce 
zmeny zdravotného stavu len pri priamom kontakte. Ultrazvuk vysokej frekvencie je v 
priamom kontakte nebezpečnejší ako pri nízkej frekvencii. Ale aj silné zdroje 
nízkofrekvenčného ultrazvuku s výkonom 6 - 7 W/cm2 môžu poškodiť periférnu nervovú a 
vaskulárnu štruktúru a spôsobiť neurovaskulárny syndróm, resp. parézu prstov, rúk a 
predlaktia .(účinok na nohy je menej častý). V praxi je preto dôležité vylúčiť alebo aspoň na 
minimum znížiť dotyk tela so zdrojmi ultrazvuku. Ultrazvuk s nižšími frekvenciami šírený 
vzduchom pôsobí na centrálny nervový systém. Pri kombinovanom účinku 
nízkofrekvenčného ultrazvuku a nadmerného hluku sa nepriaznivé účinky na človeka 
stupňujú. Prejavujú sa bolesťami, poruchou spánku, poruchou periférneho a centrálneho 
nervového a  kardiovaskulárneho systému, poruchami ústrojenstva vnútorného ucha a 
endokrinologickými poruchami.  

Najvyššie prípustné normalizované hladiny akustického tlaku ultrazvuku v oktávovom 
pásme Loeq.Sh.p so strednou frekvenciou 31,5 kHZ určené pre jednotlivé druhy činností na 
pracoviskách sú uvedené v tabuľke č. 6. 

Tab. č. 6   Najvyššie prípustné  normalizované hladiny akustického tlaku ultrazvuku  
v oktávovom  pásme so strednou frekvenciou 31,5 kHZ 

 
Skupina 
prác*/ Druh práce - činnosti - pracovné priestory Lo.p (dB) 

I. Koncepčná práca, zasadacie a konferenčné miestnosti, kancelárie riadiacich 
pracovníkov, mimoriadne tiché pracovné prostredie 75 

II. Kancelárie jednotlivých zamestnancov, práca spojená s veľkým sústredením, 
výskumné pracoviská 80 

III. Duševná práca rutinnej povahy vyžadujúca pozornosť, sústredenie, s 
možnosťou ľahkého dorozumenia rečou 85 

IV. Duševná práca rutinnej povahy s trvalým sledovaním a kontrolou okolia 
sluchom, práca vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií 90 

V. Práca vyžadujúca pri fyzickej námahe presnosť a sústredenie alebo vyžadujúca 
občasné sledovanie a kontrolu okolia suchom 100 

VI. Práca bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia 
sluchom alebo dorozumievanie sa rečou 105 

*/ Druh práce - činnosti - pracovných priestorov patriacich do skupín I. až VI. (→Bežný počuteľný zvuk v 
pracovnom prostredí)  

Ak hodnoty ultrazvuku namerané na pracoviskách presiahnu 105 dB, je potrebné vykonať 
technické, organizačné alebo iné opatrenia na zníženie expozície zamestnancov tomuto 
faktoru. 

Možnosti odstránenia alebo zmiernenia ohrozenia ultrazvukom spočívajú v používaní 
zariadení s potrebnými technickými parametrami, používaní manipulátorov, resp. v oddelení 
zamestnancov od zdrojov ohrozenia pomocou krytov a bariér. Kryty nesmú mať otvory a 
majú byť izolované od podlahy. Zvukové a ultrazvukové ochranné bariéry sa musia riešiť ako 
oceľové alebo duralové kovové plochy s vonkajším nánosom materiálov absorbujúcich zvuk 
(napr. vhodná guma a plasty). Používanie osobných ochranných prostriedkov na ochranu 
sluchu je taktiež vhodné. Nevyhnutné sú pravidelné lekárske prehliadky zamestnancov 
pracujúcich v prostredí s ultrazvukom.  
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Vibrácie a otrasy 

Vibráciami sa označuje mechanické kmitanie a chvenie pružného telesa alebo 
prostredia. Podstatou vibrácií je kmitavý pohyb danej mechanickej sústavy alebo jej časti 
okolo rovnovážnej polohy. Vibrácie vznikajú, keď v dôsledku pôsobenia vonkajších síl 
nastane v telese porušenie vnútorného rovnovážneho systému, a náhla zmena potenciálnej 
alebo kinetickej energie vyvolá v pružnom prostredí pôsobením vnútorných síl kmitanie. 
Kmitavý pohyb môže byť jednoduchý, vtedy obsahuje len jednu zložku frekvencie, alebo je 
zložený a obsahuje viac zložiek, ktorých frekvencie môžu byť rôzne. Mechanické chvenie 
spravidla obsahuje veľký počet zložiek rôznych frekvencií. Chvenie je charakteristické 
mechanickými kmitmi s rôznymi amplitúdami určujúcej veličiny a spravidla i s rôznymi 
fázami. Na rozdiel od vibrácií, pre ktoré je charakteristické opakovanie kmitov, resp. 
záchvevov s vyššou frekvenciou, otrasom je jednorazový alebo opakujúci sa dej s nízkou 
frekvenciou výskytu (niekoľko kmitov za sekundu), pre ktorý je typická náhla zmena 
určujúcej veličiny mechanického kmitania. 

Vibrácie vznikajú rovnakým spôsobom ako zvuk, ale zvyčajne nedosiahnu frekvenciu 
v oblasti počuteľného zvuku. Slabé chvenie však často vyvoláva rezonanciu iných súčastí 
telesa (napr. stroja) a stáva sa zdrojom nielen silného mechanického chvenia, ale aj hluku.  

Fyzikálne sú vibrácie a otrasy charakterizované frekvenciou, veľkosťou výchylky, 
rýchlosťou, zrýchlením a smerom pohybu (pri priamočiarom pohybe) alebo osou kmitania 
(pri rotačnom pohybe). Určujúce veličiny, tzn. veličiny, ktoré popisujú vibrácie (výchylka, 
resp. jej časová derivácia, rýchlosť alebo zrýchlenie), nadobúdajú striedavo hodnoty väčšie 
a menšie ako je príslušná rovnovážna alebo vzťažná hodnota danej veličiny. Najčastejšie 
používanou veličinou na vyjadrenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií.  

Vibrácie a otrasy vznikajú v prírodných aj umelých podmienkach. Prirodzené vibrácie a 
otrasy bývajú pri búrkach, bleskoch, pri prúdení vzduchu medzi budovami, zemetraseniach 
apod. Zdrojmi umelých vibrácií a otrasov sú najmä údery a trenie pohyblivých súčastí strojov, 
zariadení a nástrojov, ktoré vznikajú v dôsledku výrobnej nepresnosti alebo voľnosti 
niektorých dielcov a súčiastok, a tiež pri nevyváženosti súčiastok a dielcov s rotačným, 
kmitavým, kývavým a vratným pohybom. Tieto vibračné efekty sa vyskytujú napr. pri 
ručnom pneumatickom alebo elektrickom náradí, rotačných strojoch, odstredivých čerpadlách 
apod. Pri obsluhe pneumatických kladív a príklepových vŕtačiek sa vyskytujú 
nízkofrekvenčné vibrácie, vysokofrekvenčné mechanické kmity sú sprievodným javom pri 
obsluhe  rotačných nástrojov a zariadení, ako sú napr. ručné motorové píly a vŕtačky. Pri 
ručnom vyklepávaní plechov kladivom sa vibrácie prenášajú na ruky rozkmitaným 
materiálom. Zdrojom vibrácií môžu byť aj tlakové impulzy (napr. pri činnosti kompresorov) 
alebo premenlivé a chaotické prúdenie plynov a kvapalín v potrubiach. Významnými sú 
zdroje vibrácií, ktoré vytvárajú dopravné a pohyblivé mechanizačné prostriedky. 

Umelo vytvorené vibrácie sú základom činnosti vibračných strojov a zariadení napr. 
vibračných dopravníkov, zhutňovačov, pneumatických zbíjacích kladív, sú teda pre človeka 
prospešné. Z hľadiska vplyvu na človeka sa hodnotia vibrácie a otrasy ako negatívny jav. 
Obmedzujú pohodu človeka, zvyšujú únavu a znižujú výkonnosť, a môžu mať za následok 
poškodenie zdravia. 

Človek vníma vibrácie a otrasy kožnými receptormi. Otrasy a vibrácie môžu pôsobiť na 
človeka buď miestne, tzn. priamym prenosom z pracovného prostriedku alebo predmetu na 
ruky, príp. inú časť tela, alebo celkove, napr. vibrovaním sedadla alebo podstavca na ktorom 
človek stojí. Pri pôsobení vibrácií na človeka vždy ide o interakciu zdroja vibrácií a ľudského 
organizmu. Vibrácie vyskytujúce sa na povrchu konštrukcií a predmetov spravidla v miestach 
možného prenosu na človeka sa nazývajú „imisie“ vibrácií. Ak je frekvencia vibrácií v 
rozmedzí počuteľného akustického spektra, človek vníma súčasne vibrácie aj hluk. 

Pri nedodržiavaní limitných a. akčných hodnôt expozície vibráciám dochádza 
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k ohrozeniu zdravia zamestnancov a k vzniku chorôb z povolania (→ Účinky vibrácií na 
človeka). Za práce so zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia vibráciami (rizikové práce) sa 
považujú práce, pri ktorých je prekročená najvyššia prípustná hodnota výsledného 
normalizovaného zrýchlenia vibrácií (alebo najvyššia prípustná hladina výsledného 
normalizovaného zrýchlenia vibrácií), resp. táto hodnota (hladina) nie je prekročená, ale pri 
práci spolupôsobia ďalšie škodlivé faktory (napr. dlhodobé nadmerné a jednostranné 
zaťaženie, chlad, vlhkosť). Rizikovou prácou je každá práca, pri ktorej odozva organizmu 
preukazuje špecifické pôsobenie vibrácií. V r. 2000 bol počet pracovníkov exponovaných 
vibráciám, ktorí vykonávali rizikové práce v SR 8913. V uvedenom roku bolo taktiež 
hlásených 115 nových prípadov choroby z povolania vzniknutej v dôsledku poškodenia 
zdravia z vibrácií. 
 
Vibrácie v budovách 

Pod vibráciami v budovách sa rozumejú celotelové vibrácie, ktorých zdroj priamo 
nesúvisí s pracovnou činnosťou osôb zotrvávajúcich v daných priestoroch. Celkové vibrácie 
v budovách sa hodnotia v pásme 1 - 80 Hz. Tieto vibrácie je potrebné sledovať predovšetkým 
v chránených priestoroch budov, v ktorých by mohli pôsobiť rušivo, príp. aj nepriaznivo 
ovplyvňovať činnosť človeka, citlivých prístrojov apod. Takýmito sú predovšetkým priestory 
so zvýšenou ochranou (napr. operačné sály, špeciálne laboratóriá), ale aj školy, kancelárie, 
budovy občianskeho vybavenia (napr. menšie prevádzky na obchod, služby, verejné 
stravovanie a ubytovanie) a obytné miestnosti. Pokiaľ však v chránených priestoroch budov 
pôsobia pri určitých výrobných postupoch na pracovných miestach vibrácie na zamestnancov 
obsluhujúcich zariadenia, ktoré sú zdrojom týchto vibrácií (napr. buchary, drviče apod.), 
vzťahujú sa na ich hodnotenie ustanovenia predpisov týkajúce sa vibrácií v pracovnom 
prostredí. 

Určujúcimi veličinami vibrácií v chránených priestoroch budov sú: ekvivalentné vážené 
zrýchlenie vibrácií (aweq.T) v dennom a nočnom čase a maximálne vážené zrýchlenie vibrácií 
(amax.T), alebo týmto veličinám zodpovedajúce hladiny zrýchlenia. 

Najvyššie prípustné ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií v chránených priestoroch 
budov  (aweq.p) sa určí súčinom základnej hodnoty zrýchlenia vibrácií (zodpovedajúcej smeru 
prenosu) a korekčného činiteľa určeného pre daný druh priestoru, denný čas a časový priebeh 
vibrácií. Pri hladinovom vyjadrení (Lzw) sa použijú korekcie určené predpismi. 

Základné hodnoty váženého zrýchlenia v obytných budovách a budovách občianskeho 
vybavenia pre vibrácie v pozdĺžnom smere az a v priečnom smere (priečnym smerom sa 
rozumie bočný prenos ax a dopredný prenos ay) stanovujú predpisy nasledovne: 
- pre prenos v smere pozdĺžnom Lzw.z  = 74 dB, azw.z = 5.10-3 ms-2 

- pre prenos v smere priečnom Lxw.z, Lyw.z,= 71 dB, axw.z, ayw.z  = 3,6.10-3 ms-2. 
Korekčné činitele a korekcie určené pre výpočet najvyššej prípustnej hodnoty 

ekvivalentného váženého zrýchlenia vibrácií sú uvedené v tabuľke č. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

Tab. č. 7   Korekčné činitele a korekcie pre vibrácie v budovách 
neprerušované 
alebo 
prerušované vibrácie 

ostatné vibrácie vráta-ne 
otrasov vyskytujú-cich sa 
viackrát denne 

 
 
Druh chráneného priestoru 

 
 
     Čas 

činiteľ korekcie 
(dB) 

činiteľ korekcie 
(dB) 

Priestory so zvýšenou ochranou 
(operačné sály,  náročné laboratóriá 
apod.) 

počas 
používania 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Školy, čitárne, obytné miest-nosti denný čas 
nočný čas 

2 
1,4 

6 
3 

30 
1,4 

30 
3 

Kancelárie, budovy občianskeho 
vybavenia  

denný čas 
nočný čas 4 12 100 40 

Najvyššie prípustné maximálne vážené zrýchlenie vibrácií sa určí súčinom základnej 
hodnoty zrýchlenia aw.z (zodpovedajúceho smeru prenosu) a korekčného činiteľa zrýchlenia 
stanoveného podľa druhu priestoru a denného času na základe hodnôt uvedených v tabuľke 
pre ostatné vibrácie a otrasy. 

V špecifických prípadoch určených predpismi je pri výpočte najvyšších prípustných 
hodnôt určujúcich veličín vibrácií v budovách potrebné upraviť výsledné hodnoty pomocou 
ďalších korekčných činiteľov a korekcií, ktoré sa líšia v závislosti od druhu chráneného 
priestoru, času jeho používania, počtu a dĺžky trvania  jednotlivých rušivých udalostí a 
frekvencie vibrácií. V kanceláriách a dielňach sa však veľkosť prechodových javov nesmie 
zvyšovať nad hodnoty uvedené v tabuľke bez kontroly, či nedochádza k rušeniu pracovnej 
činnosti. 
 
Vibrácie v pracovnom prostredí 

Sú to vibrácie, ktoré sa prenášajú na človeka z pracovných prostriedkov, pracovných 
predmetov alebo z rôznych konštrukcií, s ktorými pri pracovnej činnosti prichádza do styku. 
Škodlivý účinok týchto vibrácií na zdravie človeka (→ Účinky vibrácií na človeka) závisí od 
spôsobu, akým sa vibrácie na telo (resp. jednotlivé časti tela) prenášajú. Preto sa hodnotenie 
vibrácií v pracovnom prostredí z hľadiska ochrany zdravia vykonáva v závislosti od druhu 
prenosu na človeka. Podľa tohto kritéria sa vibrácie delia na vibrácie prenášané na ruky, na 
celé telo a miestne vibrácie (→ Prenos vibrácií na ruky, Prenos vibrácií na celé telo, Miestne 
vibrácie). 

Určujúcou veličinou, pomocou ktorej sa hodnotia vibrácie v pracovnom prostredí je 
− pre vibrácie prenášané na ruky výsledné normalizované zrýchlenie hodnotených vibrácií 

vo frekvenčnom rozsahu 5,6 Hz až 1400 Hz, 
− pre vibrácie prenášané na celé telo normalizované zrýchlenie vibrácií v smere osi, 

v ktorej hodnota 1,4awx,8h, 1,4awy,8h, awz,8h je najvyššia; pri použití doplnkovej metódy sú 
určujúcimi veličinami aj maximálna hodnota priebežného váženého zrýchlenia 
a ekvivalentné vážené zrýchlenie (frekvenčný rozsah je 0,5 Hz až 80 Hz), 

− pre miestne vibrácie normalizované zrýchlenie v tretinooktávových pásmach v smere osi, 
v ktorej dosahuje najvyššiu hodnotu (frekvenčný rozsah je 1 Hz až 1000 Hz). 
Ak zistené hodnoty vibrácií a otrasov prenášaných na ruky, na celé telo alebo vibrácie 

miestne dosahujú alebo prekračujú stanovené akčné hodnoty expozície vibráciám, musia sa 
vykonať technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu pred vibráciami (→ Ochrana 
pred vibráciami). Limitné hodnoty expozície vibráciám sa nesmú prekračovať. 
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Vysokofrekvenčný zvuk  v pracovnom prostredí  

Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v 
niektorých alebo vo všetkých tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 8 kHz až 
20 kHz. Vo výrobnej praxi súvisí vysokofrekvenčný hluk s používaním strojov a zariadení s 
vysokými otáčkami. 

Určujúcimi veličinami vysokofrekvenčného zvuku sú normalizované hladiny akustického 
tlaku v tretinooktávových pásmach (Ltp). Najvyššie prípustné hodnoty  normalizovaných 
hladín akustického tlaku v tretinooktávových pásmach Lteq.8h.p so strednou frekvenciou od 8 
kHz do 20 kHz sú uvedené v tabuľke č. 8. 

Tab. č. 8 Najvyššie prípustné hodnoty normalizovaných hladín akustického tlaku 
vysokofrekvenčného zvuku v tretinooktávových pásmach so strednou 
frekvenciou od 8 kHz do 20 kHz 

Ltp  (dB) Skupina prác/* 
8 kHz 10 kHz 12,5kHz 16kHZ 20kHz 

I.  35  40 52 
II.  40  45 57 
III.  50  55 67 
IV.  60  65 77 
V.  65  70 82 
VI.  70  75 87 

     */ Druh práce - činnosti - pracovných priestorov patriacich do skupín I. až VI. (→Bežný počuteľný zvuk  
         v pracovnom prostredí) 

Ak sú hladiny vysokofrekvenčného zvuku v trerinooktávových pásmach so strednou 
frekvenciou 16 kHz alebo 20 kHz stanovené pre skupinu prác VI. prekročené, treba urobiť 
frekvenčnú analýzu v pásmach so šírkou 1/12 oktávy. Najvyššie prípustné hodnoty pre 
úzkopásmovú analýzu sú: 
Tab. č. 9   Najvyššie prípustné hodnoty akustického tlaku vysokofrekvenčného zvuku  

 v pásmach 1/12 oktávy 
fs (kHz) 16 17 18 19 20 21 
Lu.p (dB) 70 75 84 92 101 105 

Určujúcimi pre vykonanie technických, organizačných alebo iných opatrení na ochranu 
pred škodlivými účinkami vysokofrekvenčného hluku sú najvyššie prípustné hodnoty 
stanovené pre skupinu prác VI., tzn. pre práce bez nárokov na duševné sústredenie, 
dorozumievanie a sledovanie okolia sluchom. 
 
Zvuk 

Mechanické kmitanie častíc pružného prostredia. Zdrojom zvuku je miesto 
počiatočného rozruchu. Pod rozruchom sa rozumie zmena rovnovážneho stavu prostredia. 
Táto zmena stavu (a zároveň energia k nej potrebná) sa pôsobením molekulárnych síl prenáša 
v pružnom prostredí na susediace častice V praxi môže byť zdrojom zvuku akékoľvek 
mechanicky kmitajúce teleso, ktoré svojim pohybom rozkmitá vzduch alebo iné pružné 
prostredie, ktoré zdroj zvuku obklopuje, ale aj náhla zmena tlaku vzduchu. Od zdroja zvuku 
sa mechanický kmitavý pohyb šíri postupne ďalej do priestoru zvukovým vlnením, a to vo 
všetkých smeroch (až pokiaľ nenarazí na nejakú prekážku). Prostredníctvom postupujúcej 
zvukovej vlny dochádza zároveň k prenosu energie vyžarovanej zdrojom zvuku z jednej časti 
prostredia do jeho iných častí. Táto energia sa nazýva akustická energia (W). Jednotkou 
akustickej energie je joule (J). Od množstva vyžiarenej a prenášanej energie závisí sila zvuku, 
ktorú objektívne charakterizuje fyzikálna veličina intenzita zvuku. Intenzita zvuku (I) je 
definovaná ako množstvo akustickej energie, ktorá prejde za jednotku času jednotkou plochy 
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kolmej na smer šírenia zvukovej vlny. Jednotka intenzity zvuku je watt na štvorcový meter 
(W.m-2). Intenzita zvuku ubúda (slabne) s druhou mocninou vzdialenosti od zdroja.  
Akustické vlastnosti zdroja zvuku charakterizuje akustický výkon  (P), tzn. výkon, vyžarovaný 
zdrojom a. prenášaný zvukovým vlnením. Je definovaný súčinom intenzity zvuku a celkovej 
plochy, do ktorej zdroj zvuk vyžaruje. Jednotkou akustického výkonu je watt (W). Akustický 
výkon je veličina stála, nemeniaca sa so vzdialenosťou od zdroja.  

Vyžarovanie akustickej energie zo zdroja závisí od polohy zdroja v priestore. 
Vyžarovanie môže byť všesmerové (do voľného priestoru), do polpriestoru (keď je zdroj 
napr. na podlahe), alebo priamo do zvukovodov. Oblasť, v ktorej sa šíri zvuková vlna, sa 
nazýva zvukové pole (→ Zvukové pole).  

Základná veličina charakterizujúca zvukové pole je akustický tlak (p). Je to striedavá 
zložka celkového tlaku prostredia zapríčinená zvukovým vlnením. Zmeny tlaku pri šírení 
zvuku sú prejavom akustickej energie v danom mieste prostredia. Akustický tlak vyjadruje 
odchýlky od normálnej hodnoty tlaku prostredia (spravidla barometrického tlaku) vo 
zvolenom časovom intervale. Okamžitý akustický tlak je definovaný ako rozdiel medzi 
celkovým tlakom a statickým tlakom v určitom okamihu v danom mieste prostredia. 
Vyjadruje sa v pascaloch (Pa). Pod statickým tlakom sa rozumie tlak, ktorý by bol v danom 
mieste prostredia, ak by sa ním zvuk nešíril (tlak bez prítomnosti akustickej vlny).  

Hmotné prostredie (tuhých, kvapalných, alebo plynných látok), v ktorom sa zvukové 
vlnenie šíri, sa nazýva vodičom zvuku. V plynoch a kvapalinách sa zvukové vlny šíria 
pozdĺžnym vlnením, v tuhých látkach sa vyskytuje za určitých okolností okrem vlnenia 
pozdĺžneho aj vlnenie priečne. Vo vákuu sa zvuk nešíri. Vodič zvuku, zvyčajne vzduch, 
sprostredkuje spojenie medzi zdrojom zvuku a jeho prijímačom (detektorom), ktorým býva v 
praxi ľudské ucho alebo elektroakustický menič tzn. mikrofón, ktorý zvuk vedie ďalej.  

Rýchlosť, ktorou postupuje zvukové vlnenie sa nazýva rýchlosť zvuku. Je odlišná od 
akustickej rýchlosti, ktorá vyjadruje premenlivú rýchlosť kmitavého pohybu častíc prostredia, 
ktorý vykonávajú pri šírení zvuku týmto prostredím. Rýchlosť zvuku závisí od fyzikálnych 
vlastností prostredia, ktorým sa zvuk šíri (od jeho pružnosti, hustoty apod.). Odpor, ktorý 
kladie prostredie pri šírení akustickej energie, sa nazýva akustická impedancia. Akustická 
impedancia je daná súčinom hustoty prostredia a rýchlosti šírenia akustického kmitania v ňom 
(udáva sa v jednotkách N.s.m-3). Spravidla najrýchlejšie sa zvuk šíri pevnou látkou, pomalšie 
kvapalinou a najpomalšie plynom. Rýchlosť zvuku vo vzduchu je ovplyvnená množstvom 
nečistôt vo  vzduchu, vlhkosťou vzduchu, a najmä jeho teplotou, ale nemení sa so zmenou 
tlaku vzduchu a je rovnaká pre zvukové vlnenia všetkých frekvencií. Pri 0o C sa zvuk šíri 
vzduchom približne rýchlosťou 331 m.s-1, pri 20o C rýchlosťou 344 m.s-1, čo je obvyklá 
hodnota uvažovaná vo výpočtoch v uzavretých priestoroch. 

Okrem akustického tlaku, akustickej rýchlosti a akustického výkonu patrí k základným 
veličinám, ktoré charakterizujú zvuk aj frekvencia.  

Zvuková vlna sa šíri v určitých cykloch. Každý cyklus obsahuje jeden zhluk tzn. oblasť 
s nahromadením kmitajúcich častíc prostredia, tzn. aj akustickej energie (čo sa prejavuje 
zvýšeným tlakom v danom tomto mieste prostredia v danom čase), a jedno zriedenie (kde je 
tlak menší ako normálny). Počet cyklov (tzn. počet zhlukov a zriedení), ktoré prejdú daným 
miestom za jednu sekundu udáva frekvenciu zvukovej vlny. Jednotkou frekvencie je 1 Hertz 
(Hz). Frekvenčné zloženie zvuku zloženého z viacerých zvukov charakterizuje akustické 
spektrum. Akustické spektrum ako súbor hodnôt sledovanej veličiny zvuku v závislosti od 
strednej frekvencie pásma je jednou z najdôležitejších charakteristík zvuku, nakoľko 
vyjadruje rozdelenie hladín akustického tlaku (→ Hluk) alebo hladín akustického výkonu (→ 
Hluk zariadenia) v pásmach v závislosti od frekvencie. Spektrum zvuku sa znázorňuje 
graficky alebo vyjadruje číselnými hodnotami v tabuľke. Frekvenčné pásmo  je oblasť 
frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou fd a hornou hraničnou frekvenciou fh. 
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Charakterizuje sa strednou frekvenciou fs, ktorá sa rovná druhej odmocnine súčinu dolnej 
a hornej hraničnej frekvencie. Ak fh = 2.fd, frekvenčné pásmo je oktávové. Ak fh = 21/3.fd, 
frekvenčné pásmo je tretinooktávové. Frekvenčné pásmo má šírku jednej n-tiny oktávy, ak fh 
= 21/n.fd. V závislosti od rozloženia energie v sledovanom frekvenčnom pásme môže byť 
akustické spektrum spojité, ak je akustická energia spojito rozložená, diskrétne, ak je 
akustická energia vyžarovaná len na určitých (diskrétnych) frekvenciách, alebo zmiešané.  

Podľa toho, do ktorých frekvencií v akustickom spektre zvuku je sústredená akustická 
energia, sa rozlišuje počuteľný zvuk, infrazvuk a ultrazvuk (→ Počuteľný zvuk, Infrazvuk, 
Ultrazvuk). Pri počuteľnom zvuku v závislosti od frekvencie sa rozlišuje bežný, 
nízkofrekvenčný alebo vysokofrekvenčný zvuk. Takéto členenie je viazané na fyziologické 
danosti ľudského sluchového orgánu, ktorý reaguje iba na zvuk určitých frekvencií. 
 
Zvuková pohltivosť 

Vlastnosť materiálu (priestoru) pohltiť časť dopadajúcej zvukovej energie. Pohltivosť 
plochy z určitého materiálu je daná súčinom plošného obsahu povrchu telesa, do ktorého zvuk 
vstupuje, a činiteľa zvukovej pohltivosti α , ktorý charakterizuje schopnosť telies pohlcovať 
svojím povrchom zvuk. Činiteľ zvukovej pohltivosti α  je pomer pohltenej akustickej energie 
k akustickej energii dopadajúcej na určitú plochu. Je to bezrozmerné číslo, ktoré sa môže 
pohybovať v intervale 0 až 1 a pre všetky látky je menší ako 1. Za jednotku pohltivosti bolo 
stanovené tzv. "otvorené okno", pretože pri dopade zvukovej vlny sa celá energia prepúšťa 
von (činiteľ zvukovej pohltivosti sa rovná 1) a tým sa vlastne absorbuje. Celková zvuková 
pohltivosť ohraničeného priestoru (miestnosti) je daná súčtom pohltivosti všetkých jeho 
súčastí (stien, predmetov umiestnených v danom priestore). Zvuk pohlcujú plastické alebo 
pórovité materiály. Pohltivosť povrchu závisí od štruktúry, pórovitosti, mernej hmotnosti, 
hrúbky a iných fyzikálnych hodnôt materiálov, od proporcií povrchov a spôsobu ich 
upevnenia na základnej konštrukcii, ale aj od uhla, pod akým zvuk na povrch dopadá, a od 
jeho frekvencie (niektoré povrchy pohlcujú vysoké, iné nízke frekvencie). 
 
Zvukové pole 

Oblasť, v ktorej sa šíri zvuková vlna. Voľné zvukové pole predstavuje šírenie zvukovej 
energie do všetkých smerov v okolí zdroja. Takto sa vlnenie šíri vo voľnom priestore. V 
uzavretom alebo polouzatvorenom priestore sa zvukové vlnenie môže šíriť priamo, alebo sa 
odrážať od okolitých plôch, ohýbať, resp. lomiť v prostredí. Zvukové pole priamych 
zvukových vĺn je definované ako časť priestoru, kde prevládajú vlny prichádzajúce priamo zo 
zdroja zvuku a vplyv odrazeného zvuku je zanedbateľný. V poli odrazených zvukových vĺn 
prevládajú odrazené vlny nad postupujúcimi vlnami šíriacimi sa od zdroja. V difúznom 
zvukovom poli sa odrazené zvukové vlny šíria tak, že akustický výkon sa šíri v každom bode 
čo najrovnomernejšie všetkými smermi, pričom sa dosahuje rovnomerné rozloženie 
objemovej hustoty akustickej energie. 
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IV.   Svetelné pomery 
 

Adaptácia zraku  

Samočinné, neustálené zrakové procesy, pri ktorých sa prispôsobuje citlivosť zraku 
jasu pozorovaného okolia. Najmenšia hodnota intenzity osvetlenia, ktorá už vyvolá vnem 
svetla tzn. prahová hodnota je závislá na dobe adaptácie človeka na tmu. Adaptácia zvyšuje 
citlivosť oka na svetlo až desaťtisíckrát oproti východiskovej hodnote. Adaptácia zraku 
prebieha dvojakým spôsobom, a to reflexívnou zmenou priemeru zrenice v rozsahu 2 až 8 
mm, ktorá trvá 0,1 až 0,4 sekundy a zmenou citlivosti svetlocitlivej vrstvy sietnice, ktorá pri 
adaptácii z tmy na svetlo trvá 2 až 3 minúty a zo svetla na tmu niekoľko minút až hodinu. 
Privyknutie na nočné videnie je postupné, pričom v priebehu prvých asi troch minút sa 
výrazne rozšíri zornica a rýchlym tempom sa aktivujú tyčinky.  

Jasová adaptácia zraku je podstatnou vlastnosťou videnia spočívajúcou v prispôsobení 
zraku k strednému jasu obrazu tak, že svetelná citlivosť zraku sa už nemení pri pozorovaní 
najtmavších a najsvetlejších miest obrazu. Vyplýva z toho, že oko nie je schopné sa 
prispôsobiť celému rozsahu fyzikálnej intenzity svetla. Oko sa prispôsobuje vzdialenosti 
pozorovaného predmetu. Normálne je oko nastavené na nekonečno, tzn. pri pozeraní do 
diaľky je akomodačný sval uvoľnený. Akomodácia na blízko znamená vždy svalové 
zaťaženie a pri dlhšom trvaní sa prejavuje únava. S vekom akomodačná schopnosť ubúda v 
dôsledku znižovania pružnosti očnej šošovky a predlžuje aj akomodačná doba. Žmurkanie je 
možné ovládať vôľou, prebieha však i reflexne na rôzne mechanické, chemické, tepelné a iné 
podráždenie oka. Doba latencie od podráždenia po žmurknutie je asi 100 ms. Žmurkanie preto 
nie je postačujúce na ochranu oka pred faktormi, ktoré môžu spôsobiť jeho poškodenie počas 
kratšej doby. Príkladom je žiarenie laserov s vysokým výkonom. Rozširovanie a zužovanie 
zrenice je reflexne riadené intenzitou osvetlenia sietnice. Doba latencie tohto reflexu je asi 
100 ms. Priemer zrenice sa u mladého človeka môže pohybovať od 2 do 8 mm, pričom s 
postupujúcim vekom sa rozsah exkurzií zrenice zmenšuje. Zmenou priemeru zrenice sa mení 
intenzita osvetlenia sietnice v pomere 1:16. 

Očná šošovka je v detstve takmer číra, v priebehu starnutia sa sfarbuje do žlta až 
jantárova. Zafarbenie je vyvolané interakciou ultrafialového žiarenia s niektorými 
aminokyselinami v očnej šošovke a pôsobí ako filter, ktorý žiarenie tejto spektrálnej oblasti 
neprepúšťa k sietnici. Zároveň tým obmedzuje množstvo dopadajúceho svetla na sietnicu. 

 
Denné osvetlenie 

Osvetlenie priamym slnečným svetlom a oblohovým svetlom, ktoré sa rozptyľuje 
atmosférou. Pre trvalý pobyt ľudí (trvá v priebehu jedného dňa viac ako štyri hodiny a 
opakuje sa viac ako jedenkrát týždenne) je denné osvetlenie najvhodnejšie. 

Vyznačuje sa neustálou premenlivosťou a má stimulačný účinok na fyziologické funkcie 
človeka. Denné svetlo preniká do osvetľovacieho priestoru priamo z oblohy alebo odrazom od 
vonkajších vyšších objektov. Na osvetlenie konkrétnej zrakovej úlohy je dôležité i svetlo 
odrazené od vnútorných povrchov miestnosti (strop, steny). Množstvo denného svetla 
prenikajúceho do miestnosti ovplyvňuje negatívne konštrukcia osvetľovacích otvorov a ich 
znečistenie. Najčastejším druhom denného osvetlenia je jednostranné bočné osvetlenie (okná), 
bočné dvojstranné, resp. viacstranné. V priemysle, pre halové stavby je časté aj horné 
osvetlenie pomocou svetlíkov. Svetlíky môžu mať najrôznejšiu podobu od jednoduchých 
strešných okien až po komplikované konštrukcie. Požiadavky na osvetlenie denným svetlom 
stanovuje príslušná technická norma. Pretože sa denné osvetlenie počas dňa i roka neustále 
mení, vyjadruje sa jeho úroveň činiteľom dennej osvetlenosti v %. Meria sa pri rovnomerne 
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zatiahnutej oblohe. Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti sa stanovujú na vodorovnej 
porovnávacej rovine vo výške 0,85 m nad podlahou, čo je priemerná výška stolovej dosky. Na 
komunikáciách (chodbách, schodištiach) sa meria osvetlenie priamo na úrovni podlahy. 
Meranie sa uskutočňuje v miestach najmenej a najviac osvetlených, poprípade v sieti 
pravidelne rozložených bodov. Krajné body sú pritom 1 m od vnútorných stien. Optimálnu 
predstavu o rozložení denného svetla v miestnosti dávajú izofoty, tzn. čiary spájajúce rovnaké 
hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti. Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti sa určujú podľa 
náročnosti zrakových činností. Zraková činnosť sa člení do siedmich tried podľa náročnosti na 
zrak, tzn. od činnosti mimoriadne presnej začlenenej do I. triedy po VII. triedu znamenajúcu 
celkovú orientáciu. Potrebná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti postupne klesá z 
priemerných 10 % na 1 %. 
Tab.č.1 Hodnota činiteľa dennej osvetlenosti 
 

Hodnota 
činiteľa dennej 
osvetlenosti v % 

minimálna prieme
rná 

 
Trieda 

zrakovej 
činnosti 

 
Charakteristika 

zrakovej činnosti 

 
Pomer-

ná pozo-
rovacia 
vzdiale-

nosť 

 
 
 

Príklady zrakových činností 

emin em 
 

I. 
 

mimoriadne 
presná 

 
3 300 
a viac 

 
Najpresnejšia zraková činnosť 

s obmedzenou možnosťou použitia 
zväčšenia, s požiadavkou na vylúčenie 
chýb v rozlíšení, najobtiažnejšia kontrola 

 
3,5 

 
 

 
10

 
II. 

 

 
veľmi presná 

 
1 670 - 

 
3300 

 
Veľmi presné činnosti pri výrobe 

a kontrole, veľmi presné rysovanie, ručné 
rytie s veľmi malými detailami, veľmi 
jemné umelecké práce 

 
2,5 

 
7 

 
III. 

 
presná 

 
1000 – 
    1670  

 
Presná výroba a kontrola, rysovanie, 

technické kreslenie, náročné laboratórne 
práce, náročné vyšetrenia, jemné šitie 
a vyšívanie 

 
2 

 
6 

 
IV. 

 
stredne presná 

 
500 - 

1000 

 
Stredne presná výroba a kontrola, 

čítanie, písanie (rukou i strojom), bežné 
lab. práce, vyšetrenia, ošetrenia, obsluha 
strojov, hrubšie šitie, pletenie, žehlenie, 
príprava jedál 

 
1,5 

 
5 

 
V. 

 
hrubšia 

 
100 - 500 

 
Hrubšie práce, manipulácia 

s predmetmi a materiálom , konzumácia 
jedla a obsluha, oddychová činnosť, 
základná a rekreačná telovýchova, čakanie 

 
1 

 
3 

 
VI. 

 
veľmi hrubá 

 
menšia 
než 100 

 
Udržiavanie čistoty, sprchovanie 

a umývanie, prezliekanie, chôdza po 
komunikáciách prístupných verejnosti 

 
0,5 

 
2 

 
VII. 

 
celková 

orientácia 

 
– 

 
Chôdza, doprava materiálu, 

skladovanie hrubého materiálu, celkový 
dohľad 

 
0,25 

 
1 
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Hodnoty stanovené pre jednotlivé triedy sa môžu zvýšiť pri malom kontraste jasov a tiež 

ak ďalšie okolnosti ovplyvňujú nepriaznivé podmienky videnia, napr. vek užívateľov a ich 
prípadné zrakové vady. Tieto korekcie môžu posunúť požiadavky na osvetlenie až o jednu 
triedu. Pri hodnotení denného osvetlenia sa tiež posudzuje, či je rozmiestnenie pracovísk a 
pracovných miest v súlade s požiadavkami na správny smer osvetlenia pre danú prácu a či 
nedochádza k oslňovaniu jednotlivých zamestnancov najmä priamym slnečným svitom. 

 Pri navrhovaní denného osvetlenia je potrebné zabezpečiť nerušený výhľad zamestnanca 
do okolia (optický kontakt s okolím). Preto sa v pracovnom prostredí uprednostňujú bočné 
osvetľovacie otvory. Taktiež je potrebné vylúčiť alebo obmedziť možnosť oslňovania 
vysokým jasom oblohy alebo priamym slnečným svetlom. Úroveň a kvalita denného 
osvetlenia je výrazne ovplyvňovaná stavom vnútorných plôch a ich čistotou. Na tmavých a 
znečistených plochách a povrchoch sa zmenšuje vnútorná odrazená zložka svetla. Preto majú 
mať stropy a steny vysoký činiteľ odrazu a ich farba má byť vhodne zvolená. Dôležitá je aj 
údržba týchto plôch, tzn. pravidelné čistenie a nátery stropov a stien. Pravidelné čistenie a 
nátery stropov a stien je potrebné vykonávať v znečistených prevádzkach raz za dva roky a v 
prevádzkach s malým znečistením aspoň jedenkrát za päť rokov. Rozhodujúci vplyv na 
úroveň denného osvetlenia má aj údržba osvetľovacích otvorov a svietidiel. Čistenie a údržba 
sú predpísané príslušnou normou. 

Vzhľadom na význam denného osvetlenia pre zdravie a bezpečnosť práce, priestory bez 
denného osvetlenia využívané ako pracoviská je možné zriaďovať len výnimočne, v 
prípadoch vymedzených predpismi. U jestvujúcich prevádzok bez denného osvetlenia treba 
preukázať, že pracovisko nemožno z objektívnych dôvodov premiestniť do priestorov s 
denným alebo združeným osvetlením. Zamestnanci, ktorí pracujú v takýchto prevádzkach 
musia byť chránení náhradnými opatreniami (→ Pracovisko bez denného osvetlenia). Denné 
osvetlenie sa meria súčasne dvomi luxmetrami a to vonku na voľnej nezatienenej ploche a v 
miestnosti a zo zistených hodnôt sa určuje koeficient dennej osvetlenosti. 

 
Oslnenie 

Nepriaznivý stav zraku, ktorý ruší zrakovú pohodu a zhoršuje alebo znemožňuje 
videnie. Vzniká pri prekročení únosnej miery kontrastu. Príčinou tohoto stavu je príliš veľký 
jas v porovnaní s adaptačným stavom zrakového orgánu alebo prekročenie schopnosti 
adaptácie zraku (sietnica alebo jej časť je vystavená väčšiemu jasu než na aký je adaptovaná). 

Je nežiadúcim javom v pracovnom prostredí a negatívne ovplyvňujúcim zrakovú pohodu. 
Oslnenie sa podľa stupňa pôsobenia delí:  
- rušivé - vzbudzuje nepríjemný pocit, pričom sa nemusí zhoršovať činnosť zraku; vzniká 

tak, že oslňujúci zdroj upútava pozornosť na úkor miesta, na ktoré by sa mal zrak 
sústrediť, 

- obmedzujúce - sťažuje rozoznávanie, videnie sa stáva namáhavým, vzniká pocit neistoty, 
únavy a pracovný výkon klesá, 

- oslepujúce - intenzívne oslnenie, znemožňujúce videnie ešte určitý čas po zaniknutí 
príčiny oslnenia, 

Podľa príčiny sa delí na oslnenie: 
- absolútne - vzniká vtedy, keď je v zornom poli jas, ktorému zrak nie je schopný 

prispôsobiť sa, 
- prechodné - vzniká pri náhlych zmenách jasu zorného poľa a spôsobené oneskorením 
- adaptácie zraku; vyskytuje sa pri prechode z tmavého prostredia do svetlého alebo pri 

rozsvietení, 
- kontrastom - vznikajúce vtedy, keď sú v zornom poli súčasne plochy s veľmi rozdielnym 
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- jasom; oslnenie kontrastom je v osvetľovacej praxi najčastejšou chybou, oko sa mu 
nemôže prispôsobiť a preto spôsobuje najviac ťažkostí; zraková pohoda sa narušuje za 
niektorých podmienok už pri pomere jasov 1 : 10 a oslnenie sa začína, keď prekročí 
pomer jasov v zornom poli hodnotu asi 1:100, 

- závojové - vznikajúce vtedy, keď je medzi okom a pozorovaným predmetom matné 
jasnejšie prostredie; väčší jas závoja núti k adaptácii na vyššiu úroveň, než aká 
zodpovedá jasu pozadia.  

Podľa umiestnenia oslňujúceho zdroja v zornom poli na oslnenie: 
- osové - vzniká, keď sa zdroj oslnenia nachádza v osi videnia alebo v jej blízkosti, 
- okrajové (periférne) – vzniká, keď sa oslňujúci zdroj svetla zobrazuje mimo stredu 

sietnice, 
Podľa cesty od oslňujúceho zdroja k oku na oslnenie 
- priame - oslnenie, pri ktorom oslňuje sám zdroj svetla, 
- odrazom - vzniká odrazom svetla na lesklých alebo svetlých plochách v zornom poli. 

Z hľadiska BOZP je dôležité trvanie oslnenia. Oko má dobrú regeneračnú schopnosť, ak 
oslnenie trvá krátko a nie je intenzívne. Pri dlhodobom oslnení zraková únava postupne 
narastá a môžu vzniknúť poruchy zdravia. Na pracoviskách treba venovať mimoriadnu 
pozornosť zábrane oslnenia. Hlavnými prostriedkami sú najmä zníženie jasu svetelných 
zdrojov a ich správne umiestnenie a clonenie a zvýšenie jasu okolia. Nepriame oslnenie sa 
obmedzuje vhodnou povrchovou úpravou zariadenia v pracovnom priestore. V praxi sa na 
pracoviskách najčastejšie vyskytuje oslnenie kontrastom. Dochádza k nemu vtedy, ak sa v 
zornom poli zamestnanca súčasne nachádzajú plochy s výrazne odlišným jasom. Môže to byť 
spôsobené napríklad nedostatkami v zostavení osvetľovacej sústavy, v dôsledku čoho 
vznikajú oslňujúce lesky na strojoch, papieri, stenách apod. Nebezpečenstvo sa obmedzuje 
technickými prostriedkami. Podľa konkrétnych okolností sa uplatňuje znižovanie jasu 
svetelných zdrojov vhodnými svietidlami, správnym umiestnením svietidiel a zvyšovaním 
jasu okolia. Žiarivky a výbojky sa zakrývajú tienidlami, mriežkami alebo krytmi znižujúcimi 
povrchový jas. Svietidlá sa nemajú umiestňovať pred tmavé pozadie. Oslnenie odrazom sa 
obmedzuje vhodnou povrchovou úpravou strojov a zariadení obmedzujúcich zrkadlenie 
zdrojov svetla. Oslnenie prechodové nie je možné vždy celkom odstrániť. Je možné ho 
obmedziť zriadením adaptačných pásiem, v ktorých sa intenzita osvetlenia postupne zvyšuje. 

 
Osvetlenie 

Použitie svetla na dosiahnutie viditeľnosti. Je to dôležitý fyzikálny faktor pracovného 
prostredia. Má význam pre zrakovú pohodu a jeho správne riešenie sa uplatňuje najmä pri 
prevencii únavy zraku, chýb zraku ako aj pracovnej únavnosti a úrazovosti. 

Osvetlenie je svetelný tok dopadajúci na jednotku plochy. Vyjadruje sa v luxoch (lx). 
Podľa zdroja sa osvetlenie člení na prirodzené (denné) a umelé. 

 
Osvetľovanie 

Privádzanie svetla na dané miesto na dosiahnutie požadovanej intenzity osvetlenia. 
Zaoberá sa ním osvetľovacia technika, ktorej úlohou je okrem iného zabezpečiť 
najvýhodnejšie podmienky pre videnie. Podľa zdroja svetla sa rozoznáva osvetľovanie 
prírodné, pri ktorom spravidla ide o rozptýlené svetlo oblohy. V budovách sa používa 
osvetľovanie bočné (oknami v stenách), horné (svetlíky, zasklené stropy) a kombinované a 
osvetľovanie umelé, zabezpečované svetelnými zdrojmi teplými (plameňom plynu, el. 
žiarovkou, el. oblúkom) a studenými (el. výbojom v zriedených parách a plynoch - výbojkou, 
žiarivkou a ich sústavami). 
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Stroboskopický efekt 

Zraková ilúzia vnímania zastavenia alebo spomalenia pohybu telesa. Vzniká následkom 
rozsvecovania a zhasínania žiarivky každú pol periódu striedavého prúdu a spôsobuje niektoré 
zrakové klamy (napr. rýchly pohyb sa javí ako pomalý). Tento nežiadúci a v pracovnom 
prostredí nebezpečný jav možno odstrániť napojením žiariviek na rôzne fázy elektrického 
napätia, prípadne inou vhodnou kompenzáciou. V priestoroch, kde je potrebné predpokladať 
nebezpečenstvo vzniku stroboskopického efektu preto nie je možné osvetlenie jedným 
výbojovým zdrojom svetla. Vo svetle žiaroviek sa neprejavuje, keďže žiarovka svieti 
nepretržite. 

 
Svetlo 

Časť spektra elektromagnetického žiarenia, ktoré možno vnímať zrakom. Má vlnovú 
dĺžku od 380 nm (hranica ultrafialového žiarenia) do 760 nm (hranica infračerveného 
žiarenia). Vlnová dĺžka určuje farbu svetla (krátka - fialová, modrá; dlhá - oranžová, 
červená). Vnem bieleho svetla vzniká zmiešaním všetkých farieb. Ľudské oko je najcitlivejšie 
na žltozelené sfarbenie svetla s vlnovou dĺžkou 556 nm. Smerom k obom okrajom viditeľného 
spektra sa zraková citlivosť znižuje. Svetelný podnet vyvolá prostredníctvom zrakového 
analyzátora obraz vonkajšieho sveta v mozgovej kôre. Svetlo má aj priame biologické účinky, 
lebo pôsobí na fyziologické funkcie človeka a zasahuje do jeho psychických funkcií a to buď 
aktivačne alebo tlmivo. Svetlo odrazené od povrchu predmetov prejde ovzduším, dopadne na 
sietnicu oka a vyvolá zrakový vnem. Oko má schopnosť prispôsobiť sa určitému rozsahu 
jasov v dôsledku procesu zrakovej adaptácie. Pri vzniku zrakového vnemu majú hlavnú úlohu 
najmä vlastnosti svetla vysielané určitým zdrojom, vlastnosti ovzdušia a čas pozorovania 
predmetu. 

Hlavným účelom videnia u človeka je vnímanie svetla a jeho intenzity, pohybu, farieb, 
tvaru, priestoru a orientácie v ňom. Videnie je fyziologický dej, ktorého základom je 
pôsobenie svetla na zmyslové bunky očnej sietnice (tyčinky a čapíky), v ktorých vzniká 
elektrický vzruch šíriaci sa zrakovou dráhou do zrakového ústredia v centrálnej nervovej 
sústave. Závisí od stavu očnej sietnice, ale zúčastňuje sa na ňom aj mozgová kôra.  

Vzostup citlivosti oka na svetlo je dôkazom existencie dvoch mechanizmov vnímania 
svetla. Prvý mechanizmus sa uplatňuje pri hodnotách jasu v zornom poli do cca 0,003 cd.m-2 
a je sprostredkovaný tyčinkami. Videnie za týchto podmienok sa nazýva videním 
skotopickým (nočné videnie). Videnie fotopické sa uplatňuje pri hodnotách jasu nad 30   
cd.m-2. Na ňom sa zúčastňujú väčšinou len čapíky a farby sú pri ňom dobre rozoznateľné. V 
rozmedzí jasov 0,003 cd.m-2 až  30 cd.m-2 fungujú obidva mechanizmy súčasne. Videnie za 
týchto podmienok sa nazýva mezopickým (súmračným). Pri skotopickom videní nie sú 
vnímané farby, pri videní mezopickom je vnímanie farieb nepresné a je nízka zraková ostrosť, 
pretože oko premieta obraz pozorovaného predmetu do periférie sietnice. Žltá škvrna je pri 
skotopickom videní „slepá“.  

Svetlo nepôsobí len na zrakové funkcie, ale aj na základné životné procesy v organizme. 
Fotoperiodicita ovplyvňuje činnosť takmer všetkých fyziologických a biologických funkcií 
organizmu. Denné svetlo je významným regulačným faktorom pôsobiacim na tvorbu 
hormónu - melatonínu, ktorý ovplyvňuje pravidelné denné, tzv. cirkadiánne rytmy organizmu 
ako sú spánok a bdenie, kolísanie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, kolísanie hladiny 
niektorých hormónov, priebeh metabolických dejov ai. Nedostatok svetla sa dokáže prejaviť 
rôznymi poruchami a ťažkosťami, ako sú poruchy spánku, depresívne stavy, zmeny v 
imunitných reakciách organizmu apod. (zdravotné ťažkosti a poruchy spôsobené nedostatkom 
svetla sa označujú skratkou SAD - angl. seasonal affective disorder). Tieto ťažkosti sa 
prejavujú prevažne sezónne a to predovšetkým v zimných mesiacoch.  
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Svetlo sa významne podieľa na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. 
Úloha svetla je významná aj z psychologického hľadiska. Psychologické účinky svetla môžu 
byť pozitívne alebo negatívne a závisia od intenzity osvetlenia, chromatickosti svetla, 
rovnomernosti jasov a farebnej úpravy prostredia. Farebné videnie je zložitý a nie celkom 
preskúmaný proces. Predpokladá sa, že v sietnici sú tri typy čapíkov, každý typ reaguje 
špecificky na žiarenie rôznych častí spektra. U istej časti populácie sa vyskytujú poruchy vo 
vnímaní farieb. Ich poznanie u konkrétnych osôb je významné z hľadiska bezpečnosti najmä v 
doprave a tiež z hľadiska schopnosti vykonávať určité práce napríklad v elektrotechnike, kde 
treba rozoznávať farbu jednotlivých vodičov v kábloch, vo výrobe pri obsluhe farebne 
označených ovládačov a v mnohých ďalších činnostiach. Dokonalé farebné videnie 
predmetov umožňuje len denné svetlo. Ak je práca spojená s vysokými nárokmi na správne 
rozoznávanie farebných odtieňov, musí byť zabezpečená vysoká osvetlenosť pracovného 
miesta. Správna intenzita svetla vzhľadom na jeho farbu rozhoduje tiež o tom, či vníma 
človek osvetlenie ako príjemné. Viditeľnosť predmetu je určená najmä jeho veľkosťou, 
jasom, kontrastom jasu predmetu a jeho okolia a dobou danou na jeho pozorovanie. Veľkosť 
pozorovaného detailu sa udáva v uhlovej miere. 

Dostatočné svetlo motivuje človeka k činnosti, k práci, povzbudzuje náladu a vytvára 
príjemnú atmosféru. Nedostatok svetla naopak utlmuje, znižuje pracovnú výkonnosť a 
bezpečnosť a zvyšuje riziko chýb v práci a pracovných úrazov. 

 
Svietidlo 

Zariadenie, ktorého účelom je meniť rozloženie svetelného toku zdroja, rozptyľovať 
svetlo a prípadne meniť jeho spektrálne zloženie. Obsahuje časti potrebné na upevnenie a 
ochranu svetelných zdrojov pred nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia a pre prívod 
elektrickej energie. Vhodná konštrukcia svietidiel a ich správne umiestnenie slúži potrebnému 
zníženiu jasu svetelných zdrojov v určitých smeroch a k odstráneniu hrozby oslnenia. Okrem 
uvedených svetelno - technických požiadaviek musia svietidlá umožňovať jednoduchú 
montáž a údržbu, musia byť dostatočne trvanlivé a funkčne spoľahlivé, musia vyhovovať aj z 
hľadiska elektrickej a požiarnej bezpečnosti a z hľadiska estetických požiadaviek. Podľa 
požiadaviek na úpravu priestorového rozdelenia svetelného toku sa svietidlá vybavujú 
rôznymi svetelne činnými časťami, napr. tienidlá, reflektory, šošovky, filtre ai. Tienidlá sú 
clony z nepriesvitnej alebo rozptýlenej látky, ktorých účelom je brániť priamemu pohľadu na 
svetelný zdroj. Reflektory sú časti svietidiel, ktoré menia priestorové rozloženie svetelného 
toku odrazom svetla šošovky postupom a lomom niektorých lúčov. Filtre menia spektrálne 
zloženie alebo zmenšujú tok svetla. Základom každého svietidla je svetelný zdroj. Svietidlá sa 
triedia najmä podľa použitého svetelného zdroja, rozloženia svetelného toku, rozloženia 
svietivosti, clonenia, upevnenia, prostredia, triedy ochrany pred nebezpečným dotykom ai. 
Všetky svietidlá podliehajú povinnej certifikácii a nemali by pri prevádzke ohroziť 
spotrebiteľa a zamestnancov. 

Osvetľovacie sústavy umelého osvetlenia sa podľa sústredenia svetla rozlišujú na: 
- osvetlenie celkové,  
- odstupňované, 
- kombinované.  

Sústava celkového osvetlenia je základnou osvetľovacou sústavou zaisťujúcou v celom 
osvetľovanom priestore potrebnú hladinu osvetlenia i bezpečnosť s ohľadom na požadovaný 
zrakový výkon. Svietidlá sú väčšinou rovnomerne rozmiestnené po osvetľovanom pôdoryse. 
Sústava je vhodná najmä tam, kde sa vykonávajú práce približne rovnako náročné po zrakovej 
stránke. Odstupňované osvetlenie je podobné osvetleniu celkovému, ale podľa zrakovej 
náročnosti práce sa v niektorých častiach volia vyššie hladiny osvetlenosti. Kombinované 
osvetlenie vzniká zo sústavy celkového osvetlenia pridaním osvetlenia miestneho.  
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Najstarším svetelným zdrojom boli lúče, neskôr pochodne alebo tukové (olejové) 
kahance. Filon Byzantský zostrojil okolo roku 230 pr. Kr. kahanec s neodbúdajúcou hladinou 
oleja. Heron Alexandrijský vynašiel asi v prvej polovici 2. storočia po Kr. regulátor knôtu. 
Potom sa objavujú kahance plechové na spôsob mazacej konvice s dutým ramenom na boku, 
v ktorom je uložený knôt. Sklenené cylindre okolo plameňa sa začali používať až po roku 
1748. Liehovú lampu vynašli angličania A. a D Gordonovci v roku 1822, vynález petrolejovej 
lampy sa pripisuje americkému chemikovi Sillimanovi v roku 1855. Najstarší zárodok 
elektrického osvetlenia je v návrhu saského dvorného mechanika G.H. Grummerta z roku 
1750. Začal osvetľovať miestnosti elektrickým výbojom vo vzduchoprázdnej trubici. 
Elektrický oblúk objavili začiatkom 19. storočia nezávisle na sebe ruský fyzik V.V. Petrov a 
anglický fyzik a chemik J. Davy. Prvý pokus o verejné osvetlenie oblúkovkami urobil 
francúzsky mechanik L. J. Deleuil v Paríži r.1844. V roku 1854 zostrojil nemecký hodinár H. 
Goebel, žijúci v New Yorku, žiarovku s veľmi trvanlivým uhlíkovým vláknom. Prvá 
Edisonova kvalitnejšia žiarovka svietila roku 1879 asi 45 hodín. Koncom deväťdesiatych 
rokov 19. storočia sa už objavili žiarovky s kovovým vláknom, ktoré nahradili uhlíkové 
žiarovky. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia zistili nemeckí fyzikovia Gassior a Geissler, že 
striedavým prúdom vysokého napätia je možné vyvolať vo vzduchoprázdnych trubiciach 
elektrické žiarenie. Na tomto objave založil američan D. McFarlan Moore svoju lampu, 
sklenenú trubicu naplnenú  chemicky inertným plynom a zdokonalil ju na praktické účely v 
roku 1904. Prvú ortuťovú lampu zostrojil roku 1901 američan P. Cooper Hewitt. 

 
Umelé osvetlenie 

Osvetlenie umelými zdrojmi svetla. Umelé osvetlenie vznikalo ako náhrada denného 
osvetlenia v dobe bez denného svetla a postupne sa vyvinulo na samostatný druh osvetlenia so 
špecifickými vlastnosťami a funkciami. Charakteristickou vlastnosťou umelého osvetlenia je 
jeho stálosť počas dňa i roka. Spektrálne zloženie tohto osvetlenia závisí od zdroja a aj 
napriek pokroku v konštrukcii zdrojov má odlišné zloženie od denného svetla. 

Výhodou umelého osvetlenia je skutočnosť, že je ním možné podľa potreby osvetľovať 
ktorúkoľvek časť miestnosti takým množstvom a kvalitou svetla, aká je potrebná pre využitie 
a funkciu priestoru. Najdôležitejšou požiadavkou na umelé osvetlenie v je zabezpečenie 
dobrých zrakových podmienok na pracovnej rovine v závislosti od náročnosti zrakovej práce. 

  
Tab.č.2  Umelé osvetlenie v závislosti od náročnosti zrakovej práce 
 

 
Kategória 

osvetlenia 

Pomerná 
pozorovacia 
vzdialenosť 

kritického detailu 

 
 

Druh miestnosti 

 
 

Osvetlenosť 
(lx) 

 
A 

 
3 300 a viac 

 
operačné sály, ambulancie pre špeciálne 

výkony, špeciálne laboratóriá 

 
20 000 - 2000 

 
 

B 
 

3 300 - 500 
 

rysovne, kresliarne, velíny počítače, 
náročné ošetrovne, vyšetrovne, laboratóriá 

 
2 000 - 200 

 
C 

 
menej ako 500 

 
pracovne pre hrubé práce, pracoviská 

v domácnosti, hygienické zariadenia, 
komunikácie 

 
200 - 20 

 
D 

 
––– 

 
odpočinkové, spoločenské, kultúrne, 

obytné, zhromažďovacie 

 
500 - 20 
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Na kvalitu a využitie umelého osvetlenia má podstatný vplyv nielen čistota svietidiel, ale 
aj odrážavosť, farba a čistota povrchov. Pre povrchy vnútorných priestorov sa navrhujú 
prevažne nelesklé materiály, aby nedochádzalo k oslňovaniu odrazom svetla. Lehoty čistenia 
svietidiel a obnovovanie vnútorných náterov povrchov sú stanovené v závislosti od stupňa 
znečistenia priestorov. 

Osvetľovacie sústavy sa rozdeľujú podľa zdroja prúdu a prevádzkového cieľa na :  
- normálne (hlavné, pomocné, bezpečnostné),  
- poruchové (náhradné a núdzové). 

Hlavné osvetlenie je druh normálneho osvetlenia pri práci a v prevádzke za obyčajných 
prevádzkových podmienok. Podľa osvetľovacej sústavy sa delí na: 
- osvetlenie celkové - osvetlenie v celej miestnosti, 
- osvetlenie miestne - osvetlenie pracovného miesta.  

Osvetlenie odstupňované zaisťuje vyššiu intenzitu v niektorých častiach miestnosti a 
osvetlenie kombinované pozostáva z celkového a miestneho osvetlenia. Celkové osvetlenie sa 
dosahuje rovnomerným rozmiestnením osvetľovacích telies. Možno ho použiť v prevádzkach, 
kde nie je potrebné presné rozlíšenie jemných detailov. Je to základná sústava, ktorá sa môže 
doplňovať inými spôsobmi osvetlenia. Celkové osvetlenie je najvýhodnejšie vtedy, keď sú na 
celom pracovisku približne rovnako náročné zrakové práce. Celkové osvetlenie zaisťuje 
rovnomernosť osvetlenosti. 

Miestne osvetlenie býva umiestnené nad pracovnými miestami a nesmie sa používať 
samostatne bez celkového osvetlenia. 

Kombinované osvetlenie sa používa v prevádzkach, kde je potrebné viac ako 500 lx. 
Pozostáva z celkového a miestneho osvetlenia pracovného miesta. Celkové osvetlenie 
zabezpečuje rovnomernosť osvetlenia v celom priestore, miestne osvetlenie zabezpečuje 
vyššiu intenzitu na pracovnej rovine a umožňuje uspokojovanie osobitných požiadaviek  na 
kvalitu osvetlenia. Pri kombinovanom osvetlení sa musí celkové osvetlenie podieľať na 
požadovanom osvetlení aspoň 10 % a mať hodnotu, ktorá nie je nižšia ako 10 lx. 

Osvetlenie pomocné sa využíva na pomocné práce v čase mimo hlavnej prevádzky, na 
upratovanie a pochôdzky. Na tento účel sa môžu použiť niektoré svietidlá z hlavného 
osvetlenia. 

Bezpečnostné osvetlenie je osvetlenie pri poruche technologického zariadenia. Pri vzniku 
nebezpečenstva (napr. výbuchu) zostanú v prevádzke alebo sa automaticky rozsvietia len 
svietidlá s vhodným krytí , prípadne nevýbušné svietidlá. 

Poruchové osvetlenie je napájané zo zdroja nezávislého od dodávky zo siete. Musí byť 
uvedené do prevádzky do desať sekúnd po zhasnutí hlavného osvetlenia. Zahŕňa osvetlenie 
náhradné a núdzové (únikové) osvetlenie. Náhradné osvetlenie sa buduje v prevádzkach a v 
prevádzkových budovách, v ktorých môže pri poruche hlavného osvetlenia nastať 
nebezpečenstvo požiaru, výbuchu, poškodenia technologického zariadenia, ohrozenia 
technologického procesu alebo zásobovania veľkého počtu spotrebiteľov. Je to osvetlenie na 
nevyhnutné dokončenie začatých prác pri poruche hlavného osvetlenia, aby nedošlo k úrazom 
a k materiálovým škodám. 

Núdzové osvetlenie (únikové) sa využíva v prevádzkach a prevádzkových budovách, v 
ktorých môže dôjsť pri prerušení rozvodu elektrického prúdu k výbuchu, požiaru, úrazu, na 
osvetlenie únikových ciest a dôležitých manipulačných ciest, na chodbách a schodištiach 
určených pre východ ľudí. Núdzové osvetlenie musí zabezpečiť dostatok svetla na evakuáciu 
a prvú pomoc. Núdzové svietidlá musia byť rozmiestnené pri všetkých východoch, na 
chodbách, schodoch, pri hasiacich prístrojoch a hydrantoch a na takých miestach, aby bolo 
vždy od jedného svietidla vidieť k ďalšiemu, ktoré ukazuje smer k východu. Zdrojom je 
obyčajne akumulátorová batéria, dieselelektrický agregát alebo iný zdroj nezávislý od 
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dodávky zo siete. Tento zdroj by mal zabezpečiť nepretržité svietenie najmenej tri hodiny. 
Núdzové osvetlenie zahŕňa rôzne typy osvetlenia. 

 
Obr. č.1 Druhy núdzového osvetlenia 

 
 
    Núdzové osvetlenie 
 
 
 
 
Núdzové únikové osvetlenie     Náhradné osvetlenie 
 
 
 
 
 
Núdzové osvetlenie Protipanické   Núdzové osvetlenie priestoru 
únikových ciest  osvetlenie   s veľkým rizikom 
 
 
 
Núdzové osvetlenie musí byť funkčné i počas požiaru v objekte pri chránených 

únikových cestách: 
- typu A najmenej však po dobu 15 minút, 
- typu B po dobu 30 minút, 
- typu C po dobu 45 minút. 

Chránené únikové cesty slúžiace súčasne ako vnútorné zásahové cesty, musia mať 
núdzové osvetlenie funkčné najmenej po dobu 60 minút. 

Keďže umelé osvetlenie je pre trvalý výkon práce nevhodné, prevádzky bez denného 
osvetlenia možno budovať len výnimočne a v odôvodnených prípadoch : 
- ak si to vyžaduje výrobná technológia a stále alebo zvláštne mikroklimatické podmienky, 
- ak sa v prevádzkach vyžaduje vysoký stupeň čistoty ovzdušia,  
- ak sa vyžaduje vylúčenie denného svetla, alebo kde sú osobitné požiadavky na osvetlenie.  

Bez denného osvetlenia nesmú byť napríklad kancelárske priestory, prevádzky z veľkým 
vývinom tepla, prevádzky s vývinom prachu alebo chemických škodlivín po individuálnom 
posúdení. 

Požiadavky na umelé osvetlenie sú stanovené príslušnými technickými technickými 
normami. Vychádzajú najmä z druhu vykonávanej činnosti a z ďalších okolností ako je 
potreba rozlišovať farby, možnosť používať optické zväčšovacie prostriedky ai. a z kontrastu 
medzi detailom, ktorý je potrebné pri práci vidieť a jeho bezprostredným okolím. 

Osvetlenie umelými zdrojmi svetla musí rešpektovať kvalitatívne a kvantitatívne 
parametre svetla a vytvoriť podmienky pre zrakovou pohodu, ktorá v značnej miere 
ovplyvňuje pracovný výkon. 

 
Veličiny na hodnotenie svetelných podmienok 

Na hodnotenie svetelných podmienok sa používajú veličiny, ktoré berú do úvahy 
rozdielnu citlivosť ľudského zraku na svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami. Medzi základné 
veličiny patria: 
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- svetelný tok - výkon vyžiarený zdrojom svetla fotometricky zhodnotený podľa 
medzinárodne štandartizovanej krivky spektrálnej citlivosti ľudského oka; jednotkou je 
lúmen (lm) – je to svetelný tok vysielaný do priestorového uhla jedného steradiánu 
bodovým zdrojom,   ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch jedna kandela,  

- svietivosť - podiel svetelného toku, ktorý vychádza zo zdroja do malého priestorového 
uhla v tomto smere a tohto priestorového uhla; je základnou jednotkou SI sústavy, 
jednotkou je1 kandela (cd), 

- svietivosť zdroja - charakterizuje hustotu rozloženia svetelného toku v priestore, 
- jas - podiel svietivosti plôšky zdroja v danom smere a priemeru tejto plôšky do roviny 

kolmej k danému smeru; je to veličina, na ktorú bezprostredne reaguje zrakový orgán; 
jednotkou je cd.m-2, 

- osvetlenosť - intenzita osvetlenia (jednotka 1 lux - lx) - osvetlenie 1 lumen dopadajúce na 
plochu 1 m2, 

- osvit - množstvo svetelnej energie, ktoré dopadlo na určitú plochu v časovom intervale; 
jednotkou je luxsekunda (lxs). 
Jas určitej plochy závisí od osvetlenosti a činiteľa odrazivosti, ktorý je pomerom 

odrazeného svetelného toku od danej plochy k toku dopadajúcemu na túto plochu. 
Osvetlenosť sa meria luxmetrami, jas jasomermi. Jas určitej plochy závisí od osvetlenosti a 
činiteľa odrazivosti, ktorý je pomerom odrazeného svetelného toku od danej plochy k toku 
dopadajúcemu na túto plochu. Jednotkou jasu vyjadrujúcou svetlo vystupujúce z plochy je nit 
(nt). Niekedy sa používa cd.m-2 .  

 
Zdroje umelého osvetlenia 

Ako zdroje umelého osvetlenia sa používajú tepelné zdroje - žiarovky a výbojové zdroje - 
žiarivky. Najrozšírenejším zdrojom svetla sú žiarovky. Majú nižšiu teplotu chromatickosti než 
väčšina výbojových zdrojov. Ich nevýhodou je nízky výkon a sú najmenej hospodárne. Na 
svetlo sa totiž premení len 3-5% vloženej elektrickej energie, zostatok je stratové teplo. 
Výhodou sú nízke náklady na nákup a spojité spektrum vyžarovaného svetla, umožňujúce 
veľmi dobré podanie farieb. Nevýhodou je ich krátka životnosť (cca 500 -1000 h). Založené 
sú na princípe ohrievania wolfrámového vlákna vo vákuu. Čím je vyššia teplota, tým je svetlo 
belšie. Túto nevýhodu zmenšujú halogénové žiarovky. Vyznačujú sa zvýšenou hodnotou 
merného výkonu. Majú asi o 15% vyšší svetelný tok a životnosť 1500 až 2000 hodín. V 
halogénovej žiarovke prebieha chemický cyklus, pri ktorom sa odparený wolfrám z vlákna 
zlučuje s halogénmi, ktoré tvoria náplň žiarovky. Obvyklou náplňou halogénových žiaroviek 
sú organické zlúčeniny brómu. 

Zdrojom svetelného žiarenia vo výbojových zdrojoch je výboj v parách ortuti alebo iných 
kovov. Vznikajúce ultrafialové žiarenie je premieňané vo vrstve luminoforu na vnútornej 
strane trubice alebo banky na viditeľné svetlo. K výbojovým zdrojom patria najmä žiarivky.  
V súčasnosti je k dispozícii široký sortiment žiariviek a iných typov výbojových zdrojov s 
rôznou farebnosťou a tvarmi. Pre zrakovú pohodu sú najvhodnejšie zdroje umelého svetla, 
ktorých spektrálne zloženie sa najviac približuje dennému svetlu. Tejto požiadavke vyhovujú 
tzv. denné alebo biele žiarivky. V dennej miestnosti by sa mali zásadne používať svetelné 
zdroje s rovnakým farebným tónom svetla. Osvetlenie má byť časovo stále, nemá sa chvieť, 
ani kolísať jeho intenzita. Žiarivky sú  hospodárnejšie ako žiarovky, vyznačujú sa vysokou 
hodnotou merného výkonu, na svetlo sa transformuje asi 25 % vloženej elektrickej energie. 
Žiarivky nevyžarujú teplo, preto sa označujú ako studené zdroje. V porovnaní sa žiarovkami 
majú asi desaťkrát dlhšiu životnosť ako bežné žiarovky. Ich životnosť môže skrátiť časté 
spínanie. 

V súčasnosti sa aplikujú trojpásmové žiarivky, ktoré vyžarujú v súlade s citlivosťou 
ľudského oka v modrej, zelenej a červenej oblasti a umožňujú tak dobré rozoznanie všetkých 
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farieb. Majú vyhovujúcu farbu svetla. Ich svetlo je intenzívne, ale mäkké, príjemné a svetelný 
tok je až o 70 % vyšší ako u štandartných žiariviek. Žiarivky sa vyrábajú buď ako lineárne 
(trubice s dĺžkou 60,120 alebo 150 cm), alebo ako kompaktné (použiteľné ako náhrada za 
štandartnú žiarovku). Výhodou kompaktných žiariviek je veľká svetelná účinnosť, malá 
spotreba elektrickej energie, dlhá životnosť, až 10 000 hodín a svetlo podobné žiarovke, 
umožňujúce kvalitné podanie farieb. Počet zapnutí ich životnosť neovplyvňuje. 

Zatiaľ čo lineárne žiarivky slúžia najviac v priemysle a na osvetlenie spojovacích ciest, 
kompaktné žiarivky sa dnes odporučajú nielen v domácnostiach, ale i do škôl, kancelárií 
a reštaurácií. 

Špecifické vlastnosti a použitie majú vysokotlakové ortuťové výbojky s modrozeleným 
až modrobielym svetlom, halogenidové a zmesové výbojky, ktoré sa dnes vyrábajú vo 
viacerých modifikáciách. Žltooranžovú farbu majú sodíkové výbojky, ktoré sa používajú na 
bezpečnostné osvetľovanie komunikácií a verejných priestranstiev. 

Pri výbere svetelného zdroja je potrebné zohľadniť: 
- merný výkon - dostatočné osvetlenie pri čo najnižšej spotrebe elektrickej energie, tzn. 

hospodárnosť, 
- zabezpečenie kvality vnímania farieb, 
- dosiahnutie svetelnej a zrakovej pohody, 
- náročnosť údržby (dostupnosť zdrojov po inštalácii), 
- vhodný typ nielen zdroja ale aj svietidla do konkrétneho interiéru. 

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie svetelné zdroje obsahujú nebezpečné látky, preto 
sa po skončení svojej životnosti stávajú nebezpečným odpadom. Aby sa takýto odpad nestal 
hrozbou pre životné prostredie, treba ním nakladať zákonom stanoveným spôsobom. Prvým 
krokom je separovaný zber použitých svetelných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje zákon o 
odpadoch. Dá sa tým zabezpečiť, že použité svetelné zdroje budú ekologicky a profesionálne 
recyklované. Na separovaný zber sú určené najmä: 
- lineárne žiarivky 
- kompaktné žiarivky 
- vysokotlakové a nízkotlakové výbojky. 

 
Združené osvetlenie  

Súčasné osvetlenie denným svetlom a doplňujúcim umelým svetlo. Používa sa vtedy, 
keď nie je možné splniť požiadavky na denné osvetlenie, najmä ráno pri brieždení a večer pri 
súmraku, pri daždivých dňoch so zatiahnutou oblohou apod. Združené osvetlenie je ako trvalé 
celkové osvetlenie povolené len mimoriadne so súhlasom orgánov na ochranu zdravia. 
Hlavné zásady na vytváranie zrakovej pohody sú podobné ako pri dennom, resp. umelom 
osvetlení. Dôležitá je voľba vhodného zdroja doplňujúceho umelého osvetlenia. Za dostatočné 
sa v súčasnosti považuje, ak pri združenom osvetlení je zabezpečená aspoň 1/3 osvetlenosti 
priestoru denným svetlom v porovnaní s dobrým denným osvetlením. Toto je možné 
akceptovať najmä pre bočné denné osvetlenie, ak je v posudzovanom priestore dostatočne 
veľká zóna s denným  osvetlením, na ktorú nadväzuje zóna so združeným osvetlením. Pre 
horné osvetlenie nie je situácia ešte dostatočne preskúmaná. Umelé osvetlenie v 
miestnostiach, kde je súčasťou združeného osvetlenia, musí súčasne vyhovovať kvalitatívnym 
požiadavkám na umelé osvetlenie (najmä ochrana pred oslnením, zdroje svetla so spektrom 
blízkym dennému svetlu a pod.). Celková osvetlenosť by mala byť však vyššia, odporúča sa 
minimálne 500 lx. Vyriešiť združené osvetlenie tak, aby zodpovedalo fyziologickým 
požiadavkám je problematické, pretože ide o súčinnosť dvoch zdrojov svetla s rôznou 
charakteristikou a vlastnosťami. Jednou zo zásadných požiadaviek je voľba vhodného zdroja 
umelého osvetlenia. Podrobné požiadavky na združené osvetlenie stanovuje príslušná 
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technická norma. Dobré združené osvetlenie je charakteristické tým, že človek subjektívne 
nevníma umelú zložku svetla a má pocit kvalitného denného osvetlenia. 

 
Zrak 

Súbor zmyslových orgánov živočíchov a človeka, ktorý slúži na vnímanie svetla, farieb, 
tvarov a na orientáciu v priestore. Orgánom zraku je oko, zložitá optická sústava, skladajúca 
sa z niekoľkých prostredí, lámajúcich svetelné lúče a oddelených od seba guľovito 
zakrivenými plochami. Zrak je u človeka najdôležitejším zmyslom sprostredkujúcim 
informácie. Okolité prostredia sa poznávajú zmyslovými vnemami, vyvolanými svetlom 
vnikajúcim do oka. Je to psychofyziologický pochod, pri ktorom sa obraz predmetu, 
vytvorený na sietnici optickou sústavou oka prenáša do veľkého mozgu, kde vzniká zrakový 
vnem. Pri videní sa uplatňuje individuálna zraková ostrosť, dioptrické a farebné chyby zraku. 
Charakteristickou vlastnosťou zraku je rozlíšiteľnosť jasu a iných svetelných hodnôt. Zrak 
spracováva určité informácie za jednotku času, čo sa označuje ako zrakový výkon. Zrak 
človeka nepôsobí staticky. Oči sa neustále pohybujú a obraz na sietnici sa mení s frekvenciou 
asi 5 Hz.  

Zraková ostrosť je schopnosť zreteľného rozlíšenia predmetov v malej vzájomnej 
vzdialenosti. Zraková ostrosť rastie so zväčšujúcim sa jasom. Najväčšia je za denného 
osvetlenia. Za šera je asi 10 krát menšia. Je závislá na spektrálnom zložení svetla a na 
adaptačných schopnostiach zraku. Oslnením sa podstatne znižuje. 

Rýchlosť vnímania je daná recipročnou hodnotou doby meranej v sekundách, ktorá 
uplynie medzi zrakovým podnetom a vnemom. Rýchlosť vnímania rastie s intenzitou 
osvetlenia (nelineárne). Pri vnímaní kontrastov sa uplatňuje fyziologická zotrvačnosť odozvy 
sietnice pri časových zmenách jasu. Prahovou frekvenciou, ktorú oko rozlíši, je 20 - 50 
zábleskov za sekundu (Hz). Pod touto hodnotou je vyvolávaný nepríjemný pocit blikania. 
Táto prahová hodnota závisí od svetelnej intenzity blikajúceho zdroja, stupňa adaptácie oka a 
od stavu dráždivosti centrálneho nervového systému. 

So zvyšovaním veku sa zvyšuje riziko poškodenia oka a straty zrakovej ostrosti 
podmienenej prirodzeným starnutím organizmu. Príčinou sú najčastejšie sa vyskytujúce 
patologické stavy, ktoré prispievajú k zhoršenému videniu až strate zrakovej ostrosti v 
súvislosti s vekom. Sú to najmä sivý zákal a vekom podmienená makulárna degenerácia. 

 
Zraková záťaž, zraková únava, zraková pohoda 

Z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov je svetlo významným faktorom pri tvorbe 
zrakovej pohody v pracovnom prostredí. Dôležité je z hľadiska prevencie zrakovej únavy a 
pracovnej úrazovosti. 

Zraková záťaž je vizuálna situácia, ktorá vyžaduje určitý zrakový výkon. Závisí do v 
rozhodujúcej miere od množstva a kvality svetla na mieste zrakovej práce. Určuje sa na 
základe zhodnotenia veľkosti kritického detailu, akomodácie zraku a svetelných podmienok. 
Pri nedostatočnom alebo nekvalitnom osvetlení býva zraková záťaž neprimerane vysoká, čo 
môže viesť k zrakovej únave. Zraková záťaž spôsobená nevyhovujúcim umelým osvetlením 
pracoviska sa neraz kombinuje a potencuje s nekorigovanými alebo nedostatočne 
korigovanými očnými vadami  

Zraková únava je komplexný stav, ktorého príčinou sú najmä nedostatky v osvetlení, 
oslnenie a preťažovanie akomodácie. Príznakom zrakovej únavy je pálenie očí, diplopia, 
bolesti hlavy, spazmy tvárových svalov, zápal spojiviek, slzenie, pocit horúčavy, stúpajúca 
nervozita a následný pokles intenzity práce. Zistenie príčin zrakovej únavy si vyžaduje 
zvyčajne spoluprácu s očným lekárom. Ak sa tieto ťažkosti vyskytujú len u niektorých 
jedincov, môžu byť príčinou neskorigované zrakové vady. Postihnutí zamestnanci musia byť 
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preto odborne vyšetrení. Súčasne je však potrebné prehodnotenie osvetlenia na pracovnom 
mieste. Zraková únava prechádza neraz v celkovú únavu. Dôsledkom únavy a zníženia 
pozornosti zvyšuje sa frekvencia chybných úkonov a zväčšuje sa riziko pracovného úrazu. 
Aby sa zabránilo neprimeranej únave, zapríčinenej nekvalitným umelým osvetlením, sú v 
technických  normách určené vlastnosti osvetlenia a to v závislosti od náročnosti zrakovej 
práce. Najmenšie prípustné hodnoty osvetlenosti sa zvyšujú pri požiadavke dlhodobého 
sústredenia sa na zrakovú prácu bez možnosti odpočinku zraku, pri rýchlom striedaní zrakom 
sledovaných detailov a požiadavkách vysokej spoľahlivosti zrakovej práce, pri trvalom 
používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu zraku, pri vyššom veku 
väčšiny osôb ako 40 rokov, pri používaní okuliarov u väčšiny osôb na pracovisku s väčšou 
optickou vydatnosťou ako 4 dioptrie.  

Zraková pohoda je optimálny psychofyziologický stav organizmu, vyvolaný optickou 
situáciou vonkajšieho prostredia, ktorý je potrebný pre účinnú prácu a oddych. Závisí 
predovšetkým od intenzity a kvality osvetlenia, od psychického naladenia organizmu, od 
stavu zraku, veku, únavy a od vlastnosti priestoru (napr. farebné riešenie priestoru.). 
Umožňuje zraku optimálne plniť jeho funkcie a podávať zrakový výkon. Dobrý zrakový 
výkon je podmienkou produktivity práce so všetkými ekonomickými dôsledkami. 
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V.    Klíma, prašnosť 
 

Aerosól 

Hmotné častice veľkosti 0,001 až 20 μm rozptýlené vo vzduchu. Podľa skupenstva častíc 
sa aerosóly členia na tuhé a kvapalné. Pevné aerosóly bežne označované ako prach (→ Prach) 
vznikajú najmä pri opracovávaní pevných materiálov alebo pri spaľovaní rôznych 
organických látok (dym). Hrubý prach častíc väčších ako 20 μm sa nepovažuje za súčasť 
aerosólu. Tuhé častice rozptýlené vo vzduchu, menšie ako 0,1 μm, sa označujú ako koloidy 
(napr. dym).  

Kvapalné aerosóly vznikajú kondenzáciou pár kvapalných látok alebo rozstrekovaním 
kvapalín. V pracovnom ovzduší sa vyskytujú najmä olejové aerosóly, ktoré vznikajú 
z chladiacich emulzií, alebo z mazacieho oleja pneumatických ťažobných strojov. 
V priemyselných prevádzkach sa tvoria ďalej pri nanášaní ochranných vrstiev striekaním, 
mokrom brúsení a pri čistení odliatkov vodou. Kvapalné aerosóly vznikajú aj pri postreku 
poľnohospodárskych plodín.  

Z hygienického hľadiska je významná disperzia aerosólu, čiže jeho veľkostné zloženie, 
ktoré ovplyvňuje schopnosť aerosólu zachytiť sa v pľúcach a jeho biologickú účinnosť. 
Takisto je významné pre zachytávanie aerosólov na filtroch alebo odlučovačoch. Veľkostné 
zloženie častíc aerosólu sa udáva tzv. distribučnou krivkou, ktorá vyznačuje percentuálny 
obsah jednotlivých veľkostí. Monodisperzné aerosóly obsahujú častice približne rovnakej 
veľkosti, polydisperzné obsahujú častice rôznych veľkostí. Priemyselné aerosóly sú vždy 
polydisperzné.  

 
Druhy vetrania 

Základnými druhmi vetrania je vetranie celkové, miestne a oblastné. Celkové vetranie 
zabezpečuje výmenu vzduchu rovnomerne v celom uzavretom priestore. Je vhodné 
v miestach, kde je väčší počet zdrojov škodlivín, avšak s pomerne malou výdatnosťou  alebo 
ak zdroje škodlivín menia svoju polohu. Taktiež sa uplatňuje v prípadoch, keď sa nedá použiť 
miestne vetranie. Využíva sa aj ako doplnkové vetranie k miestnemu odsávaniu, pretože 
žiadne odsávacie zariadenie nemá 100% účinnosť a neodvádza všetky škodliviny z pracoviska 
ale časť ich uniká do pracovného ovzdušia. Celkové vetranie je bežné v mnohých 
priemyselných prevádzkach, potravinárskych podnikoch, montážnych halách ako aj 
v administratívnych budovách a miestach určených na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb 
(školy, kiná, športové haly). 

Ak nastáva výmena vzduchu len v určitej časti uzavretého priestoru, ide o miestne 
vetranie. Cieľom je zaistiť primeranú čistotu vzduchu v danej časti pracoviska. Miestne 
vetranie zabezpečujú odsávacie zariadenia, vzduchové clony a sprchy.  

Pri oblastnom vetraní sa vetraný priestor rozdelí na niekoľko oblastí tak, aby sa 
zamedzilo miešaniu privádzaného čistého vzduchu so znečisteným vzduchom a zanášaniu 
škodlivín späť  na pracovisko. Interiér je rozdelený na oblasti, v ktorých sa pohybujú ľudia 
(homosféry) a oblasti, v ktorých vznikajú škodliviny tzv. noxy (noxosféry). Tieto oblasti sú 
od seba oddelené hraničnými plochami, v ktorých sa ponechávajú prepúšťacie otvory na 
obsluhu, ovládanie a prechod materiálu. Vhodnou reguláciou prívodu a odvodu vzduchu sa 
dosiahne tok škodlivín výhradne z homosfér do noxosfér, čím sa zamedzí ich rozšírenie do 
celého vetraného priestoru.   

Vetranie sa rozdeľuje podľa spôsobu obehu vzduchu na prirodzené a nútené. Pri 
prirodzenom vetraní nastáva výmena vzduchu vplyvom vetra a rôznej vonkajšej a vnútornej 



 105

teploty. Výmena vzduchu pri nútenom vetraní sa dosiahne mechanicky použitím ventilátora, 
ktorý dodáva vzduchu energiu potrebnú na prúdenie.  

Najjednoduchším spôsobom prirodzeného vetrania je vetranie oknami, príp. dverami čo 
je dostatočné na vetranie obytných miestností, ale ako vetranie priemyselných prevádzok je 
tento spôsob nevhodný a neefektívny. Preto sa často využíva vetranie špeciálnymi otvormi, 
zvlášť pre prívod a odvod vzduchu, s možnosťou regulácie toku vzduchu pomocou klapiek 
a žalúzií (tzv. aerácia). Aerácia je vhodná na vetranie veľkých výrobných hál s dostatočnou 
výškou budovy a dostatočnou teplotou vnútorného vzduchu. Využíva sa hlavne na odvádzanie 
nadbytočného tepla, ktoré vzniká v horúcich prevádzkach. Nedá sa uplatniť v miestach, kde 
vznikajú chemické škodliviny alebo prach, v takýchto prípadoch je nevyhnutné nútené 
vetranie. Šachtové vetranie slúži v obytných budovách zvyčajne na vetranie príslušenstva 
a v priemysle na miestne vetranie menších zdrojov tepla. Odvod a prívod vzduchu je 
zabezpečený zvislou vetracou šachtou. K prirodzenému vetraniu dochádza aj tzv. infiltráciou 
v dôsledku poréznosti stien a netesnými škárami dverí a okien, čo je ale nežiadúci jav 
a hlavne v zimnom období je príčinou tepelných strát pri vykurovaní. 

Pri prirodzenom vetraní prebieha výmena vzduchu vplyvom vetra a rôznej vonkajšej 
a vnútornej teploty, pri nútenom vetraní dodáva vzduchu energiu potrebnú k prúdeniu 
ventilátor. Ak vetrací systém privádza do priestoru väčšie množstvo vzduchu ako odvádza, je 
to tzv. pretlakové vetranie.  Používa sa v priestoroch, kde sa má zamedziť vnikaniu škodlivín 
z okolitého prostredia do vetranej miestnosti. Prívod vzduchu musí byť nútený a odvod 
prirodzený. Vetrajú sa tak napr. velíny prevádzok so vznikom škodlivín, žeriavové kabíny, 
operačné sály alebo klimatizované miestnosti. Pri rovnotlakovom vetraní, ktoré je 
najbežnejším typom, je množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu rovnaké. Pri 
podtlakovom vetraní sa odvádza viac vzduchu ako privádza. Podtlakové vetranie sa využíva 
v miestach kde vzduch obsahujúci škodliviny nesmie vnikať do susedných priestorov 
(lakovne, garáže, laboratória, prašné priestory, chemické prevádzky). Často sa uplatňuje 
v kombinácii s miestnym odsávaním. Nesmie sa používať v miestnostiach s plynovými 
spotrebičmi.  

V niektorých prípadoch je vhodná kombinácia prirodzeného a núteného vetrania, čo sa 
označuje ako združené vetranie. Môžu nastať dva prípady a to nútený prívod vzduchu 
a prirodzený odvod vzduchu alebo prirodzený prívod vzduchu a nútený odvod vzduchu.  

 
Havarijné vetranie 

V prevádzkach, kde môže náhle vzniknúť veľké množstvo škodlivých látok, ktoré je 
treba urýchlene odstrániť, sa zavádza havarijné vetranie. Musí to byť podtlakové vetranie, 
aby  množstvo odvádzaného vzduchu bolo väčšie ako vzduchu privádzaného z okolitých 
miestností alebo vonkajšieho priestoru.  

Havarijné vetranie musí zabezpečovať niekoľkonásobok normálnej výmeny vzduchu. Pri 
navrhovaní výkonu zariadenia sa vychádza  z predpokladaného množstva nebezpečných látok, 
ktoré treba odviesť z pracoviska, aby sa neprekročili hodnoty NPHV (→ Najvyššie prípustné 
hodnoty vystavenia). Na druhej strane, látky odstránené havarijným vetraním by mohli 
ohroziť obyvateľov v okolí podniku, preto treba zohľadniť  aj hustotu osídlenia v priľahlých 
oblastiach. V prípade možného ohrozenia sa volí nižšia intenzita havarijného vetrania s dlhšou 
dobou odvetrávania.  

Spúšťanie havarijného vetrania má byť automatické, ak nie je, na základe signalizácie 
havárie zodpovedný pracovník spustí vetranie. Spúšťanie by malo byť umožnené z ľahko 
dostupných miest, ktoré nie sú ohrozené prípadnou haváriou.  

Na bezpečný únik ľudí od technologických zariadení a z ohrozeného objektu slúži 
únikové havarijné vetranie.  
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Klimatizácia 

V niektorých budovách a priestoroch je prirodzené vetranie z rôznych dôvodov 
nepostačujúce, pretože sa ním nedosahuje požadovaná teplota, vlhkosť alebo čistota vzduchu. 
Je to dané buď podmienkami technológie (napr. spracovanie materiálov citlivých na vlhkosť), 
náročnosťou práca a potrebou dokonale čistého ovzdušia (operačné sály) či požiadavkami 
zamestnancov na primerané teplotné či vlhkostné podmienky pracovného prostredia.  

Preto sa využíva riadená výmena vzduchu v danom priestore, pri ktorej sa odvádza 
z priestoru vnútorný vzduch a privádza sa vonkajší, prípadne zmes vonkajšieho 
a obehového vzduchu, pričom klimatizačné zariadenia môžu upravovať jeho čistotu, teplotu 
a vlhkosť, vykonávať ohrev, chladenie, vlhčenie, tzn.  vykonávať viac úprav naraz.  

Klimatizačné zariadenia obsahujú rovnaké základné časti ako vetracie zariadenia tzn. 
ventilátor, filter, ohrievač a potrubie, príp. chladič a zvlhčovač vzduchu. Vyžadujú si 
pravidelnú obsluhu a údržbu. K dôležitým úkonom patrí čistenie a výmena filtrov, na ktorých 
sa môžu rozmnožiť baktérie a plesne. K nevýhodám vzduchotechnických zariadení patrí ich 
hlučnosť a vytváranie vibrácií. 

Centrálne klimatizačné zariadenia zabezpečujú požadovanú teplotu, vlhkosť a čistotu 
vzduchu v celej budove. Ak je potrebné upraviť parametre ovzdušia len v niektorej časti 
interiéri, používajú sa klimatizačné jednotky, samostatné klimatizačné zariadenia na 
klimatizáciu jednotlivých miestností. Klimatizačné jednotky sú vhodné najmä vtedy, keď sú 
klimatizované priestory od seba vzdialené, pri malých nárokoch na množstvo vzduchu alebo 
ako doplnkové zariadenie centrálneho klimatizačného systému. 

Vonkajší vzduch pre nútené vetranie a klimatizáciu musí byť nasávaný z miest 
chránených pred znečistením a pred ohrievaním slnečným žiarením. Nesmie sa nasávať napr. 
v blízkosti vstupu a výjazdu z garáží (vzduch znečistený výfukovými plynmi). Znečistený 
vzduch musí byť pred vypustením vyčistený a jeho vývod umiestnený tak, aby neobťažoval 
okolie, v takej výške, aby koncentrácia škodlivín v prízemných vrstvách neprekročila 
prípustné hodnoty. Vzduch nesmie byť odvádzaný do blízkosti okien miestnosti, v ktorej sa 
trvalo zdržujú ľudia.  

 
Kontrola prašnosti na pracovisku 

Meranie prašnosti ovzdušia slúži na posúdenie situácie na pracovisku a vyhodnotenie 
zavedených protiprašných opatrení. Na základe zistených hodnôt umožňuje kategorizáciu 
pracovísk s ohľadom na riziko prašnosti. Takisto môže poskytovať podklady na 
epidemiologické prieskumy. Zisťovanie prašnosti vykonávajú orgány na ochranu zdravia, 
orgány technickej inšpekcie ochrany ovzdušia, resp. útvary bezpečnosti a hygieny 
v podnikoch. Podniky s rizikom prašných ochorení majú povinnosť sami si kontrolovať 
prašnosť ovzdušia na pracoviskách. 

Aby sa zabezpečili príslušné hygienické limity, je potrebné najskôr stanoviť koncentráciu 
prachu v pracovnom ovzduší a porovnať ju s predpísanými hodnotami, ktoré sa udávajú ako 
najvyššie prípustné hodnoty vystavenia. Sú to limitné hodnoty koncentrácie plynov, pár a 
aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (→ Najvyššie prípustné 
hodnoty vystavenia).  

NPHV pre pevné aerosóly sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota vystavenia 
celkovej koncentrácii pevného aerosólu (NPHVc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPHVr). 
Meranie sa vykonáva v dýchacej zóne vo vzdialenosti 30 cm od úst, prístrojmi a metodikami 
schválenými príslušným orgánom na ochranu zdravia. Ako vyhovujúce možno hodnotiť 
pracovisko len v prípade, ak sú dodržané obidve hodnoty NPHV pre daný pevný aerosól. 
Okrem NPHV sa zisťujú aj iné parametre prachu, napr. chemické a mineralogické zloženie, 
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veľkostné zloženie (disperzita), obsah voľného oxydu kremičitého, obsah azbestu, tvar, počet 
a veľkosť vlákien.  

Pre azbest a pevné aerosóly, ktoré sú klasifikované ako karcinogény alebo mutagény sa 
stanovujú technické smerné hodnoty, pretože vzhľadom na ich predpokladané bezprahové 
účinky sa u nich nestanovujú NPHV (→ Technické smerné hodnoty).  

Na pracovisku existujú časové a priestorové rozdiely v koncentrácii prachu, čiže 
expozícia pracovníkov sa mení pri ich pohybe ako aj v priebehu dňa. Z toho vyplývajú aj  
možné chyby pri meraní expozičných parametrov. Medzi ďalšie dôležité faktory 
ovplyvňujúce  spoľahlivosť meraní patria výrobné tempo, používaná technológia, pracovné 
zmeny, počet zamestnancov, vykonávané úlohy, protiprašné opatrenia, vzdialenosť 
zamestnancov od zdroja prachu či iné blízke vedľajšie procesy.   

 
Kvalita vnútorného ovzdušia  

Kvalitu vnútorného ovzdušia (Indoor Air Quality - IAQ) ovplyvňujú teplota, vlhkosť 
a rýchlosť prúdenia vzduchu ako aj obsah látok nachádzajúcich sa v pracovnom ovzduší. 
Nedostačujúca kvalita ovzdušia môže mať za následok viaceré zdravotné problémy, ktoré 
možno rámcovo členiť do dvoch kategórií a to 
- syndróm chorej budovy (→ Syndróm chorej budovy) ( Sick Building Syndrom – SBS); 

symptómy, ktoré sa vyskytnú u väčšieho počtu osôb v súvislosti s pobytom v konkrétnej 
budove, pričom tieto prejavy po opustení budovy zvyčajne ustúpia, 

- choroby súvisiace s budovou  (Building Related Illness – BRI,)  
 

Metódy merania prašnosti na pracovisku 

Prašnosť, tzn. obsah prachu v pracovnom ovzduší sa dá zistiť v reálnom čase priamymi 
metódami, pri použití vhodného prístrojového vybavenia, ktoré v priebehu niekoľkých minút 
alebo sekúnd identifikuje koncentráciu prachu, resp. počet prachových častíc v objemovej 
jednotke vzduchu. Tento spôsob je však vhodný hlavne na rýchlu hrubú kontrolu alebo 
komparatívne hodnotenie, pretože vyžaduje kalibráciu. Aktuálný je tiež pri rýchlej 
identifikácii zdroja prachu a zistení trasy, ktorou prach prechádza cez pracovisko. 

Väčšinou sa na stanovenie koncentrácie polietavého prachu využívajú nepriame metódy, 
kedy sa z pracoviska odoberú  vzorky, ktoré sa následne laboratórne analyzujú.  

Podľa dĺžky času odberu vzoriek sa rozdeľujú metódy merania na krátkodobé (odber 
vzoriek od zlomku sekundy do 20 minút) a dlhodobé (až do niekoľkých pracovných zmien). 
Dlhodobé merania sa využívajú na určenie priemernej koncentrácie prachu počas celej 
pracovnej smeny, resp. počas trvania výrobného cyklu. Krátkodobé merania sa vyžadujú pri 
prácach, kedy na určitú dobu dochádza k nárastu (a následnému poklesu) koncentrácie 
prachu, tzn. objavujú sa  značné výkyvy. Toto krátkodobé výrazné zvýšenie expozície by 
mohlo byť pri dlhodobých meraniach nedetegované, najmä ak sa počas merania vyskytuje aj 
interval s nízkou koncentráciou prachu v ovzduší.     

Podľa miesta odberu sa metódy merania prašnosti členia na stacionárne a personálne 
(osobný odber). Vzorky vzduchu odoberané z jedného miesta (stacionárny odber) slúžia 
zvyčajne na určenie zdroja prachu, resp. charakterizujú vzduch vdychovaný zamestnancom na 
danom konkrétnom mieste. Najvýhodnejšie z hľadiska vyhodnotenia expozície zamestnancov 
sú však osobné odbery. Pri osobných odberoch sa odberový prístroj s vlastným zdrojom 
energie umiestňuje priamo na telo zamestnanca a nasávací otvor čo najbližšie k dýchacej 
zóne. Tá predstavuje polguľový priestor s polomerom približne 30 cm od hlavy človeka. 
Zamestnanec má nainštalovaný prístroj v priebehu celej smeny, vrátane prestávok a prerušení 
práce, takže identifikované vzorky reálnejšie demonštrujú podiel prachu v inhalovanom 
vzduchu.  
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Meranie koncentrácie prachu sa na základe fyzikálnych princípov člení na gravimetrické 
a numerické. Numerické metódy na stanovenie prašnosti používajú prístroje, ktoré 
mechanicky nasávajú prašný plyn a prachové častice zachytávajú na podložné sklíčko 
mikroskopu. Prašnosť sa udáva počtom častíc v objemovej jednotke vzduchu. Gravimetrické 
metódy sa uplatňujú hlavne na pracoviskách s vyššou prašnosťou. Vzduch prechádza 
poréznou látkou (napr. cez papierový filter) a na základe váhového prírastku sa vyjadruje 
prašnosť ovzdušia v mg na m3. Jednostupňovými gravimetrickými metódami sa stanovuje 
celková koncentrácia polietavého prachu bez ohľadu na jeho veľkostné zloženie. 
Koncentrácia prachu s fibrogénnym účinkom sa stanovuje dvojstupňovými metódami, pri 
ktorých sa vzorky rozdeľujú na respirabilnú (prenikajúcu až do pľúcnych aleveol) 
a nerespirabilnú (inhalovateľnú) frakciu.  

 
Miestne odsávanie 

Je určené na zachytávanie a odvod škodlivín z miesta ich vzniku, skôr než sa rozšíria do 
ovzdušia pracoviska a do dýchacej zóny zamestnancov, čím sa odlišuje od obyčajného 
vetrania. Buduje sa tam, kde sa nedá zabrániť úniku látok inými spôsobmi. V niektorých 
prípadoch sa zavádza aj z ekonomických dôvodov a slúži na zachytávanie výrobného 
materiálu. Základnými komponentmi miestneho odsávacieho systému sú: nasávacie potrubie s 
nadstavcom na odvádzanie prachu od zdroja, zariadenie na čistenie vzduchu (→ Odlučovače 
prachu), ventilátor zabezpečujúci potrebný tok vzduchu a výtlačné potrubie na odvádzanie 
vzduchu.  

Odsávacie zariadenia sa člení na ústredné (odsávajú škodliviny od viacerých zdrojov) 
a jednotkové (zabezpečujú odsávanie od jedného zdroja). Hlavné faktory ovplyvňujúce 
efektívnosť miestneho odsávania sú 
- správne naprojektovaný nasávací otvor na zber a odstraňovanie prachu zo zdroja; nesmie 

rušivo zasahovať do vykonávania pracovnej činnosti, do úvahy treba vziať aj prúdenie 
vzduchu spôsobené prevádzkou a pohybom zamestnancov, 

- vhodne vybraté potrubie na odvod znečisteného vzduchu; malo by mať mierne ohyby a 
čo najmenej zmien smeru, 

- primerané filtre alebo iné zariadenia na čistenie znečisteného vzduchu (odlučovače 
prachu), 

- ventilátor alebo iné zariadenie zabezpečujúce primeranú rýchlosť prúdenia vzduchu od 
nasávacích otvorov ďalej do potrubia, 

- efektívny kontrolný systém na dosiahnutie uspokojivej účinnosti, 
Odsávaný vzduch by mal byť nahradený zodpovedajúcim množstvom čerstvého vzduchu, 

ktorý sa podľa potreby upravuje. Pri jednotkových odsávacích zariadeniach sa vzduch čistí 
v odlučovači a vracia sa späť do miestnosti, preto sa nemôžu používať na odsávanie toxického 
a fibrogénneho prachu. 

Aby sa zvýšila účinnosť odsávacieho zariadenia, zdroj prachu by mal byť uzatvorený, 
resp. prikrytý a nasávací otvor treba umiestniť čo najbližšie ku zdroju.  

Odsávací systém zvyčajne z pracoviska odvádza značné množstvo vzduchu, ktoré je 
potrebné nahradiť a to buď prívodom čistého vzduchu z vonkajšieho prostredia alebo 
recirkuláciou odsávaného vzduchu. Ak sa vzduch recirkuluje, je potrebné pomocou rôznych 
typov čistiacich zariadení (→ Odlučovače prachu) odstrániť z neho prach, resp. zredukovať 
množstvo prachu na najnižšiu možnú mieru. V prípade niektorých prachov (napr. 
s karcinogénnymi účinkami) je recirkulácia zakázaná a deficit vzduchu sa musí nahradiť iným 
spôsobom. 

Odsávacie zariadenie by malo byť ľahko čistiteľné s uzatvárateľnými čistiacimi otvormi. 
Pri odsávaní toxických, jedovatých alebo inak nebezpečných látok musia byť výtlačné 
potrubia vedené mimo uzavretého pracovného priestoru. Centrálnymi odsávacími 
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zariadeniami nemožno odstraňovať látky, ktoré vytvárajú spolu výbušné, horľavé alebo 
toxické zmesi.  

 
Mikroklimatické podmienky pracoviska ( tepelno-vlhkostná mikroklíma) 

 K mikroklimatickým podmienkam patria teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu. 
Zdrojom tepla, resp. chladu v interiéri je najmä vonkajšie prostredie. Do akej miery je teplota 
vnútri budovy ovplyvnená klimatickými podmienkami závisí od použitého materiálu pri 
výstavbe, konštrukčným riešením, izoláciou resp. zateplením a typom a kvalitou okien. 
V rámci budovy býva situácia odlišná aj v závislosti od poschodia a orientácie na svetové 
strany.  

Výrazným zdrojom tepla sú činnosti a procesy prebiehajúce v interiéri (teplo 
z elektrických spotrebičov, teplo zo sklárskych či hutníckych pecí ai.). 

Vlhkosť vo vnútornom prostredí je určená stavom vodných pár v exteriéri (vzduch v lete 
má vyššiu relatívnu vlhkosť ako v zime) a zdrojmi vo vnútri budovy. Vysoká vlhkosť je vo 
všetkých prevádzkach, kde sa vo väčšom množstve používa voda. 

Optimálnymi mikroklimatickými podmienkami sa rozumie teplota, vlhkosť a prúdenie 
vzduchu, pri ktorých je organizmus v tepelnej pohode, čiže existuje rovnováha medzi tvorbou 
tepla a jeho výdajom a organizmus nemusí využívať svoje termoregulačné mechanizmy. Na 
pracovisku, kde sa vykonávajú rôzne druhy prác, sa prihliada na tepelnú pohodu väčšiny 
zamestnancov, avšak ani mikroklimatické podmienky ostatných zamestnancov sa nesmú 
odchyľovať z hodnôt únosnej tepelnej záťaže. Ako únosné mikroklimatické podmienky sa 
označujú podmienky, pri ktorých je zamestnanec schopný svojimi termoregulačnými 
mechanizmami udržať si únosný tepelný stav bez rizika poškodenia zdravia. 

Optimálne mikroklimatické podmienky sa dajú zabezpečiť viacerými spôsobmi. 
Najúčinnejším opatrením je zásah do zdroja tepla, resp. chladu. Základom je  zvýšenie 
tepelno-izolačných vlastností plášťa budovy, pretože vonkajšie prostredie veľkou mierou 
ovplyvňuje vnútornú mikroklímu.  

Významným prvkom sú hlavne okná, ktoré umožňujú vstup čerstvého vzduchu do 
interiéru. V letnom období možno nadmernú teplotu vo vnútornom prostredí čiastočne 
eliminovať zatienením okien, použitím žalúzií, fólií a taktiež vhodným vetraním, pretože 
zdrojom tepla je nielen samotné slnečné žiarenie dopadajúce cez okná na pracovisko, ale aj 
teplý vzduch prichádzajúci zvonka. Vetranie je dôležité aj pre udržanie primeranej vlhkosti, 
najmä ak sú na budove plastové okná, u ktorých je značne znížená výmena vzduchu 
infiltráciou. Pri nedostatočnom vetraní nastáva hromadenie vlhkosti vo vnútornom prostredí, 
čo môže prispieť k množeniu plesní. Kvalitné okná by preto mali umožňovať dostatočné 
vetranie pri regulovateľnej otvárateľnosti.  

Optimálnym vetraním je krátke a intenzívne vetranie s úplne otvorenými oknami. Ak sa 
vetrá dlhšiu dobu s čiastočne otvoreným oknom, ochladzuje resp. zohrieva sa nielen vzduch 
v miestnosti, ale aj celý interiér, čo spotrebúva ďalšiu energiu na spätné vykúrenie alebo 
ochladenie.  

K náročnejším spôsobom úpravy mikroklímy patrí vykurovanie v zime a chladenie v lete. 
Vykurovanie v chladnejšom období by malo byť bezprievanové s dostatočnou zložkou 
sálavého tepla a možnosťou individuálnej regulácie. Pri vykurovaní vykurovacími telesami by 
tieto mali byť umiestnené pri zdroji chladu (napr. pri okne), čím je splnená aj požiadavka na 
dostatočný podiel sálavého tepla. Pri teplovzdušnom vykurovaní je nutné teplý vzduch viesť 
zhora nadol, pretože inak dochádza k jeho zmršťovaniu a tvoria sa chladnejšie prúdy vzduchu.   

Okrem nastavenia vykurovania miestnosti existuje aj spôsob regulácie teploty na určitom 
mieste interiéru. Je to tzv. osobná regulácia (Personal Control), ktorá umožňuje nastaviť 
optimálnu teplotu na konkrétnom pracovnom mieste dvoma spôsobmi a to umiestnením 
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vykurovacieho telesa priamo na danom mieste alebo vyústením teplovzdušného vykurovania 
s možnosťou ovládania na konkrétnom pracovnom mieste. 

Vo vykurovacom období je vzduch často veľmi suchý, čomu možno zabrániť znížením 
teploty, zbytočne miestnosti neprekurovať, aby sa zabezpečila aspoň minimálna 30% 
relatívna vlhkosť. Vlhčenie vzduchu sa dá uskutočňovať aj pomocou špeciálnych prístrojov 
tzv. humidifikátorov (zvlhčovačov), pri ktorých je ale nevyhnutná pravidelná údržba, ináč sa 
stávajú zdrojom mikrobiálnej nákazy, podobne ako rôzne nádoby s vodoui. V niektorých 
zariadeniach sa používajú aj prístroje na odvlhčovanie vzduchu (dehumidifikátory), týka sa to 
najmä rôznych umeleckých zbierok alebo archívov so vzácnymi dokumentmi. 

Chladenie v letnom období by malo byť takisto bezprievanové s individuálnou 
reguláciou. Pri chladení klimatizačnými jednotkami treba zdroj chladu umiestniť ku zdroju 
tepla, ktorým je najčastejšie okno. Tzn. že teplo sálajúce na človeka z okna je kompenzované 
studeným prúdom vzduchu z klimatizácie z tej istej strany. Ak by bola klimatizačná jednotka 
situovaná na druhej strane človeka, zvyšovalo by to jeho nepohodu, lebo by sa zväčšil tepelný 
rozdiel medzi „osálanou“ a „neosálanou“ stranou. Pri chladení stropom so zabudovaným 
chladiacim systémom sa teplý vzduch prichádzajúci od okna v styku so stropom  ochladzuje  
a klesá dole. Ak je v budove centrálna klimatizácia, chladný vzduch sa musí viesť zdola 
nahor, ináč nastáva jeho zmršťovanie a nežiadúce prúdeniu vzduchu. 

Najjednoduchším spôsobom dosiahnutia tepelnej pohody je primerané oblečenie, ale nie 
vždy je to najvhodnejší spôsob, pretože pri vysokých teplotách môže prekážať aj minimum 
odevu a naopak, v chladných podmienkach by priveľa vrstiev ošatenia bránilo vykonávaniu 
pracovnej činnosti v požadovanej kvalite. 

Optimálne mikroklimatické podmienky sa na pracoviskách určujú podľa počtu 
štandardných vrstiev odevu, rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste a celkovej 
tepelnej produkcie človeka, určenej fyziologickými metódami. 

 
Odlučovače prachu 

Ak je cieľom miestneho odsávania znížiť prašnosť v pracovnom ovzduší, odsávaný 
vzduch obsahuje značné množstvo prachu, ktoré je potrebné odstrániť pred vypustením do 
vonkajšieho prostredia alebo recirkuláciou späť na pracovisko. Na tento účel slúžia 
odlučovače prachu.  

Kvalitný odlučovač prachu by mal byť vysoko účinný pri odstraňovaní prachu 
z pracovného ovzdušia pri minimálnej spotrebe energie, s jednoduchou obsluhou a údržbou, 
s čo najmenším únikom prachových častíc, mal by mať primerané vstupné ako aj 
prevádzkové náklady a vyhovovať platným bezpečnostno-technickým požiadavkám.  

Pri výbere vhodného odlučovača treba zohľadniť viacero faktorov. Sú to najmä 
koncentrácia a veľkostné členenie častíc prachu, charakteristika prúdu vzduchu (napr. 
teplota), vlastnosti prachu (napr. chemické zloženie, lepivosť častíc, abrazívnosť, jedovatosť, 
horľavosť, hygroskopické vlastnosti) ako aj náklady na prevádzku a údržbu odlučovača 
a dispozičné možnosti. Do úvahu treba vziať aj množstvo a vlastnosti nosného plynu (tlak, 
teplota, vlhkosť, rosný bod). 

Mieru účinnosti odlučovacieho zariadenia charakterizuje jeho celková odlučivosť 
(účinnosť odlučovania), čo je pomer hmotnosti častíc zachytených odlučovačom k hmotnosti 
častíc privádzaných do zariadenia. Odlučovače prachu (ako aj kvapalných látok) sa rozdeľujú 
na mechanické suché, mechanické mokré, filtre a elektrostatické odlučovače.  

Mechanické suché odlučovače majú jednoduchú konštrukciu, malú špecifickú spotrebu, 
pracujú zvyčajne spoľahlivo aj pri vysokých teplotách a vyžadujú si pomerne malé investície. 
K ich nedostatkom patrí nízka odlučivosť pre jemné častice, k poruchám dochádza hlavne 
v dôsledku abrazívnosti alebo lepivosti častíc. Mechanické suché odlučovače sa často 
používajú ako prvý stupeň odlučovania, napr. na odlučovanie prachu z taviacich a slinovacích 
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pecí v hutníctve, cementárskom a magnezitovom priemysle. Členia sa na usadzovacie komory 
(prašníky), zotrvačné odlučovače (žalúziové), vírové odlučovače (cyklóny) a rotačné 
odlučovače.  

Mechanické mokré odlučovače sú vhodné pre lepivé aj abrazívne častice, môžu dosiahnuť 
vysoké odlučivosti aj pre submikrónové častice, pričom spolu s odlučovaním častíc sa môžu 
zachytávať i plynné prímesi. Povrchová prašnosť v okolí ako aj nebezpečenstvo explózie sú 
minimálne. K ich ďalším výhodám patrí, že umožňujú ľahkú likvidáciu bezcenných častíc 
a pri rovnakej tlakovej strate dosahujú vyššiu odlučivosť ako suché mechanické odlučovača. 
Okrem toho sú menej náročné na priestor ako filtre alebo elektrostatické odlučovače. 
Nevýhodou je náročnejšia obsluha a údržba, spotreba vody  a potreba kalového hospodárstva. 
Môžu sa vyskytovať problémy so zamŕzaním (v zime) alebo koróziou. Vzhľadom na 
odparovanie majú obmedzenú vstupnú teplotu. Podľa spôsobu zachytávania častíc na 
mokrých odlučovačoch  sa delia na sprchové, zotrvačné, vírové, penové, prúdové a rotačné.   

Vysoká odlučivosť sa dá dosiahnuť filtrami, cez ktoré preteká malou rýchlosťou čistený 
vzduch. Filtre sú však náročné na obsluhu a majú vysoké investičné a prevádzkové náklady. 
Vstupná teplota plynov je obmedzená. Filtre sa rozdeľujú na primárne používané na 
odlučovanie častíc pri vysokých koncentráciách a sekundárne určené pre nižšie koncentrácie 
látok, najmä na čistenie vzduchu privádzaného do priestoru s pohybom ľudí. Na filtráciu sa 
používajú  filtračné vrstvy z rôznych materiálov, ktoré sa po vyčerpaní odlučovacej 
schopnosti buď regenerujú alebo nahrádzajú novými.  

V elektrických odlučovačoch elektricky nabité častice prachu nesené v plyne putujú 
k opačne polarizovanému povrchu, kde sa zachytávajú. Dosahuje sa vysoká odlučivosť 
i v oblasti submikrónových častíc a pri vysokých vstupných teplotách (až 500°C). Avšak sú 
priestorovo náročné a náročnejšia je aj ich obsluha, najmä vzhľadom na chemické zloženie 
odlučovaného prachu. Nevýhodou sú aj veľké investičné náklady.   

 
Prach 

Látky znečisťujúce ovzdušie sa môžu vyskytovať v plynnom stave alebo vo forme 
aerosólu. Vzdušné aerosóly sa rozdeľujú na pevné a kvapalné. Tuhý aerosól vznikajúci 
drvením pevných hmôt sa nazýva prach. Hrubý prach, ktorý rýchlo sedimentuje nebýva 
považovaný za aerosól. Kvapalné aerosóly vznikajú napr. pri striekaní lakov, pri mokrom 
brúsení a leštení alebo postreku poľnohospodárskych plodín a stromov. 

Prachy sa členia  z viacerých hľadísk. Podľa rozmerov častíc na izometrické (rozmery 
častíc sú si podobné) a vláknité (jeden rozmer výrazne prevyšuje ostatné). Rozlišuje sa prach 
organického alebo anorganického pôvodu a syntetické prachy (umelé minerálne vlákna – 
čadičové, sklené). Anorganický prach môže byť kovový (meď, nikel, olovo) alebo nekovový 
(kremičitany, oxyd kremičitý). Organický je prach rastlinného (bavlna, ľan, múka, tabak) 
alebo živočíšneho pôvodu (prach z rohoviny, peria, chlpov). Prachové častice organického 
charakteru sú prevažne vláknité, kým častice anorganického prachu bývajú hranaté a špicaté. 
V priemyselných prevádzkach, baniach, pri spracovaní ľanu, bavlny či práci s obilím sa 
vyskytujú väčšinou zmiešané prachy.  

Prach vzniká pri rôznych pracovných operáciách, ťažbe uhlia, rúd, kameňa, opracovávaní 
pevných materiálov (brúsenie, vŕtanie, drvenie, mletie), pri úpravách a doprave sypkých 
materiálov, pri spaľovaní organických látok (dym), pri oxidácii anorganických látok (pri 
zváraní), pri kondenzácií pár atď. Prach nachádzajúci sa v ovzduší pracovísk sa označuje ako 
polietavý, prach môže byť však aj na podlahe, stenách, zariadeniach (usadený prach). 
Veľkosť častíc polietavého prachu, príp. aj ich tvar a chemické zloženie je odlišné od 
usadeného prachu.  
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Tab. č. 1 Prehľad niektorých odvetví, pracovísk, resp. procesov, pri ktorých môžu byť 

zamestnanci exponovaní prachom 
 

Látka Odvetvie, proces, aktivita, pracovisko 
uhlie, ruda, 

kameň, piesok, 
fluorit 

baníctvo, metalurgia, stavebné materiály a konštrukcie, rezanie 
kamenného materiálu, zlievárne (formy), pieskovanie 

kaolín keramický priemysel (výrobky z kameňa, porcelán, 
hrnčiarstvo, sanitárne výrobky, elektrotechnika) 

kremenný prach zlievárne, výroba skla a keramiky, kameňolomy, spracovanie 
žuly 

kremenec 
(kvarcit) 

výroba žiaruvzdorných a ohňovzdorných látok 

mastek gumárenský priemysel, kozmetický, farmaceutický, 
kozmetický, tlač a natieranie 

azbest ťažba a spracovanie azbestu (izolácie, textílie, frikčné 
materiály, ochrana pred požiarom), stavebný materiál a konštrukcie

kovový prach 
(hliník, berýlium, 
kadmium, chróm, 

železo, olovo, 
mangán, nikel, 
vanád, zinok) 

pyrotechnika, tavenie bauxitu, priemysel ľahkých kovov 
(zváranie a rezanie plameňom), obrábanie kovov, metalurgia, 

elektrolytické pokovanie, priemysel náterových hmôt (pigmenty), 
spekanie, výroba akumulátorov, katalyzátorov 

cement stavebníctvo, cementárne 
bavlna, konope, 
juta, sisal 

textilné závody 

zrno, otruby, 
múka 

poľnohospodárstvo, mlyny, pekárne 

drevo ťažba dreva, drevospracujúci priemysel, výroba nábytku, dýh 
koža, srsť, perie poľnohospodárstvo, ZOO, chovatelia zvierat 

enzýmy farmaceutický priemysel, výroba práškov na pranie, 
potravinársky priemysel 

trus hydiny, 
vtákov 

chovatelia, ZOO 

arzén, arzénové 
soli 

chemický priemysel, baníctvo, elektrolytické pokovanie 

anhydrid 
kyseliny maleínovej 

a ftalovej 

chemický priemysel, výroba plastických hmôt 

prachy uhlíka, 
grafitu, sadze 

činnosti s tvorbou sadzí, gumárenský priemysel, výroba 
elektród 

kyselina sírová výroba batérií, farbív, farbenie textílií, pokovovanie 
organické 

rozpúšťadlá 
striekanie farieb, odmasťovanie 
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Práca v chladnom prostredí 

Práca v chladnom prostredí je nevyhnutná pri niektorých aktivitách (napr. pri spracovaní 
a skladovaní určitých potravín), ale v mnohých krajinách (vrátane Slovenska) vyplýva aj z 
klimatických podmienok v dôsledku striedania chladnejších a teplejších ročných období.  

Ľudský organizmus v chladnom prostredí využíva svoje termoregulačné pochody na 
udržanie stálej telesnej teploty. S chladnými podmienkami sa dokáže lepšie vyrovnať 
trénovaný organizmus v dobrej kondícii, pričom vek je z tohto pohľadu menej rozhodujúci, aj 
keď podľa niektorých tvrdení mladí ľudia majú lepšie predpoklady pre prácu v chladnom 
prostredí. Dlhodobá práca v chlade vedie k postupnej adaptácii zamestnacov, pričom 
významná je predovšetkým lokálna adaptácia (aklimatizácia) tváre a rúk, kedy sa zlepšuje 
prietok krvi v cievach zúžených pôsobením chladu. Tým sa zároveň zvyšuje ich citlivosť 
a pohyblivosť, čo má kladný vplyv na pracovný výkon jednotlivca.  

Aj pri krátkodobej expozícii extrémne nízkym teplotám sa môžu vyskytnúť omrzliny, 
zasiahnuté bývajú najmä uši, nos, líca a prsty na rukách a nohách. Ak stráca telo príliš veľa 
tepla, dochádza k podchladeniu organizmu alebo len niektorých jeho častí (napr. končatín). 
Celkové podchladenie (hypotermia) sa prejavuje zvyčajne pri práci v chladnom a vlhkom 
prostredí v širokom súbore následkov, od spomalenia aktivity a malátnosti až po zlyhanie 
srdca.  

Za kritickú telesnú teplotu sa považuje 28°C, kedy nastáva ťažká hypotermia organizmu, 
končiaca mnohokrát smrťou.  

 
Tab. č. 2 Popis fyziologických a psychologických reakcií človeka pri práci v chladnom 

prostredí vzhľadom na teplotu telesného jadra v rôznych štádiách hypotermie. 
 
Stav  Teplota 

telesného jadra 
Fyziologické 

reakcie 
Psychologické 

reakcie 
Normálny stav 37-36°C Normálna telesná 

teplota, príp. zúženie 
ciev, studené ruky a 
nohy 

Neutrálne vnemy 

Mierna 
hypotermia 

35-33°C Triaška, únava, 
zníženie pracovného 
výkonu 

Znížený úsudok, 
zlá orientácia, apatia, 
človek je pri 
zmysloch, reaguje na 
podnety 

Stredná 
hypotermia 

32-29°C Stuhnutosť 
svalov, slabé 
dýchanie, tep srdca 
takmer nehmatateľný 

Otupenosť, 
halucinácie až 
bezvedomie 

Ťažká 
hypotermia 

28-25°C zreničky 
nereagujú na svetlo, 
nedostatočné reflexy, 
srdcová arytmia, smrť

 

 
Nízka teplota pracovného prostredia pôsobí aj na výkon pracovníkov. Pôsobením chladu 

nastáva skrehnutie končatín a tým sa znižuje ich obratnosť, v dôsledku nosenia objemných 
pracovných odevov je znížená aj pohyblivosť. To spolu so stratou koncentrácie vytvára 
podmienky pre častejší výskyt nehôd a úrazov. 

Optimálnym riešením v rámci prevencie by bola úprava teploty pracovného prostredia, čo 
je v niektorých prípadoch nežiadúce (chladiace boxy) alebo neuskutočniteľné (práca v 
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exteriéri). Z hľadiska technickej realizácie je prijateľnejšie udržiavať primeranú telesnú 
teplotu pracovníkov tromi základnými spôsobmi a to ochranným odevom, primeranou 
informovanosťou zamestnancov a vhodným ergonomickým usporiadaním pracoviska. 

Pre prácu v chladnom prostredí je najvhodnejší odev z viacerých vrstiev, ktoré si človek 
podľa potreby oblieka alebo vyzlieka. Pracovný odev by mal chrániť človeka pred chladom, 
ktorý je často sprevádzaný vetrom a zvýšenou vlhkosťou. Počas fyzickej práce dochádza k 
tvorbe tepla, čo je spojené so zvýšením telesnej teploty a potením, preto by pracovný odev 
mal umožňovať odparovanie potu z pokožky a zároveň jeho vonkajšia vrstva musí chrániť 
telo pred chladom, vetrom a prenikaním vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Ak zamestnanec 
vykonáva prácu, ktorá si vyžaduje minimálnu úroveň pohybu, v chladnom prostredí je 
prioritou hlavne dokonalá izolácia. Materiály pracovných odevov zabraňujú tepelným stratám 
a následnému podchladeniu organizmu. Okrem primeraného pracovného odevu sú pre prácu 
v chladnom prostredí dôležité rukavice, pokrývka hlavy, obuv, príp. ochranná maska na tvár. 

Oboznamovanie zamestnancov pracujúcich v chladných podmienkach by malo okrem 
iného obsahovať aj pokyny zamerané na správne používanie ochranných odevov a efektívne 
postupy pre prácu v chladnom prostredí. K hlavným zásadám patrí zdržovať sa v chlade čo 
najkratšiu dobu, nosiť nevyhnutné ošatenie a pracovať spôsobom, pri ktorom dochádza 
k minimálnej expozícii chladu. Rýchlosť práce treba určiť tak, aby sa tvorba potu obmedzila 
na minimum a nedochádzalo k prudkým zmenám intenzity práce. Na zvýšenie výkonu sú 
vhodné časté prestávky s pobytom v teplých priestoroch, najmä pri jemnej ručnej práci. 
Zamestnanci by mali poznať prvé príznaky nadmernej expozície súvisiacej s tvorbou omrzlín, 
pričom z tohto pohľadu je vyššie riziko u neadaptovaných zamestnancov. Odev a rukavice na 
ochranu pred chladom čiastočne sťažujú vykonávanie pracovných úloh, znižujú pohyblivosť 
a zručnosť ľudí, preto je z hľadiska ergonómie dôležité vytvoriť zamestnancom v rámci 
možností dobrú manipuláciu so zariadeniami. Týka sa to najmä vhodnej veľkosti 
a umiestnenia ovládacích páčok a tlačidiel, izolácie kovových častí zariadení či odstránenia 
ostrých výčnelkov.  

 
Práca v horúcom prostredí 

Opakovanou prácou v horúcom prostredí sa v organizme zlepšujú termoregulačné 
mechanizmy. Ku adaptácii na prácu v teple dochádza približne po 2 - 4 týždňoch, avšak každé 
prerušenie expozície proces adaptácie spomaľuje. Stupeň adaptácie sa mení i v priebehu roka 
v závislosti od ročného obdobia. Počas adaptácie sa zvyšuje množstvo vylučovaného potu 
a súčasne klesá koncentrácia soli v pote. Dochádza k poklesu teploty aj srdcovej frekvencie. 
Schopnosť adaptácie na teplo klesá s vekom. Pre trvalú prácu v horúcom prostredí nie sú 
vhodní mladiství zamestnanci, muži nad 50 rokov, veľkí a obézni ľudia, ako aj ženy, pretože 
ich organizmus vytvára menej potu.  

S rastúcou teplotou a vlhkosťou klesá pracovný výkon, pretože rýchlejšia nastupuje 
únava a dochádza k oslabeniu pozornosti, čo vedie i k častejším úrazom. Opatrenia na 
zabezpečenie tepelnej pohody v horúcich prevádzkach závisia od prevažujúcej zložky tepla. 
Pri prevahe konvekčného tepla (kde výrobný proces spôsobuje prehriatie vzduchu) je účinné 
čo najrýchlejšie odviesť teplý vzduch z výrobného priestoru. Prevádzky je vhodné umiestniť 
do jednopodlažných budov alebo do najvyšších podlaží viacpodlažných budov. Otvory na 
odvádzanie teplého vzduchu majú byť priamo nad zdrojom tepla. Zároveň sa musí zaistiť 
dostatočné množstvo čerstvého vzduchu.  

V prevádzkach s prevahou sálavého tepla medzi hlavné opatrenia na zabezpečenie 
tepelnej pohody patria: zníženie teploty sálajúcich plôch alebo telies (napr. izoláciou, 
chladením), úprava ich povrchov na nesálavé a inštalácia prekážky, ktorá sálavé teplo 
pohlcuje alebo odráža. Ako vhodné povrchové úpravy na zníženie sálania sa osvedčilo 
poniklovanie, pochrómovanie alebo náter hliníkovou farbou. Čisté lesklé kovové povrchy 
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podstatne menej sálajú v porovnaní s matným čiernym povrchom. Reflexné (odrazové) 
plochy sa zhotovujú z tenkých kovových fólií. Prekážky pohlcujúce teplo je potrebné chladiť, 
aby sa tiež nestali zdrojom sálavého tepla.  

Zamestnanci na pracovisku môžu byť obťažovaní aj priamym slnečným sálaním, pred 
ktorým sa dá chrániť použitím žalúzií, roliet alebo iným tienením osvetľovacích priestorov. 

Pri práci v teple dochádza ku strate tekutín a soli. Ich nedostatok je treba nahradiť 
primeraným pitným režimom. Odporúčajú sa minerálky, vlažné čaje, nevhodné sú sladené 
a alkoholické nápoje, ako aj mlieko. 

 
Práca v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou 

V interiéri sa vyskytuje suchý vzduch najmä počas zimných mesiacov ako dôsledok 
vykurovania (prekurovania), v letných mesiacoch sa nízka vlhkosť vzduchu vyskytuje hlavne 
v budovách s klimatizáciou. Existujú pracoviská, kde je nízka vlhkosť vzduchu požadovaná 
z prevádzkových dôvodov, napr. v archívoch, aby nedošlo k znehodnoteniu uskladnených 
dokumentov. 

Ak človek dlhšiu dobu pracuje v prostredí s nízkou vlhkosťou vzduchu, môže sa to 
negatívne odraziť na jeho zdravotnom stave. Suchý vzduch vysušuje sliznice dýchacích ciest, 
znižuje sa tvorba hlienu a aktivita riasiniek na nosnej sliznici, čo oslabuje obranyschopnosť 
človeka proti vniknutiu mikroorganizmov do ľudského organizmu. Výraznejšie ťažkosti môžu 
pociťovať alergici, pretože suchý vzduch podporuje šírenie častíc vzduchu v interiéri, vrátane 
aerosólov a peľu. Nízka vlhkosť má nepriaznivý vplyv aj na pokožku a oči, prejavuje sa to ich 
pálením, svrbením, človek má neustále pocit cudzieho telesa v oku. Proti syndrómu suchého 
oka čiastočne pomáhajú tzv. umelé slzy, avšak ich dlhodobé používanie nie je vhodné. Treba 
sa skôr zamerať na hygienu oka, robiť častejšie prestávky, najmä pri práci s počítačom. 
V prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou je výraznejšia aj tvorba statickej elektriny.  

 
Práca v prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou 

Optimálna vlhkosť prostredia z pohľadu zdravia človeka je medzi 30 a 70 %. Relatívna 
vlhkosť vzduchu vyššia ako 70% (u veľmi citlivých jedincov aj nad 50%) pri súčasnom 
pôsobení vyššej teploty vyvoláva u ľudí pocit dusna, no môžu sa dostaviť aj iné príznaky 
(nevoľnosť, vracanie). S rastúcou teplotou a vlhkosťou klesá aj pracovný výkon. Vlhkosť vo 
vnútornom prostredí prospieva množeniu rôznych mikroorganizmov (roztoče) a plesní. Tie sa 
môžu podieľať na vzniku dýchacích ťažkostí či kožných problémov.  

 
Prevencia prašnosti na pracovisku – organizačné opatrenia 

Vhodne stanovené a dodržiavané zásady práce v prašnom prostredí primerane dopĺňajú 
technické opatrenia a redukujú negatívne účinky prachu na ľudské zdravie. Jeden pracovný 
úkon je zvyčajne možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Voľba spôsobu práce ovplyvňuje 
úroveň expozície, s čím súvisí napr. umiestnenie dýchacej zóny zamestnanca. Základom 
dobrej praxe na pracovisku, kde je vyšší výskyt prašnosti sú nasledovné princípy: 
- minimalizácia času, počas ktorého je prach preniká do pracovného priestoru, 
- čo najrýchlejšie odstránenie produktov a odpadov, ktoré by mohli znečistiť pracovné 

ovzdušie, 
- uzatváranie nádob s prašným materiálom a dverí vedúcich do znečisteného priestoru, 
- starostlivé zaobchádzanie s materiálom pri preprave a premiestňovaní z jedného 

zásobníka do iného, 
- správne zaobchádzanie s prázdnymi zásobníkmi, 
- rýchle odstránenie rozsypaných látok, 
- primeraná rýchlosť vykonávania určitých úloh, 
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-  vyvetranie pracovného priestoru po niektorých úkonoch, napr. v bani po odpale, 
- zabránenie inhalácii viditeľného prachu, 
- zabránenie kontaktu kože s materiálmi, ktoré ju poškodzujú alebo cez ňu penetrujú,  
- zákaz používania látok z neoznačených zásobníkov, 
- zákaz jedenia, pitia a fajčenia na pracovisku, 
- správne používanie technických riadiacich prvkov a osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, 
Medzi preventívne organizačné opatrenia na ochranu zdravia patrí ďalej zákaz prác na 

pracoviskách s rizikom ochorenia z prachu pre niektoré skupiny zamestnancov (mladiství, 
osoby s niektorými chorobami) a zákaz nadčasov pri výkone rizikových prác a  na 
pracoviskách s vysokou mierou prašnosti.  

Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku zabraňuje rozšíreniu prachu v prostredí, 
a tým aj jeho následnej inhalácii. Znečistené pracovisko bez primeranej údržby zvyšuje riziko 
expozície zamestnancov a zároveň poukazuje na nízku vnímavosť zamestnávateľa voči 
hygiene a bezpečnosti.  

Nedostatočná čistota a udržiavanie zásad osobnej hygieny na pracovisku môže byť 
príčinou preniknutia látky do tela človeka cez tráviaci systém. Z tohto dôvodu je nevyhnutný 
zákaz jedenia, pitia a uskladnenia jedla na pracovisku. Fajčenie zhoršuje účinky prachu na 
pľúca fajčiarov, ktoré sa vyznačujú nižšou samočistiacou schopnosťou, preto požiadavka 
nefajčiť má opodstatnenie nielen na pracovisku, ale aj mimo neho. Pri kontakte kože 
s usadeným prachom môže nastať jeho absorpcia alebo sa môžu vyskytnúť rôzne kožné 
ochorenia.   

Z týchto dôvodov je nevyhnutné prijať základné opatrenia umožňujúce zabezpečiť 
dostatočnú čistotu na pracovisku. K dispozícii by mali byť čistiace a umývacie prostriedky, 
absorbenty apod., ktoré treba podľa potreby dopĺňať. Pracovníci by mali byť zodpovední za 
udržiavanie čistoty na pracovisku, upratovanie by mali brať ako súčasť práce. Ich 
povinnosťou je podieľať sa na odstránení prachu a vyčistení pracoviska po skončení 
pracovnej úlohy. Úlohou zamestnávateľa sú kontroly zamerané na dodržiavanie uvedených 
zásad. 

 
Prevencia prašnosti na pracovisku – osobná ochrana 

Za optimálneho stavu by mali technické, organizačné a zdravotnícke opatrenia vytvoriť 
vysokú mieru bezpečnosti práce na pracoviskách s výskytom prachu. Ak nie je možné vyššie 
uvedenými spôsobmi dosiahnuť dodržanie prípustných expozičných limitov, je nevyhnutné 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Tie by sa mali vyberať tak, aby 
zaistili dostatočnú ochranu pred daným typom prachu. V súvislosti s ich využívaním však 
existuje niekoľko nevýhod. Predovšetkým, osobné ochranné pracovné prostriedky chránia len 
konkrétnu osobu, ktorá ich používa, všetky ostatné osoby vstupujúce na pracovisko sú 
vystavené expozícii prachu, pretože pracovné ovzdušie je znečistené. Prachové častice môžu 
cez vetrací, resp. klimatizačný systém prejsť aj do iných priestorov, kde sa nachádzajú ľudia 
bez ochranných prostriedkov. Podľa viacerých štúdií je účinnosť osobných ochranných 
pracovných prostriedkov nižšia v reálnom pracovnom procese ako ukazujú výsledky 
laboratórnych testov. Ich účinnosť môže byť znížená aj netesnosťami v mieste styku 
respirátora s tvárou a tiež neochotou niektorých zamestnancov  ich používať.  

Ochranu pred prachom zabezpečujú prostriedky na respiračnú ochranu a ochranný odev. 
Ochranu dýchacieho traktu zabezpečujú filtračné respirátory a to jednorazové, polomaskové, 
maskové, náustky s príslušnými filtrami a izolačné dýchacie prístroje. Dýchacie prístroje by 
sa mali používať len v nevyhnutných prípadoch, keď nie sú uskutočniteľné iné metódy 
ochrany. Práca s prístrojom je pre jeho nositeľa zložitejšia a kladie vyššie nároky na fyzickú 
kondíciu, najmä v horúcich prevádzkach, resp. teplej klíme. Dá sa akceptovať ako prechodné 
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riešenie, kým sa nezrealizujú iné opatrenia na ochranu pred prachom. Používanie dýchacích 
prístrojov je vhodné aj pri krátkodobých prácach alebo prácach, kde na krátky čas môže 
nastať nadmerná expozícia zamestnancov. Tiež sa používajú vtedy, ak nie sú technicky 
možné iné riešenia ako aj počas údržby a opráv, pri  ktorých by bolo veľmi zložité a nákladné 
technicky zabezpečiť primeranú úroveň prachu v pracovnom ovzduší, najmä ak sa ich 
zúčastňuje len niekoľko osôb.   

Pri práci s toxickými prachmi, ktoré ohrozujú organizmus človeka nielen prostredníctvom 
dýchania, ale aj pri požití alebo styku s kožou, je nevyhnutný ochranný odev. Výber 
vhodného pracovného oblečenia závisí od konkrétnych pracovných podmienok. Látka odevu 
by mala chrániť pred prenikaním prachu a zároveň umožňovať prestup vzduchu a vlhkosti, 
aby nedochádzalo k tepelnému stresu a prehriatiu organizmu. Pracovné odevy na ochranu 
pred prašnosťou sa rozdeľujú na jednorazové a odevy na dlhodobé používanie, ktoré je 
potrebné pravidelne čistiť. Oba typy by mali byť vybavené kapucňou.      

Aby sa zabezpečila efektívnosť ochrany pracovného odevu, zamestnanec si ho musí 
starostlivo upevniť na zápästiach a v oblasti členkov. Odev by mal byť kompatibilný 
s ostatnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ochrana uší, očí, respiračná 
ochrana). Dôležitou z hľadiska expozície kože je ochrana rúk. Zamestnanci, ktorí musia počas 
práce používať rukavice sa však často sťažujú na zníženú zručnosť, najmä pri manipulácii 
s drobnými predmetmi a prístrojmi. Pri výbere vhodného materiálu rukavíc treba vziať do 
úvahy aj kontakt pracovníka s rôznymi inými látkami okrem prachu. Niektoré látky spôsobujú 
rýchlejšiu degradáciu materiálu rukavíc, vytvárajú sa na nich trhliny a dochádza k ich 
olupovaniu, určité chemické látky (najmä organické rozpúšťadlá) môžu penetrovať cez 
rukavice. Potenie rúk v rukaviciach uľahčuje absopciu škodlivín, čo sa výrazne prejavuje pri 
kontaminácii vnútra rukavíc. Preto je dôležité, aby rukavice netvorili len bariéru pred 
prachom, ale chránili pokožku rúk pred účinkom všetkých látok na pracovisku. 

Mnohí zamestnanci neradi používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože im 
sťažujú výkon práce, znižujú ich zručnosť a pohyblivosť. Týka sa to predovšetkým tých 
činností, pri ktorých priamo nebadať ohrozenie, napr. ak  prach v ovzduší nie je viditeľný 
voľným okom. Úlohou vedenia je preto nielen vybrať a poskytnúť zamestnancom vhodné 
ochranné prostriedky, ale informovať ich o spôsoboch ich správneho používania a dôsledkoch 
vyplývajúcich z nedostatočnej ochrany. Významná je aj kontrola používania prostriedkov 
osobnej ochrany.  

Ak zamestnanci pracujú v prostredí s toxickými prachmi, nevyhnutné sú osobitné 
požiadavky. Podľa niektorých výskumov sa napr. riziko ochorení z azbestu zvyšuje u osôb, 
ktoré prali oblečenie rodinným príslušníkom exponovaným azbestom. Kontaminované 
pracovné odevy sa nesmú vynášať z pracoviska, ich čistenie sa musí zabezpečiť v špeciálnom 
zariadení. Okrem toho sa na pracovisko nesmie vstupovať v civilnom oblečení, na prezlečenie 
musia byť vyhradené priestory. Zamestnanci musia mať možnosť osprchovať sa po skončení 
práce. Ochranu pred poškodením kože zabezpečí dôkladné umývanie vhodným čistiacim 
prostriedkom. 

 
Prevencia prašnosti na pracovisku – zdravotnícke opatrenia 

Práca v prašnom prostredí kladie vysoké nároky na činnosť dýchacích orgánov, najmä ich 
samočistiacu schopnosť. Ťažká fyzická práca je spojená s intenzívnym dýchaním, čím sa do 
organizmu dostáva väčšie množstvo častíc prachu ako pri ľahšej práci. Pracovníci 
s funkčnými poruchami činnosti dýchacích orgánov alebo patologickými zmenami by mali 
byť vylúčeni z pracovného procesu, pretože môže nastať výrazné zhoršenie ich zdravotného 
stavu.  

Základným predpokladom účinnej ochrany exponovaných zamestnancov sú dostačujúce 
znalosti o charaktere pracoviska a súvisiacich rizikách. Z tohto dôvodu je veľkým prínosom 
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vzájomná spolupráca služieb zdravia pri práci, predstaviteľov odborov, zamestnávateľov, 
bezpečnostných technikov a príslušných zdravotníckych orgánov. 

Na pracoviskách s rizikom prachu sú z hľadiska zdravotníckych opatrení dôležité vstupné 
lekárske prehliadky zamestnancov a pravidelná kontrola ich zdravotného stavu, zahrňujúca 
lekárske prehliadky, vyšetrovanie špecifických ťažkostí, skríningové testy, biologické 
monitorovanie a včasné zistenie zhoršenia zdravia v dôsledku pracovnej expozície.  

Údaje z lekárskych prehliadok môžu poslúžiť ako podklady pre epidemiologické analýzy 
a výskum zameraný na prevenciu chorôb z povolania. Takisto môžu byť východiskom pre 
určovanie expozičných limitov pre prácu v prašnom prostredí a overovanie ich spoľahlivosti.  

Účinok mnohých prachov sa prejaví až po dlhšom období, týka sa to predovšetkým 
azbestu, karcinogénnych a fibrogénnych prachov. Situácia je zložitejšia, ak človek medzitým 
zmenil zamestnanie alebo odišiel na dôchodok a nie je už pod pravidelným lekárskym 
dohľadom. Pre jeho ďalších praktických alebo odborných lekárov je podstatná informácia, že 
v minulosti bol vystavený expozícii daným nebezpečným prachom a patrí preto do rizikovej 
skupiny, s čím súvisí potreba vyšetrení na skorú detekciu prípadných patologických zmien.  

  
Prevencia tvorby prachu na pracovisku – technické opatrenia 

Pri voľbe opatrení na ochranu pred prachom treba uvážiť špecifické účinky prachu. 
K základným technickým opatreniam patrí zmena resp. nahradenie technológie inými, pri 
ktorých prach nevzniká (eliminácia), vzniká menšie množstvo prachu (redukcia) alebo 
vzniká menej škodlivý prach (substitúcia). Eliminácia je najúčinnejším  opatrenie na zníženie 
obsahu prachu v pracovnom ovzduší, nie vždy sa však dá uplatniť. Príkladmi eliminácie sú 
napr. zastavenie používania olova v tlačiarenských procesoch alebo zákaz používania azbestu 
v izolačných stavebných materiáloch. Ak nie je možné týmto spôsobom eliminovať prašnosť, 
uplatňujú sa iné preventívne opatrenia.  

Mnohé nové materiály a kompozity s úspechom nahradili pôvodne používané látky. 
Uplatnenie substitúcie je napr. v keramickom priemysle pri výrobe bezolovnatej glazúry,  
oxid titaničitý a zinočnatý sa používajú ako bezolovnaté farebné pigmenty, namiesto 
pieskovcových brúsnych kotúčov sa využívajú syntetické, azbest je v určitých prípadoch 
nahradený sklenými vláknami atď. Substitúcia je uprednostňovaná, ak používaná látka 
uvoľňuje toxický prach a je žiadúce nahradiť ju menej toxickou alebo netoxickou. Pred 
nahradením látky inou látkou je treba vziať do úvahy, či je substitúcia technicky 
uskutočniteľná, či sú vlastnosti novej látky dostatočne známe a jej toxicita výrazne nižšia, či 
používaním novej látky nevznikne nové nebezpečenstvo a či sú náklady na substitúciu 
primerané. 

Podobné podmienky platia aj pre substitúciu alebo modifikáciu výrobného procesu, 
prevádzky a zariadení. Cieľom je dosiahnuť zníženie znečistenia (napr. znížením rýchlosti 
procesu), elimináciu alebo pokles tvorby nežiadúcich vedľajších produktov a elimináciu, resp. 
minimalizáciu fyzického kontaktu zamestnanca s nebezpečným činiteľom.  

Najčastejším spôsobom modifikácie procesu je aplikácia mokrých metód. Pri ich 
zavádzaní sú významné dva prvky. Látka musí pred samotným výrobným procesom, 
spracovaním alebo manipuláciou dosiahnuť požadovaný stupeň vlhkosti a navlhčený materiál 
(vrátane odpadu a rozsypaných množstiev) nesmie byť následne vysušený. Praktickou 
ukážkou je napr. rezanie vodným lúčom alebo vŕtanie hornín s vodným výplachom. 
Rozprašovanie vody v mieste tvorby prachu je veľmi účinný spôsob redukcie množstva 
prachu, pretože častice prachu nerozptýlia do okolitého vzduchu. Táto technika sa rozšírila 
v baniach a lomoch, čo sa podľa viacerých štúdií prejavilo aj vo výraznom úbytku výskytu 
silikózy. Nevýhodou mokrých metód je, že voda zmiešaná s časticami prachu môže byť 
sekundárnym zdrojom prašnosti. Okrem toho nastáva nárast tepelného stresu v dôsledku 
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zvýšenia vlhkosti, čo v niektorých prípadoch (napr. v podzemných baniach) znemožňuje 
použitie mokrých metód.  

Pri mletí, doprave alebo premiestňovaní prašných látok sa často využívajú vodné sprchy. 
Vodná sprcha zvyšuje obsah vlhkosti v danom materiále, čím sa redukuje jeho sklon 
uvoľňovať prach do prostredia. Kvapôčky vody vytvárané vodnou sprchou zároveň slúžia ako 
lapače častíc prachu v ovzduší. Počas operácií, kde sa materiál pohybuje (napr. kusy rudy na 
dopravnom páse) a prach sa môže ľahko uvoľňovať, je vhodné kontinuálne postrekovanie 
vodou. 

Mokré metódy však majú aj isté obmedzenia. Voda nesmie prekážať pri iných procesoch, 
preto nesmie chemicky reagovať s vlhčeným materiálom, aby nevznikali nežiadúce vedľajšie 
produkty. Prašný materiál musí byť zmáčateľný vodou a zvyšujúca sa vlhkosť prostredia, 
ktorá pri tomto procese nastáva, nesmie vyvolávať tepelný stres. Vedľajšie riziko predstavujú 
mokré podlahy, kde môže dôjsť k pošmyknutiu a pádu pracovníkov. Ak sa prach zo zdroja 
rozšíri do pracovného ovzdušia, mokrými metódami prakticky nie je možné ovplyvniť 
prašnosť prostredia. 

Zníženie prašnosti sa môže dosiahnuť aj zmenou fyzikálnej formy látky. Hoci sa tým 
nezmenia jej toxikologické vlastnosti, znižuje sa pravdepodobnosť vstupu do ľudského tela 
a poškodenia zdravia. Niektoré prašné materiály sa dajú peletizovať alebo používať 
v kvapalnom stave. Pri elektrolytickom pokovovaní je vhodnejšie pridávať chemikálie do 
kúpeľa vo forme koncentrovaného roztoku namiesto prášku, v papierenskom priemysle 
znižuje tvorbu prachu dodávanie kaolínu vo forme suspenzie.  

Ďalšou možnosťou zníženia prašnosti je miešanie sypkého materiálu s inými vhodnými 
látkami, ktoré môžu byť kvapalné alebo práškové. Najstaršou používanou prídavnou 
kvapalinou je voda, napriek jej pomerne malej zmáčavosti. Zmáčavosť kvapalných látok 
ovplyvňuje povrchové napätie, ktoré sa dá znížiť použitím tzv. zmáčadiel (chlorid sodný, 
chlorid vápenatý, horečnatý, železitý, hlinitý). Prídavné práškovité látky sa pridávajú 
k sypkým hmotám, čím výrazne odstraňujú tvorbu pevných aerosólov. 

 
Prevencia šírenia prachu v pracovnom ovzduší – technické opatrenia 

Ak sa nezabráni tvorbe prachu, uplatňujú sa opatrenia na obmedzenie jeho šírenia 
v pracovnom ovzduší. Medzi základné princípy patrí izolácia zdroja prachu (resp. izolácia 
celého výrobného procesu) a izolácia zamestnanca. Izolácia zdroja prachu zahŕňa vytvorenie 
bariéry medzi zdrojom a pracovným prostredím. Zdroj prachu by mal byť prikrytý a musí byť 
nainštalované miestne odsávacie zariadenie. Uzavretie zdroja sa vykonáva pomocou pevného 
krytu alebo využitím kvapalinovej clony vytvorenej aerosólom z kvapalných prídavných 
látok. Ochranu zamestnancov je niekedy možné zabezpečiť ich izoláciou od okolitého 
prašného prostredia napr. prostredníctvom vetranej kabínky. Celkove je však vhodnejšia 
izolácia zdroju prachu ako izolácia zamestnanca. Chránený je totiž len jeden zamestnanec, 
kým ostatní sa nachádzajú v znečistenom prostredí. Ak je technicky realizovateľné celkové 
uzavretie výrobného procesu, dochádza k výraznej redukcii expozície. Podobný vplyv má aj 
automatizácia a mechanizácia výroby.     

V prípade, že uvedené opatrenia neboli dostatočne účinné, na zníženie prašnosti 
pracovného ovzdušia existuje viacero ďalších možností. Šírenie prachu v budove obmedzuje 
vhodná konštrukcia budovy, čiže vertikálne rozdelenie do častí s čo najväčšou úrovňou 
hermetizácie, a tiež vhodné umiestnenie zdroja prachu v budove, ktorý by mal byť na 
najvyšších poschodiach. 

Riedenie prašnosti sa dosiahne účinným vetraním, celkovým alebo miestnym odsávaním. 
Prívod čerstvého vzduchu a odvod kontaminovaného vzduchu zaisťujú vzduchotechnické 
zariadenia. Prívod a odvod vzduchu musia byť riešené tak, aby bol človek v prúde 
neznečisteného vzduchu. Vhodne projektovaný vetrací systém pomáha znížiť obsah prachu 
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v ovzduší, ako aj jeho ukladanie na tele a oblečení zamestnancov, zariadeniach, stenách a 
podlahách (→ Vetranie, Miestne odsávanie, Odlučovače prachu). Činnosť vetracieho systému 
je treba pravidelne kontrolovať, pretože pri zanedbaní údržby sa môže podstatne znížiť výkon 
zariadenia, a tým aj stupeň ochrany zamestnancov. V takejto situácii by zamestnanci boli 
nevedomky vystavení nadmernej expozícii.   

Odstránenie prachu z ovzdušia sa dosiahne aj koaguláciou aerosólových častíc, čiže 
ovplyvnením veľkostného zloženia prachu. Základom je rozprašovanie kvapalného aerosólu 
s vysokou zmáčavosťou v znečistenom priestore, čím sa docieli zhlukovanie malých častíc na 
väčšie, ktoré potom v dôsledku vyššej hmotnosti sedimentujú. Na rozprašovanie sa používajú 
kvapaliny s malým povrchovým napätím (s prídavnými kvapalnými látkami), aby bolo 
zabezpečená vysoká zmáčavosť. 

Menej rozšírenými spôsobmi odstraňovania prachu sú ionizácia (→ Vzdušné ióny) 
a nanášanie adhezívnych filmov, na ktorých sa bez použitia lepidla alebo impregnácie 
zachytávajú častice prachu.  

Usadený prach sa nesmie ofukovať, ale treba zabrániť jeho prechodu do pracovného 
ovzdušia upratovaním a čistením podláh, stien a zariadení. Ak nie je k dispozícii vákuové 
odsávanie, dôležité je čistenie vodou. Prašnosť medzi upratovaním sa redukuje rozprašovaním 
vody, resp. vodnou sprchou. Správnou údržbou je možné znížiť prašnosť pracovného 
prostredia vyvolanú únikom látky z uzatvoreného systému cez ventily, pumpy a zberacie 
otvory. Údržba má zahŕňať pravidelnú kontrolu všetkých zariadení vyškolenou osobou, 
vyhotovenie záznamov o stave zariadení, ktoré slúžia na zistenie opotrebovania, udržiavanie 
zariadení v dobrom stave a opravy trhlín alebo porúch v čo najkratšom čase, aby mal únik 
látky minimálny účinok na stav pracovného ovzdušia. 

 
Prúdenia vzduchu na pracovisku 

Celkový charakter prúdenia vzduchu v miestnosti ovplyvňuje množstvo privádzaného 
vzduchu, rozmiestnenie jeho prívodov, veľkosť a rozmiestnenie zdrojov tepla, príp. chladu. 
Pri teplovzdušnom vetraní alebo klimatizácii miestností bez vzniku škodlivín je cirkulácia 
vzduchu vítaná vzhľadom na urýchlenie premiešania privádzaného vzduchu s vnútorným. Vo 
výrobných priestoroch, kde vznikajú škodliviny je treba znižovať ich koncentráciu najmä 
v dýchacej zóne zamestnancov. Preto je najvhodnejšie privádzať vzduch malou rýchlosťou 
priamo do miest, kde sa najviac zdržujú ľudia (napr. ulička medzi strojmi). Všeobecne platí, 
že človek je citlivejší na prúdenie vzduchu do tyla, ktoré zvyčajne horšie akceptuje ako 
prúdenie do tváre. Odvádzacie otvory by mali byť umiestnené čo najbližšie k miestam 
s predpokladanou vyššou koncentráciou škodlivín. 

Vzduch by mal prúdiť optimálnou rýchlosťou stanovenou na základe konkrétnej situácie 
na pracovisku. Pri vysokej rýchlosti sa zvyšujú tlakové straty a spotreba energie. Zápornou 
stránkou je aj možné zdravotné riziko, pretože rýchlo prúdiaci vzduch umožní usadenému 
prachu vzlietnuť do pracovného ovzdušia. Menšie častice prachu sú následne inhalované, 
väčšie pôsobia rušivo, dráždia najmä oči. V miestach s väčším množstvom usadeného prachu 
je potrebné stanoviť nižšiu rýchlosť prúdenia, ale dostačujúcu na zabezpečenie požadovanej 
kvality ovzdušia. Ak je však v rámci núteného vetrania rýchlosť privádzaného vzduchu 
nedostatočná, zhoršuje sa kvalita pracovného ovzdušia, pretože nenastáva potrebná výmena 
vzduchu.   

 Najfrekventovanejším zariadením na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu je rýchlomer. 
Je to prenosný prístroj s otočnými lopatkami napojenými na ukazovateľ stupnice. Prístroj je 
krátkymi hadicami spojený s niekoľkými rôznymi tryskami. Tlak vzduchu pohybuje 
lopatkami a na stupnici sa ukazujú namerané hodnoty. Iným zariadením na meranie rýchlosti 
vzduchu je anemometer, prístroj podobný veterným mlynom. Otáčky kolesa sú označené na 
číselníku a na základe počtu otáčok vykonaných za minútu možno určiť rýchlosť vzduchu. 
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K ďalším zariadeniam na meranie rýchlosti prúdiaceho vzduchu patria Pitotova rúrka 
a mikromanometer. 

 
Radiačná pohoda 

Okrem tepelnej pohody, čo je optimálny vzájomný pomer teploty, vlhkosti a prúdenia 
vzduchu, je pre človeka dôležitá aj tzv. radiačná pohoda. Človek je po celú dobu svojej 
existencie navyknutý z vonkajšieho prostredia na príjem tepla sálaním (od slnka) 
a odovzdávanie tepla do okolia konvekciou (ochladzovaním okolitým vzduchom). Preto aj vo 
vnútornom prostredí je vyšší pocit pohody, ak prevláda sálavá zložka tepla a je zabezpečený 
primeraný odvod tepla konvekciou.  

Túto podmienku vyjadruje súčiniteľ radiačnej pohody (Radiant Comfort Coefficient - 
RCC). Je daný ako pomer radiačného a konvekčného tepla, pričom za optimálnych 
podmienok by mal nadobúdať hodnoty väčšie alebo minimálne rovné jednej. 

RCC = 1≥
konvekcia
radiácia  

 
Rovnomerný odvod tepla do okolia 

Okrem tepelno-vlhkostnej a radiačnej pohody je ľudský organizmus vnímavý aj na 
rovnomerný odvod tepla do okolia, v priestore a čase. Z hľadiska priestoru by sa 
ochladzovanie nôh nemalo výrazne odlišovať od ochladzovania hlavy, čiže teploty vo výške 
hlavy a nôh by nemali byť príliš odlišné. Z časového hľadiska je potrebné zabezpečiť 
rovnomerné prúdenie vzduchu bez vytvárania prievanu. Takisto by v rámci dňa nemala príliš 
kolísať teplota na jednom mieste alebo pri prechode medzi viacerými miestami 
(miestnosťami). Pri vhodne nastavenej klimatizácii by rozdiel teplôt medzi vonkajším 
a vnútorným prostredím nemal prekročiť 7 °C, ináč sa u zamestnancov môžu vyskytnúť 
choroby z prechladnutia, príp. ochorenia kĺbov. 

 
Syndróm chorej budovy  

Jedným z podstatných faktorov pri projektovaní a výstavbe nových budov je úspora 
energie. Budovy sa zatepľujú, sú lepšie izolované a utesnené, čo vedie k zníženiu intenzity ich 
vetrania. Používajú sa nové stavebné technológie a materiály. Čo je však výhodné 
z ekonomického hľadiska, nemusí byť dobré pre zdravie ľudí.  

V publikácii Indoor Air Quality Research (WHO, 1986) sa uvádza, že budova by mala 
okrem energetickej efektívnosti spĺňať aj kritériá kladené na zdravé a príjemné prostredie. Ak 
to tak nie je, citliví ľudia sa môžu sťažovať zdravotné problémy. Keď podobné symptómy, 
ktoré sa objavia u väčšieho množstva zamestnancov v súvislosti s pobytom v konkrétnej 
budove, pričom prejavy nepohody zvyčajne po opustení budovy ustúpia, je to dôsledok tzv. 
syndrómu chorej budovy (Sick Building Syndrom - SBS).  

Hlavnými príznakmi sú bolesti hlavy, celková únava a malátnosť, ktorá vedie k zníženej 
koncentrácii, nevoľnosť či závraty, pocit sucha a dráždenia hrdla, kašeľ, podráždenie očí 
a pocit nadmerného vysušenia (tzv. syndróm suchého oka), podráždenie nosnej dutiny, suchá 
a podráždená pokožka alebo výskyt vyrážok. Ako potvrdili viaceré výskumy, ženy sú 
citlivejšie na syndróm chorej budovy ako muži, pričom výraznejšie sa prejavuje aj u ľudí 
trpiacich astmou alebo sennou nádchou. 

V niektorých prípadoch môžu pracovníci v dôsledku zlých podmienok trpieť aj podstatne 
závažnejšími problémami, ktoré sa označujú ako tzv. Building Related Illness - BRI 
(legionárska choroba, syndróm chronickej únavy, horúčka z vodných zvlhčovačov, 
mnohonásobná chemická precitlivenosť). 
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Legionárska choroba (Legionellose, Legionaires disease) vzniká vdýchnutím vodného 
aerosólu s vysokou koncentráciou baktérií Legionell, ktoré sa ľahko množia v teplej vode 
vodovodných sietí či klimatizačných zariadeniach. Prvý prípad ochorenia bol zaznamenaný 
v Philadelphii, kde ochorelo novým druhom zápalu pľúc 182 zo 4500 účastníkov stretnutia 
veteránov (legionárov), odkiaľ pochádza aj názov choroby. Horúčka z vodných zvlhčovačov 
(humidifier fever) je alergia na vdýchnutie mikrobiálnych častíc zo sprchovacej komory, 
prejavuje sa malátnosťou, nevoľnosťou, kašľom, dýchavičnosťou a bolesťami hlavy.  

Na zhoršení kvality vzduchu v budovách sa podieľajú fyzikálne, chemické a biologické 
faktory. Chemické látky sa do vnútorného prostredia budov môžu dostať vetracím systémom, 
pričom ich množstvo závisí od polohy budovy, alebo sa môžu uvoľňovať priamo v budove 
ako dôsledok vykonávaných činností a používaných materiálov (napr. čalúnenie, koberce, 
čistiace prostriedky). Cez vetrací systém môžu dovnútra preniknúť aj rôzne biologické 
činitele (baktérie, peľ, plesne), ktoré sú prenášané aj prostredníctvom ľudí. Riziko infekcie je 
vyššie na pracoviskách ako sú školy, nemocnice alebo iné zdravotnícke zariadenia. K rastu 
a rozšíreniu biologických činiteľov prispievajú aj teplo a vlhkosť. 

Medzi najvýznamnejšie faktory vnútorného prostredia podieľajúce sa na vzniku 
syndrómu patria teda najmä nevhodná teplota, vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu, vysoká 
koncentrácia oxidu uhličitého, prítomnosť cigaretového dymu, prchavých chemických látok, 
pachov, prachu a nečistôt, ale aj plesní, baktérií, mikroskopických húb a rôznych alergénov. 
Taktiež moderná technika (počítače, kopírky) je negatívnym prvkom vo vzťahu k zdravému 
prostrediu. 

 
Tab. č. 3 Prehľad aktivít a materiálov uvoľňujúcich chemické látky vo vnútornom prostredí 

budov 
 
Upratovanie a údržba čistiace prostriedky, pesticídy 
Vybavenie pracovísk a pracovná 

činnosť 
tlačiarne, kopírky (ozón), chemikálie 

používané pri práci 
Stavebný materiál a zariadenie 
 

poškodená azbestová izolácia, olovo 
z náterov, ohňovzdorné izolácie, formaldehyd 
z nábytku, kobercov, záclon 

Ľudské aktivity fajčenie, príprava jedla, používaná 
kozmetika 

Vonkajšie znečistenie výfukové plyny, priemyselné znečistenie, 
odpady blízko miesta prívodu vzduchu 

 
 
Odstránenie syndrómu chorej budovy je zvyčajne dlhodobý proces. Pri hľadaní príčin 

treba vychádzať z aktuálneho technického stavu budovy. Užitočné informácie môžu 
poskytnúť zamestnanci vykonávajúci údržbu, ale nenahraditeľná je celková prehliadka 
budovy. Znakmi zlej kvality vzduchu sú najmä rôzne pachy, stopy vlhkosti na stenách, 
oknách, stropoch alebo podlahe, viditeľný výskyt plesní, prítomnosť cigaretového dymu, 
prachu či nehygienické podmienky na pracovisku. Po zhodnotení technického stavu budovy je 
ďalším krokom zmapovanie problémov súvisiacich s vnútorným prostredím u jednotlivých 
zamestnancov.  

Príčinou ťažkostí môže byť aj nevyhovujúci stav vykurovacieho, vetracieho alebo 
klimatizačného systému, napr. nedostatočné množstvo privádzaného čerstvého vzduchu, jeho 
nevhodná teplota a vlhkosť, nerovnomerné rozvádzanie vzduchu po celej budove alebo 
znečistené rozvodné potrubia. Konkrétne údaje o jednotlivých zložkách vzduchu 
poskytnú výsledky meraní rôznych faktorov (napr. teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu, 
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intenzita osvetlenia, elektromagnetické polia, ióny, prach, baktérie vo vzduchu, obsah oxidu 
uhoľnatého, oxidu uhličitého). Keďže mnohé z nich sú nákladné a ľahko ovplyvniteľné 
rôznymi faktormi, ich použitie treba dôkladne zvážiť. 

Po stanovení problematických miest sa vhodnými opatreniami dá minimalizovať 
negatívny vplyv prostredia na zamestnancov. Niekedy stačí vykonať len menšie úpravy (napr. 
zmeniť intenzitu vetrania, vymeniť nevhodný nábytok, použiť iné čistiace prostriedky), 
v iných prípadoch je riešenie zložitejšie. Po realizácii opatrení je vhodné opätovne zhodnotiť 
situáciu v budove.  

Ako aj v iných oblastiach života, najlacnejšia a najvýhodnejšia je prevencia tzn. dbať pri 
projektovaní a výstavbe budov na splnenie kritérií bezpečnosti a environmentálnej kvality 
prostredia, ktoré významným podielom prispievajú k produktivite užívateľov budovy. 
 
Tepelná pohoda 

Stav rovnováhy medzi subjektom a prostredím bez zaťažovania termoregulácie.                        
Tepelnú pohodu ovplyvňujú zdravotný stav organizmu, vek, pohlavie, odev či návyk na určité 
teplotné podmienky. Okrem toho závisí aj od činnosti človeka, s čím súvisí výmena tepelnej 
energie s okolím, človek tepelnú energiu buď prijíma z prostredia alebo ju vydáva. Človek cíti 
tepelnú pohodu, ak tvorba tepla v organizme zodpovedá množstvu tepla, ktoré sa z organizmu 
odvádza (kondukciou, konvekciou, radiácou a evaporáciou). 

Tepelná pohoda sa vyjadruje tzv. indexom tepelnej pohody. Existuje niekoľko metód na 
jeho výpočet. Efektívna ekvivalentná teplota je teplota pokojového vzduchu (v = 0m/s) 
nasýteného vodnou parou (φ = 100%), ktorá vyvoláva u väčšiny ľudí ten istý tepelný pocit 
ako prostredie daného tepelného stavu. Napríklad vzduch s teplotou 20 °C, relatívnou 
vlhkosťou 50 % a rýchlosťou prúdenia 2 m/s vyvoláva u väčšiny ľudí také pocity ako vzduch 
s teplotou 13,3 °C nasýtený vodnými parami za bezvetria. Za týchto podmienok je teplota 20 
°C ekvivalentná teplote 13,3 °C, pretože vyvoláva rovnaký efekt. Zisťuje sa výpočtom alebo 
z nomogramov. 

Výsledná teplota guľového teplomera (tzv. guľová teplota alebo globeteplota) je ďalším 
jednoduchým indexom tepelnej pohody. Vyjadruje vzťah medzi teplotou vzduchu a účinnou 
teplotou okolitých plôch, ktoré človeka obklopujú. Zahrňuje teda aj vplyvy konvekčného 
a radiačného tepla na človeka. Meria sa Vernonovým - Joklovým guľovým teplomerom. 

Refrigeračná hodnota (schladzovacia hodnota alebo katahodnota) vyjadruje komplexné 
vplyvy teplôt vzduchu a rýchlosti prúdenia na výdaj tepla z organizmu. Určuje sa Hillovým 
katateplomerom. 

Číslo pohody vystihuje lepšie zónu tepelnej pohody ako refrigeračná hodnota. Je 
definovaná ako pomer teploty vzduchu k refrigeračnej hodnote (katahodnote) 

P = Ta/H 
Životné alebo pracovné prostredie, vytvárajúce z fyzikálneho hľadiska subjektívny pocit 

tepelnej pohody u primerane oblečeného a stravovaného dospelého zdravého človeka, pokiaľ 
súčasne nevyvíja namáhavú telesnú činnosť, je charakterizovaná týmito hodnotami: 

Teplota vzduchu: Ta = 19 – 24 °C 
Relatívna vlhkosť vzduchu: φ = 30 – 60 % 
Rýchlosť prúdenia: v < 0,2 m/s 
Efektívna ekvivalentná teplota: 
Tef  = 15 -19,5 °C v zime 
Tef  = 16,8 - 22,0 °C v lete 
Výsledná teplota guľového teplomera: Tg = 20 – 26 °C 
Refrigeračná hodnota: H = 210 - 420 W.m2 
Číslo pohody: P = 0,06-0,12 W-1.m2.°C 
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Účinok prachu na ľudí 

Do organizmu sa dostáva prach selektívne podľa veľkosti častíc. Najnebezpečnejšie sú 
častice s rozmermi 0,1 až 5 μm, ktoré môžu penetrovať až do pľúcnych aleveol (tzv. 
respiračný aerosól – respirabilná frakcia). Väčšie a ťažšie častice (nad 5 μm) sa zachytávajú 
na mukóznej membráne v nose, hltane, priedušnici a prieduškách, odkiaľ sú odstraňované 
fyziologickými čistiacimi mechanizmami vo vydychovanom vzduchu, kašľom alebo častejšie 
prehltnutím. Častice veľkosti pod 0,1 μm sú z väčšej časti z pľúc vydychované von.  

Zvýšená koncentrácia prachu v pracovnom ovzduší vedie k zvýšenej tvorbe hlienu 
a kašľu, čo spolu s inými faktormi (chemické škodliviny, fajčenie) ovplyvňuje zhoršenie 
samočistiacej schopnosti pľúc a zvyšuje náchylnosť k rôznym ochoreniam dýchacích ciest.  

Účinok prachu závisí od dĺžky pôsobenia, množstva častíc prachu, jeho chemického 
zloženia a fyzikálnych vlastností (veľkosť, tvar), ako aj od individuálneho zdravotného stavu 
zamestnancov, najmä činnosti dýchacích orgánov a celkovej imunity človeka. Podľa zmien, 
ktoré prach v pľúcach a dýchacích cestách vyvoláva, sa členia na prachy 
- s prevažne fibrogénnym účinkom (kremeň, kristobalit, čierne uhlie, koks, šamot, 

zlievárenský prach),  
- s možným fibrogénnym účinkom (sadze, zváračské dymy, bentonit),  
- s prevažne nešpecifickým účinkom (hnedé uhlie, vápenec, mramor, pôdne prachy, 

popolček, škvara, oceliarska troska, vysokopecná troska),  
- s dráždivým účinkom (minerálne, textilné, živočíšne, rastlinné prachy, 
-  minerálne vláknité (azbest, umelé minerálne vlákna). 

Fibrogénny účinok prejavujúci sa nezvratnými zmenami v pľúcach (tvorbou väziva v 
tkanive pľúc, tzv. pľúcna fibróza) je charakteristický najmä pre kremičitý a azbestový prach, 
no je pravdepodobný u všetkých vláknitých prachov (napr. wolfrám, karbid titánu, berýlium, 
mastenec alebo hliník, ale vyskytuje sa aj u niektorých rastlinných prachov). Prašné ochorenia 
(silikóza) sú spôsobené depozíciou jemného prachu v pľúcnych alveolách. Inhalácia 
azbestového prachu vedie k tvorbe malígnych tumorov (bronchiálny karcinóm a mezotelióm). 
Dôkazom expozície je prítomnosť vlákien azbestu v slinách zamestnancov. 

Toxicky pôsobí inhalácia prachu s obsahom ťažkých kovov, napr. olova, ortuti, alebo 
kadmia. Toxický účinok má nielen priamo na pľúca, kde sa vstrebáva, ale na celý organizmus, 
napr. pečeň, obličky, nervový systém. Po požití častíc prachu sa ich toxický účinok môže 
ukázať v tráviacej sústave. O toxickom účinku prachu rozhoduje celková hmotnosť 
vdýchnutých častíc, ktorá závisí od koncentrácie prachu v pracovnom ovzduší, dĺžky 
expozície a pľúcnej ventilácie, úmernej namáhavosti vykonávanej práce. 

Dráždivý účinok prachu zasahuje najmä kožu, spojivky a sliznice dýchacieho traktu, 
pričom dochádza k ich sčervenaniu, opuchu, svrbeniu, slzeniu, kýchaniu a kašľu. Pôsobenie 
dráždivých prachov môže byť mechanické (napr. bavlna, ľan, konope, srsť, sklo, cement) 
alebo chemické (pálené vápno, hydroxidy). Dráždenie mukóznej membrány priedušiek vedie 
k reflexnej kontrakcii hladkej svaloviny (bronchiálna obštrukcia). Prašnosť pracovného 
prostredia sa významne podieľa aj na vzniku alergií, ktoré sa prejavujú hlavne vo forme 
žihľavky, sennej nádchy a prieduškovej astmy.  Týka sa to prevažne prachu rastlinného 
a živočíšneho pôvodu – múka, slama, srsť, chlpy, perie, plesne. Príkladom bronchiálnej astmy 
s okamžitou reakciou je astma vyskytujúca sa u pekárov ako následok inhalácie prachu 
z múky. Iný typ astmy s oneskorenou reakciou je spôsobený rôznymi chemickými látkami 
(napr. chinón v dreve). Zvyčajne je spojená s rinitídou a chronickou bronchitídou.    

Rádioaktívny prach, ktorý reprezentujú napr. urán alebo rádium môže viesť k narušeniu 
biologických štruktúr a genetickým poškodeniam. Niektoré vláknité prachy majú 
karcinogénny účinok, napr. nikel, chrómany, azbest (→ Karcinogénna látka). Prach môže 
obsahovať aj zárodky baktérií, plesní a vírov, čo taktiež negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie.  
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Vetranie 

Pojem vetranie zahŕňa riadenú výmenu vzduchu v danom priestore, pri ktorej sa 
odvádza z priestoru vnútorný vzduch a privádza sa vonkajší, prípadne zmes vonkajšieho 
a obehového vzduchu, pričom sa upravujú jeho tepelno-vlhkostné parametre (→ Druhy 
vetrania).  

Vzduch vo vnútorných priestoroch je znečisťovaný pobytom ľudí a technologickými 
procesmi. Človek do svojho okolia vylučuje oxid uhličitý, teplo, vodnú paru a pachy 
vznikajúce rozkladom epitelu kože, slizníc, prípadne rôzne choroboplodné zárodky (baktérie, 
vírusy, plesne). V dôsledku fajčenia sa do ovzdušia dostávajú látky ako amoniak či metán. 
Človek, ktorý nepracuje fyzicky, spotrebuje 5 až 10 l vzduchu za minútu. Pri fyzickej námahe 
spotreba vzduchu výrazne narastá. V nevetraných priestoroch s prítomnosťou ľudí sa vo 
vzduchu znižuje obsah kyslíka, subjektívne pociťovanú zhoršenú kvalitu vzduchu však 
spôsobuje najmä zvýšený obsah oxidu uhličitého, vodnej pary a pachov.  

V priemyselných prevádzkach je hlavným problémom znečistenie vzduchu chemickými 
škodlivinami a prachom. Ich čiastočnú elimináciu je možné dosiahnuť voľbou vhodnej 
technológie, hermetizáciou výrobných zariadení a miestnym odsávaním v mieste ich vzniku 
(→ Prevencia šírenia prachu v pracovnom ovzduší – technické opatrenia, Miestne odsávanie). 
Napriek tomu zvyčajne určité množstvo látok unikne do pracovného prostredia, preto treba 
zabezpečiť ich zriedenie efektívnym vetraním, aby sa neprekročili hodnoty najvyšších 
prípustných hodnôt. 

Rozhodujúci vplyv na optimálne fungovanie celkového vetracieho systému má 
rozmiestnenie vstupov a výstupov vzduchu, odsávacieho ventilátora, zdroja prachu, 
pracovného miesta i zamestnancov. Znečistený vzduch by mal smerovať od dýchacej zóny 
zamestnanca, čo je však ťažké dosiahnuť, najmä ak sú jednotlivé pracovné úkony vykonávané 
na viacerých miestach. Prívod a odvod vzduchu musia byť riešené tak, aby bol zamestnanec 
v prúde neznečisteného vzduchu.  

Ani pri správne naprojektovanom vetracom systéme sa však prach nepohybuje v prúde 
smerom od zdroja k výstupu vzduchu, ale v dôsledku turbulentného zmiešavania sa rozširuje 
v priestore. Ďalší problém predstavuje tvorba vírov, ak je vzduch privádzaný od chrbta 
človeka, čo sa prejaví vstupom znečisteného vzduchu do dýchacej zóny. Na zabezpečenie 
efektívnosti sa musí čistý vzduch pohybovať medzi podlahou a výškou do troch metrov. Vo 
veľkých priestorov sa zvyčajne vyžaduje vysoká rýchlosť výmeny vzduchu, čím sa stáva 
prirodzené vetranie nedostačujúce a je nevyhnutné použiť ventilátory.  
 
Vetranie baní 

Teplota, vlhkosť a kontaminácia ovzdušia v baniach je odlišná od atmosferických 
podmienok na povrchu zeme, no aj medzi jednotlivými baňami existujú rozdiely v závislosti 
od miestnych podmienok. Všeobecne platí, že vzduch v baniach obsahuje menej kyslíka 
a trocha oxidu uhličitého ako normálny atmosferický vzduch. S rastúcou hĺbkou sa okrem 
toho zvyšuje teplota prostredia. Medzi najtypickejšie látky nachádzajúce sa vo vzduchu patria 
metán (hlavne v uhoľných baniach), oxid uhoľnatý, sírovodík, splodiny vznikajúce pri chode 
banských strojov a značné množstvo prachu.  

Cieľom vetrania v baniach je zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu, ktorý je 
nevyhnutný pre dýchanie zamestnancov, umožňuje nastoliť vhodné mikroklimatické 
podmienky, najmä primeranú teplotu a zabezpečuje zriedenie a odvádzanie škodlivých alebo 
výbušných plynov a prachov. Povinnosťou zamestnávateľa je zavedením preventívnych 
opatrení predchádzať výskytu výbušného alebo zdravie ohrozujúceho ovzdušia. Prijaté 
opatrenia by mali zabraňovať hromadeniu škodlivých látok v ovzduší, umožňovať ich 
oddelenie alebo odstránenie pri zdroji, príp. zriedenie koncentrácie na úroveň, ktorá 
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nepredstavuje zdravotné riziko. V miestach, kde môžu byť zamestnanci vystavení zdraviu 
škodlivému ovzdušiu, musí byť k dispozícii dostatočný počet primeraných dýchacích 
a oživovacích prístrojov, ktoré treba vhodne skladovať a udržiavať. V takých prípadoch sa 
však na pracovisku musí nachádzať dostatočný počet zamestnancov vyškolených na 
používanie týchto prístrojov.  

Pri určovaní množstva privádzaného vzduchu sa berú do úvahy najmä množstvá  metánu, 
oxidu uhličitého, radónu, splodín vznikajúcich pri trhacích prácach, výfukové splodiny 
dopravných strojov, počet zamestnancov a mikroklimatické podmienky.  

Vo väčšine prípadov je prirodzené vetranie nepostačujúce, preto sa využíva nútené 
vetranie. Vetranie treba prevádzkovať tak, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu 
spôsobujúcemu tepelnú nepohodu. Hlavné vetranie sa zabezpečuje pomocou jedného alebo 
viacerých mechanických ventilátorov, pričom treba prijať opatrenia na zabezpečenie ich 
stabilného a kontinuálneho chodu. Činnosť ventilátorov sa musí kontinuálne sledovať, ich 
prípadné zastavenie signalizuje automatické poplachové zariadenie. Za určitých okolností sa 
zavádza aj prídavné vetranie, ktoré sa inštaluje len v určitých miestach bane.  

Vo veľkých baniach sa dodávaný vzduch môže rozdeliť do niekoľkých samostatných 
vetracích okruhov. Tok vzduchu je zvyčajne usmernený tak, aby čerstvý vzduch po dosiahnutí 
najnižšej úrovne stúpal smerom nahor cez jednotlivé časti bane (tzv. vzostupné vetranie). 
V určitých prípadoch sa však využíva aj opačný tok vzduchu (zostupné vetranie). Pri 
projektovaní vetracieho zariadenia sa obyčajne zohľadňuje aj prirodzený smer toku vzduchu, 
aby ho mechanické vetranie vhodne dopĺňalo (→ Rýchlosť prúdenia vzduchu). Distribúciu 
vzduchu do rôznych častí bane umožňujú sklápacie alebo posúvacie dvere (vzduchové 
uzávery) a regulátory.  

Kvalitu práce výrazne ovplyvňuje teplota prostredia. Niektoré bane sú v zimnom období 
chladné, preto sa privádzaný vzduch ohrieva v špeciálnych ohrievačoch. So vzrastajúcou 
hĺbkou sa zvyšuje teplota čo má za následok, že v hlbokých baniach vzduch privádzaný 
z povrchu nemá schopnosť udržať primeranú teplotu pracovného prostredia. Medzi používané 
metódy na úpravu teploty vzduchu patria mechanické ochladzovacia jednotky alebo 
rozstrekovanie chladiacej vody cez teplý vzduch.    

Pre prípad havarijných situácii v bani (požiar, výbuch) musí byť vypracovaný plán 
vetrania. Plán vetrania s podrobnosťami vetracieho systému treba pravidelne aktualizovať 
a musí byť k dispozícii na pracovisku. Poruchy činnosti ventilátorov bývajú spôsobené 
predovšetkým výpadkom elektrického prúdu a nepredstavujú okamžité ohrozenie baníkov, 
napriek tomu je však potrebné zastaviť práce a stiahnuť ich z pracoviska 

 
Vetranie prevádzok bez denného svetla 

V prevádzkach bez okien a možnosti prirodzeného vetrania musí byť zriadené nútené 
vetranie, ktoré zabezpečuje výmenu vzduchu. V mnohých prípadoch však v týchto 
podmienkach zamestnanci pociťujú subjektívnu nepohodu aj pri zabezpečení vhodných 
parametrov vzduchu (teplota, vlhkosť, intenzita vetrania). Vysvetľuje sa to viacerými 
nedostatkami klimatizácie ako je nedostatok záporných iónov, zmena elektrostatického poľa 
či monotónnosť mikroklímy. 

  
Vykurovanie   

Vhodné tepelné podmienky sa v chladnom ročnom období dosiahnu vykurovaním, čiže 
umelým ohrievaním vzduchu v úplne alebo čiastočne uzatvorených priestoroch. Cieľom 
vykurovania je zabezpečiť tepelnú rovnováhu medzi človekom a okolím. Vykurovanie sa 
rozdeľuje z viacerých hľadísk.  



 127

Podľa umiestnenia zdroja tepla sa člení na miestne a ústredné (domové, diaľkové, 
blokové). Pri miestnom vykurovaní sa používajú kachle na uhlie, olej, naftu alebo elektrické 
zdroje. Pri ústrednom vykurovaní sa teplonosná látka (vykurovacie médium) ohrieva 
v ústrednom zdroji pre jednu alebo viacero budov (domová alebo bloková kotolňa).  

Podľa vykurovacieho média sa rozlišuje teplovodné, parné a teplovzdušné vykurovanie. 
Pri teplovodnom vykurovaní je obeh vody prirodzený alebo nútený (pomocou čerpadla). Pri 
parnom vykurovaní ohriata para v kotle kondenzuje vo vykurovacích telesách (radiátoroch) 
a odovzdáva im teplo. Spôsob vykurovania, pri ktorom je teplonosnou látkou vzduch sa 
označuje ako teplovzdušné vykurovanie. Vzduch sa ohrieva vo výmenníkoch tepla, odkiaľ sa 
rozvádza vzduchovodmi do vykurovaných priestorov a ochladený sa vracia späť do obehu. 
Teplovzdušné vykurovanie s mechanickým obehom vzduchu umožňuje menšie prierezy 
a členitejšie vzduchovody, lepšiu reguláciu vykurovania, príp. úpravu vzduchu (filtrácia, 
vlhčenie). Používa sa predovšetkým tam, kde sa vyžaduje veľká pohotovosť v prevádzke a 
rýchla regulácia výkonu (napr. veľké miestnosti priemyselných prevádzok, výstavných sál, 
zhromažďovacích miestností). 

Na vykurovanie možno použiť ako palivo plyn, kvapalnú látku, tuhé palivo alebo 
elektrickú energiu. Druh vykurovacích telies sa musí určiť tak, aby nedochádzalo 
k nežiadúcemu šíreniu škodlivín v ovzduší. V prašných prevádzkach sa preto nemôžu 
používať teplovzdušné systémy a v prevádzkach so vznikom plynných škodlivín sa nemá 
používať centrálne teplovzdušné vykurovanie s obehovým vzduchom. Vykurovacie telesá 
musia byť ľahko čistiteľné a hladké.  
 
Vzdušné ióny  

Vzdušné ióny vznikajú ionizáciou elektroneutrálnych molekúl prostredníctvom 
ionizujúceho žiarenia alebo elektrických výbojov. Takto vznikajúce ióny majú rôznu 
veľkosť, a teda aj pohyblivosť. Čím je ión ľahší, tým má väčšiu pohyblivosť. Podľa 
pohyblivosti sa rozlišujú ióny ľahké (aeroióny), stredné a ťažké (Langevinove). Ťažké ióny 
vznikajú ako agregáty ľahkých iónov alebo absorbovaním ionizovaných molekúl na povrch 
častíc tuhých látok (napr. prachu). Môžu mať záporný alebo kladný náboj. Súhrnne sa stredné 
a ťažké ióny niekedy označujú ako pseudoióny. 

Vo vonkajšom (prírodnom) prostredí sa vzdušné iónu tvoria pôsobením zemského 
elektrického poľa, kozmického a ultrafialového žiarenia. V čistom vzduchu (napr. v lese) je 
v 1 cm3 približne 1000 až 1500 ľahkých iónov, v mestskom ovzduší ich počet klesá na 80 až 
200 v 1 cm3. Vzduch s vysokým obsahom vlhkosti alebo znečistený prachom či dymom 
obsahuje väčšie množstvo stredných a ťažkých iónov. Všeobecne platí, že v ovzduší 
priemyselných aglomerácií prevládajú ťažké ióny, v ovzduší čistých oblastí ióny ľahké. 
Pomer počtu ľahkých iónov k ťažkým môže byť teda indikátorom stupňa znečistenia 
ovzdušia. Počet kladných a záporných iónov a ich pomer (tzv. unipolárny kvocient UQ) sa 
mení v priebehu dňa aj roka. 

Pri rozprašovaní vody do vzduchu sa vytvárajú kladné a záporné ióny oddeľovaním 
malých častíc z povrchu vody. Časť molekúl alebo skupín molekúl vody odtrhnutých 
z povrchu vody potom nesie záporný náboj, kým väčšie kvapky alebo celá hmota vody sa 
stávajú kladnými. Tento úkaz sa označuje ako Leonardov efekt. Z tohto dôvodu majú fontány 
v mestách nielen estetický význam, ale sú aj zdrojom vzdušných iónov. Výdatným zdrojom 
záporných aeroiónov sú vodopády, najmä na čistých horských riekach, kde sa nameralo až 
30 000 - 40 000 záporných iónov v 1 cm3.  

Vzdušné ióny v interiéri sa vytvárajú pôsobením elektrických polí rôznych prístrojov, 
ultrafialového žiarenia alebo vstupujú do budovy z vonkajšieho prostredia. Elektrické pole vo 
vnútri stavieb,  a tým aj úroveň iónov výrazne ovplyvňujú použité stavebné materiály. Z tohto 
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hľadiska sú najvhodnejšie drevo a tehly, pretože budovy s oceľovou alebo železobetónovou 
kostrou vytvárajú okolo vnútorného priestoru Faradayovu klietku.  

Vzduch s nedostatkom iónov je subjektívne označovaný ako ťažký, vzduch s prevahou 
kladných iónov ako dusno, vzduch s prevahou záporných iónov ako riedky a chladný 
a vzduch s optimálnym pomerom kladných a záporných iónov ako ľahký a čistý (Furchner 
1968). 

V dýchacej zóne človeka sa za prípustný počet záporných ľahkých iónov považujú 
hodnoty 250± 50 iónov v 1 cm3, optimálne hodnoty sú 1250± 250 iónov v 1 cm3. Prípustné 
hodnoty vychádzajú z hodnôt nameraných v čistom mestskom ovzduší, optimálne z hodnôt 
nameraných v lese. Na základe toho je prípustný unipolárny kvocient (UQ) 1,1± 0,9 
a optimálny 1,25± 0,15. 

Vzdušné ióny majú výrazný vplyv na zdravie ľudí. Aeroióny sú katalyzátormi 
biochemických reakcií a pôsobia na celkový stav nervového systému. Ľahké záporné ióny 
majú priaznivý účinok na hypertenziu, bronchiálnu astmu, reumatizmus, centrálny i periférny 
nervový systém. Redukciou serotonínu vyvolávajú trankvilizačný (ukľudňujúci) účinok 
a priaznivým ovplyvňovaním subjektívneho stavu človeka zvyšujú jeho výkonnosť.  Záporné 
ľahké ióny celkovo vyvolávajú pocit sviežosti. Kladné ióny pôsobia opačne, napr. inaktivujú 
enzýmy. Pôsobenie prevahy kladných iónov vo vzduchu je v prírode demonštrované 
nepriaznivým pôsobením niektorých suchých teplých vetrov (napr. fén, santanna, mistral) 
(Subman 1980). 

Ako ukazujú výsledky viacerých výskumov, nedostatočné množstvo vzdušných iónov 
ako prirodzenej zložky vzduchu môže byť jedným z faktorov podieľajúcich sa na vzniku 
syndrómu chorej budovy. Týka sa to najmä klimatizovaných priestorov, kde síce klimatizácia 
zabezpečí fyzikálne, chemicky a mikrobiologický čistý vzduch, ale zároveň ho ochudobní 
o vzdušné ióny. Extrémnym príkladom sú výsledky merania počtu iónov klimatizovanej 
budove v Nemecku s nastavenou teplotou 22 °C, relatívnou vlhkosťou 4 %, maximálnou 
rýchlosťou prúdenia vzduchu 0,2 m/s a s okennými žalúziami automaticky nastavovanými 
fotobunkou podľa uhlu dopadu slnka, kde sa nenašiel jediný kladný ani záporný ión (Svab 
1974). Okrem klimatizácie koncentráciu aeroiónov výrazne znižuje aj fajčenie.  

Pre pocit pohody je nevyhnutná rovnováha kladných a záporných iónov. V súčasnosti sú 
ľudia na pracoviskách obklopení mnohými zdrojmi kladných iónov (počítače, elektrické 
zariadenia) a zároveň sa kladné ióny dostávajú do interiéru ako produkty výfukových plynov 
a celkového priemyselného znečistenia. Tým nastáva nerovnováha elektroiónovej mikroklímy 
spojená s pocitmi únavy, vyčerpanosti, bolesťami hlavy, zníženou výkonnosťou, depresiami, 
podráždenosťou či dýchacími ťažkosťami.  

Nedostatok záporných iónov v ovzduší je možné nahradiť inštaláciou ionizátorov 
vzduchu, ktoré produkujú záporné ióny. Ionizácia vzduchu sa kedysi aplikovala v športových 
strediskách bývalého ZSSR a NDR na zvyšovanie výkonnosti športovcov. V súčasnosti sa 
aeroióny využívajú  pri liečbe viacerých ochorení, najmä dýchacích ciest, ale aj endokrinných 
žliaz, popálenín či nervového systému. Napr. v Českej republike je vzduch ionizovaný na 
operačných sálach nemocnice na Bulovke, v detskej liečebni dýchacích chorôb v Říčanech, 
ale aj v baletnej sále Národného divadla v Prahe.  

Záporné ľahké ióny sa ľahko viažu na nečistoty v ovzduší (prach, dym, hmla), čím 
zvyšujú svoju hmotnosť a sedimentujú. Vzduch sa tým síce čistí, ale aj ochudobňuje 
o aeroióny. Nečistoty so zápornými iónmi sú ľuďmi vdychované podstatne intenzívnejšie ako 
samotné, lebo telo človeka je nabité kladne. Preto by sa ionizátory nemali používať vo veľmi 
prašných priestoroch alebo miestach znečistených toxickými látkami, inak by dochádzalo 
k ich výraznejšiemu vdychovaniu. Ako prírodné ionizátory vzduchu fungujú soľné lampy, 
ktoré optimalizujú počet vzdušných iónov. Pôsobia priaznivo na organizmus človeka aj bez 
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rozsvietenia, ale rozsvietením sú záporné ióny intenzívnejšie vyžarované do okolia, čím 
zlepšujú elektroiónovú mikroklímu. 

Zvýšiť úroveň aeroiónov v interiéri je možné tiež ich prístupom z vonkajšieho prostredia, 
a to použitím vhodných stavebných materiálov (drevo, tehly) ako aj ich úpravou (napr. drevo 
bez povrchovej úpravy pohltí značné množstvo iónov na rozdiel od hladkej dyhy). Aeroióny 
vstupujú do budovy aj cez vzduchotechnické zariadenie, ak nie je kovové, ale napr. plastové.  
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VI.   Ergonómia a fyziologické aspekty BOZP 
 
 
Antropometria 

Odbor anatomickej antropológie zaoberajúci sa meraním jednotlivých častí ľudského 
tela, ich porovnávaním, pričom v rámci ergonómie a fyziológie práce sa poznatky využívajú 
na  tvorbu optimálnych pracovných miest, resp. na optimalizáciu pracovných miest už 
existujúcich. 
 
Biorytmus (Biorytmicita) 

Vlastnosť ľudského organizmu charakteristická tým, že jeho funkcie na všetkých 
úrovniach prebiehajú v rytme. Striedanie periód rôznej úrovne aktivity  a relatívneho pokoja 
prebieha v jednotlivých orgánoch a funkciách v rozdielnych časových intervaloch: 
cirkadianny rytmus (striedanie fáz bdenia a spánku) – 24 hodín, infradianny rytmus – perióda 
dlhšia ako 24 hodín (napr. menštruácia), ultradianny rytmus – perióda kratšia ako 24 hodín 
(srdcová činnosť, dychová frekvencia,, mozgové vlny, zrakové vnímanie atď.). Biorytmicita 
(cirkadianne rytmy, zmeny telesnej teploty, systolického a diastolického tlaku, dychovej 
frekvencie, i niektorých psychických funkcií) ovplyvňuje pracovnú pohotovosť k telesnej 
a duševnej činnosti. Z hľadiska výkonovej kapacity človeka je významný vzťah medzi 
vnútornými (biologickými) rytmami a vonkajšími (objektívnymi) rytmami (striedanie ročných 
období, dňa a noci, zmeny teploty, atmosférického tlaku atď.), ktoré vplývajú na priebeh 
bdenia a spánku, vhodnosť začiatku pracovnej doby, dĺžku a priebeh odpočinku. Pri 
nevhodnom striedaní pracovných zmien môže sa narušiť synchronizácia medzi vnútornou a 
vonkajšou rytmicitou. 
 
Časová snímka práce 

Jedna z metód hodnotenia záťaže človeka pri práci. Na základe pozorovania sa 
vypracuje zoznam percentuálneho zastúpenia jednotlivých pracovných činností, čo následne 
slúži na spracovanie a vyhodnotenie energetického výdaja. Odhad energetického výdaja pre 
jednotlivé činnosti sa najčastejšie vykonáva podľa údajov vypracovaných fyziológmi práce. 
 
Dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie  

Preťaženie svalových úponov dlhodobo zvýšeným svalovým napätím a nevhodnou 
pracovnou polohou. Zvýšenie vnútrosvalového napätia nepriaznivo ovplyvňuje prietok krvi 
svalom, pričom môže dôjsť k svalovej ischémii. Vplyvom ďalších metabolických zmien môžu 
vznikať lokálne svalové kontraktúry a ruptúry svalových vlákien. Ischémia 
a mikrotraumatizácia vedie k reaktívnej hyperprodukcii väziva tzn. fibroplastickej 
degenerácii. Tieto zmeny sú dočasne zvratné, ale pri pokračujúcej záťaži sa stávajú trvalými. 
 
Dynamický stoj 

Stoj s občasnou zmenou pracovnej polohy (prešľapovanie z jednej dolnej končatiny na 
druhú, z piat na špičky, možnosti poprechádzania, malé pohyby trupom apod.).  
  
Energetický výdaj 

Vydaná energia vykonanou prácou. Veľkosť energetického výdaja sa využíva ako miera 
pri hodnotení celkovej fyzickej záťaže pri konkrétnej činnosti. Maximálny pracovný 
energetický výdaj zodpovedá maximálnej spotrebe kyslíka, čo je maximálne množstvo 
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kyslíka za minútu, ktorý je srdcový a dýchací systém človeka schopný dodať pracujúcim 
svalom (aerobna kapacita človeka). Na výpočet pracovnej energetickej spotreby podľa polohy 
a pohybu tela (chôdza) a spôsobu vykonávania práce (množstvo namáhaných svalov 
a intenzita práce) sa používa metóda podľa I. Borského (Acta hygienica, epidemiologica et 
microbiologica, príloha č. 11, 2. diel, Praha IHE 1978) 
   
Ergonómia 

Vedecká disciplína založená na porozumení interakcií človeka, technických systémov, 
pracovných činností a pracovných podmienok. Synonymá: biotechnológia, ľudské 
inžinierstvo, inžinierska psychológia apod. 

Pojem ergonómia sa aplikuje jednak ako označenie oblasti vedeckých a technických 
vedomostí vo vzťahu k človeku a jeho práci, jednak ako ukazovateľ využívania 
a uplatňovania uvedených vedomostí v praxi na dosiahnutie vyššej úrovne vzájomnej 
adaptácie medzi človekom a jeho prácou z humanitného (zdravotného) a ekonomického 
hľadiska (produktivita práce). 

Základné oblasti ergonómie:  
- fyzická ergonómia  (zameraná na vplyv pracovných podmienok a pracovného prostredia 

na zdravie človeka – problematika pracovných polôh, manipulácia s bremenami, 
opakované pracovné pohyby atď.),  

- kognitívna ergonómia (zameraná na psychologické aspekty pracovnej činnosti – pracovná 
záťaž, procesy rozhodovania, interakcia človek - počítač, stres pri práci apod.),  

- organizačná ergonómia (zameraná na optimalizáciu sociálno-technických systémov, 
vrátane organizačných štruktúr, stratégií a postupov – sociálna klíma, komunikácia, režim 
práce a odpočinku, zmenová práca atď.). 
Špeciálne oblasti ergonómie:   

- myoskeletárna ergonómia (zameraná na prevenciu podmienených ochorení pohybového 
aparátu),   

- psycho-sociálna ergonómia (zameraná na psychologické požiadavky práce a stresové 
faktory),   

- participačná ergonómia (umožňuje posúdiť rizikové faktory práce vrátane etiológie, 
zmeny usporiadania pracoviska sú vykonávané za účasti zamestnancov, má značný 
motivačný význam),  

- rehabilitačná ergonómia  (zameraná na prípravu na povolanie handicapovaných osôb 
a na technické opatrenia pracovného miesta, nástrojov, strojov, pracovných podmienok, 
aby boli v súlade s výkonovou kapacitou človeka a jeho psychickým stavom  
a možnosťami). 

 
Ergonomická rehabilitácia 

Smer modernej rehabilitácie využívajúci poznatky o vzťahu medzi prácou a patológiou 
s cieľom prispôsobiť potreby práce kapacite človeka. Jej cieľom je obnoviť poškodené 
funkcie organizmu človeka a predísť invalidite. Ide o racionálne kombinovanú aplikáciu 
rehabilitačných prostriedkov a ergonomických opatrení s prihliadnutím na vlastný pracovný 
dej, pracovné miesto a pracovný výkon. Ďalšou úlohou je zabrániť vzniku organických zmien 
jednotlivých telových systémov a eliminovať negatívne faktory pracovného miesta 
a pracovného procesu. 
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Ergonomické hodnotenie 

Porovnávanie zistených hodnôt parametrov určitého pracovného systému s príslušnými 
legislatívnymi opatreniami, ako sú napr. hygienické predpisy, smernice, normy a všeobecne 
prijaté ergonomické zásady. 

Ergonomické kontrolné listy (tzv. check listy) 
Súbor ergonomických kritérií, napr. pre hodnotenie stacionárnych strojov, mobilných 

strojov, velínov a riadiacich centier, pracovísk s obrazovkami apod. obsahujúci údaje pre daný 
typ pracovného systému. 

Ergonomické kritériá 
K ergonomickým kritériám pre hodnotenie pracovných systémov patria:  

1. podlahová plocha pripadajúca na jedného zamestnanca,  
2. svetlá výška pracoviska,  
3. vzdušný priestor,  
4. pracovný priestor,  
5. pracovná – manipulačná rovina,  
6. priestor pre dolné končatiny,  
7. pracovná poloha,  
8. pracovné pohyby,  
9. pomer statickej a dynamickej práce,  
10. fyzická namáhavosť práce,   
11. požadovaná sila jednotlivých svalových skupín,  
12. manipulácia s bremenami,  
13. zrakové podmienky,   
14. farebné riešenie pracoviska,  
15. zrakové zdroje informácií,  
16. akustické podmienky,  
17. mikroklimatické podmienky,  
18. psychosociálne podmienky. 
 
Ergonomické parametre 

Hodnoty jednotlivých ergonomických kritérií, napr. rozmery pracovného miesta, limity 
prípustnosti fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, hmotnosti bremien, 
energetického výdaja apod. 
 
Evaporácia 

Množstvo vylúčeného potu. Ukazovateľ termálnej záťaže organizmu. 

Fyziológia práce 

Aplikovaná vedná disciplína nadväzujúca na poznatkovú sústavu všeobecnej fyziológie 
človeka, skúmajúca fyziologické procesy vo vzťahu k pracovnej činnosti. Zaoberá sa 
sledovaním reakcií ľudského organizmu a jeho jednotlivých systémov (obehový, tráviaci, 
dýchací, termoregulačný) a orgánov na pracovnú činnosť a pracovné prostredie 
a navrhovaním opatrení pre optimalizáciu pracovnej činnosti (vhodné časové rozloženie práce 
a odpočinku, primeraná namáhavosť, udržanie výkonnosti, vylúčenie predčasnej únavy 
apod.). Jej cieľom je pomôcť dosiahnuť pracovné podmienky a spôsob vykonávania práce, pri 
ktorých by sa optimálne využila výkonová kapacita človeka a vykonávaná práca by prispela  
k jeho telesnej a duševnej zdatnosti.  

Hlavné úlohy fyziológie práce: 
- skúmanie fyziologických procesov v organizme pri danom druhu práce, 
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- skúmanie zmien fyziologických funkcií pri súčasnom pôsobení ďalších faktorov (hluk, 
svetlo, tepelné žiarenie, vibrácie, ale aj pracovné tempo, organizácia práce apod.), 

- hľadanie spôsobov prispôsobovania pracovných podmienok človeku s cieľom, aby sa 
eliminovalo nadmerné pracovné zaťaženie poškodzujúce zdravie zamestnanca (úloha 
preventívneho pracovného lekárstva), 

- hľadanie spôsobov adaptácie človeka na danú prácu (napr. racionalizáciou pracovných 
pohybov) a vymedzenie limitov adaptability, 

- spolupráca s technikmi a ekonómami pri dosahovaní maximálnej produktivity v rámci 
krátkodobej alebo dlhodobej prípustnej záťaže zamestnanca. 

 
Chladová záťaž 

Situácia, kedy chemická termoregulácia nie je schopná udržať tepelnú rovnováhu 
v dôsledku tepelných strát ovplyvnených chladným prostredím. Vedomý pocit chladu je 
varovným signálom k obrane (napr. teplejšie sa obliecť) ešte pred tým, ako je aktivizovaný 
automatický systém ochrany pomocou trasu a metabolickej produkcie tepla. Ako kritická 
teplota telesného jadra sa udáva 36º C, pri ktorej klesá schopnosť racionálneho myslenia 
a duševné schopnosti. Pri stanovovaní režimu práce a odpočinku  pri nepriaznivých nízkych 
teplotách treba zohľadniť aj vplyv prúdenia vzduchu 
 
Kompenzačný pohybový režim 

Zaradenie uvoľňovacích cvikov s dôrazom na staticky zaťažované svaly do mikropáuz 
počas pracovnej zmeny hlavne pri činnostiach vykonávaných v dlhodobom stoji. 
 
Kyslíková spotreba 

Fyziologické kritérium pre posúdenie stupňa  svalovej záťaže dynamickou prácou. Pri 
dynamickej práci narastá prekrvenie svalu a to až do 75 % maximálnej kyslíkovej spotreby. 
Maximálna kyslíková spotreba je hodnota dosiahnutá pri určitej úrovni záťaže, ktorá sa už 
nezvyšuje, aj keď záťaž ešte narastá. 
 
Kyslíkový dlh 

Vzniká pri zvyšovaní dynamickej záťaže. Spôsobuje rýchlejšiu tvorbu svalových 
laktátov, ako ich je pracujúci sval spolu so srdcom, pečeňou a obličkami schopný 
metabolizovať.  
  
Pracovná poloha 

Postavenie tela (trupu, hlavy, krku, horných a dolných končatín) pri pracovnej činnosti 
v trojrozmernom priestore. Rozlišuje sa:  
- základná pracovná poloha – v ktorej pracovník zotrváva podstatnú časť pracovnej zmeny 

pri výkone hlavnej pracovnej činnosti,  
- vedľajšia pracovná poloha – v ktorej pracovník zotrváva pri vedľajších alebo pomocných 

pracovných úkonoch a operáciách, zvyčajne počas kratšej doby. 
 Z hľadiska vplyvu pracovnej polohy na kostrovo-svalový systém sa rozlišuje: 
- neutrálna poloha – s optimálnym postavením každého kĺbu, ktoré dovoľuje vyvinutie 

najväčšej sily, optimálnu kontrolu pohybu  a jeho najmenšiu záťaž,  
- fyziologicky vhodná (prirodzená) poloha – poloha trupu a končatín, ktorá nevyžaduje 

statické úsilie a výrazné odchýlky od neutrálnej polohy, 
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- fyziologicky nevhodná poloha – charakteristická výraznou zmenou polohy trupu (napr. 
predklonom, záklonom, úklonom, drepom, kľakom apod.) a končatín (napr. práca so 
zdvihnutými končatinami).  

 
Pracovné úchopové funkcie ruky 
- Úchop silový – prsty pri ňom obopínajú daný predmet s flexovanými prstami a zvierajú 

ho proti dlani. 
- Úchop presný – predmet je držaný medzi jedným alebo viac prstami a palcom. 
- Úchop objemný – úchop objemných držadiel vyžadujúci zvýšenú flexiu konečných 

medzičlánkových prstových kĺbov. 
 
Pracovné zaťaženie 

Miera vyváženosti medzi výkonovou kapacitou človeka s požiadavkami pracovnej úlohy 
(činnosti) a podmienkami, za ktorých sa  činnosť vykonáva. Rozlišuje sa:  
- záťaž nadlimitná (nadmerná) – preťaženie, kedy požiadavky prevyšujú výkonovú 

kapacitu človeka, 
- záťaž sublimitná (s voľnou výkonovou kapacitou) – nevyťaženie, kedy človek pri plnení 

pracovných úloh nevyužíva celý svoj pracovný potenciál. 
Vo fyziológii práce sa pojmom záťaž označuje najčastejšie fyzická (telesná) záťaž. 

Stúpajúca spotreba kyslíka v organizme je dôležitá charakteristika fyzického pracovného 
zaťaženia. Telo zabezpečuje zvýšené nároky na kyslík zvýšenou srdcovou a dychovou 
frekvenciou. Ukazovateľom fyzickej záťaže človeka je minútové obehové množstvo krvi, tzn. 
množstvo krvi v litroch, ktoré pri práci vypudí za minútu srdce do krvného obehu. V praxi sa 
ako ukazovateľ fyzickej záťaže zvykne používať počet tepov srdca za minútu, ktorý je  
priamoúmerný minútovej spotrebe kyslíka a dychová frekvencia.  

Okrem fyzickej záťaže pracovné zaťaženie determinujú aj neuropsychická a zmyslová 
záťaž. Vonkajšími zdrojmi neuropsychickej záťaže sú nároky na mentálne funkcie, vrátane 
zodpovednosti, nevhodná sociálna klíma, systémy organizácie práce, riadenia a komunikácie. 
Vnútornými zdrojmi sú pripravenosť a spôsobilosť človeka pre danú pracovnú úlohu 
a činnosť. Zdrojmi zmyslovej záťaže sú požiadavky na zrak a sluch, prípadne na iné zmysly 
a ich kvality. 
 
Profesionálne podmienené ochorenia chrbtice 

Funkčné poruchy chrbtice 

Obmedzenie pohyblivosti jedného alebo viac segmentov chrbtice (tzv. blokády). Sú 
sprevádzané svalovým spazmom (stiahnutie svalstva). Predstavuje  najčastejšiu bolesť chrbta 
vznikajúcu nesprávnym zaťažovaním chrbtice napr. pri vynútených pracovných polohách, 
prudkom pohybe apod. 

Bolesti krížov: 
- bolesti krížov zo zvýšeného prehnutia (hyperlordózy) bedrovej chrbtice - profesionálne 

podmienené bolesti krížov, kedy bolesť vzniká v dôsledku trenia tŕňových výbežkov 
bedrovej chrbtice pri pracovných činnostiach podmieňujúcich hyperlordózu, ako sú napr. 
práca v dlhodobom stoji, nosenie bremien pred trupom apod., 

- bolesti krížov z preťaženia - profesionálne podmienené bolesti krížov spôsobené 
poškodením príslušných chrbtových svalov a ich úponov pri dlhodobom statickom 
zaťažení alebo náhlom preťažení pri zdvihnutí bremena. 

Hypermobilita (väzivová nedostatočnosť) 
Zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch. Vplyvom niektorých pracovných činností (napr. 

v povolaní baletky, hudobníka) alebo športových činností (napr. gymnastky) kladúcich nárok 
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na opakovanú pohyblivosť kĺbov v extrémnych polohách dochádza k uvoľneniu kĺbových 
väzív. Dôsledkom sú bolesti vznikajúce pri statickej záťaži, pri polohách spojených s nárokmi 
na výdrž a pri otrasoch (napr. v dopravných prostriedkoch). 

Skolióza  
Vybočenie chrbtice. Rizikové sú profesie s dlhodobo vynúteným držaním tela, napr. zubní 

lekári, hudobníci, kaderníčky, servírky apod. 
Kyfóza  
Vyklenutie chrbtice dozadu (okrúhly chrbát) v dôsledku insuficiencie svalového korzetu. 

Prejavuje sa bolesťami medzi lopatkami. Vyskytuje sa pri profesiách spojených s dlhodobo 
predkloneným trupom, napr. obuvníci, zámočníci, stolári apod. 

Poškodenie medzistavcovej platničky 
Dochádza k nemu pri akútnom úraze napr. v dôsledku zdvihnutia ťažkého bremena alebo 

pri prudkom náhlom pohybe, (a to častejšie) v dôsledku dlhodobého pôsobenia mikrotráum  
pri ťažkej fyzickej práci alebo dlhodobom zaťažení v nefyziologických polohách (dlhodobý 
alebo opakovaný predklon, úklon apod.). 

Únavové zlomeniny chrbtice 
Odtrhnutie tŕňových alebo priečnych výbežkov stavcov chrbtice (často v oblasti prechodu 

krčnej a hrudnej chrbtice alebo v oblasti bedier) v dôsledku jednostrannej pracovnej záťaži 
opakovanými pohybmi (napr. hádzanie materiálu lopatou). 

Zmeny držania hlavy a krčnej chrbtice  
Ohnutie krčnej chrbtice podmienené vplyvom vykonávanej činnosti (profesie), ale aj 

mimo profesijnými vplyvmi): 
- predsunuté držanie hlavy – vzniká napr. pri dlhodobom sledovaní obrazovky, pri 

dlhodobej práci s pažami pred trupom, typická pre toto ochorenie je práca žeriavnika, 
- predklon hlavy – vyskytuje sa pri profesiách, ako sú napr. šičky, hodinári, zubní laboranti, 

pri práci s mikroskopom a je dôsledkom preťaženia dolnej krčnej chrbtice, 
- záklon krčnej chrbtice – je podmienený činnosťami vo vyššej  manipulačnej rovine, často 

so súčasným zdvihnutím horných končatín, ako sú napr. zvárači, montéri, maliari apod., 
- bočná asymetria – iniciovaná  činnosťami s prevažujúcim úklonom hlavy (napr. dlhodobé 

pridržiavanie telefónneho slúchadla ramenom), alebo s prevažujúcou rotáciou hlavy (napr. 
asymetrické umiestnenie monitoru počítača), príp. kombináciou úklonu a rotácie. 

 
Polohové a pohybové zaťaženie horných končatín   

Na vznik profesionálne podmienených ochorení krčnej chrbtice má vplyv polohovo-
pohybové zaťaženie horných končatín, pričom sa sem zaraďujú: často opakované práce 
horných končatín (kaderníčky, hudobníci apod.), činnosti vyžadujúce silovú záťaž ramien 
a rúk, práca so statickými prvkami (nosenie bremien na ramenách, tesári, kamenári, mäsiari 
apod.) a extrémne pracovné polohy zaťažujúce svaly ramenného pletenca a šije. 

Disfunkcie krčnej chrbtice.  
Patria k ním:degeneratívne zmeny krčnej chrbtice - ťažká fyzická práca a vynútené 

pracovné polohy môžu urýchľovať vznik degeneratívnych zmien a zvyšovať ich závažnosť. 
Príkladom sú profesie: baníci, mäsiari, tesári, ale aj zubní lekári atď. 
- syndróm tenznej šije – funkčná a organická dysfunkcia krčnej chrbtice v dôsledku 

svalovej alebo aj psychickej únavy pri statickej alebo opakovanej činnosti horných 
končatín. Subjektívne prevažuje bolesť a napätie v svaloch, úponové bolesti a svalové 
spazmy. Charakteristickými profesiami trpiacimi uvedeným syndrómom sú 
administratívne práce, práce pri počítači, práca pri pokladni, práca pri pásovej výrobe, 
práca šičiek ai. 

- syndrómy hornej hrudnej apertúry – rôzne formy neurovaskulárnej kompresie v oblasti 
hornej hrudnej  apertúry (oblasť ramenného pletenca a podkľúčových ciev). Subjektívne 
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ťažkosti spočívajú v zníženej citlivosti na vonkajšej strane ramena a na vnútornej strane 
predlaktia, opuch prstov apod.  

- tendinitídy (zápaly šliach) v oblasti ramena – väčšina profesionálne podmienených  
bolestí ramena  je spôsobená poškodením mäkkých tkanív v oblasti ramena, hlavne 
v zmysle „syndrómu manžety rotátorov“. Ďalšou profesionálne podmienenou tendinitídou  
je tendinitída dvojhlavého ramenného svalu, ktorej vznik je často iniciovaný rotačnými 
pohybmi predlaktia (napr. pri práci s obsluhou pák). 

 
Psychická kapacita  

Komplexná vzťahová jednotka vyjadrujúca súbor vzájomne sa podmieňujúcich 
relatívne stálych, ale aj situačne premenných faktorov (úroveň rozumových schopností, 
špeciálnych schopností, vedomostí a zručností, motivácie, charakterových vlastností atď.), 
ktorá sa premieta do konania a  do kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pracovnej 
výkonnosti. So narastajúcou  zložitosťou technických systémov sa zvyšujú aj požiadavky na 
psychickú kapacitu zamestnanca v zmysle príjmu a spracovania informácií, v rozhodovacích 
procesoch a nárokoch na osobnosť ako sú zodpovednosť, spoľahlivosť, odolnosť voči 
psychickej záťaži ai. (→ Psychická pracovná spôsobilosť). 
 
Režim práce a odpočinku 

Organizácia práce v čase, resp. organizáciu pracovného času. Predmetom režimu je 
najmä riešenie dĺžky pracovného týždňa, dĺžky pracovného dňa, doby začiatku a konca 
pracovnej zmeny, odpočinku medzi pracovnými zmenami, zmenovej a nočnej práce, spôsobu 
rotácie zmien, rozloženia pracovnej záťaže v priebehu zmeny, vynúteného pracovného tempa, 
systému prestávok, ich počtu a dĺžky v priebehu pracovnej zmeny apod. (→ Nočná práca, → 
Organizácia práce z hľadiska zaistenia BOZP, → Práca nadčas, → Práca na zmeny,→ 
Pracovný čas, → Prestávky v práci a doba odpočinku, → Zmenová práca a práca v noci). 

Režim práce a odpočinku by mal rešpektovať fyziologické limity stanovené pre prácu 
podľa pohlavia, veku, zapojených svalových skupín apod.  Prestávky majú obmedziť 
nadmerný energetický výdaj, jednostranné zaťaženie, znížiť únavu, zvýšiť motiváciu 
a výkonnosť. Význam účelného oddychu sa zvyšuje s narastajúcou namáhavosťou práce, 
s častým opakovaním a rýchlosťou pracovných úkonov, ako aj s monotónnosťou pracovných 
pohybov. Prestávky by sa mali zaradiť do fáz pracovnej zmeny, v ktorých nastáva pokles 
výkonu. Vhodný je pravidelný rytmus práce a prestávok, pričom viac prestávok má byť 
v druhej polovici pracovnej zmeny. Pri práci prevažne dynamického charakteru so zapojením 
veľkých svalových skupín je odporúčaný pomer trvania namáhavej pracovnej činnosti 
a trvania prestávky (odpočinku) 1:1. Pri prácach prevažne statických je potrebný dvoj až 
trojnásobne dlhší čas na odpočinok svalových skupín zapojených do pracovnej činnosti. 
Monotónna práca vyžaduje väčší počet prestávok s kratším trvaním. 
 
Sedenie a práca v sede 

Pracovná poloha v sede je výhodnejšia v porovnaní s prácou v stoji, keďže je 
charakterizovaná  nižším energetickým výdajom, nižšou únavnosťou, nižším zaťažením 
dolných končatín, kladie menšie nároky na obehový systém, umožňuje vyššiu stabilitu 
a ľahšie vykonávanie činností s nárokmi na jemnú koordináciu. Dlhodobé sedenie má však 
z hľadiska zaťaženia pohybového aparátu negatívne dôsledky v zmysle zmien držania tela, 
preťaženia svalového a väzivového systému, ovplyvnenia tlakov na medzistavcové platničky 
a z toho vyplývajúce zdravotné ťažkosti, napr. bolesti chrbta. V prevencii ochorenia chrbtice 
pri práce v sede sa uplatňujú jednak ergonomické požiadavky na vhodnú pracovnú stoličku 
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a jednak rehabilitačné prístupy v zmysle vhodného kompenzačného pohybového režimu, 
nácviku správneho sedenia apod. 
 
Senzorická kapacita 

Kapacita jednotlivých zmyslových orgánov tzn. analyzátorov. V rámci ergonómie 
a fyziológie práce sa najčastejšie uvádza zrak a sluch a ich kvality:  
- zrak – zraková ostrosť, farbocit, priestorové videnie, akomodácia a adaptácia oka (→ 

Adaptácia zraku, → Zrak, → Zraková záťaž, zraková únava, zraková pohoda),  
- sluch – sluchová kapacita, sluchová citlivosť atď. (→ Počutie). 
 
Stoj a práca v stoji 

Poloha tela, pri ktorej sa podstatná časť jeho hmotnosti prenáša na dolné končatiny. 
Pracovne podmienená poloha v stoji nie je obvykle strnulou polohou na jednom mieste, ale 
zvyčajne státie s občasným otáčaním sa a prechádzaním z miesta na miesto. Negatívne 
dôsledky práci v stoji sa zhoršujú pri činnostiach s obmedzenou možnosťou zmien polohy tela 
a prechádzania (zvýšené nároky na statickú záťaž dolných končatín, zvýšené stabilizačné 
nároky apod.). 
 
Svalová činnosť 

Všeobecná vlastnosť svalov. Schopnosť odpovedať na podnety:  
a) zmenou napätia svalu pri zachovaní jeho dĺžky – izometria 
b) zmenou dĺžky svalu pri zachovaní rovnakého napätia – izotónia. 
 

Svalová práca – dynamická pozitívna 
Izotonická činnosť, pri ktorej dochádza k stiahnutiu svalu a tento je vystriedaný predĺžením 
svalu tzn. jeho uvoľnením, relaxáciou. Príkladom je chôdza do kopca. 

 
Svalová práca - dynamická negatívna 

Izotonická činnosť slúžiaca k zabrzďovaniu pohybu. Príkladom je chôdza z kopca. 
 
Svalová práca statická 
Činnosť tohto typu je charakteristická izometrickým sťahom svalu po určitú dobu. Hoci 

z fyzikálneho hľadiska  to práca nie je ale z fyziologického hľadiska sem patria činnosti 
označované ako práca kvôli chemickým procesom prebiehajúcim v svale, ktoré sú blízke 
svalovej práci dynamickej. Veľkosť svalovej statickej práce je závislá od vydávanej svalovej 
sily a od doby, počas ktorej je sila vydávaná. 
 
Svalová sila 

Dosiahnutie maximálnej sily určitých svalových skupín pri definovaných podmienkach. 
Tréningom narastá a nečinnosťou klesá. 
 
Ťažká fyzická práca 

Práca vyžadujúca vynakladanie vysokého energetického výdaja alebo vyžadujúca 
značnú fyzickú silu. Je tiež charakterizovaná zaťažením obehového a dýchacieho systému 
a má odozvu v podporno-pohybovom systéme, najmä v oblasti bedrovej chrbtice. Aj keď sa 
podiel ťažkej fyzickej práce mechanizáciou a automatizáciou neustále znižuje, vyskytuje sa 
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 množstvo povolaní, ktoré vyžadujú značnú telesnú námahu, napr. baníci, stavební robotníci, 
lesní robotníci, ošetrovateľky a ošetrovatelia bezvládnych apod. 
 
Telesná zdatnosť 

Súhrn predpokladov pre vykonávanie pracovnej činnosti kladúcej nároky spojené 
prevažne s fyzickou námahou, čiže schopnosť organizmu vhodne reagovať na podnety 
a vyrovnať sa s fyzickou záťažou. Úroveň fyzickej zdatnosti je ovplyvnená funkciou 
kardiovaskulárneho a respiračného systému. 
 
Tepelná produkcia 

Metabolické teplo vznikajúce pri telesnej práci, ktoré pri nedostatočnej termoregulácii by 
sa v organizme kumulovalo a hrozilo by prehriatie organizmu – hypertermia. 
 
Termoregulácia 

Proces zachovávania tepelnej rovnováhy riadený termoregulačným centrom 
umiestneným v hypotalame. 
 
Únava    

Reakcia organizmu na preťaženosť prácou vzťahujúca sa na rad biologických funkcií 
a postihujúca celý organizmus najmä centrálny nervový systém, chemické zmeny krvi,  
metabolizmus, žľazy s vnútornou sekréciou atď. Únavou sa znižuje pracovná výkonnosť 
a zhoršuje sa koordinácia činnosti. Únava sa môže prejaviť v niektorých orgánoch alebo 
systémoch, napr. v podporno-pohybovom systéme.  

Pri vystupňovaní duševnej alebo telesnej námahy môže dôjsť k centrálnej únave, ktorá sa 
prejavuje celkovou poruchou koordinácie, koncentrácie, vnímavosti a pozornosti. Vyčerpanie 
organizmu sa v bežných pracovných podmienkach  nevyskytuje. Môže k nemu dôjsť 
v mimoriadnych situáciách, napr. pri haváriách a záchranárskych prácach, kedy sú 
mobilizované autonómne chránené výkonové rezervy (→ Výkonová pohotovosť).  

Od únavy je potrebné odlíšiť stav podobný únave vyvolaný monotónnosťou práce, tzn. 
stav, ktorý nie je vyvolaný veľkou intenzitou a namáhavosťou práce, ale nedostatkom 
podnetov (→ Únava a stavy podobné únave). 

Prevenciou únavy je zníženie intenzity pracovnej záťaže, skrátenie doby jej trvania, 
zaraďovanie prestávok v práci.  
 
Výkonnosť 

Schopnosť podať určitý výkon za jednotku času. V súvislosti s pracovnou činnosťou sú 
ukazovatele výkonnosti kvantitatívne a kvalitatívne hľadiská, ako napr. množstvo práce, 
vynaložené úsilie, spoľahlivosť práce atď.  

Výkonnosť jednotlivca je determinovaná telesnou konštitúciou (telesné rozmery), 
pohlavím, motorikou a svalovou silou (telesná zdatnosť), funkciou zmyslových orgánov 
a mentálnou spôsobilosťou.  

V súvislosti s telesnou výkonnosťou sa niekedy pojem výkonnosť aplikuje v zmysle 
maximálneho možného výkonu. Pri profesionálnej práci sa spravidla nevyskytuje podávanie 
maximálneho možného výkonu. Výnimkou môže byť krátkodobé podávanie takéhoto výkonu 
napr. v havarijných situáciách apod. 
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Výkonová pohotovosť  

Komplexná psychofyziologická veličina, ktorá je determinovaná vôľou podávať výkon 
(psychologická zložka) a telesnou (fyziologickou) výkonnosťou.  

Výkony vyžadujúce menej ak 40 % výkonnosti (maximálneho možného výkonu) podáva 
človek zvyčajne bez zvýšeného vôľového úsilia. Výkony vyžadujúce 40 – 60 % výkonnosti sú 
v rozmedzí fyziologickej výkonovej pohotovosti. Pri vrcholných výkonoch (napr. u 
trénovaných osôb v športe) je možné zmobilizovať zvyčajné disponovateľné výkonové 
rezervy, tzn., že sa môže mobilozovať až 80 % výkonnosti. Nad 80 % výkonnosti sú 
výkonové rezervy chránené autonómne, tzn., že sa nedajú ovplyvňovať vôľou a môžu sa 
uvoľniť iba vplyvom afektu a emócií napr. pri ohrození života (vyplavením adrenalínu).  

Časové hľadisko výkonovej pohotovosti:  
Fyziologická výkonová pohotovosť sa v rámci cirkadianneho rytmu mení a jej priebeh má 

dvojvrcholovú krivku s maximami okolo 9. a 19. hodiny a minimami okolo 14. a 3. hodiny. 
Tento rytmus ovplyvňuje miestny čas a nemožno ho meniť vplyvom vonkajších faktorov 
(napr. letným časom).  
 
Výkonová rezerva 

Pomer momentálne podávaného výkonu k maximálnemu možnému výkonu 
konkrétneho človeka, pričom človek prakticky nemá možnosť mobilizovať a aktivizovať do 
činnosti všetky výkonové rezervy. Úlohy pracovnej činnosti zvyčajne nepresahujú rozmedzie 
40 – 60 % výkonnosti, tzn. fyziologickú výkonovú pohotovosť. 
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VII.    Organizácia starostlivosti o BOZP, dozor, inšpekcia 
 
 
Audit systému riadenia BOZP 

Proces systematického preskúmavania činností uskutočňovaných v organizácii v 
záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich výsledkov, za účelom 
posúdenia, či sú v súlade s politikou BOZP, jej cieľmi a naplánovanými opatreniami, a či 
sú dostatočne účinné. Audit je viac ako bežná kontrolná činnosť. Umožňuje získať 
informácie nielen o tom, čo je v oblasti BOZP, jej riadenia a kontroly nedostačujúce, ale aj 
príčinách zistených nedostatkov a ako možno dosiahnuť nápravu. 

Z hľadiska rozsahu auditu môže ísť o audit komplexný a čiastočný. Komplexný audit 
zahŕňa hodnotenie všetkých prvkov systému riadenia BOZP, resp. preveruje organizáciu ako 
celok. Čiastočný audit sa zameriava sa na vybrané systémové prvky (alebo skupinu prvkov) 
riadenia BOZP, resp. preveruje len určitú organizačnú zložku (časť podniku). Napriek tomu, 
že komplexný audit je finančne a časovo najnáročnejší, je pre zamestnávateľa výhodný, 
nakoľko poskytuje najkomplexnejšie a najpresnejšie informácie, na základe možno vykonať 
potrebnú zmenu riadiacich a kontrolných mechanizmov. 

Podľa druhu môže byť audit externý alebo interný. Externý audit vykonávajú nezávislí 
externí experti (audítori). Interný audit zabezpečujú spravidla vyškolení zamestnanci 
organizácie, príp. iné osoby konajúce v zastúpení organizácie. Výhodou interného auditu je, 
že vlastní zamestnanci vykonávajúci audit sú viac zoznámení so situáciou v organizácii a 
spolupracovníci sú k nim obvykle ústretovejší, získané informácie však môžu byť vplyvom 
zamestnaneckého vzťahu skreslené. Výhodou externého auditu je väčšia objektívnosť a 
dôveryhodnosť získaných informácií. 

Nie je postačujúce vykonať audit systému riadenia BOZP jednorazovo. Je potrebné prijať 
opatrenia na periodický audit BOZP, na základe ktorého sa v pravidelných intervaloch zistí, či 
je systém riadenia BOZP, resp. jeho prvky, aplikovaný správne a či je efektívny. Organizácia 
musí stanoviť program auditov odvíjajúci sa od vyskytujúcich sa rizík a od výsledkov 
predchádzajúcich auditov. Program periodických auditov má určovať kompetencie audítorov, 
rozsah auditov, ich frekvenciu, metodológiu a spôsob zdokumentovania auditu. 
Dokumentácia činnosti auditu musí obsahovať všetky získané informácie týkajúce sa BOZP, 
resp. riadenia BOZP v organizácii, a analytickú časť, tzn. rozbor aktuálnej situácie na úseku 
BOZP a návrh opatrení na zlepšenie výkonnosti systému riadenia BOZP určený pre vrcholové 
vedenie organizácie.  
 
Bezpečnostno-technická služba 

Náročnosť úloh zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vyžaduje kvalifikovaný prístup k ich plneniu. Každý zamestnávateľ musí určiť spôsob, akým 
bude zabezpečovať úlohy pri zaisťovaní BOZP. Musí posúdiť, či plnenie týchto povinností  
bude bezprostredne sám zabezpečovať (resp. prostredníctvom vedúcich zamestnancov), alebo 
využije služby odborníka. Odborný výkon agendy na úseku BOZP zamestnávateľ 
zabezpečuje zriadením bezpečnostnotechnickej služby. Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva 
viac ako 100 zamestnancov, vyplýva povinnosť zriadiť bezpečnostnotechnickú službu zo 
zákona (v prípade vysokej miery ohrozenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov môže orgán 
dozoru nariadiť zriadenie bezpečnostnotechnickej služby aj pri nižšom počte zamestnancov). 

Požiadavka na povinné zabezpečenie odborného plnenia úloh zamestnávateľa na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola uplatnená v legislatíve SR v r. 1996 a vyplynula 
z pretrvávajúcich nedostatkov pri zaisťovaní ochrany zamestnancov v pracovnom procese zo 
strany zamestnávateľov. Povinné zriadenie funkcie bezpečnostného technika sa však 
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vyžadovalo už aj v minulosti. 
Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti vydalo v roku 1948 prvé rámcové smernice 

pre činnosť bezpečnostných technikov. Povinnosť ustanoviť kvalifikovaného bezpečnostného 
technika bola v  ČSR stanovená najprv v banských závodoch. Všeobecnú povinnosť ustanoviť 
bezpečnostných technikov po dohode s jednotnou odborovou organizáciou (ako orgánom 
dozoru) uložil vedúcim podnikov (závodov) zákon o bezpečnosti pri práci vydaný v r. 1951. 
V priebehu päťdesiatych rokov sa postavenie bezpečnostných technikov v podniku postupne 
znižovalo,  z úsporných dôvodov boli funkcie bezpečnostného technika často kumulované, v 
súvislosti organizačnými zmenami v riadení národného hospodárstva dochádzalo 
k zrušovaniu osvedčených funkcií bezpečnostných technikov na vyšších riadiacich orgánoch, 
aj v podnikoch a závodoch. Nový zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z r.1961 
a následne aj vykonávacie nariadenie vlády k Zákonníku práce z r. 1965 už neurčovali 
povinnosť, len ponechali možnosť ustanoviť kvalifikovaných pracovníkov (revíznych 
technikov, žeriavových referentov, odborných referentov) na plnenie povinností súvisiacich 
so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uvedené zmeny v legislatíve 
spôsobili, že v mnohých podnikoch úlohy na úseku BOZP zabezpečovali len pracovníci vo 
vedúcich funkciách. Prax ukázala, že vedúci zamestnanci pri plnení hospodárskych úloh v 
mnohých prípadoch opomínajú zohľadňovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, resp. nemajú dostatok vedomostí o tom, aké úlohy majú v záujme ochrany 
zamestnancov plniť a ako ich majú zabezpečiť. Zároveň sa v dôsledku technického rozvoja a 
vývoja v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvýšili nároky na odbornosť 
zamestnancov, ktorí zabezpečujú úlohy na tomto úseku.  Opätovne sa preukázala 
nevyhnutnosť riešiť problematiku bezpečnosti a zdravia pri práci prostredníctvom odborníkov 
poskytujúcich bezpečnostnotechnické služby. 

Bezpečnostnotechnickú službu vykonáva odborný pracovník bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (→ Bezpečnostný technik) alebo špecializovaný tím odborných 
pracovníkov, ktorý plní pre zamestnávateľa úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti práce, 
bezpečnosti technických zariadení a pri vytváraní zdravých pracovných podmienok. Pri 
svojej činnosti realizuje záujmy zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 
zdravia, ale spolupracuje aj so zástupcami zamestnancov, s komisiou bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a závodnou zdravotnou službou.  

Určenie počtu zamestnancov bezpečnostnotechnickej služby, ich pracovnej náplne a 
začlenenie tohto útvaru do organizačnej štruktúry podniku je v kompetencii zamestnávateľa. 
Úlohy bezpečnostnotechnickej služby v menších organizáciách spravidla vykonáva len jeden 
odborný pracovník (bezpečnostný technik). Ak to veľkosť organizácie, charakter výroby 
alebo charakter prevádzkových podmienok vyžadujú, zamestnávateľ na plnenie úloh 
bezpečnostnotechnickej služby určí podľa potreby viac odborne spôsobilých zamestnancov 
(viac bezpečnostných technikov, prípadne aj odborných pracovníkov na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok technických zariadení, skúšobných technikov, odborníkov na 
prácu s jedmi a látkami zdraviu škodlivými apod.), aby pokryl všetky činnosti, ktoré je v 
predmetnej oblasti potrebné zabezpečiť. Povinnosťou zamestnávateľa je vybaviť 
zamestnancov poverených plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby potrebnými 
prostriedkami a poskytnúť im dostatočný čas na plnenie zverených úloh. Z hľadiska  
organizačnej štruktúry je vhodným riešením začlenenie tohto útvaru pod riadenie  vrcholovým 
manažmentom. Bezpečnostný technik, resp. vedúci bezpečnostnotechnickej služby by mal 
byť v pozícii manažéra, ktorý po odbornej stránke usmerňuje riadenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a všetky aktivity súvisiace so starostlivosťou o bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov. 

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby môže zamestnávateľ zabezpečiť aj dodávateľským 
spôsobom prostredníctvom organizácie oprávnenej na výkon tejto činnosti. Zriadením 



 142

bezpečnostnotechnickej služby alebo zabezpečením úloh bezpečnostnotechnickej služby 
dodávateľským spôsobom sa  zamestnávateľ nezbavuje zodpovednosti za bezpečnosť pri 
práci a ochranu zdravia svojich zamestnancov. 

 
Bezpečnostný technik 

Odborný pracovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho úlohou je vytvárať 
pre zamestnávateľa odborné predpoklady pri plnení povinností v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a odbornými radami usmerňovať jeho aktivity pri vytváraní 
podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu. Činnosť bezpečnostného technika je 
zameraná predovšetkým na prevenciu vzniku nežiaducich udalostí, sledovanie úrovne 
starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v organizácii a predkladanie návrhov 
opatrení na zlepšovanie stavu a riadenia BOZP. Bezpečnostný technik priamo nezodpovedá 
za stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii, kde funkciu bezpečnostného 
technika vykonáva. Je zodpovedný za kvalitné plnenie úloh, ktorými bol poverený. Funkciu 
bezpečnostného technika môže vykonávať iba osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné podmienky 
stanovené zákonom. Bezpečnostný technik musí mať aspoň úplné stredné vzdelanie, a pokiaľ 
nezískal odbornosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci štúdiom, musí 
absolvovať odbornú prípravu a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti u právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Pokiaľ 
bezpečnostný technik vykonáva funkciu ako podnikateľskú činnosť, musí mať na túto činnosť 
oprávnenie. 

Pracovná náplň bezpečnostného technika nie je legislatívne upravená, stanovuje ju 
zamestnávateľ, v závislosti od charakteru prevádzky a pracovných podmienok v podniku. V 
súvislosti so zavedením inštitútu bezpečnostnotechnickej služby orgány dozoru vypracovali 
odporúčanie pre zamestnávateľov, v ktorom podrobne špecifikujú pracovnú náplň 
bezpečnostného technika. 

Bezpečnostný technik plní najmä metodickú, poradnú a kontrolnú funkciu. Usmerňuje 
vedúcich a ostatných zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a hygienických 
zásad, k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia. 
Vykonáva vstupné školenia BOZP a spolupracuje s príslušnými útvarmi zamestnávateľa pri 
pravidelnom školení vedúcich a ostatných zamestnancov a pri overovaní ich znalostí. 
Metodicky usmerňuje vedúcich zamestnancov útvarov zamestnávateľa pri plnení ich 
povinností v oblasti BOZP, spolupracuje s nimi pri vypracovaní riadiacich dokumentov, pri 
plánovaní a realizácii aktivít zameraných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri 
práci, najmä 
- koordinuje práce pri vypracovaní politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri 

vytváraní systému vzdelávania zamestnancov k BOZP, systému poskytovania OOPP a 
vnútropodnikového kontrolného, informačného a propagačného systému bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, 

- zabezpečuje s príslušnými útvarmi zamestnávateľa vypracovanie pravidiel a pokynov na 
zaistenie BOZP, miestnych prevádzkových predpisov pre prevádzku, obsluhu, údržbu a 
opravy technických zariadení, a tiež vyhotovenie plánovacích dokumentov, napr. 
harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení, plánu preventívnych 
lekárskych prehliadok, harmonogramu odstraňovania zistených závad apod., 

- spolupracuje pri vypracovaní zoznamu rizikových prác a zoznamu zakázaných prác pre 
ženy a mladistvých, 

- podieľa sa na vypracovaní záznamov a správ o pracovných úrazoch, poruchách 
technických zariadení a haváriách, a na rozboroch príčin týchto nežiaducich udalostí, 

- spolu s vedúcimi zamestnancami organizuje vykonávanie pravidelných previerok BOZP, 
predpísaných prehliadok a skúšok prevádzkovaných technických zariadení a meraní 
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škodlivín v pracovnom prostredí (napr. meranie hluku, osvetlenia, prašnosti, chemických 
škodlivín apod.) a spolupracuje pri odstraňovaní zistených nedostatkov. 
Zásadný význam má kontrolná činnosť bezpečnostného technika. Pri kontrole sa 

zameriava na stav budov, komunikácií, pracovísk, strojov, zariadení, náradia, nástrojov a 
pracovných pomôcok, ale aj pracovné prostredie, pracovné postupy a organizáciu práce, a 
zisťuje, či neohrozujú bezpečnosť a zdravie pri práci. Kontroluje funkciu a spoľahlivosť 
ochranných a zabezpečovacích zariadení a havarijných systémov, ako aj používanie 
ochranných zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov. Dohliada na 
dodržiavanie ustanovení bezpečnostných a hygienických predpisov, príkazov a pokynov a 
oboznámenosť zamestnancov s nimi. Preveruje, či zamestnávateľ zabezpečuje, aby 
zamestnanci vykonávali len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich zdravotnej a odbornej 
spôsobilosti. Ak na pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, 
predmetom kontroly je aj skutočnosť, či je v dohode medzi zamestnávateľmi určený rozsah 
zodpovednosti za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na 
tomto pracovisku. 

Zisťovať stav BOZP na pracoviskách, posudzovať úrazové a havarijné riziká a ohrozenia 
zdravia zamestnancov (z hľadiska fyzikálnych, chemických, biologických nebezpečenstiev 
a činiteľov ovplyvňujúcich psychické zaťaženie ) a vyšetrovať príčiny pracovných úrazov a 
iných nežiaducich udalostí je vo vzťahu k prevencii prvoradou úlohou bezpečnostného 
technika. Bezpečnostný technik predkladá zamestnávateľovi pravidelné informácie o stave 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách, vrátane uvedenia neodstrániteľných 
(zostatkových) ohrození a návrhy na zlepšenie BOZP, pracovných podmienok a pracovného 
prostredia. Vedie evidenciu školení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, evidenciu 
lekárskych prehliadok zamestnancov, evidenciu vyhradených technických zariadení a 
evidenciu pracovných úrazov, profesionálnych otráv, chorôb z povolania, havárií a porúch 
technických zariadení. Dohliada, aby sa u zamestnávateľa viedli predpísané prevádzkové 
doklady a sprievodná technická dokumentácia technických zariadení, vrátane dokladov o 
vykonaných prehliadkach a skúškach. 

Pri svojej činnosti bezpečnostný technik spolupracuje s orgánmi štátneho odborného 
dozoru nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia, orgánmi na ochranu životného 
prostredia apod.  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na spoločných pracoviskách 

V hospodárskej praxi sa často vykonávajú aktivity určitej vyžadujúce si spoluprácu 
viacerých zamestnávateľov alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie. Koordinácia 
činnosti týchto subjektov je významná nielen z hľadiska  zabezpečenia kvalitného výsledku 
vykonávanej činnosti, ale (ak sa pracovné úlohy plnia na spoločných pracoviskách) aj z 
hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nedostatočná vzájomná informovanosť o 
ohrozeniach a opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzájomné  
spoliehanie sa vedie ku vzniku nevyhovujúceho stavu v tejto oblasti. Je preto nevyhnutné, aby 
zmluvy uzatvorené medzi subjektami pôsobiacimi na spoločných pracoviskách, najmä ak 
tam plnia pracovné úlohy ich zamestnanci, obsahovali aj ustanovenia o  vzájomnom 
poskytovaní informácií o BOZP a riešili spoluprácu pri príprave a vykonávaní opatrení na 
zaistenie BOZP vrátane koordinácie tejto činnosti. V zmluve je vhodné špecifikovať otázky 
týkajúce sa starostlivosti o spoločne užívané objekty a zariadenia, udržiavania poriadku na 
spoločných pracoviskách, označenia zdrojov ohrozenia, zabezpečenia prostriedkov prvej 
pomoci, spôsobu a rozsahu kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci apod. 
Koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci býva spravidla poverený 
zamestnávateľ, ktorý má na spoločnom pracovisku najviac zamestnancov (koordináciu BOZP 
na staveniskách upravuje osobitný predpis → Koordinácia BOZP na stavenisku). 
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Aj pri uzatvorení dohôd v oblasti BOZP má každý zamestnávateľ naďalej povinnosť 
poskytnúť svojim zamestnancom, ktorí pracujú na spoločných pracoviskách, všetky 
informácie týkajúce sa možných ohrození a preventívnych opatrení, vrátane opatrení pre 
prípad vzniku mimoriadnej udalosti. Taktiež musí dbať na to, aby zamestnanci prácu 
nevykonávali, pokiaľ nemajú vytvorené podmienky pre bezpečný výkon práce. 

Aby sa jednoznačne deklarovala zodpovednosť, resp. miera zavinenia vzniku nežiaducich 
udalostí, musí byť medzi zamestnávateľskými, subjektami uzatvorená písomná dohoda, 
v ktorej sa určí, kto a v akom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok pre BOZP na 
spoločnom pracovisku (ak k dohode nedôjde, zodpovedá každý zamestnávateľ za bezpečnosť 
a zdravie svojich zamestnancov v plnom rozsahu).  
 
Bezpečnosť výrobku 

Výrobok, ktorý pri používaní v bežných alebo predvídateľných podmienkach počas 
doby stanovenej výrobcom (alebo doby obvyklej použiteľnosti) nepredstavuje pre užívateľa 
nebezpečenstvo poškodenia zdravia alebo iných hodnôt, resp. toto nebezpečenstvo je iba 
minimálne 

Každý výrobok, pokiaľ sa nevytvárajú dostačujúce predpoklady pre jeho bezpečnosť pri 
vývoji, projektovaní, konštruovaní, výrobe a následne i počas používania (resp. prevádzky), 
môže byť zdrojom ohrozenia zdravia. Významnou povinnosťou v oblasti BOZP, vzťahujúcou 
sa na každý subjekt, ktorý výrobky vyvíja, vyrába alebo používa, je vykonávať opatrenia, aby 
sa zvýšila bezpečnosť výrobkov na najvyššiu možnú mieru. Z hľadiska eliminácie rizika 
vyplývajúceho z výrobku sú najvýznamnejšie opatrenia v etape predvýroby a výroby, resp. 
pred uvedením výrobkov na trh, zamerané na odstránenie možných nebezpečenstiev 
a ohrození skôr, než sa výrobok stane predmetom používania. Preto sú stanovené povinnosti:  
- projektantov a konštruktérov zabezpečiť súlad projektov, konštrukčných diel a 

technologických postupov s požiadavkami predpisov na zaistenie BOZP, pričom súčasťou 
projektov, konštrukčných diel a technologických postupov musí byť vyhodnotenie 
neodstrániteľných  nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení a 
návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, 

- výrobcov a osôb uvádzajúcich výrobky na trh zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri ich používaní v určených prevádzkových, resp. 
užívateľských podmienkach, pričom musí byť preukázaná zhoda výrobkov so všeobecnou 
úrovňou bezpečnosti požadovanou predpismi, resp. s technickými požiadavkami na 
určený výrobok (→ Posudzovanie zhody). Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh 
sú povinní poskytnúť užívateľovi informácie o tom, aké ohrozenia z používania výrobku 
vyplývajú, a ako sa chrániť proti týmto ohrozeniam. 
V etape používania výrobkov sa ich bezpečnosť zaisťuje pravidelnou údržbou, príp. 

opravami. Pri výrobkoch určených na profesionálne použitie (strojov a zariadení, nástrojov, 
priemyselných budov apod.) sa systematické udržiavanie (príp. aj zvyšovanie) ich bezpečnosti 
zaisťuje systémom údržby a opráv. Je to systematické plánovanie, organizačné zabezpečenie, 
riadenie a dokumentovanie všetkých technických a organizačných opatrení zameraných na 
údržbu alebo obnovu (opravu) prevádzkyschopného stavu zariadení podniku (budov, 
pracovných prostriedkov, ochranných pracovných  prostriedkov apod.) počas ich životnosti 
tak, aby mohli spĺňať požadovanú funkciu. Súčasťou údržby a opráv je aj kontrola 
technického stavu, resp. vyhľadávanie závad a vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok 
technických, signalizačných a havarijných zariadení. Z hľadiska predchádzania vzniku 
úrazov, havárií a porúch technických zariadení má význam predovšetkým preventívna údržba, 
ktorá sa vykonáva na základe plánu údržby a opráv, nie na základe skutočného stavu objektu 
údržby (zariadenia, stroja, budovy apod.). Plán údržby a opráv je dokument, ktorý uvádza 
rozsah a cyklus (časový interval alebo dobu prevádzky budov, pracovných prostriedkov 



 145

apod.) preventívnej údržby a plánovaných opráv, počas ktorého sa vykonávajú v určitej 
postupnosti v súlade s požiadavkami technickej dokumentácie predpísané druhy preventívnej 
údržby a opráv. Organizácia musí byť schopná zabezpečiť dostatočné materiálno-technické a 
personálne zdroje pre vykonávanie nevyhnutnej údržby a opráv. Súbor prostriedkov, rozsah  
dokumentácie a personálnych kapacít určených na udržanie a obnovenie prevádzkyschopnosti 
zariadení, na ktoré sa údržba vzťahuje, musí zodpovedať druhu objektov, podmienkam ich 
využívania, a požiadavkám na preventívnu údržbu a opravy.  
 
Dohľad nad posudzovaním zhody  

Kontrola vykonávaná orgánmi dohľadu (napr. Slovenskou obchodnou inšpekciou, 
orgánmi inšpekcie práce), ktorou sa overuje či určené výrobky (→ Posudzovanie zhody), 
resp. aj ostatné výrobky, ktoré boli umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky, spĺňajú 
podmienky stanovené predpismi (tzv. trhový dohľad). Cieľom trhového dohľadu je 
zabezpečiť pri zistení nezhody výrobku s požiadavkami predpisov alebo pri dôvodnom 
podozrení, že výrobok môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, potrebné ochranné opatrenia. 
Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh 
na určitý čas, alebo môže vydať úplný zákaz ich uvádzania na trh, resp. príkaz na ich 
stiahnutie z trhu v prípade, že výrobky ohrozujú zdravie a majetok osôb alebo životné 
prostredie. Ochranným opatrením je aj uloženie povinnosti bezodkladne informovať 
o nebezpečenstve spojenom s určitým výrobkom osoby, ktoré by mohli byť tomuto 
nebezpečenstvu vystavené pri použití výrobku. 

Osobitnou formou dohľadu nad posudzovaním zhody je colný dohľad. V rámci colného 
dohľadu je colný orgán oprávnený kontrolovať, či dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode 
alebo certifikát zhody a značku zhody. Vykonávanie colného dohľadu má význam v tom, že 
výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko, colný orgán neprepustí do režimu voľného obehu.  
 
Dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (všeobecne) 

Právo zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaručujú 
príslušné právne úpravy. Napriek tomu dochádza často k ich nerešpektovaniu zo strany 
zamestnávateľov, či už z dôvodov uprednostňovania ekonomických záujmov alebo z dôvodov 
neznalosti. Štát preto musí vytvárať mechanizmy, ktorými presadzuje uplatňovanie 
ustanovení právnych predpisov o BOZP v hospodárskej praxi. Potrebnú účinnosť 
legislatívnych opatrení zameraných na zaistenie ochrany zamestnancov v pracovnom 
procese zabezpečuje štát prostredníctvom orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci.  

Hlavnou úlohou orgánov dozoru je vykonávať v kontrolu, ako zamestnávatelia a 
zamestnanci dodržiavajú predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť práce, bezpečnosť 
technických zariadení a na pracovné podmienky, a v prípade potreby navrhnúť opatrenia na 
zlepšenie zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia v dozorovaných organizáciách. Orgány 
dozoru sú oprávnené vydať príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Charakteristická pre 
tieto orgány  je aj ich represívna funkcia. Majú právo sankcionovať podnikateľov, resp. 
zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí porušujú príslušné predpisy, a to uložením finančného 
postihu, alebo formou zákazu (zákazu činnosti, zákazu používania zariadenia, jeho uvedenia 
do prevádzky apod.). 

Dozorované subjekty sú povinné vytvárať podmienky na kontrolnú činnosť dozorných 
orgánov najmä tým, že umožnia zamestnancom týchto orgánov vstup do objektov a na 
pracoviská, na ktoré sa vzťahuje ich pôsobnosť a poskytnú im vhodné materiálne a technické 
podmienky na vykonanie kontroly, potrebné doklady, informácie a iné podklady potrebné pre 
výkon dozoru. 
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Orgány dozoru okrem kontrolnej činnosti spravidla vyšetrujú nežiaduce udalosti, 
poskytujú poradenstvo a zabezpečujú zber informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, najmä údajov o stave úrazovosti, výskyte chorôb z povolania, rizikových prác a o 
haváriách. Súhrnné informácie, ktoré predkladajú formou ročných správ vláde SR a príp. aj 
ďalším orgánom, sú podkladom pre vyhodnotenie stavu BOZP a prijatie príslušných opatrení 
orgánmi štátnej správy. Tieto informácie sa publikujú aj v periodikách, v odborných 
časopisoch a elektronických médiách. 

Dozor nad plnením podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
súčasnosti na Slovensku vykonávajú orgány inšpekcie práce, orgány na ochranu zdravia a 
ďalšie orgány dozoru, ktorých pôsobnosť je vymedzená vo vzťahu k určitým špecifickým 
činnostiam, technickým zariadeniam, objektom a pracoviskám, alebo je viazaná na niektorý 
aspekt BOZP (orgány štátnej banskej správy, viaceré rezortné orgány štátnej správy apod.). 
Rozhodujúce postavenie v systéme dozorných orgánov majú  vzhľadom na charakter a rozsah 
dozornej činnosti orgány inšpekcie práce (→ Inšpekcia práce).  
 
Dozor nad zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia vojaka  

Dozor pri výkone štátnej služby v ozbrojených silách SR vykonáva Ministerstvo obrany 
SR. Dozorná činnosť spočíva v kontrole stavu BOZP a kontrole dodržiavania povinností 
služobných orgánov a vojakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré im 
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, služobných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia vojaka pri výkone služby a vojenských rozkazov, pokynov a 
nariadení na výkon služby. 

Orgán dozoru Ministerstva obrany SR v rámci svojej pôsobnosti vyšetruje pracovné 
úrazy a iné nežiaduce udalosti. Posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a zúčastňuje sa na 
kolaudáciách. Preveruje odbornú spôsobilosť bezpečnostných technikov a vydáva im 
osvedčenia na výkon tejto funkcie. Dôležitou súčasťou jeho činnosti je poskytovanie 
poradenstva a metodickej pomoci. 
 
Informačné centrum ochrany práce  

Prvé verejné informačné stredisko v SR zabezpečujúce poskytovanie informácií, ktoré 
sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a problematiky pracovnovo-právnych 
vzťahov. Bolo zriadené v roku 2002 so zámerom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti 
ochrany práce a napomáhať pri implementácii legislatívy upravujúcej BOZP v podnikoch. 
Informačné centrum ochrany práce v rámci svojej činnosti 
- zabezpečuje zhromažďovanie aktuálnych informácií z oblasti ochrany práce a ich šírenie 

najmä prostredníctvom publikácií, vzdelávacích materiálov, plagátov a propagáciou 
bezpečnosti a ochrany zdravia v elektronických a tlačových médiách, 

- prevádzkuje internetovú stránku, prostredníctvom ktorej umožňuje získanie bezplatných 
informačných materiálov, 

- priamo poskytuje žiadané informácie zamestnávateľom, zamestnancom a širokej 
verejnosti, resp. plní úlohu kontaktného miesta pre sprostredkovanie žiadaných 
informácií, 

- je kontaktným miestom pre spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a Medzinárodnou organizáciou práce, 

- zabezpečuje účasť na národných a regionálnych konferenciách a výstavách zameraných na 
problematiku ochrany zamestnanca v práci. 
Významnou aktivitou centra je návrh a príprava informačných materiálov a publikácií, 

najmä tzv. príručiek dobrej praxe, ktoré poskytujú praktický návod na riešenie vymedzeného 
okruhu problémov z oblasti BOZP, vyjadrujúci odborný názor kompetentných orgánov. Od 
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roku 2002 ICOP vydalo súbor informačných materiálov a publikácií tematicky zameraných na 
rôzne oblasti, napr. na politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zavedenie systému 
riadenia BOZP v podnikoch, postup organizácie pri vzniku pracovného úrazu, zamestnávanie 
žien a mladistvých, bezpečnosť pri práci s bremenami, nebezpečnými chemickými látkami a 
prípravkami, resp. pri práci na drevoobrábacích a tvárniacich strojoch, prevádzku 
nízkotlakových kotolní apod. 
 
Informačný systém ochrany práce  

Databázový systém údajov pokrývajúci činnosti zabezpečované v rámci inšpekcie práce. 
Zabezpečuje  evidenciu a aktualizáciu údajov o dozornej činnosti inšpektorov, o pracovných 
úrazoch, prevádzkových nehodách a poruchách technických zariadení a vydaných 
osvedčeniach a oprávneniach. Je využiteľný pre priamy výkon kontroly, pre poradenstvo a na 
analýzu inšpekcie práce. Slúži na podporu riadenia inšpekcie práce a poskytuje prostriedky 
pre spoluprácu s informačnými systémami ostatných inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane 
práce. 
 
Inšpekcia práce 

Činnosť orgánov štátnej správy zameraná na presadzovanie komplexnej ochrany 
zamestnancov s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou  prostredníctvom dozoru nad 
dodržiavaním  
- predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti 

technických zariadení, predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, 
pracovnoprávne vzťahy, pracovné podmienky zamestnancov, mzdy a zákaz nelegálnej 
práce, resp. nelegálneho zamestnávania 

- záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.  
Poslaním inšpekcie práce je nielen kontrolovať plnenie požiadaviek predpisov 

ustanovených v záujme ochrany práce a vyhľadávať prípadné nedostatky v starostlivosti o 
BOZP, ale aj poskytovať bezplatné poradenstvo zamestnávateľom (resp. podnikateľom) a 
zamestnancom a navrhovať konkrétne technické, organizačné a iné opatrenia na zlepšenie 
stavu bezpečnosti a ochrany zdravia v organizáciách. Hlavným cieľom inšpekcie práce je 
presadiť v dozorovaných organizáciách uplatňovanie systémových opatrení pri riešení otázok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a organizácie práce a zavedenie prevencie rizík 
vyplývajúcich z pracovného procesu.  

Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce je vymedzená všeobecne, vzťahuje sa na všetky 
pracoviská zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a na všetky oblasti 
ochrany práce, ktoré nie sú pokryté kompetenciami ostatných dozorných orgánov. 

V oblasti BOZP sa oprávnenie orgánov inšpekcie práce vykonávať dozor nevzťahuje na 
tie objekty, pracoviská, technické zariadenia a činnosti, resp. tie aspekty bezpečnosti, nad 
ktorými vykonávajú dozor orgány štátnej banskej správy, Úrad jadrového dozoru SR, Letecký 
úrad SR, Štátna plavebná správa a Úrad pre reguláciu železničnej dopravy. Výkonom 
inšpekcie práce nie sú dotknuté ani kontrolné oprávnenia rezortných orgánov, ktoré 
vykonávajú štátny dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby 
vojakov, colníkov, policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej 
polície a Slovenskej informačnej služby. Na pracoviskách, v ktorých sa nachádzajú utajované 
skutočnosti, sa inšpekcia práce nevykonáva. Z výkonu inšpekcie práce sú vyňaté aj  
pracoviská  právnických a fyzických osôb, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu.  

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone dozoru nad BOZP  
spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy a koordinujú svoju činnosť s orgánmi na 
ochranu zdravia. V rámci tejto spolupráce vyvíjajú orgány inšpekcie práce ďalšie aktivity, 
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napr. v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú štátnu správu na úseku prevencie závažných 
priemyselných havárií a dohľad nad posudzovaním zhody. 

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy pre 
oblasť inšpekcie práce. Zodpovedá za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce, 
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce a zabezpečuje 
medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Zodpovedá za výkon inšpekcie práce. Riadi a 
kontroluje Národný inšpektorát práce a je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom 
stupni rozhodol Národný inšpektorát práce. Riadi Technickú inšpekciu a zabezpečuje 
výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení. Vo 
vzťahu k podnikateľským subjektom ministerstvo vydáva a odoberá oprávnenia na 
vykonávanie poradenstva a výchovy a vzdelávania  v oblasti ochrany práce. 

Národný inšpektorát práce riadi a kontroluje inšpektoráty práce a zabezpečuje výchovu a 
odborné vzdelávanie ich zamestnancov. Je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom 
stupni rozhodol inšpektorát práce. Ako riadiaci orgán v oblasti inšpekcie práce sa podieľa na 
príprave koncepčných a programových materiálov a návrhov opatrení na zlepšenie v oblasti 
ochrany práce. Národný inšpektorát práce zabezpečuje prevádzku informačného systému 
ochrany práce a predkladá ministerstvu spracované informácie a správy o stave ochrany práce 
a činnosti orgánov štátnej správy na úseku inšpekcie práce. Prostredníctvom Informačného 
centra ochrany práce (→ Informačné centrum ochrany práce) zabezpečuje tvorbu, šírenie, 
publikovanie a propagáciu informácií v oblasti ochrany práce.  

Národný inšpektorát práce je oprávnený vydávať, resp. odoberať oprávnenia právnickým 
osobám na vydávanie certifikátov o bezpečnosti technických zariadení a oprávnenia a 
osvedčenia podnikateľom a fyzickým osobám na vykonávanie činnosti na zariadeniach v 
jadrovej energetike. Vykonáva inšpekčnú činnosť v jadrovej energetike, pričom výkon dozoru 
sa vzťahuje okrem organizácií pôsobiacich v jadrovej energetike aj na dodávateľské a 
servisné organizácie. Ďalšou oblasťou pôsobnosti tohto orgánu v jadrovej energetike je 
dohľad nad posudzovaním zhody (→ Dohľad nad posudzovaním zhody). 

Inšpektoráty práce sú výkonnými orgánmi inšpekcie práce, ktoré vykonávajú dozor 
priamo v organizáciách. Kontrolujú dodržiavanie ustanovení predpisov zameraných na 
ochranu zamestnancov v pracovnom procese a plnenie záväzkov vyplývajúcich  kolektívnych 
zmlúv. Vo vzťahu k  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení je dozor smerovaný najmä do oblasti systému riadenia BOZP, organizácie práce a 
kontroly, ale preveruje sa aj skutočnosť, či požiadavkám ochrany práce zodpovedajú 
pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné prostredie, používané materiály a látky a 
ochranné prostriedky, a či podnikateľ a zamestnanci dodržiavajú rozsah a podmienky  
vydaných oprávnení a osvedčení. Súčasťou ich pôsobenia je aj dohľad nad posudzovaním 
zhody. V prípade vzniku závažných nežiaducich udalostí (pracovných úrazov, chorôb z 
povolania, havárií a porúch technických zariadení) inšpektoráty práce vyšetrujú ich príčiny, 
resp. sa zúčastňujú ich vyšetrovania 

Okrem priamej činnosti v organizáciách inšpektoráty práce zabezpečujú aj ďalšie úlohy. 
Uplatňujú  požiadavky ochrany práce pri povoľovaní a kolaudácii stavieb. Posudzujú predpisy 
na zaistenie BOZP vydávané zamestnávateľmi. Vydávajú a odoberajú osvedčenia a 
oprávnenia podnikateľom a fyzickým osobám na činnosti vykonávané na vyhradených 
technických zariadeniach. Vedú evidenciu o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a 
iných nežiaducich udalostiach. Zhromažďujú a odovzdávajú informácie v oblasti ochrany 
práce pre informačný systém ochrany práce. 

Orgány inšpekcie práce, resp. ich poverení pracovníci (inšpektori práce) sú pri výkone 
svojej činnosti oprávnení vstupovať na pracoviská, vykonávať potrebné skúšky a vyšetrovanie 
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a vyžadovať informácie, doklady a dokumentáciu nevyhnutnú na výkon inšpekcie práce. Na 
základe výsledkov inšpekcie práce sú inšpektori oprávnení navrhovať opatrenia na zlepšenie 
zisteného stavu, nariadiť odstránenie zistených nedostatkov, zakázať používanie výrobných a 
prevádzkových priestorov, strojov a zariadení, technológií alebo činností, ak ohrozujú život 
alebo zdravie zamestnancov, podávať návrhy na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia a 
ukladať poriadkové a blokové pokuty. 
 
Integrovaný systém riadenia 

Z hľadiska riadiacich procesov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je to 
jednotný (združený) systém riadenia kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
životného prostredia. Integrovaný systém riadenia umožňuje riadiť uvedené oblasti vo 
vzájomnej súčinnosti. Vytvára priestor, aby sa pri posudzovaní rizík, tvorbe politiky, 
plánovaní, organizačnom zabezpečení, kontrole, aj pri návrhu opatrení bral zreteľ na zlepšenie 
kvality výroby (resp. poskytovaných služieb), zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, aj na zníženie emisie škodlivín do životného prostredia, čím sa zabezpečuje 
predchádzanie všetkým rizikám, ktoré sa môžu v súvislosti s činnosťou organizácie 
vyskytnúť. Zároveň tým, že sa systémové prvky riadenia zavedené pre jednu oblasť uplatňujú 
aj pre ostatné oblasti včlenené do integrovaného systému riadenia (napr. systém výchovy a 
vzdelávania, systém komunikácie, riadenie dokumentácie, audit apod.), znižuje sa 
administratívna náročnosť procesu riadenia a tiež sa šetria finančné zdroje. 
 
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Komisiu  zriaďuje zamestnávateľ ako svoj poradný orgán pri riešení otázok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác  (ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 100 
zamestnancov, je zriadenie komisie povinné). Komisia nemá rozhodovacie právomoci. Jej 
úlohou je prerokúvať a navrhovať optimálne riešenie nedostatkov, ktoré vyvstali na úseku 
starostlivosti  o bezpečnosť a zdravie zamestnancov. 

Objektivitu tohto orgánu zaručuje predpismi stanovené zloženie komisie, ktorej členovia 
musia zastupovať záujmy zamestnancov aj zamestnávateľa. Nadpolovičnú väčšinu členov 
komisie tvoria zástupcovia zamestnancov (→ Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci), čo vytvára predpoklady pre uplatňovanie požiadaviek 
zamestnancov pri rokovaniach komisie a zabezpečuje spoluúčasť zamestnancov na riešení 
otázok BOZP. Zo strany zamestnávateľa by mali byť v komisii zastúpení odborníci v danom 
odbore, napr. bezpečnostný technik (→ Bezpečnostný technik), zástupca závodnej zdravotnej 
služby (→ Závodná zdravotná služba), pracovník personálneho útvaru, prípadne iní 
zamestnanci, ktorí plnia úlohy v starostlivosti o BOZP. Účelom zastúpenia obidvoch 
zainteresovaných strán v komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je konfrontácia 
názorov zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa na úroveň a spôsob zaistenia 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov a hľadanie objektívneho riešenia zohľadňujúceho 
oprávnené požiadavky a potreby jednej aj druhej strany. Komisia by mala ku konkrétnym 
potrebám BOZP zaujať jednoznačné stanovisko. To predpokladá dohodu a spoluprácu oboch 
zúčastnených strán. 

Náležitosti týkajúce sa počtu členov a ich postavenia v komisii určí zamestnávateľ, 
pričom sa predpokladá, že zohľadní stanoviská zamestnancov. Predsedom komisie by mal byť 
zástupca zamestnancov. Počet členov komisie by mal zodpovedať konkrétnym potrebám a 
podmienkam v podniku vo väzbe na charakter prevádzky, druh práce, strojové vybavenie, 
riziká apod. Pri jeho stanovení treba vychádzať z poslania a úloh komisie tak, aby mohla 
efektívne pracovať. 

Úlohy a oprávnenia komisie stanovuje všeobecne záväzný predpis. Komisia sa vyjadruje 
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ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vrátane otázok 
pracovného prostredia a pracovných podmienok. Pravidelne hodnotí vývoj pracovnej 
úrazovosti, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení a úroveň BOZP v 
podniku. Navrhuje opatrenia smerované do oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členovia komisie majú právo požadovať od 
zamestnávateľa a od orgánov dozoru nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej 
činnosti. 

Komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ zriaďuje v prípade, ak 
zamestnanci využili svoje právo na vymenovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP. Bez 
zástupcov zamestnancov by komisia nespĺňala svoj účel, resp. jej pôsobenie by nebolo 
dostatočne objektívne.  
 
Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Cieľom tejto kontrolnej činnosti zamestnávateľa je zistiť skutočný stav a celkovú úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii a porovnať ho s požiadavkami 
predpisov na zaistenie bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zariadení a ochrany 
zdravia ľudí, s plánovanými výsledkami opatrení a ďalšími kritériami podľa potrieb 
organizácie. Informácie získané v rámci kontroly BOZP sú určitou spätnou väzbou 
vypovedajúcou o kvalite, činnosti organizácie v tejto oblasti. Sú základom pre ďalšie 
rozhodovanie a plánovanie. Prijímanie nápravných opatrení, ich realizácia a kontrola plnenia 
má byť súčasťou kontroly BOZP.  

Spôsob kontroly závisí od spôsobu riadenia BOZP v organizácii. Z hľadiska udržania, 
resp. zlepšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je dostatočne účinná 
kontrola, ktorej cieľom je zistiť a následne odstrániť jednotlivé nedostatky v oblasti BOZP. 
Efektívnejší je systémový prístup ku kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, keď 
cieľom kontroly je nielen naprávať zistené nedostatky, ale aj zisťovať príčiny ich vzniku a 
následne vykonať opatrenia na predchádzanie obdobných nedostatkov v organizácii. 
Zavedenie jednotlivých systémových prvkov do riadenia BOZP (→ Riadenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci), umožňuje vykonávať systematickú kontrolu plnenia úloh a 
stanovených cieľov na úseku bezpečnosti práce, technickej bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov. Kontrolou sa preveruje aktuálny stav a celková úroveň BOZP v organizácii, a 
tiež fungovanie a výkonnosť systému riadenia BOZP a jeho jednotlivých prvkov.  

Zavedenie účinného systému vnútornej kontroly BOZP je predpokladom plnenia úloh na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Systém kontroly musí byť sústavne 
prebiehajúci proces, ktorý sa musí dotýkať všetkých pracovísk a zamestnancov a všetkých 
aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mal by pozostávať z proaktívneho a 
reaktívneho hodnotenia skutočného stavu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Pričom proaktívnym hodnotením sa sleduje, či aktivity organizácie v oblasti BOZP vyhovujú 
požiadavkám predpisov a potrebám organizácie (napr. či boli školenia zabezpečované v 
súlade s predpismi, resp. plánom školení a či boli účinné). Výsledkom reaktívneho hodnotenia 
je informácia o tom, k akým konkrétnym zlyhaniam vo vzťahu k BOZP v organizácii došlo 
(napr. či vznikol pracovný úraz, skoronehoda apod.). Organizácia má mať spracované plány 
kontrolnej činnosti a určené postupy na kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Predmetom kontroly má byť najmä  
- pracovná disciplína vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (kontroluje sa 

dodržiavanie predpisov a pracovných postupov, používanie OOPP, ochranných zariadení 
a iných ochranných opatrení, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných či psychotropných látok apod.); osobitnú pozornosť treba venovať činnosti 
zamestnancov na odlúčených pracoviskách, a zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku 
sami, 
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- technická bezpečnosť (hodnotí sa stav, tzn. technická spôsobilosť strojov, zariadení, 
objektov, technológií a bezpečnosť pracovných  činností, a zabezpečenie systematického 
vykonávania predpísaných prehliadok a skúšok), 

- pracovné prostredie (kontroluje sa zabezpečenie merania a hodnotenia faktorov 
pracovného prostredia,  čistota, poriadok a sociálne vybavenie pracovísk). 
Vzhľadom na netradičné riziká vo svete práce, je potrebné kontrolnú činnosť v zamerať 

aj na psychosociálne faktory práce, tzn. na posúdenie primeranosti pracovných podmienok z 
hľadiska psychickej záťaže a stresu, sledovanie psychického násilia apod. 

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť podmienky aj pre kontrolnú činnosť odborových 
orgánov (príp. predstaviteľov zamestnaneckej rady) a zástupcu zamestnancov pre BOZP. V 
spolupráci s týmito inštitútmi je zamestnávateľ povinný vykonať najmenej raz za rok 
pravidelnú previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých pracoviskách a 
zariadeniach zamestnávateľa (periodicita previerky závisí od štruktúry činnosti organizácie 
a výskytu rizikových činiteľov). 

Okrem kontroly dodržiavania predpisov a celkového stavu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci je pri zavedenom systéme riadenia BOZP dôležité pravidelne vykonávať aj kontrolu 
fungovania a výkonnosti jednotlivých prvkov riadenia. Predmetom preskúmania systému 
riadenia BOZP je zistenie a posúdenie, či a nakoľko sa realizuje politika BOZP a plnia 
strategické zámery, či sú prvky riadenia účinné, či je efektívna organizačná štruktúra, ako sa 
osvedčilo rozdelenie kompetencií na úseku BOZP apod. Preskúmanie systému riadenia BOZP 
je úlohou vedenia podniku. V závislosti od zistených skutočností môže dôjsť na základe 
preskúmavania k zmene politiky, cieľov alebo iných prvkov riadenia BOZP. 
 
Koordinácia BOZP na stavenisku 

Stavebné, montážne a podobné činnosti vyžadujú spravidla spoluprácu viacerých 
subjektov na spoločnom pracovisku (→ Bezpečnosť a ochrana zdravia na spoločných 
pracoviskách). Zároveň sú tieto činnosti rizikové z hľadiska možného vzniku pracovného 
úrazu. Tieto skutočnosti vyvolali potrebu legislatívne upraviť koordináciu BOZP na 
staveniskách, resp. aj vo všetkých  priestoroch, v ktorých sa vykonávajú stavebno-inžinierske 
práce, výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné 
a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, 
technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, udržiavacie práce 
vrátane maliarskych a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác (ďalej len 
„stavenisko“). V zmysle tejto úpravy je každý stavebník (tzn. právnická alebo fyzická osoba, 
z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba) povinný určiť pre každé stavenisko, na ktorom bude 
vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, 
jedného alebo viacerých odborne spôsobilých koordinátorov dokumentácie pre koordináciu 
BOZP v rámci prípravnej etapy projektu, resp. stavby, a jedného alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti pre koordináciu BOZP počas realizačnej etapy projektu (stavby). 
Ak poverení koordinátori svoje úlohy neplnia, musí ich plniť stavebník. 

Koordinátor dokumentácie je fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou projektanta, 
poverená stavebníkom koordinovať projektovú dokumentáciu a jej zmeny z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohou koordinátora dokumentácie je uplatňovať 
zásady prevencie pri architektonických, technických a organizačných riešeniach, na základe 
ktorých sa budú vykonávať stavebné práce, a tiež pri určovaní času trvania jednotlivých prác. 
Koordinátor dokumentácie musí vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v 
ktorom ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na danom stavenisku.  

Koordinátor bezpečnosti je osoba poverená stavebníkom koordináciou bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri vykonávaní prác na stavenisku. Koordinátorom bezpečnosti môže byť 
fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu v odbore stavebníctva (stavbyvedúci, 
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stavebný dozor), alebo bezpečnostný technik, ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie 
stavebného smeru. Úlohou koordinátora bezpečnosti je dbať na uplatňovanie zásad prevencie 
a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, 
spolupracovať v tejto oblasti so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami 
a usmerňovať ich. Koordinátor bezpečnosti nie je zodpovedný za stav BOZP na stavenisku, 
zodpovednosť za bezpečnosť svojich zamestnancov má aj v tomto prípade zamestnávateľ. 
Každý zamestnávateľ musí uplatňovať všeobecné zásady prevencie a prijímať opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov, musí však zároveň 
rešpektovať usmernenia koordinátora bezpečnosti. 

 
Metódy organizácie práce 

Na optimalizáciu ľudskej práce a zlepšovanie pracovných podmienok využíva 
organizácia práce (→ Organizácia práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci) rôzne metódy zohľadňujúce možnosti a potreby človeka.  

Profesiografia skúma špecifické problémy vzťahov medzi človekom a objektívnymi 
faktormi práce z hľadiska jednotlivých vedných disciplín (psychológie, fyziológie, hygieny, 
bezpečnosti práce, sociológie, ekonómie). Výsledkom analýzy je profesiogram tzn. 
komplexný, výstižný, systematický  a prehľadný opis práce v určitom povolaní. Profesiogram 
obsahuje charakteristiku profesie a pracovného prostredia, v ktorom sa práca vykonáva, opis 
povinností podľa predpisov, požiadavky na kvalifikáciu a vedomosti, opis zručností a znalostí 
a vlastností potrebných pre výkon povolania apod. Obsahovú a formálnu štruktúru 
profesiogramu určuje profesiografická schéma. Je to podrobná osnova opisu a rozboru práce. 
Obsahuje systematicky usporiadaný a graficky prehľadne členený zoznam všetkých 
dôležitých hesiel, otázok, charakteristík a hľadísk, podľa ktorých sa má analyzovať práca a jej 
náležitosti. Je to základná technická a metodická pomôcka na zostavenie profesiogramu. 

Profesiogram slúži pre potreby praxe. Je podkladom pre rozmiestnenie a výber 
zamestnancov, organizáciu práce, riešenie režimu práce a odpočinku, výcvik a výchovu 
zamestnancov, ale aj analýzu úrazov a iných nežiaducich udalostí. 

Metódy skúmania priebehu pracovného procesu v čase sú zamerané na zisťovanie 
veľkosti a štruktúry spotreby času pri vykonávaní určitej pracovnej činnosti. Meranie spotreby 
času musí vychádzať z konkrétnych pracovných podmienok a rešpektovať aktuálnu úroveň 
organizácie práce. Najznámejšou z týchto metód je  snímka pracovného dňa (metóda 
priameho, nepretržitého pozorovania, merania a zaznamenávania skutočnej spotreby 
pracovného času počas celej pracovnej zmeny alebo pracovného dňa). Metódy skúmania 
priebehu pracovného procesu v čase sa používajú pri rozbore, navrhovaní a zdokonaľovaní 
organizácie práce, .najviac v oblasti normovania práce. 

Metódy skúmania pracovných pohybov sledujú získať informácie potrebné na rozbor a 
zdokonaľovanie jednotlivých pohybov človeka, pracovných prostriedkov a materiálu. Sleduje 
sa najmä postupnosť pohybov, ich rovnomernosť a dráha. Najdôležitejšie oblasti použitia 
pohybových štúdií sú zdokonaľovanie pracovných postupov a organizácie pracoviska, 
zdokonaľovanie výrobného procesu z hľadiska vynakladania živej práce, stanovenie noriem 
práce a zácvik zamestnancov. Aplikácia týchto metód umožňuje navrhovať pracovné postupy 
bez zbytočných, namáhavých a neúčelných pohybov a vedúcich k vyššej produktivite práce 
pri minimalizovaní pracovného zaťaženia.  

Metódy skúmania priebehu pracovného procesu v priestore najčastejšie nadväzujú na 
predchádzajúce metódy. Sú určené na zobrazovanie priestorových vzťahov a to najčastejšie 
priestorovej väzby medzi človekom a jeho pracoviskom, prípadne pracovnými prostriedkami. 
Zameriavajú sa na riešenie dvoch hlavných úloh a to tvarové a priestorové usporiadanie 
jednotlivých prvkov na pracoviskách a rozmiestnenie výrobných a nevýrobných útvarov 
(prevádzok, skladov, dielní, výrobných zariadení, pracovísk) v podniku. Účelom 
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priestorových štúdií je znížiť námahu a zaťaženie človeka, odstrániť neprirodzené pracovné 
pohyby a prispôsobiť pracovisko požiadavkám na racionálnejší pracovný postup. 

Metódy skúmania fyzikálnych faktorov pracovného prostredia sú väčšinou viazané na 
použitie meracej techniky. Pomocou týchto metód sa meria teplota, rýchlosť prúdenia 
vzduchu, vlhkosť a tlak vzduchu, prašnosť v ovzduší, osvetlenie, hluk a vibrácie a 
koncentrácie plynov a pár v ovzduší. 

K uvedeným metódam možno zaradiť aj metódy posudzovania rizík, ktoré sú 
aplikovateľné ako pri vytváraní pracovných úloh a pracovných postupov, tak aj pri zriaďovaní 
a udržiavaní pracoviska. 
 

Odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby 
colníkov a nad požiarnou ochranou  

Odborný dozor pri výkone štátnej služby colníkov patrí do pôsobnosti Ministerstva 
financií SR. Dozorom je poverený organizačný útvar Colného riaditeľstva SR. Predmetom 
dozoru je dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. Pôsobnosť 
colných orgánov sa vzťahuje aj na vykonávanie colného dohľadu (→ Dohľad nad 
posudzovaním zhody). 
 
Organizačné zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Nevyhnutnou podmienkou úspešného riadenia BOZP je racionálne organizovanie 
činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečujúce premenu plánov na 
konkrétnu činnosť. Podstatou organizovania je  
- určenie činností, ktoré treba uskutočniť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- zabezpečenie zdrojov (personálnych, finančných apod.) potrebných na zavedenie a 

udržanie systému riadenia BOZP a na zaistenie neustáleho zlepšovania stavu BOZP 
a pracovných podmienok, 

- vytvorenie riadiacich a plánovacích dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci 
Zamestnávateľ musí vytvoriť personálnu a organizačnú štruktúru s potrebnou 

odbornosťou spôsobilú zabezpečovať plánované plnenie cieľov organizácie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak organizácia plánuje zabezpečovať plnenie úloh na 
úseku BOZP dodávateľským spôsobom, súčasťou tejto štruktúry je aj subjekt poskytujúci v 
tejto oblasti externé odborné služby. Úspešnosť riadenia BOZP závisia od toho, či sú 
povinnosti a úlohy rozdelené racionálne, či sú stanovené právomoci a vymedzená osobná 
zodpovednosť jednotlivcov, resp. zodpovednosť jednotlivých útvarov za ich plnenie. Úlohy, 
zodpovednosť a právomoci sa musia dokumentovať (napr. zahrnutím do pracovnej náplne 
zamestnancov a vedúcich zamestnancov). Pre prípad neprítomnosti zodpovednej osoby musí 
byť vytvorený systém zastupiteľnosti (delegovanie právomoci). Aby bol systém 
organizačného zabezpečenia funkčný, musia právomoci a zodpovednosti na tomto úseku 
poznať všetci zamestnanci. Docieli sa tým určitá forma kontroly "zdola". 

Okrem personálnych zdrojov je potrebné na zabezpečenie činností súvisiacich s BOZP 
vytvoriť aj zdroje materiálne (meracia, monitorovacia technika apod.), informačné, určené na 
zvýšenie informovanosti a zabezpečenie toku informácií (predpisy, odborná literatúra, 
propagačné prostriedky), na vzdelávanie (na zabezpečenie didaktickej techniky, lektorov 
apod.), na výrobno-prevádzkovú inováciu, opravy a údržbu, na zabezpečenie prostriedkami 
individuálnej ochrany ai. Vytvorenie týchto zdrojov predpokladá zabezpečenie 
zodpovedajúcich finančných prostriedkov. 

Z hľadiska koordinácie činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
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vhodné ustanoviť člena užšieho vedenia organizácie zodpovedného za koordinovanie systému 
riadenia BOZP, čím sa zároveň zabezpečí, aby boli správy o výsledkoch systému riadenia 
podávané priamo vrcholovému vedeniu.  

Ustanovením príslušných riadiacich a organizačných štruktúr pre túto oblasť nie je 
dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, resp. 
osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách organizácie. Výhradná zodpovednosť 
zamestnávateľa za stav BOZP vyplýva z princípu, že zodpovednosť nesie ten, kto o určitej 
činnosti (procese) rozhoduje. Ak zamestnávateľ svojimi rozhodnutiami o dianí v podniku 
vytvára podmienky, ktoré pre zamestnancov predstavujú riziko, je zodpovedný aj za jeho 
odstránenie. Zodpovednosť zamestnávateľa je nezastupiteľná. V rozsahu svojich funkcií za 
plnenie úloh zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia. Čiastkovú zodpovednosť za 
bezpečnosť pri práci nesie každý zamestnanec. Je zodpovedný za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie BOZP, za bezpečný výkon svojej práce, za používanie pridelených OOPP a tiež za 
nahlasovanie zistených nedostatkov svojmu nadriadenému. Povinnosťami a zodpovednosťou 
vedúcich a ostatných zamestnancov však zodpovednosť zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci dotknutá. nie je. 

 
Organizácia práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Zamestnávateľ pre dosiahnutie svojich cieľov musí vytvárať pre svojich zamestnancov 
pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú ich fyziologickým a psychologickým požiadavkám. 
Pri vytváraní pracovných podmienok  je treba sledovať predovšetkým 
- ochranu života a zdravia zamestnanca, ktorá nepredstavuje len predchádzanie úrazom a 

chorobám z povolania, ale aj odstraňovanie možných zdrojov nadmerného stresu (zdrojom 
stresu môže byť časová tieseň, ťažká fyzická práca, monotónna práca, nepriaznivé 
pracovné prostredie apod.), 

- využitie kvalifikácie a schopností zamestnanca, ich zladenie s nárokmi práce (keďže na 
človeka pôsobí nepriaznivo nielen nadlimitná záťaž, ale aj záťaž podlimitná, ktorá vzniká 
ak zamestnanec nemôže uplatniť svoje znalosti a schopnosti alebo ovplyvniť výsledok 
práce). 
Vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú uvedeným požiadavkám, je úlohou 

organizácie práce. Organizácia práce sa zaoberá štúdiom a projektovaním pracovných 
systémov, tzn. vytváraním vzájomných vzťahov medzi pracovníkmi, pracovnými predmetmi 
a pracovnými prostriedkami. Na dosiahnutie súladu medzi týmito faktormi pracovného 
procesu využíva súbor opatrení zameraných na  efektívne využitie materiálnych a 
pracovných zdrojov a zvýšenie produktivity práce spôsobom, aby bola zabezpečená ochrana 
zdravia zamestnancov v pracovnom procese. Tieto opatrenia organizácie práce sa sústreďujú 
najmä na niekoľko súvisiacich oblastí. Sú to: 

Vytváranie pracovných úloh a pracovných miest  
Pracovný proces je z vecného hľadiska vymedzený pracovnými úlohami, ktorými je 

súhrn činností alebo operácií vykonávaných jednotlivými zamestnancami. Pri vytváraní 
týchto úloh je potrebné vychádzať nielen z technických, technologických a ekonomických 
požiadaviek pracovného procesu, ale zároveň musí pracovná úloha zodpovedať potrebám 
zamestnancov. Obsah a náročnosť práce sú do značnej miery ovplyvňované rozdelením 
funkcií v systéme človek – stroj. Ak priradenie funkcií nie je optimálne, zamestnanec môže 
trpieť pocitom preťaženia alebo nedostačujúceho vyťaženia (keď sa v systéme človek - stroj 
účasť zamestnanca minimalizuje). V obidvoch prípadoch má zamestnanec pocit nepríjemnej a 
stresujúcej práce. Predovšetkým je treba zamedziť vzniku nadmernej a predčasnej únavy 
veľkým fyzickým zaťažením a znížiť psychické napätie, keďže tieto faktory zvyšujú riziko 
úrazu. Tiež je dôležité zabrániť monotónii. Ak sa pracovná úloha zamestnanca zúži na 
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sústavné opakovanie rovnakej operácie (spravidla pri požiadavke vykonať prácu za čo 
najkratší čas) prináša to so sebou pocit odcudzenia, bezmocnosti, nezmyselnosti a frustrácie z 
nedostatku možností pre osobný rast, čo vyvoláva psychické a fyzické ochorenia (chronické 
depresie, choroby srdca) a negatívne ekonomicko - organizačné dôsledky (fluktuácia, 
absencia, odpor k zmenám, nekvalitná práca). Takýmto situáciám možno predchádzať 
zavedením striedania pracovných úloh alebo ich združovania (vytváranie väčších celkov z 
rovnorodých činností, resp. operácií). Dochádza k obohateniu pracovných úloh a podstatne sa 
obmedzuje jednostranné zaťaženie zamestnancov, čo sa prejavuje v ich spokojnosti s prácou. 

Projektovanie pracovných postupov 
 Pracovný postup určuje spôsob splnenia pracovnej úlohy. Jeho obsahom je nadväznosť 

jednotlivých vykonávaných úkonov a to na konkrétnych výrobných strojoch, zariadeniach, v 
rámci konkrétne špecializovaných pracovných priestorov. Pracovný postup musí byť 
stanovený tak, aby bola práca bezpečná, tzn. aby neviedla k poškodeniu zdravia zamestnanca. 
Záznam pracovného postupu sa spravidla vykonáva popisom, prípadne s využitím 
štandardných symbolov alebo zobrazení priestoru. Určenie bezpečného pracovného postupu 
je opatrením na zaistenie ochrany zdravia pri práci.  

Meranie práce a stanovenie potrebného počtu pracovníkov  
Pre organizovanie práce je potrebné vedieť aké časové rozpätie alebo aká pracovná 

kapacita je potrebná na splnenie pracovnej úlohy. Výsledkom merania práce sú normy 
spotreby práce, ktoré sa uplatňujú pri plánovaní, technologicko - organizačnom projektovaní, 
operatívnom riadení práce a tiež slúžia ako merítko výkonu pracovníka a pre jeho hodnotenie 
a odmeňovanie. Pri normovaní spotreby práce sa musia rešpektovať požiadavky na zaistenie 
BOZP, pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam a čas na 
prirodzené potreby zamestnanca. 

Organizácia pracovnej doby  
Pracovný režim musí zohľadňovať fyziologické potreby človeka, prirodzený biologický 

rytmus ľudského organizmu a primerane aj individuálne záujmy zamestnanca. Základné 
požiadavky na režim pracovného času (dĺžku pracovného týždňa, pracovného dňa, čas 
odpočinku, prestávky v práci apod.) ustanovujú  všeobecne záväzné právne predpisy. V 
záujme zlepšovania pracovných podmienok a pohody pri práci, ale aj celkovej výkonnosti 
zamestnancov, by mal zamestnávateľ pri organizácii pracovného času rešpektovať 
individuality zamestnanca a uplatňovať pracovné režimy, ktoré umožňujú zamestnancovi 
rozvrhnúť si pracovný čas podľa vlastných potrieb (individuálnu voľbu začiatku a konca 
pracovného času, pružný pracovný čas apod.). 

Vybavenie a priestorové riešenie pracovísk  
Vybavenie pracoviska je určované vykonávanou pracovnou činnosťou, ktorej musí 

zodpovedať technologické vybavenie (stroje, zariadenia, pracovné nástroje), pomocné 
vybavenie slúžiace na uľahčenie práce (napr. manipulačné prostriedky a zariadenia), aj 
organizačné vybavenie pracoviska (nábytkom na uskladnenie nástrojov a pomôcok, stolmi 
apod.). Základným činiteľom, ktorý musí byť rešpektovaný pri vybavení pracoviska 
zariadením a nábytkom sú antropologické charakteristiky tela, a tiež somatické charakteristiky 
človeka (napr. zorné charakteristiky). Usporiadanie pracovísk sa musí riešiť tak, aby bola 
vytvorený nielen dostatočná priestor na umiestnenie strojov a zariadení, ale aj na ich obsluhu, 
resp. na vykonávanie inej potrebnej činnosti. Pri usporiadaní pracoviska je potrebné venovať 
pozornosť výberu pracovnej polohy a veľkosti a výške manipulačného priestoru, keďže majú 
vplyv nielen na pracovný výkon, ale aj na zdravotný stav človeka.  

Vedenie zamestnancov 
 Z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí zamestnávateľ 

zabezpečiť, aby zamestnanci mali dostatok informácií o zásadách bezpečnej práce a spôsobe 
ochrany pred rizikami, ktoré z pracovného procesu vyplývajú. Za tým účelom zamestnávateľ 
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vydáva pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP. Sú to opatrenia potrebné nielen v prípade, ak 
právne predpisy a technické normy neupravujú, resp. nie dostatočne upravujú bezpečnostné a 
zdravotné požiadavky. Slúžia na bližšiu špecifikáciu požiadaviek predpisov vzhľadom na 
miestne podmienky. Za pracovný pokyn možno považovať aj rôzne povolenia na začatie 
niektorých druhov prác (napr. zvárania) s vymedzením podmienok na zaistenie BOZP .  
 
Označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

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 prác, 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.  

Na trvalé označenie pracoviska sa používajú značky a bezpečnostné farby. Bezpečnostná 
značka vyjadruje výskyt činiteľov nebezpečných a škodlivých ľudskému organizmu, ako aj 
možnosť ochrany pred ich. Okrem bezpečnostných značiek sa používajú značky informačné 
a doplnkové, ktoré uvádzajú doplňujúcu informáciu a používajú sa spolu s inou značkou. 
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. 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. Odporúčané texty 
doplnkových štítkov (napr. Fajčiť zakázané) uvádza technická norma. 

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 
tabuľka: 

Tab. č. 1   Používanie bezpečnostnej farby 

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie 

 zákazová značka nebezpečné správanie 
Červená signalizácia nebezpečenstva stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové 

vypnutie, evakuácia 
 
 

požiarnotechnické 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 

 
Zelená 

značky pre núdzový východ, 
únikové cesty, prvú pomoc 

dvere, východy, komunikácie, 
zariadenie, vybavenie 

 bez nebezpečenstva návrat do normálneho stavu 
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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. 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. 

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.  
 
Plánovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

Proces plánovania BOZP je procesom konkretizovania zámerov stanovených v politike 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zahŕňa vytýčenie konkrétnych cieľov, určenie 
postupov a odhad prostriedkov na ich dosiahnutie. Pri plánovaní je potrebné vychádzať z  
východiskového stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, od ktorého sa budú plánované 
aktivity odvíjať. Obsahom týchto poznatkov má byť informácia o tom, aké sú požiadavky 
predpisov na zaistenie BOZP vzhľadom na činnosť organizácie, aké riziká a nebezpečenstvá 
vyplývajú z existujúceho stavu pracovných podmienok, pracovného prostredia a organizácie 
práce a či je uplatňovaný spôsob riadenia postačujúci na zvládnutie stanovených požiadaviek 
a elimináciu rizík. 

Informáciu o výskyte nebezpečenstiev a možnom ohrození zdravia zamestnancov 
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zamestnávateľ získa na základe posúdenia rizík, čo je proces, ktorým sa preveruje, či  v 
prevádzkových podmienkach existujú  miesta a činnosti, ktoré by mohli spôsobiť vznik 
pracovného úrazu alebo inej škody. Spočíva v zisťovaní a analyzovaní rizika vzhľadom na 
bezpečnosť posudzovaného objektu (→ Riziko, → Hodnotenie rizika, → Posudzovanie 
rizika), pričom nestačí len zisťovať nesúlad s požiadavkami predpisov na zaistenie BOZP, je 
potrebné zohľadňovať aj  riziká, ktoré zatiaľ nie sú predpismi pokryté. Cieľom posudzovania 
rizík je prijatie opatrení na odstránenie alebo zníženie rizika, ich naplánovanie a realizácia. 
Opatrenia na zlepšenie úrovne BOZP majú byť plánované tak, aby boli rešpektované 
všeobecné zásady prevencie, tzn. treba odstraňovať alebo minimalizovať nebezpečenstvá v 
mieste ich vzniku, čo najbližšie pri ich zdroji, a uprednostňovať kolektívne ochranné 
opatrenia (odsávacie zariadenie, protihlukový kryt apod.) pred individuálnou ochranou.  

Posudzovania rizík by sa mali zúčastňovať avšak najmä s výsledkami sa musia zoznámiť 
predovšetkým vedúci zamestnanci. Musia vedieť, čo ich zamestnancov ohrozuje, a vedieť 
rozlíšiť, či riziko je ešte akceptovateľné. K posudzovaniu by sa mali vyjadrovať (príp. sa 
zúčastňovať na ich zisťovaní) aj zamestnanci, keďže často len oni vedia, čím sa cítia ohrození. 
O posúdení rizík  je potrebné vypracovať písomný dokument. Dôležité je, aby s ním boli 
oboznámení všetci zamestnanci, aby si boli vedomí toho, čo ich ohrozuje a vedeli sa vzniku 
nežiaducej vyvarovať. 

Na základe analýzy východiskového stavu možno ciele stanovené v politike BOZP 
rozpracovať do konkrétneho programu, tzn. plánu úloh. Program realizácie podnikovej 
politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je písomný dokument, ktorý nadväzuje na 
podnikovú politiku BOZP. Obsahuje konkrétne, vecne vymedzené, jednoznačne formulované, 
pokiaľ možno merateľné ciele, ktoré musia byť v súlade s podnikovou politikou BOZP, 
a plány plnenia týchto cieľov, v ktorých sú určené postupy, časové harmonogramy 
a prostriedky na dosiahnutie cieľov. V programe realizácie musia byť určené aj konkrétne 
osoby, resp. príslušné funkcie zodpovedné za plnenie jednotlivých úloh, a ich právomoci. 
Stanovuje sa na kratšie obdobie ako politika BOZP. Postup plnenia úloh stanovených v 
tomto programe sa musí pravidelne kontrolovať.  
 
Podniková politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

Politika je vyjadrením postoja vrcholového vedenia podniku k starostlivosti o 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov v rámci celkového vývoja  podniku a jeho kultúry 
práce. Určuje smerovanie podniku v oblasti BOZP. Je základom, od ktorého sa odvíja systém 
riadenia a organizácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Podniková politika BOZP má komplexne riešiť skutočné potreby podniku a zaisťovať 
ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Má byť politikou prevencie, tzn. pri zlepšovaní 
pracovných podmienok a zvyšovaní ochrany zamestnancov je potrebné sa zamerať najmä na 
zavádzanie bezpečných zariadení, technológií, nových metód organizácie práce, 
skvalitňovanie pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a 
psychosociálne faktory. Aby politika nebola všeobecná a formálna, je potrebné pri jej tvorbe 
vychádzať z charakteru, činnosti a vnútornej štruktúry podniku a zo skutočných rizík, ktoré sa 
v podniku vyskytujú a potrieb zamestnancov, príp. iných zainteresovaných strán. Pritom treba 
rešpektovať, aké má podnik možnosti z hľadiska zdrojov potrebných na realizáciu vytýčených 
cieľov. Aby politika BOZP bola  realizovateľná v podnikovom systéme riadenia a organizácie 
práce, musí byť v zhode s celkovou politikou podniku, najmä s politikou v oblasti kvality 
a ochrany environmentu. 

Zamestnávateľom vyplýva zo zákona povinnosť vypracovať písomný dokument, v 
ktorom prezentujú politiku podniku na úseku BOZP, tzv. koncepciu politiky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Koncepcia politiky BOZP je potvrdením záväzku 
zamestnávateľa vytvárať lepšie podmienky pre BOZP, resp. aspoň dosiahnuť ich úroveň 
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zodpovedajúcu minimálnym požiadavkám stanoveným predpismi. Koncepcia má obsahovať 
stratégiu, tzn. základné zámery v starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 
smerovanie opatrení na zlepšenie stavu BOZP a pracovných podmienok, a spôsob, akým sa 
majú deklarované ciele dosiahnuť.  

Zodpovednosť za vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci má vrcholové vedenie podniku, na jej zostavení sa však majú podieľať aj zástupcovia 
zamestnancov. Politika obsiahnutá v koncepcii má byť stručná,  jednoznačne formulovaná, 
zrozumiteľná a ľahko prístupná všetkým zamestnancom a všetkým dotknutým stranám, aby si 
uvedomili a osvojili povinnosti a zodpovednosti pri jej uplatňovaní. Je to dokument s 
dlhodobejšou platnosťou (min. 3 roky). Aby bola politika aktuálna a reagovala na skutočný 
stav v oblasti BOZP, je potrebné ju pravidelne preskúmavať a aktualizovať.  

Na koncepciu politiky BOZP musí nadväzovať taktiež písomne spracovaný program jej 
realizácie (→ Plánovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  Tieto  
dokumenty možno v menších podnikoch nahradiť vypracovaním jedného dokumentu, ktorý 
vyjadruje zámery podniku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsahuje plán 
konkrétnych úloh (napr. plán ozdravných opatrení). 
 
Posudzovanie zhody 

Proces zisťovania, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným 
technickým požiadavkám. Určené výrobky predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia, 
bezpečnosti alebo majetku osôb, alebo ohrozenie životného prostredia (určené výrobky 
stanovujú príslušné nariadenia vlády SR). Technickými požiadavkami na výrobok sú 
požadované charakteristiky výrobku (bezpečnosť, kvalita, úžitkové vlastnosti výrobku apod.) 
obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme. V záujme odstránenia alebo 
zmiernenia rizík spojených s používaním výrobku musí výrobca alebo dovozca určeného 
výrobku dodržať zákonom stanovené podmienky, tzn. zabezpečiť zhodu výrobku s 
technickými požiadavkami a posúdenie tejto zhody predpísaným postupom. Zhoda sa 
považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň 
vzťahujú. Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh alebo do prevádzky, ak nie je preukázaná 
zhoda ich vlastností s technickými predpismi. 

Posudzovanie zhody vykonáva výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba postupom, 
ktorý pre jednotlivé skupiny určených výrobkov stanovujú technické predpisy.  

Autorizovanou osobou je podnikateľ alebo iná právnická osoba poverená vykonávaním 
činností súvisiacich s posudzovaním zhody. Môže byť podľa rozsahu poverenia a obsahu 
činnosti pri posudzovaní zhody autorizovaná na 
- posudzovanie zhody a posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, 
- certifikáciu, tzn. vydávanie certifikátov osvedčujúcich, že vlastnosti určených výrobkov a 

(alebo) všetky činnosti súvisiace s výrobou výrobkov sú v súlade s technickými 
požiadavkami  na výrobky, 

- skúšanie určených výrobkov, tzn. zisťovanie a overovanie vlastností výrobkov 
porovnávaním nameraných technických parametrov (hodnôt) s požiadavkami technických 
predpisov  cieľom posúdiť ich zhodu s technickými požiadavkami, 

- vykonávanie inšpekcie, ktoré spočíva v posúdení, či návrh určeného výrobku, výrobok, 
zariadenie alebo systém kvality sú v súlade s technickými požiadavkami a v preverení 
odbornej úrovne zamestnancov, úrovne technického vybavenia, technologických a iných 
procesov a používanej metodiky. 
Autorizovaná osoba musí preukázateľne spĺňať podmienky autorizácie (najmä odborné, 

technické a organizačných) a tieto osvedčiť akreditáciou. Je to činnosť, ktorou sa overuje 
spôsobilosť na vykonávanie skúšania výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonávanie 
certifikačnej, inšpekčnej alebo obdobnej technickej činnosti. Osvedčenie o akreditácii vydáva 
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tzv. akreditujúca osoba, ktorá tiež vykonáva dozor nad dodržiavaním akreditačných pravidiel 
akreditovanými osobami. 

Z hľadiska vytvorenia podmienok pre voľný pohyb tovarov na európskom trhu sa 
vyžaduje, aby v určených prípadoch posúdenie zhody vykonala notifikovaná osoba, ktorou je 
podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorá bola Slovenskou republikou alebo iným 
členským štátom Európskej únie oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým 
členským štátom Európskej únie ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody.  

Stanovené sú nasledovné postupy posudzovania zhody: 
a) posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom, 
b) posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie 

certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku), 
c) posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou 

a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním, 
d) posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou 

a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním, 
e) overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými 

požiadavkami (overovanie zhody vykonáva výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba 
na každom výrobku alebo na štatisticky vybranej vzorke), 

f) overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou, 
g) inšpekcia riadneho fungovania systému manažérstva kvality v podniku autorizovanou 

osobou. 
Ak bola preukázaná zhoda výrobku s príslušnými  technickými požiadavkami, je výrobca 

alebo dovozca určeného výrobku povinný ešte pred jeho uvedením na trh vydať o tom 
písomné vyhlásenie o zhode (s výnimkou prípadov, keď medzinárodná zmluva, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, umožňuje nahradiť vyhlásenie o zhode značkou zhody), a ak tak 
ustanovuje technický predpis, aj označiť výrobok značkou zhody. Touto značkou sa 
osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobok a boli 
dodržané postupy posudzovania zhody. Každý určený výrobok, na ktorom sa vykonalo 
posúdenie zhody, možno označiť značkou zhody. Používa sa slovenská značka zhody (CSK), 
označenie CE (ak bolo na výrobok vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi 
Európskych spoločenstiev), príp. ostatné značky zhody. 

Vyhlásenie o zhode, resp. umiestnenie značky zhody na výrobku, nezbavuje výrobcu 
alebo dovozcu zodpovednosti za vadný výrobok, ani za škody ním spôsobené.  
 
Povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  

Zamestnávateľ v záujme vytvorenia podmienok pre výrobu alebo poskytované služby 
musí vytvoriť aj podmienky pre bezpečnú prevádzku výrobných, resp. pracovných 
prostriedkov a pre ochranu života a zdravia pracovnej sily. Povinnosť starostlivosti 
o pracovnú silu vyplýva pre zamestnávateľa zo štátnej sociálnej politiky a to uplatňovaním 
základného práva občanov na dobré pracovné podmienky prostredníctvom legislatívy 
a stanovením súboru povinností zamestnávateľovi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci.  

Zamestnávateľ je povinný činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vykonávať systematicky, tzn. musí ju plánovať a organizovať. Naplnenie tejto povinnosti si 
vyžaduje zo strany zamestnávateľa vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (→ Podniková politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a program 
jej realizácie, a ďalšie riadiace dokumenty, ktorými usmerňuje činnosť v organizácii z 
hľadiska BOZP, napr. pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
postupy pre vykonávanie záchranných prác a evakuáciu,  zoznam poskytovaných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a zoznam prác zakázaných mladistvým a ženám  
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a ďalšie.   
Pri riadení a plánovaní činností v oblasti BOZP musí zamestnávateľ vychádzať z princípu 

prevencie, tzn. musí prijímať a vykonávať opatrenia s cieľom vylúčiť alebo obmedziť riziká  
podmieňujúce vznik úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Politika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť politikou prevencie vrátane prevencie rizika. 
Prostriedkom, ktorý takýto postup zamestnávateľovi umožňuje, je proces riadenia rizík. 
Posúdenie rizík musí zamestnávateľ vykonávať nielen v už fungujúcej prevádzke, ale aj pri 
navrhovaní pracovísk, výbere pracovného zariadenia, zavádzaní nových technológií, 
pracovných postupov a nových metód organizácie práce, a tiež vo vzťahu k vyrábaným 
produktom a poskytovaným službám. V prípade výskytu rizík  je zamestnávateľ povinný 
vykonať potrebné opatrenia, aby vylúčil možnosť poškodenia zdravia zamestnancov. Účinnosť 
týchto opatrení sa musí vzťahovať na čo najväčší počet zamestnancov, preto eliminácia  
nebezpečenstiev sa musí sústrediť na miesto ich vzniku a musia sa uprednostňovať 
prostriedky kolektívnej ochrany pred individuálnou ochranou. Ak to z technických alebo 
ekonomických dôvodov nie je možné, je zamestnávateľ povinný prideliť zamestnancom  
osobné ochranné pracovné prostriedky, alebo vykonať vhodné organizačné opatrenia. Tieto  
môžu smerovať do dvoch oblastí a to: 
- vhodná úprava pracovného režimu (napr. prestávok v práci)  a organizácia práce 

(prideľovanie práce zodpovedajúcej zdravotnému stavu, odbornej spôsobilosti, fyzickým a 
psychickým možnostiam, nahrádzanie prác prácami bezpečnejšími ai.), 

- organizačné zabezpečenie aktivít súvisiacich so starostlivosťou o BOZP (preventívne 
lekárske prehliadky, rehabilitačné pobyty, opatrenia a zabezpečenie prostriedkov pre 
prípad mimoriadnych situácií ohrozujúcich život alebo zdravie apod.). 
Významný preventívny aspekt má aj zabezpečenie potrebnej údržby a opráv, sústavná 

kontrola pracovnej disciplíny a stavu BOZP na pracoviskách, monitorovanie faktorov 
pracovného prostredia  a  riadne vyšetrenie všetkých nežiaducich udalostí (pracovných 
úrazov, porúch technických zariadení apod.) s cieľom zistiť príčiny ich vzniku a urobiť  
opatrenia, aby sa zabránilo vzniku podobných udalostí.  

Na vytvorenie dobrých podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov v 
organizácii nie je postačujúci len aktívny prístup zo strany zamestnávateľa. Každý 
zamestnanec musí k ich vytváraniu prispieť najmä dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri výkone svojej práce. Je úlohou zamestnávateľa zabezpečiť, aby 
zamestnanci boli pravidelne oboznamovaní s predpismi na zaistenie BOZP, vyskytujúcimi sa 
rizikami a spôsobom ochrany pred nimi, a informovaní o všetkých skutočnostiach dôležitých 
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný umožniť 
zamestnancom podieľať sa na riešení problematiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
spolupracovať s nimi, resp. zabezpečiť túto spoluprácu prostredníctvom zástupcov 
zamestnancov pre BOZP (→ Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci). 

Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh 
vyplývajúcich z ich funkcií a zamestnávateľ na ich zabezpečenie využíva tiež služby 
odborných pracovníkov ( bezpečnostných technikov → Bezpečnostný technik). 
 
Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Popri povinnosti plniť pracovné úlohy zadané zamestnávateľom ukladá zákon 
zamestnancovi povinnosť dodržiavať pri výkone práce pracovnú disciplínu. Vo vzťahu 
k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pracovná disciplína znamená dodržiavať 
- všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, 
- pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, 
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- pokyny a nariadenia, ktoré zamestnávateľ vydal v záujme zaistenia BOZP, 
- určené pracovné postupy, 
- zásady bezpečného správania na pracovisku, bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci. 

Oboznámiť zamestnanca s príslušnými predpismi, pravidlami, pokynmi a zásadami 
platnými v tejto oblasti je úlohou zamestnávateľa. Povinnosťou zamestnanca je zúčastňovať 
sa školení a výcviku zabezpečovanom zamestnávateľom  v záujme bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, podrobiť sa príslušným skúškam, a získané poznatky uplatňovať pri práci.  

Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o  svoju bezpečnosť a zdravie, a tiež o bezpečnosť 
a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. To znamená, že zamestnanec pri každej pracovnej 
činnosti musí zohľadniť aj aspekt bezpečnosti pri práci, musí si uvedomiť možné riziká,  
pracovať a správať sa tak, aby neohrozil seba ani iných. Vybrané činnosti určené predpismi 
(vrátane obsluhy vybraných strojov a zariadení), pri ktorých je zvýšené riziko ohrozenia 
zdravia, môže zamestnanec vykonávať len vtedy, ak  
- je zdravotne spôsobilý  (zdravotná spôsobilosť sa preukazuje kladným výsledkom 

preventívnej lekárskej prehliadky), 
- má osobitné oprávnenie na danú činnosť vydané na základe preukázania zdravotnej 

spôsobilosti  a overenia odbornej spôsobilosti (→ Odborná spôsobilosť) oprávnenou 
fyzickou alebo právnickou osobou, 

- bol zamestnávateľom poverený túto činnosť vykonávať.  
Zdravotný stav zamestnancov sa preventívnymi lekárskymi prehliadkami overuje nielen 

vtedy, keď zamestnanec (napr. vodič z povolania, opravár elektrických zariadení) svojou 
činnosťou môže ohroziť svoje zdravie alebo zdravie iných osôb, ale aj v prípadoch, keď sú 
zamestnanci vystavení osobitne nepriaznivým vplyvom pracovného prostredia (chemickým 
škodlivinám, hluku apod.). Zamestnanci sú povinní v predpísaných termínoch tieto 
preventívne lekárske prehliadky absolvovať, a tiež zúčastňovať sa rekondičných pobytov 
zabezpečených zamestnávateľom v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania. 

Vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné 
prostriedky musí zamestnanec vždy v súlade s poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí 
a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti, a podľa návodu na obsluhu (na 
používanie). Tento návod musí mať zamestnanec k dispozícii, resp. ho musí zamestnávateľ 
s obsahom návodu oboznámiť. Pri práci je zamestnanec povinný používať všetky 
bezpečnostné a ochranné zariadenia, ktorými sú stroje, zariadenia, nástroje alebo pracoviská 
vybavené. Nesmie ich vyraďovať z prevádzky, ani svojvoľne meniť. Ak vykonáva prácu, pri 
ktorej je z dôvodu ochrany zdravia potrebné používať osobné ochranné pracovné prostriedky, 
musí  dbať, aby ich používal správnym (určeným) spôsobom, a musí sa o ne starať. 
Zamestnanec nesmie vykonávať prácu pod vplyvom alkoholu alebo omamných a 
psychotropných látok. Je tiež zakázané nastupovať pod ich vplyvom do práce, resp. požívať 
ich na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracovísk zamestnávateľa (zákaz požívať 
alkohol sa nevzťahuje na zamestnanca, u ktorého je požívanie alkoholických nápojov 
súčasťou pracovných úloh, alebo je s plnením týchto úloh zvyčajne spojené, napr., na 
zamestnanca zabezpečujúceho technologický proces výroby alkoholických nápojov). 
Rovnako je zamestnanec povinný dodržiavať zákaz fajčenia na určených pracoviskách, a to z 
dôvodu ochrany zdravia osôb a tiež z dôvodu bezpečnosti (napr. na pracoviskách so 
zvýšeným nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu). 

V prípade, že zamestnanec pri práci zistí na pracovisku nedostatky, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť alebo zdravie ľudí, musí túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť svojmu 
nadriadenému. Zamestnanec je povinný podľa svojich možností zúčastniť sa odstraňovania 
zistených nedostatkov. Ohlasovaciu povinnosť má zamestnanec aj vtedy, ak utrpel pracovný 
úraz (ak je toho schopný), bol svedkom pracovného úrazu, alebo sa o úraze dozvedel. 

Tak, ako je  zamestnanec povinný plniť svoje povinnosti na úseku BOZP, musí umožniť 
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aj iným plniť si tieto povinnosti. Pri obvyklej pracovnej činnosti, aj pri mimoriadnych 
okolnostiach, musí zamestnanec konať tak, umožnil spolupracovníkom, bezpečnostnému 
technikovi, dozorným orgánom ai. vykonať ich úlohy a uplatniť oprávnenia, ktoré im v oblasti 
BOZP patria. Zamestnanec je povinný podrobiť sa napr. vyšetreniu, či nie je pod vplyvom 
alkoholu, ktoré vykonáva zamestnanec poverený zamestnávateľom alebo príslušný orgán 
(napr. orgán dozoru, polícia).  

Okrem základného práva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľa má zamestnanec nárok na všetky potrebné informácie týkajúce sa BOZP a 
môže so zamestnávateľom prerokúvať všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
súvisiace s jeho prácou. V prípade potreby môže po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie 
aj odborníkov v danom odbore. 

Ak sa zamestnanec dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život 
alebo život iných osôb, má právo odmietnuť vykonať prácu, resp. môže opustiť pracovisko. 
 
Pracovný poriadok 

Vnútropodniková pracovnoprávna norma, ktorú vydáva zamestnávateľ v záujme 
dodržiavania pracovnej disciplíny a udržania vnútorného poriadku v organizácii. Vydať 
pracovný poriadok nie je obligatórnou povinnosťou zamestnávateľa. Výnimkou sú štátne 
orgány, obce, vyššie územné celky a ďalší zamestnávatelia pri výkone práce vo verejnom 
záujme, ktorí sú povinní pracovný poriadok vydať. 

V pracovnom poriadku sa so zreteľom na konkrétne podmienky v  organizáciách bližšie 
špecifikujú pracovné povinnosti a práva zamestnancov a základné povinnosti zamestnávateľa 
vyplývajúce z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy. Vecný obsah 
pracovného poriadku predpisy neustanovujú, spravidla obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru, úpravy pracovného času, pracovnej disciplíny 
(dôležité je najmä určenie jednotlivých druhov porušenia pracovnej disciplíny z hľadiska 
závažnosti), starostlivosti o zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Ustanovenia pracovného poriadku nesmú ukladať zamestnancom povinnosti nad rámec 
pracovnoprávnych predpisov, ani obmedzovať ich zákonné práva. 

Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Podmienkou 
záväznosti a pracovného poriadku je predchádzajúci súhlase zástupcov zamestnancov s jeho 
vydaním (pokiaľ v organizácii pôsobia odbory, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký 
dôverník) a oboznámenie zamestnancov so znením predpisu. Pracovný poriadok musí byť 
každému zamestnancovi prístupný. 
 
Program „Bezpečný podnik" 

Motivačná kampaň na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP 
a neustáleho zlepšovania úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zamestnávateľských organizáciách. Kampaň je podporovaná Európskou agentúrou pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V Slovenskej republike bola vyhlásená v októbri 
2005. Do kampane sa môže prihlásiť ktorýkoľvek zamestnávateľský subjekt (nezávisle od 
veľkosti, formy vlastníctva a zamerania ekonomickej činnosti), resp. v osobitných prípadoch 
jeho organizačná zložka so stálym sídlom v SR. Gestorom kampane je Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, odborným a organizačným garantom je Národný inšpektorát 
práce. 

Zamestnávateľské subjekty, ktoré sa prihlásia do programu „Bezpečný podnik“, musia vo 
svojej organizácii zaviesť systém riadenia BOZP podľa príručky „Systém riadenia BOZP – 
návod na zavedenie systému“ vydanej Národným inšpektorátom práce v roku 2002, a splniť 
ďalšie podmienky vychádzajúce z  pravidiel programu. Po preverení plnenia kritérií programu 
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(audite) niektorým z poverených (akreditovaných) subjektov, ak boli stanovené podmienky 
splnené, vydá Riadiaca komisia programu „Bezpečný podnik“ (ktorej členmi sú zástupcovia: 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederácie odborových zväzov SR, Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory, Sociálnej poisťovne a Technickej univerzity v Košiciach) 
rozhodnutie o priznaní osvedčenia s platnosťou na tri roky. Osvedčenie (certifikát). s názvom 
„Bezpečný podnik“ slávnostne udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na 
základe vlastnej žiadosti môžu toto osvedčenie  získať aj firmy, ktoré už majú certifikovaný 
systém riadenia BOZP, napr. podľa OHSAS 18001, BS 8800 apod. Podmienkou pre získanie 
a udržanie osvedčenia „Bezpečný podnik“ je však nielen zavedenie systému riadenia BOZP, 
ale aj nízka úrazovosť, dobrá úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
úroveň sociálnej starostlivosti a kultúra práce. Ak u účastníka programu vznikne ťažký alebo 
smrteľný pracovný úraz zavinený zamestnávateľom, alebo ak orgán inšpekcie práce zistí pri 
výkone dozoru opakované závažné nedostatky v oblasti BOZP, môže mu byť osvedčenie na 
základe rozhodnutia riadiacej komisie odobraté. 

Program „Bezpečný podnik“ má významný humánny i ekonomický aspekt. Plnenie 
podmienok programu vedie k zníženiu počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania a 
k zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov. Získanie tohoto osvedčenia zvyšuje 
konkurenčnú schopnosť podniku a je z hľadiska dodávateľský – odberateľských vzťahov  
výhodou. Systematické riešenie otázok súvisiacich s pracovnými podmienkami a 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci prináša optimalizáciu pracovného procesu a 
pozitívny ekonomický efekt (zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce). 
 
Propagácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Činnosť zameraná na rozširovanie informácií a upútanie pozornosti na otázky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je súčasťou komunikácie v tejto oblasti. Cieľom 
propagácie je nielen informovať o BOZP, ale aj pôsobiť na ľudí, aby konali bezpečne a tým 
upevňovali a chránili svoje zdravie. Na propagáciu sa využívajú propagačné prostriedky 
pôsobiace na sluch (napr. prednášky, rozhlasové relácie), na zrak  (inštruktážné vývesky, 
výstavky, plagáty, časopisy, literatúra) a kombinované prostriedky  (filmy, diapozitívy so 
slovným sprievodom ai.). Osobitným druhom propagačných prostriedkov sú bezpečnostné 
symboly, značky a signály (→ Označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci). 

Propagácia BOZP sa uplatňuje v podnikových podmienkach, alebo v celospoločenskom 
prostredí (na informovanie a ovplyvňovanie postojov verejnosti k tejto problematike). Okrem 
bezpečnostného a zdravotného označenia sú v súčasnosti aktuálne najmä odborné publikácie 
a časopisy a tzv. „pravidlá dobrej praxe“, ktoré obsahujú praktické návody na riešenie BOZP 
vo vymedzenej tematickej oblasti, publikované spravidla formou príručky určenej 
zamestnávateľom a zamestnancom. S cieľom zvýšiť právne vedomie v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, upozorniť na najčastejšie riziká a príčiny vzniku pracovných 
úrazov a motivovať k zvyšovaniu úrovne BOZP sa organizujú tematické informačné 
kampane, ktoré využívajú rôzne propagačné prostriedky ako sú brožúry, skladačky, 
vystúpenia v elektronických médiách apod. 
 
Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Pracovné úrazy, choroby z povolania a  pracovné podmienky nevyhovujúce z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú často dôsledkom nesprávnej organizácie práce 
a nedostatkov v oblasti riadenia. Riadenie BOZP je cieľavedomé usmerňovanie a 
organizovanie činností zameraných na ochranu zdravia zamestnancov a zvýšenie ich 
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bezpečnosti. Uplatnenie systému riadenia BOZP znamená prechod od riešenia jednotlivých 
úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k sústavnému a organizovanému  
systému navzájom prepojených opatrení na zaistenie BOZP zamestnancov. 

Systém riadenia BOZP je mechanizmus na systémovú a riadenú realizáciu povinností 
zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a trvalé zlepšovanie 
pracovných podmienok. Systémy riadenia väčšinou vychádzajú z Demingovho modelu 
riadenia založenom na kľúčových krokoch, ktorých opakovaním možno dosiahnuť neustále 
napredovanie. Pri zavádzaní systému riadenia pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci sa najčastejšie vychádza z medzinárodného odporúčania OHSAS 18001, podľa ktorej je 
zavedenie systému certifikovateľné domácimi aj zahraničnými akreditovanými certifikačnými 
spoločnosťami. Certifikačný akt však nie je podmienkou pre zavedenie systému riadenia 
BOZP. 

Princíp systému riadenia BOZP spočíva v zavedení a udržaní systémových prvkov 
riadenia, v ich vzájomnom prepojení a opakujúcom sa cykle postupnosti krokov (politika 
BOZP – plánovanie – organizačné zabezpečenie – kontrola a vyhodnotenie – opatrenia na 
zlepšenie). Systémové prvky (nástroje) riadenia sú najmä: 
- podniková politika BOZP a program jej realizácie, 
- určenie organizačných štruktúr a stanovenie zodpovednosti za BOZP, 
- preventívna starostlivosť o výrobné a pracovné prostriedky, 
- účasť zamestnancov na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- riadenie rizík, 
- opatrenia pri vzniku mimoriadnych udalostí, 
- systém oboznamovania a informovania, 
- systém komunikácie a motivácie, 
- systém riadenia zmien, 
- systém vyšetrovania pracovných úrazov a iných udalostí, 
- systém a vedenie dokumentácie, 
- systém kontroly, hodnotenia a audit. 

Uplatniť systém riadenia predstavuje aktívnu činnosť jednotlivých prvkov riadenia, 
spôsob ich vzájomného prepojenia a zabezpečiť trvalé dodržiavanie prijatých postupov s 
cieľom trvalého zvyšovania úrovne BOZP. Významným prvkom je najmä funkčné prepojenie 
jednotlivých systémových prvkov. Zmena (činnosť, udalosť) v rámci ktoréhokoľvek zo 
systémových prvkov sa má odzrkadliť v zmene ostatných prvkov, resp. môže ovplyvniť 
výslednú funkciu systému riadenia. V záujme funkčnosti systému musí byť zabezpečené 
pravidelné vyhodnocovanie jeho účinnosti.  

Riadenie BOZP sa musí týkať všetkých aktivít podniku, preto je nevyhnutné zabezpečiť 
jeho zosúladenie s celkovou koncepciou riadenia organizácie a prepojenie najmä s riadením 
kmeňovej činnosti podniku. Všetky časti riadiaceho systému zamestnávateľského subjektu 
musia zahŕňať aj problematiku BOZP.  
 
Riadenie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Je významným prvkom systému riadenia BOZP. Z hľadiska potrieb BOZP musí byť 
primerane dokumentované každé zariadenie, každá činnosť a spracované jej zásady a postupy.  
Je to súbor dokumentov, ktoré obsahujú  informácie týkajúce sa riadenia BOZP 
a informácie podstatné z hľadiska zaistenia bezpečnosti práce, bezpečnosti technických 
zariadení a ochrany zdravia zamestnancov. Jej vedenie je vyžadované právnymi predpismi 
a technickými normami. Organizácia musí viesť a udržiavať nasledovné druhy dokumentácie: 
technickú, technologickú a stavebnú dokumentáciu, predpísanú prevádzkovú a evidenčnú 
dokumentáciu, dokumentáciu o kontrolnej činnosti, personálnu dokumentáciu a dokumentáciu 
systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (koncepciu politiky BOZP, 
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dokumentáciu systémových prvkov, schválené postupy apod.). Súčasťou dokumentácie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy, vnútropodnikové predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP (manuály). 

Riadenie dokumentácie o BOZP predstavuje systematické vedenie a udržiavanie 
dokumentácie, ktorého cieľom je zabezpečiť dostupnosť dokumentov, jednoduché 
vyhľadávanie, aktualizáciu dokumentov a ich archivovanie, a tiež organizovanie tvorby a 
vydávania dokumentov. Organizácia. musí mať určený postup na vypracovanie, 
schvaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Systém riadenia dokumentácie o BOZP má byť realizovaný na základe osobitného aktu 
riadenia, vrátane stanovenia právomocí a zodpovedností. 
 
Riadenie zmien 

Uplatňovanie systémového prístupu k organizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci pri operatívnom riadení zmien vyvolaných internými opatreniami (napr. pri zavedení 
novej technológie, zmene organizačnej štruktúry) alebo externými opatreniami (pri zmene 
legislatívy apod.). Postupy operatívneho riadenia sa uplatňujú najmä v situáciách, kedy v 
dôsledku zmeny podmienok môže dôjsť k zvýšeniu rizika. V záujme eliminácie tohto rizika je 
dôležité pre zaistenie BOZP pri realizácii zmien postupovať systematicky. 

Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je zohľadnenie skutočných 
a predvídateľných okolností, ktoré so zmenou súvisia a môžu ovplyvniť bezpečnosť pri práci, 
a prijatie príslušných opatrení na zaistenie BOZP ešte pred zavedením zmien. Systémový 
prístup predpokladá pred zavedením zmeny vykonať identifikáciu rizík a ich hodnotenie, 
prekonzultovať so zamestnancami pripravované zmeny, v prípade potreby zabezpečiť ich 
preškolenie, a následne vykonať analýzu účinnosti prijatých a realizovaných rozhodnutí. 
Organizácia by mala mať prijaté a zavedené postupy pre plánovanie zmien. 
 
Spoločenská kontrola 

 Dohľad spoločenských orgánov a organizácií nad zabezpečením starostlivosti o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podnikoch, vykonávaný nezávisle od orgánov 
dozoru. Cieľom spoločenskej kontroly je dohliadať na vytváranie a zachovávanie podmienok 
bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce zo strany zamestnávateľa, upozorňovať na zistené 
nedostatky a vyžadovať ich odstránenie. Systém spoločenskej kontroly umožňuje, aby sa 
zamestnanci  prostredníctvom svojich volených zástupcov podieľali na kontrole  plnenia úloh 
zamestnávateľov v oblasti BOZP. Náklady vzniknuté výkonom spoločenskej kontroly hradí 
štát. 

Zavedenie systému spoločenskej kontroly sa odvíja od pôsobenia odborových orgánov na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v minulosti. Právo odborov na kontrolu v 
oblasti BOZP bolo upravené zákonom už v roku 1921. Odbory boli poverené dohľadom nad 
zaisťovaním ochrany proti úrazom a vykonávaním zdravotných opatrení, mali právo 
upozorňovať na zistené nedostatky a vyžadovať ich odstránenie. V rokoch 1951 až 1968 boli 
odborové orgány poverené výkonom dozoru nad BOZP. Zákonom o štátnom odbornom 
dozore nad bezpečnosťou práce z roku 1968 boli ustanovené nové nezávislé orgány štátneho 
odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a zrušené kompetenčné predpisy, ktoré 
oprávňovali odborové orgány vykonávať dozor v tejto oblasti. V nasledujúcom období 
odborové orgány riešili svoje postavenie a úlohy v oblasti BOZP a v roku 1973 záväznou 
smernicou realizovali svoje ciele na úseku ochrany zamestnancov vytvorením nového 
systému spoločenskej kontroly odborov nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. 
Následne, v roku 1975, v záujme zabezpečenia aktívnej účasti pracovníkov na riešení otázok 
súvisiacich so starostlivosťou o BOZP, ustanovuje právo orgánov Revolučného odborového 



 167

hnutia vykonávať spoločenskú kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
jednotlivých organizáciách aj Zákonník práce. Po roku 1989 v súlade s celospoločenskými 
zmenami prestali byť odbory jedinou organizáciou zastupujúcou zamestnancov. V reakcii na 
túto skutočnosť oprávňuje nový zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (s účinnosťou 
od 1.1.1997) na  kontrolu plnenia úloh zamestnávateľov v oblasti BOZP odborové orgány 
alebo inú organizáciu, ktorá zastupuje zamestnancov. Spoločenskú kontrolu však naďalej 
vykonávajú predovšetkým odborové orgány. 

Odborová kontrola je zameraná najmä na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazov a 
iných poškodení zdravia pri práci. Ťažisko spoločenskej kontroly spočíva v priamom výkone 
kontroly v organizáciách, ktorú vykonávajú špecialisti ochrany práce a funkcionári 
základných odborových organizácií. Základným článkom pre vykonávanie spoločenskej 
kontroly odbormi sú závodné výbory základných odborových organizácií, ktoré sú metodicky 
riadené príslušným odborovým zväzom. Ich činnosť spočíva v kontrole pracovísk z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, v spoluúčasti pri príprave a 
vykonávaní pravidelných previerok BOZP a v účasti na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov 
a chorôb z povolania. Závodné výbory majú právo vyžadovať od vedúcich zamestnancov 
všetky informácie súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou zamestnancov pri práci, 
kontrolovať, či zamestnávateľ plní povinnosti v starostlivosti o BOZP a podávať návrhy na 
odstránenie zistených nedostatkov  a zlepšenie pracovných podmienok. 

Špecialisti ochrany práce (republikoví, odvetvoví alebo dobrovoľní inšpektori práce 
odborových zväzov) vykonávajú plánované kontroly, následné kontroly, verejné previerky, 
monotematické i osobitné kontroly zamerané na špecifické problémové oblasti, alebo kontroly 
na základe požiadavky základnej odborovej organizácie. Pri zistení nedostatkov sú oprávnení 
požadovať ich odstránenie, navrhovať vhodné opatrenia zamestnávateľom a predkladať 
orgánom dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci návrhy na sankčné opatrenia 
voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú predpisy. 
 
Systém informovanosti a komunikácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Systematické poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
všetkým zamestnancom a systém komunikácie v tejto oblasti patria k všeobecným zásadám 
prevencie, ktoré musia byť uplatňované v každej organizácii.  

Poskytovaním informácii v oblasti BOZP je oboznamovanie so všetkými skutočnosťami 
dôležitými z hľadiska zaistenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov a to akoukoľvek formou 
a spôsobom (ústne, písomne. praktickým  predvedením, zaškolením, pokynom informačnými 
tabuľkami, signálmi apod.). Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov najmä o 
- bezpečných pracovných postupoch, existujúcich rizikách a spôsoboch ochrany pred nimi, 

a o preventívnych a ochranných opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, 

- pripravovaných zmenách týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku 
v dôsledku zavádzania nových technológií, zariadení apod., 

- zámeroch a cieľoch vedenia podniku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Aby bolo poskytovanie informácií o BOZP systematické, musí vychádzať z analýzy 

potrieb v oblasti informovanosti (kto, kedy a aké informácie bude potrebovať). Zároveň musia 
byť stanovené komunikačné cesty pre ich poskytovanie (kto, kedy a akým spôsobom bude 
potrebné informácie poskytovať) a spätnú väzbu (odozvu na poskytované informácie). 
Efektívny systém komunikácie musí zabezpečiť 
- aby každý dostal potrebné informácie, 
- výmenu informácií medzi jednotlivými útvarmi, ale aj medzi zamestnancami a vedením 

podniku, 
- priestor pre poskytovanie konzultácií a poradenstva. 
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Komunikačný a informačný systém musí byť včlenený do každého systému riadenia, 
keďže zabezpečuje v podstatnej miere prepojenie medzi jednotlivými aktivitami systému 
riadenia. Má pokrývať informačné potreby okrem vlastných zamestnancov aj zmluvných 
partnerov, dodávateľov, štátne a verejné orgány a verejnosť. 

Komunikácia má okrem informačnej funkcie aj funkciu :motivačnú. Vedúci zamestnanci 
majú využívať komunikáciu na ovplyvňovanie pozitívneho postoja zamestnancov k BOZP a 
motiváciu zamestnancov k bezpečnému pracovnému výkonu a aktívnemu prístupu 
k vytváraniu podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Dobre fungujúci systém komunikácie musí vytvárať podmienky pre účasť zamestnancov 
na riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ musí vyvíjať 
iniciatívu na podporu komunikácie so zamestnancami a aktívne zapájanie zamestnancov do 
riešenia otázok BOZP. Je povinný prerokovať so zamestnancami všetky otázky týkajúce sa 
bezpečnosti a zdravia pri práci a zapájať ich do procesu riadenia. Zamestnanci majú právo 
vyjadrovať sa k politike BOZP a programu jej realizácie, k posudzovaniu rizík, aj k výberu 
pracovných prostriedkov a technológií, k organizácii práce, k zabezpečeniu pracovného 
prostredia a pracoviska, prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP súvisiace s 
ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení. Prostriedkom na zabezpečenie aktívnej účasti 
zamestnancov na vytváraní podmienok pre BOZP je ustanovenie zástupcov zamestnancov pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisie BOZP (→ Zástupca zamestnancov pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, → Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ).  

 
Štátny dozor v jadrovej energetike 

Orgánom štátnej správy a štátneho dozoru zameraného na aspekt jadrovej bezpečnosti v 
oblasti mierového využívania jadrovej energie je Úrad jadrového dozoru SR.  

Úrad jadrového dozoru SR vykonáva  
- štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,  
- štátny dozor v oblasti využívania jadrovej energie, pri fyzickej ochrane a pri havarijnom 

plánovaní. 
Pri kontrole v organizáciách orgán dozoru hodnotí stav jadrovej bezpečnosti, fyzickú 

ochranu a havarijnú pripravenosť. Dozor je zameraný na kontrolu pracovísk, prevádzok a 
objektov jadrových zariadení, resp. prevádzok a objektov a činností, na ktoré Úrad vydal 
súhlas alebo povolenie. Kontroluje sa plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o 
mierovom využívaní jadrovej energie a rozhodnutí, opatrení alebo nariadení vydaných podľa 
týchto predpisov, z prevádzkových predpisov držiteľov povolení, a tiež z medzinárodných 
zmlúv. Predmetom dozoru je najmä dodržiavanie limít a podmienok bezpečnej prevádzky 
a bezpečného vyraďovania, dodržiavanie systému zabezpečovania kvality, vykonávanie 
prepísaných prehliadok a prevádzkových kontrol a skúšok vybraných zariadení (z hľadiska 
jadrovej bezpečnosti) a obsah a precvičovanie havarijných plánov. Obsahom dozoru je aj 
kontrola odbornej spôsobilosti zamestnancov, preverovanie ich vedomostí a kontrola  
odbornej prípravy zamestnancov.  

Dozornú činnosť vykonávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti, ktorí sú oprávnení  
vydávať záväzné príkazy na odstránenie nedostatkov ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť,  
nariaďovať nevyhnutné opatrenia a  ukladať pokuty. V prípade zistenia nedostatkov 
v odbornej spôsobilosti zamestnanca (resp. osobitnej odbornej spôsobilosti  vybraného 
zamestnanca) sú oprávnení odobrať mu preukaz o odbornej spôsobilosti. Pri vzniku 
závažných skutočností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany alebo 
havarijnej pripravenosti môže orgán dozoru rozhodnúť aj o zastavení prevádzky jadrového 
zariadenia. 

Úrad jadrového dozoru SR zisťuje na mieste stav, príčiny a následky vybraných porúch, 
nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení alebo udalostí pri preprave rádioaktívnych 
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materiálov, resp. sa zúčastňuje ako neopomenuteľný orgán vyšetrovania takýchto udalostí. 
V určených prípadoch Úradu jadrového dozoru SR vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, 
schvaľuje prepravné zariadenia rádioaktívnych materiálov, plány fyzickej ochrany, havarijné 
plány, limity a podmienky bezpečnej prevádzky, systém, resp. program odbornej prípravy 
zamestnancov a držiteľov povolení apod. 
 
Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou pri výkone štátnej 
služby príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže a Slovenskej informačnej služby 

Štátny odborný dozor v jednotlivých rezortoch vykonáva orgán dozoru príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy. Dozorom je spravidla poverený organizačný útvar 
kompetentného služobného úradu.  

Rezortné orgány vykonávajú štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou 
ochranou zdravia pri výkone štátnej služby  príslušníkov 
- Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, 
- Zboru väzenskej a justičnej stráže v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR,  
- Železničnej polície v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,  
- Slovenskej informačnej služby. 

Orgány dozoru vykonávajú kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených  
všeobecne záväznými a internými predpismi na ochranu života a zdravia  zo strany 
služobného úradu, resp. pri vykonávaní služobnej činnosti. Dozor sa vzťahuje aj na 
pracoviská, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti. Zamestnanci  dozorných útvarov 
vyšetrujú príčiny pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií a poskytujú poradenstvo v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

 
Štátny odborný  dozor orgánov štátnej banskej správy 

Vzhľadom na špecifickosť banských činností, banských pracovísk a používanie 
špecializovaných technických zariadení vykonávajú štátny odborný dozor (hlavný dozor) v 
oblasti baníctva a pri činnostiach obdobného charakteru samostatné dozorné orgány štátnej 
banskej správy. Úlohou hlavného banského dozoru v oblasti BOZP je usmerňovať a 
kontrolovať zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosť technických 
zariadení, bezpečnosť prevádzky a pracovné podmienky v organizáciách pri vykonávaní 
banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a ich 
používaní na trhacie a ohňostrojné práce. Súčasťou dozorných úloh je kontrola dodržiavania 
predpisov upravujúcich požiarnu ochranu v podzemí. 

Hlavný dozor vykonáva Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady. Ich pôsobnosť je 
vo vzťahu k vymedzeným činnostiam všeobecná. Výnimkou sú prípady, keď činnosti a 
technické zariadenia spravidla dozorované orgánmi štátnej banskej správy podliehajú 
obdobnému dozoru orgánov Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva spravodlivosti SR. 

Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, riadi a 
kontroluje činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich 
rozhodnutiam. Ukladá opatrenia na zaistenie BOZP a za tým účelom organizuje, riadi a 
vykonáva osobitné previerky. Dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných 
záchranných staníc, schvaľuje služobné poriadky banských záchranných staníc a preveruje 
odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov. Rozhoduje, kedy musí organizácia z dôvodu 
zvýšeného rizika banskú záchrannú službu zabezpečiť, resp. zriadiť.  

Hlavný banský úrad plní ďalej určuje podmienky používania vybraných banských 
strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami, a povoľuje ich 
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používanie pri banskej činnosti, resp. činnosti vykonávanej banským spôsobom. V rámci 
svojej pôsobnosti  posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov a vydáva im príslušné 
osvedčenia a oprávnenia na výkon funkcií a činností, resp. ich odníma. Vydáva a odníma 
poverenia na výučbu strelmajstrov, pyrotechnikov, predavačov pyrotechnických výrobkov 
apod., vydáva skúšobné poriadky a schvaľuje skúšobné texty. Hlavný banský úrad vydáva 
povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín cez celé územie SR. 

Obvodné banské úrady  vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a 
kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich banskú činnosť, činnosť vykonávanú 
banským spôsobom a výrobu a používanie výbušnín, ako aj bezpečnosť prevádzky, 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, pracovné 
podmienky a požiarnu ochranu v podzemí. Kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok 
technických zariadení. Preverujú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu 
pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti. Dozerajú na stav, vybavenie a 
činnosť banskej záchrannej služby (s výnimkou hlavných a obvodných záchranných staníc) a 
preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov. Zisťujú na mieste príčiny 
závažných pracovných úrazov a prevádzkových nehôd a havárií. V rámci hlavného dozoru 
obvodné banské úrady taktiež skúškami preverujú u pracovníkov znalosť predpisov, 
posudzujú odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im, príp. 
odoberajú, príslušné osvedčenia a oprávnenia. Preverujú, či organizácie vykonávajúce banskú 
činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom sú spôsobilé projektovať a vyrábať 
vyhradené technické zariadenia slúžiace na takúto činnosť a vydávajú im (resp. odnímajú) 
príslušné povolenie. 

Obvodné banské úrady ďalej plnia povoľujú dobývanie výhradných ložísk a ložísk 
nevyhradených nerastov, stavbu a používanie skladov výbušnín, odber a prevoz výbušnín 
a výkon trhacích a ohňostrojných prác, vydávajú a zrušujú banské oprávnenia, vedú banský 
register apod. 

Úlohy hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad ústrednými banskými inšpektormi 
a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi. Banský inšpektor je oprávnený 
nariaďovať opatrenia na zaistenie BOZP, dávať záväzné  príkazy na odstránenie zistených 
závad, príkazy na zastavenie prevádzky organizácie, jej časti alebo jej technických zariadení, 
a ukladať pokuty. 
 
Štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 

Ústredným orgánom štátnej správy a štátneho dozoru na úseku prevencie závažných 
priemyselných havárií je Ministerstvo životného prostredia SR. Predmetom dozoru je 
dodržiavanie ustanovených požiadaviek na  prevenciu závažných priemyselných havárií 
v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a  pripravenosť na zdolávanie 
havárií. Pri kontrole orgánmi štátneho dozoru musí prevádzkovateľ preukázať, či prijal 
príslušné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom na činnosti 
v podniku, či údaje a informácie uvedené v bezpečnostnej správe, v havarijnom pláne alebo v 
inej dokumentácii adekvátne vyjadrujú podmienky v podniku, a či zabezpečil príslušné 
prostriedky na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov, záchrannú 
službu a informovanosť verejnosti.  

Ministerstvo životného prostredia SR riadi a vykonáva štátny dozor na úseku prevencie 
závažných priemyselných havárií. Schvaľuje plán kontroly podnikov na príslušný kalendárny 
rok a kontroluje jeho plnenie. Udeľuje oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na 
vykonávanie odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných 
priemyselných havárií. Overuje odbornú spôsobilosť havarijných technikov a špecialistov na 
prevenciu závažných priemyselných havárií a vydáva im príslušné osvedčenia. Rozhoduje o 
autorizácii podnikateľov na hodnotenie rizika, vypracúvanie bezpečnostnej správy a 
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havarijného plánu, resp. na poradenskú a konzultačnú činnosť v tejto oblasti. Ministerstvo 
eviduje a vyhodnocuje komplexné správy o závažných priemyselných haváriách, vedie 
ich register a spracúva ročnú súhrnnú správu o závažných priemyselných haváriách. 

Ministerstvo vnútra SR a  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolupracujú 
s Ministerstvom životného prostredia SR pri výkone štátneho dozoru najmä pri schvaľovaní 
plánu kontroly podnikov. Ministerstvo vnútra SR plní tiež funkciu na oznamovanie závažných 
priemyselných havárií a na požadovanie, prípadne poskytovanie medzinárodnej pomoci. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia je orgánom štátneho dozoru vo veciach 
prevencie závažných priemyselných havárií. Dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe, 
spracúva a prerokúva návrh plánu kontroly podnikov na kalendárny rok s orgánmi, ktoré 
vykonávajú štátnu správu na tomto úseku. organizuje a koordinuje vykonávanie kontrol podľa 
schváleného plánu. Spracúva súhrnnú správu o kontrolách vykonaných v bežnom roku, ako aj 
o závažných zisteniach a nariadených opatreniach a predkladá ju ministerstvu. 

Krajský úrad vykonáva štátny dozor a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam 
okresného úradu.  

Okresný úrad je prvostupňový orgán na výkon štátnej správy s výnimkou vecí patriacich 
do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy a výkonným orgánom štátneho dozoru. Prijíma 
a preveruje oznámenia prevádzkovateľov o kategorizácii podnikov (podľa celkového 
množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku) a vedie register 
podnikov kategórie A a kategórie B. Preskúmava bezpečnostné správy a vydáva k nim  
súhlas. Rozhoduje o povinnosti prevádzkovateľa s možnými mimoriadne významnými 
následkami priemyselnej havárie zriadiť osobitný útvar (odborne spôsobilú osobu) na 
koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich najmä z hodnotenia rizika alebo 
z bezpečnostnej správy. Zabezpečuje informovanie verejnosti o  rizikách závažnej 
priemyselnej havárie a o požadovanom správaní sa verejnosti v prípade vzniku takejto 
udalosti. 

V rozsahu svojej pôsobnosti vykonávajú štátnu správu a štátny dozor na úseku prevencie 
závažných havárií aj orgány inšpekcie práce, orgány štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi a na úseku civilnej ochrany, orgány na ochranu zdravia a orgány štátnej banskej 
správy. O výsledku kontroly podniku a uložených sankciách sú tieto orgány povinné 
informovať Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Okresnému úradu a Ministerstvu 
životného prostredia SR poskytujú informácie z vyšetrovania závažných havárií. 

 
Štátny odborný dozor v doprave 

Výkon štátnej správy na úseku dopravy vrátane štátneho odborného dozoru nad 
bezpečnosťou prevádzky vybraných objektov, zariadení a dopravných ciest, prevádzkou 
dopravy a bezpečnosťou dopravných zariadení riadi Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR. Štátny odborný dozor v doprave zabezpečuje najmä prostredníctvom 
Leteckého úradu SR, Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. 
Ministerstvo je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých  v prvom stupni rozhodli výkonné 
orgány dozoru. V rámci výkonu štátnej správy ministerstvo najmä koordinuje činnosť s inými 
ústrednými  orgánmi štátnej správy a zastupuje SR pri styku s inými štátmi a medzinárodnými 
organizáciami  pôsobiacimi v oblasti dopravy. Rozhoduje o zriadení letísk, prístavov a 
zaradení dráh do príslušnej kategórie. Poveruje právnické osoby vykonávaním odborných 
služieb na úseku dopravy, napr. overovaním technickej spôsobilosti dopravných zariadení, 
overovaním odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov v doprave apod. Určuje 
základné podmienky dopravnej prevádzky a vydáva predpisy pre oblasť dopravy.  

Letecký úrad SR vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve. Overuje a 
kontroluje spôsobilosť lietadiel a inej leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných 
zariadení na bezpečnú letovú prevádzku. Dozerá na spôsobilosť právnických a fyzických osôb 
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pôsobiacich v civilnom letectve (členov leteckého personálu, prevádzkovateľov lietadiel, 
letísk a leteckých pozemných zariadení, dopravcov apod.)  a kontroluje ich činnosť z hľadiska 
plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o civilnom letectve a zo štandardov a 
odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré SR prijala. 
Predmetom dozoru je aj kontrola činnosti osôb, ktoré zabezpečujú zachovanie letovej 
spôsobilosti lietadiel (tzn. ich údržbu a opravy) a vykonávajú činnosť v oblasti vývoja, 
výroby, vykonávania modifikácií a skúšania lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky. 

V prípade zistenia nedostatkov sú orgány štátnej správy v civilnom letectve oprávnené 
ukladať pokuty a zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť dokladu, na základe ktorého jeho 
držiteľ vykonával činnosť. Zamestnanci leteckého úradu poverení výkonom dozoru sú 
oprávnení vykonávať dozornú činnosť  aj počas letu, a to kontrolu činnosti posádky a 
technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel, ako aj celkové 
zabezpečenie leteckej premávky. V prípade pochybností o bezpečnosti letu môžu let zakázať. 

Letecký úrad plní okrem kontrolných aj ďalšie úlohy súvisiace so zaistením bezpečnej 
prevádzky v civilnom letectve. Vyšetruje príčiny leteckých nehôd a incidentov. Vyhodnocuje 
úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania letových prevádzkových služieb a ostatných 
služieb zabezpečujúcich leteckú prevádzku, určuje požiadavky na ich výkon a schvaľuje 
súvisiacu dokumentáciu. Vydáva osvedčenie prevádzkovateľa lietadla a preukazy odbornej 
spôsobilosti  členov leteckého personálu. Vykonáva funkciu špeciálneho stavebného úradu 
pre civilné letectvo. V priebehu vývoja, výroby, údržby, opráv a prevádzky výrobkov leteckej 
techniky posudzuje dokumentáciu a zúčastňuje sa na predpísaných pracovných úkonoch a 
skúškach. Overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej 
techniky v civilnom letectve a dáva súhlas na ich použitie. Odsúhlasuje zmenu konštrukcie a 
výstroja lietadla v prevádzke.  

Dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení, 
overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu športových lietadiel a vyšetrovaním 
nehôd a incidentov týchto lietadiel poveruje Letecký úrad oprávnenú právnickú alebo fyzickú 
osobu. 

Štátna plavebná správa je orgánom štátneho odborného dozoru nad vnútrozemskou 
plavbou. Vykonáva dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou 
plavidiel na vodných cestách a v prístavoch a odstraňovaním plavidiel trvalo vyradených z 
prevádzky, spôsobilosťou plavidiel (s výnimkou ťažobných zariadení, ktoré podliehajú 
dozoru banského úradu), odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy 
plavebných komôr a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby. 

Štátna plavebná správa ukladá opatrenia na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej 
prevádzky, určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, 
nariaďuje obmedzenie a zákaz ich prevádzky a odstránenie plavidla z vodnej cesty alebo z 
prístavu. Dáva súhlas na výkon činností, ktoré by mohli ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť 
premávky na vodnej ceste a v jej ochrannom pásme. Na základe overenia spôsobilosti 
plavidiel vydáva lodné osvedčenia a povoľuje zaradenie plavidiel do prevádzky. Vykonáva 
ciachovanie plavidiel a vydáva ciachovacie preukazy. Overuje odborné vedomosti a praktické 
znalosti členov posádky plavidla a vydáva (resp. odníma) preukazy odbornej spôsobilosti a 
služobné lodnícke knižky pre členov posádok plavidiel. Vykonáva odborné vyšetrovanie 
plavebných nehôd. 

Úlohy na úseku štátneho odborného dozoru vykonáva Štátna plavebná správa určenými 
zamestnancami (plavebnými inšpektormi), ktorí sú pri zistení porušenia zákona 
o vnútrozemskej plavbe alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 
oprávnení zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vodcu 
malého plavidla, alebo pri závadách na plavidle, zadržať lodné osvedčenie. Štátna plavebná 
správa je oprávnená svojim rozhodnutím odňať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo lodné 
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osvedčenie zadržané plavebným inšpektorom, zakázať činnosť cudzincovi, ktorý porušil 
povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a uložiť pokutu prevádzkovateľovi plavidla, 
dopravcovi alebo prevádzkovateľovi prístavu. 

Pri zaisťovaní technickej bezpečnosti plavidiel spolupracuje so Štátnou plavebnou 
správou klasifikačná organizácia (ministerstvom poverená právnická osoba), ktorá vykonáva 
odborný technický dozor nad stavbou a prevádzkou plavidiel (s výnimkou malých plavidiel). 
Odborný technický dozor sa vzťahuje na plavidlá, ktoré povinne podliehajú klasifikácii, 
kontajnery a vymeniteľné nadstavby (vrátane tých, ktoré sú určené na prepravu nebezpečných 
tovarov vo vodnej doprave). Klasifikačná organizácia vydáva  pravidlá na klasifikáciu a 
stavbu lodí a vykonáva technický dozor nad stavbou a prevádzkou plavidiel. Schvaľuje 
typovú a technickú dokumentáciu na stavbu a rekonštrukciu plavidiel (s výnimkou malých 
plavidiel) a  typy kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, a dozerá na ich výrobu. Pri 
uvedení plavidla do prevádzky sa zúčastňuje overenia jeho technickej a prevádzkovej 
spôsobilosti. Na základe prehliadky zaraďuje plavidlá počas ich stavby a prevádzky do 
klasifikačných tried a vydáva preukaz technickej spôsobilosti plavidla (resp. klasifikačný 
preukaz triedy malého a rekreačného plavidla). 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vykonáva štátny  dozor na úseku dráh  ako štátny 
odborný dozor nad prevádzkou dráh a prevádzkou dopravy na dráhach a štátny odborný 
technický dozor nad spôsobilosťou určených technických zariadení na bezpečnú prevádzku 
(určenými technickými zariadeniami na úseku dráh sú dopravné, plynové, tlakové, zdvíhacie 
technické zariadenia, elektrické zariadenia vrátane zariadení na ochranu pred účinkami 
atmosférickej a statickej elektriny, na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných 
prúdov, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia, kontajnery a vymeniteľné 
nadstavby, ktoré sa konštruujú a vyrábajú na prevádzkovanie dráhy alebo prevádzkovanie 
dopravy na dráhe, alebo slúžia na zabezpečenie prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe). 

Výkonom štátneho odborného dozoru na úseku prevádzky dráh, resp. dopravy na dráhach 
sa zisťuje, či 
- prevádzkovatelia dráh a dopravcovia dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti 

ustanovené predpismi o dráhach, či prevádzkujú dráhu podľa povolenia a uskutočňujú 
dopravu na dráhe podľa licencie, 

- prevádzkovatelia určených technických zariadení plnia povinnosti vyplývajúce z 
predpisov o dráhach, vzťahujúce sa na uvádzanie do prevádzky a prevádzku, obsluhu, 
údržbu, opravy, revízie a skúšky určených technických zariadení. 
Výkonom štátneho odborného technického dozoru sa zisťuje, či  

- určené technické zariadenia spĺňajú požiadavky technickej bezpečnosti a sú spôsobilé na 
bezpečnú prevádzku, 

- určené činnosti (napr. projektovanie, konštrukciu, výrobu, vykonávanie montáží, 
prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, prehliadok a skúšok určených 
technických zariadení, ako aj zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových 
mostných konštrukcií, koľajníc a dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob 
používaných na dráhach apod.) vykonávajú podnikateľské subjekty na základe a za 
podmienok vydaného oprávnenia, 

- prehliadky, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke a kontrolu 
činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní vykonávajú odborne spôsobilé osoby. 
Ak osoba poverená výkonom dozoru pri kontrole zistí porušenie predpisov, alebo ak zistí 

prevádzkovanie dráhy v rozpore s povolením, resp. prevádzkovanie dopravy  v rozpore 
s licenciou, je oprávnená nariadiť odstránenie nedostatkov v určenej lehote. 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vykonáva aj ďalšie činnosti, najmä zabezpečuje 
reguláciu bezpečnosti, vyšetruje nehody v obvode dráhy, schvaľuje typy dráhových vozidiel 
železničných dráh, vydáva a odníma povolenia na prevádzkovanie dráhy, licencie dopravcom 
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a bezpečnostné osvedčenia (bezpečnostným osvedčením sa preukazuje, že dopravca spĺňa 
podmienky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb 
zabezpečujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe, požiadavky predpisov na prevádzkovanie 
dráhových vozidiel a má vytvorený systém riadenia bezpečnosti). 
 
Štátny zdravotný dozor 

Štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú orgány štátnej 
správy na úseku ochrany zdravia, a to Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady 
verejného zdravotníctva. Vykonáva sa ako preventívny dozor (pred začatím činnosti, resp. 
pred uvedením zariadení a objektov do prevádzky), ktorého cieľom je podpora zdravia a 
predchádzanie takému narušeniu životného a pracovného prostredia, v dôsledku ktorého by 
mohlo dôjsť k stratám na zdraví a na životoch, a bežný dozor (počas prevádzky objektov 
a zariadení). 

Úrad verejného zdravotníctva, na čele ktorého je hlavný hygienik SR, riadi, usmerňuje 
a kontroluje výkon štátneho zdravotného dozoru uskutočňovaného regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva. Vykonáva dozor vo veciach, ktoré svojim významom presahujú 
rámec alebo technické a personálne možnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva a 
dozor vo veciach radiačnej ochrany. Je výkonným orgánom dozoru aj v prípadoch, v ktorých 
ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal povolenie alebo posudok. Úrad verejného 
zdravotníctva je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol 
regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva, na čele ktorých je regionálny hygienik, 
vykonávajú štátny zdravotný dozor v rámci svojej územnej pôsobnosti (spravidla v jednom 
alebo vo viacerých okresoch).  

Štátny zdravotný dozor je zameraný na kontrolu plnenia povinností ustanovených 
predpismi o ochrane zdravia, ako aj povinností vyplývajúcich z opatrení a rozhodnutí  
vydaných orgánmi na ochranu zdravia. Pri kontrolnej činnosti na úseku ochrany zdravia pri 
práci sa dozorné orgány zameriavajú najmä na  
- uplatňovanie požiadaviek na ochranu zdravia pri zavádzaní nových technologických 

a pracovných postupov a uvádzaní pracovných priestorov do prevádzky,  
- dodržiavanie kritérií zdravých pracovných podmienok a limitných hodnôt faktorov práce 

a pracovného prostredia v prevádzke,  
- vytváranie podmienok pre fyziologickú racionalizáciu práce, najmä pokiaľ ide o 

prispôsobovanie práce fyzickým a psychickým danostiam zamestnancov, 
- zisťovanie zdravotných rizík, sledovanie a hodnotenie vystavenia zamestnancov 

fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia 
s osobitným zreteľom na rizikové práce. 
Súčasťou štátneho zdravotného dozoru je dozor nad skupinami zamestnancov, ktorí 

vyžadujú z dôvodov zdravotnej prevencie osobitnú starostlivosť (mladiství, tehotné ženy, 
zamestnanci vykonávajúci rizikové práce, osoby so zdravotným postihnutím apod.), dozor 
nad vytváraním podmienok pre osobnú hygienu zamestnancov, dozor nad zabezpečovaním 
vhodného pitného režimu, prešetrovanie podmienok pre vznik profesionálneho poškodenia 
zdravia u hlásených podozrení na chorobu z povolania a poskytovanie poradenstva v oblasti 
ochrany zdravia pri práci.  

V rámci svojej pôsobnosti orgány na ochranu zdravia vydávajú pokyny na odstránenie 
nedostatkov zistených pri kontrole v organizáciách a ukladajú sankcie. Sú oprávnené uložiť 
blokovú pokutu, zakázať výrobu, manipuláciu alebo uvádzanie výrobkov do obehu (ak 
výrobok odporuje požiadavkám predpisov),  zakázať používanie prístrojov a zariadení, ktoré 
bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí, resp. rozhodnúť o uzatvorení celej prevádzky. 
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Technická inšpekcia 

Technicko-expertízna inštitúcia oprávnená overovať plnenie požiadaviek predpisov na 
zaistenie bezpečnosti technických zariadení. Vykonáva porovnávanie vyhotovenia zariadení 
a spôsob ich prevádzky s požiadavkami predpisov, v rámci ktorého posudzuje okolnosti, ktoré 
by mohli ovplyvniť bezpečnosť technického zariadenia.  

Technická inšpekcia bola zriadená v roku 1994 ako dozorný orgán pričlenený k sústave 
štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce. Vykonávala niektoré dozorné úkony 
súvisiace s vyhradenými technickými zariadeniami. Od r. 2000, kedy bola Technická 
inšpekcia pretransformovaná na samostatný právny subjekt, nie je v postavení dozorného 
orgánu. Svoje služby poskytuje za úhradu. V súlade so zmenami v legislatíve Technická 
inšpekcia rozšírila svoju činnosť aj na inšpekciu súvisiacu s postupmi posudzovania zhody 
určených výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Je držiteľom osvedčení o 
akreditácii na vykonávanie inšpekcie a certifikácie systémov strojov a technických zariadení a 
ich častí a vykonávanie certifikácie systémov manažérstva. Technická inšpekcia je riadnym 
členom Európskej konfederácie organizácií vykonávajúcich skúšky, inšpekciu, certifikáciu a 
prevenciu. 

Činnosť Technickej inšpekcie je zameraná najmä na posudzovanie technických zariadení 
s vyššou mierou rizika (vyhradených technických zariadení, resp. určených výrobkov) a 
kontrolu činností, ktoré môžu mať vplyv na ich  bezpečnosť.  Popri týchto ťažiskových 
aktivitách vykonáva Technická inšpekcia aj preverovanie ostatných technických zariadení 
(elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích) a strojov, a to z hľadiska plnenia 
požiadaviek na ich bezpečnosť a posúdenia vlastností materiálov, ktoré ich bezpečnosť 
ovplyvňujú. Inšpekčná činnosť sa zameriava predovšetkým na predprevádzkové etapy, 
pričom je kladený dôraz na posudzovanie dokumentácie všetkého druhu.  

V rámci svojej činnosti Technická inšpekcia 
- podáva odborné a záväzné stanoviská o tom, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, 

montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe, odborných prehliadkach a skúškach 
vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení, 

- osvedčuje, či technické zariadenia, materiál a dokumentácia stavieb, technických 
zariadení, technológií, prototypov strojov a zariadení spĺňajú požiadavky bezpečnosti 
technických zariadení, 

- vykonáva prehliadky a riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení, 
- preveruje odbornú spôsobilosť podnikateľov na výrobu, montáž, opravy, údržbu, odborné 

prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, 
- preveruje odbornú spôsobilosť právnických osôb na vydávanie certifikátov týkajúcich sa 

bezpečnosti technických zariadení a vydáva oprávnenia na vykonávanie skúšok 
tvárniacich strojov, 

- preveruje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, odborné prehliadky a odborné 
skúšky, opravy alebo obsluhu vyhradených technických zariadení. 
Pri posudzovaní dokumentácie stavieb sa Technická inšpekcia zameriava najmä na 

posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb, ktorých rozhodujúcim prvkom je vyhradené 
technické zariadenie (kotolňa, výťah apod.). Posudzuje dokumentáciu nových a 
rekonštruovaných stavieb určených na priemyselné účely, resp. stavieb, v ktorých majú byť 
umiestnené výrobné alebo prevádzkové priestory a výrobné zariadenia. Dokumentáciu 
posudzuje z hľadiska bezpečnosti stavby a z hľadiska súladu s bezpečnostnými požiadavkami 
na priestory, pracoviská a umiestnenie zariadení.  

Na základe informácií vyplývajúcich z konštrukčnej dokumentácie technických zariadení 
Technická inšpekcia zisťuje, či prijaté riešenia sú v súlade so správnou praxou uplatňovania 
požiadaviek technickej bezpečnosti. Okrem posudzovania konštrukčnej dokumentácie je 
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inšpekčná činnosť zameraná aj na posudzovanie technickej dokumentácie technológií, 
posudzovanie prototypov strojov a zariadení a osvedčovanie ich súladu s bezpečnostnými 
požiadavkami.   

Najmä preventívne pôsobenie majú aj činnosti vykonávané Technickou inšpekciou počas 
prevádzky vyhradených technických zariadení napr. posudzovanie prevádzkovej 
dokumentácie, posúdenie výrobných a montážnych postupov, spôsobu a rozsahu údržby, 
opravárenskej činnosti z pohľadu bezpečnosti opravovaného vyhradeného technického 
zariadenia ai.  

Ťažiskom overovania odbornej spôsobilosti podnikateľov je kontrola rozhodujúcich 
prvkov činnosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vyhradených technických zariadení, vrátane 
posúdenia organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí zamestnancov, a posúdenia 
pracovných a technologických postupov, materiálneho, priestorového, technologického, 
prístrojového a personálneho vybavenia, výberu dodávateľov a servisných vzťahov apod. 
Overenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb spočíva v preskúšaní teoretických vedomostí a 
znalostí technických predpisov a v overení praktických skúseností pri praktickej činnosti. 

Význam činnosti Technickej inšpekcie spočíva najmä v jej preventívnom pôsobení pri 
zaisťovaní bezpečnosti technických zariadení. Z jej kompetencie Technickej inšpekcie sú 
vyňaté technické zariadenia používané v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, Ministerstva 
vnútra SR, Slovenskej informačnej služby, a technické zariadenia podliehajúce dozoru 
orgánov podľa osobitných predpisov. 
 
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Člen pracovného kolektívu, ktorého spolupracovníci poverili presadzovaním ich 
záujmy a práv  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči zamestnávateľovi. 
Prostredníctvom zástupcu zamestnancov sa zamestnanci môžu aktívne podieľať na ochrane 
svojho zdravia pri práci a ovplyvňovať úroveň starostlivosti o bezpečnosť práce, pracovné 
prostredie a pracovné podmienky zamestnancov podniku. 

Inštitút zástupcu zamestnancov pre BOZP bol v slovenskej legislatíve ustanovený v roku 
1996 zákonom o BOZP. Vytvorenie tejto funkcie vyplynulo z medzinárodných záväzkov SR. 
Do vnútroštátneho zákonodarstva boli premietnuté  požiadavky Dohovoru Medzinárodnej 
organizácie práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí, ktorý 
Československo ratifikovalo v roku 1989 a Smernice Európskej únie č. 89/391 o vykonávaní 
opatrení na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s cieľom zainteresovať 
zamestnancov pri vyhľadávaní možných zdrojov poškodenia zdravia na pracovisku a 
pomáhať tak zamestnávateľovi pri plnení zákonnej povinnosti vytvárania podmienok pre 
bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu. 

Zamestnávateľ vymenúva do funkcie zástupcu zamestnancov jedného alebo viacerých 
zamestnancov na základe návrhu odborovej organizácie alebo inej organizácie zastupujúcej 
zamestnancov a pôsobiacej na pracovisku. V ostatných prípadoch volia zástupcu 
zamestnancov spolupracovníci. Povinnosť ustanoviť zástupcu zamestnancov pre BOZP 
ukladá zákon všetkým zamestnávateľom s viac ako desiatimi zamestnancami. Na základe 
dohody zúčastnených strán môže byť zástupca zamestnancov ustanovený aj pri nižšom počte 
zamestnancov. 

Menovanie zástupcu zamestnancov predpokladá záujem zo strany zamestnancov zvoliť si 
svojho zástupcu a ochotu zo strany zamestnanca, ktorý má byť do funkcie menovaný, túto 
funkciu vykonávať. Je to funkcia dobrovoľná. Zamestnávateľ musí vyvinúť potrebné úsilie, 
aby činnosť zástupcov zamestnancov podporil. 

Na funkciu zástupcov zamestnancov pre BOZP by mali byť navrhnutí pracovníci, ktorí 
majú záujem o zlepšenie pracovných podmienok na svojom pracovisku a chcú prispieť ku  
skvalitňovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zástupca zamestnancov musí byť  
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aktívny  a vnímavý k existujúcim problémom. Musí byť schopný argumentovať a 
presadzovať oprávnené požiadavky spolupracovníkov. Má však zohľadňovať aj zdôvodnené 
postoje vedenia podniku a byť schopný zaujať objektívne stanovisko.  

Zástupca zamestnancov vyžaduje od zamestnávateľa, aby plnil povinnosti, ktoré mu na 
úseku BOZP ukladajú predpisy a pôsobí na spolupracovníkov, aby dodržiavali bezpečnostné 
predpisy, nepoužívali nebezpečné pracovné postupy apod. V otázkach BOZP nie je 
zodpovedný za vytvorenie bezpečných a zdravotne nezávadných podmienok na pracoviskách. 
Vymenovaním zástupcu zamestnancov nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za 
ochranu zamestnanca v pracovnom procese. Zástupca zamestnancov zhromažďuje 
pripomienky zamestnancov k otázkam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a  tlmočí ich zamestnávateľovi. Funkciu zástupcu zamestnancov vykonáva nad rámec svojich 
pracovných povinností a nie je za ňu priamo odmeňovaný.  

Pôsobnosť zástupcu zamestnancov pre BOZP sa vzťahuje na pracoviská a činnosti 
zamestnancov, ktorých zastupuje. Jeden zástupca zamestnancov nemá zastupovať viac ako 
dvadsať zamestnancov. V prípade, keď zamestnávateľ prevádzkuje činnosť s minimálnym 
stupňom ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže jeden zástupca 
zamestnancov zastupovať aj viac (maximálne 100) zamestnancov. Spravidla ide o organizáciu 
nevýrobného charakteru. Minimálny stupeň ohrozenia preukazuje zamestnávateľ orgánom 
dozoru. 

Zástupcom zamestnancov pre BOZP vyplývajú zo zákona špecifické oprávnenia, ale aj 
úlohy. Zástupca zamestnancov má právo vyžadovať od zamestnávateľa informácie o všetkých 
skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V rámci svojej 
pôsobnosti má právo zúčastňovať sa vyšetrovania príčin pracovných úrazov, chorôb z 
povolania a havárií technických zariadení, merania a hodnotenia faktorov pracovného 
prostredia a kontrol vykonávaných orgánmi dozoru a požadovať informácie o výsledkoch 
týchto vyšetrovaní, kontrol a meraní. Zastupuje zamestnancov pri rokovaniach o BOZP 
organizovaných zamestnávateľom. Na pracoviskách zamestnancov, ktorých zastupuje, je 
oprávnený kontrolovať, či vedúci pracovníci vytvárajú priaznivé pracovné podmienky a 
zaisťujú bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu a v mene zamestnancov požadovať od 
zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že zistí nedostatky, ohlási ich 
vedúcemu zamestnancovi zodpovednému za stav a starostlivosť o bezpečnosť a zdravie na 
danom pracovisku. Ak zamestnávateľ závažné nedostatky neodstráni, môže na túto 
skutočnosť upozorniť orgány dozoru. Do riešenia stavu môže zástupca zamestnancov 
zainteresovať aj odborovú organizáciu, ktorá má možnosť presadzovať oprávnené požiadavky 
zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní. V prípade, ak sa zástupca zamestnancov 
domnieva, že výsledky meraní a hodnotení pracovného prostredia zabezpečené 
zamestnávateľom nie sú objektívne, alebo opatrenia na zaistenie ochrany zamestnancov nie sú 
dostatočné,  môže po dohode so zamestnávateľom vyžadovať posudok odborníkov v danom 
odbore za podmienky. Náklady spojené s vypracovaním odborného posudku uhrádza 
zamestnávateľ. 

Úlohou zástupcovi ukladá zákon, je predkladať pripomienky a návrhy na zlepšenie 
pracovných podmienok a spolupracovať so zamestnávateľom pri zvyšovaní úrovne 
starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Mal by priamo na pracovisku pomáhať 
zamestnávateľovi plniť povinnosti v starostlivosti o BOZP a tak podporovať predchádzanie 
pracovným úrazom a iným poškodeniam zdravia z práce. Zástupcovia zamestnancov vybraní 
do komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (→  Komisia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci) sú zároveň v pozícii poradcu zamestnávateľa v tejto oblasti. 

Zabezpečiť vzdelávanie zástupcov zamestnancov v tejto oblasti je povinnosťou 
zamestnávateľa rovnako, ako poskytnúť im potrebné vybavenie a najmä dostatočný čas na 
výkon tejto funkcie. Za čas, keď zástupca zamestnancov funkciu vykonáva mu je 
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zamestnávateľ povinný uhrádzať priemernú mzdu odvodenú z jeho bežnej pracovnej činnosti.  
Výkon funkcie zástupcu zamestnancov pre BOZP nesmie byť spojený so žiadnymi 
výdavkami pre zamestnancov. Všetky náklady súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci znáša výhradne zamestnávateľ. Zástupcom 
zamestnancov je zabezpečená právna ochrana proti neoprávneným postihom. 

Zamestnávateľ nemôže odvolať zástupcu zamestnancov len na základe vlastného 
rozhodnutia. Ak zástupca zamestnancov pre BOZP neplní úlohy, ktoré z tejto funkcie 
vyplývajú, môže dať podnet na jeho odvolanie reprezentatívna organizácia, ktorá ho do 
funkcie navrhla, resp. ho môže zamestnávateľ odvolať na základe vyjadrenia kolektívu 
zamestnancov, ktorí ho za svojho zástupcu zvolili. 
 
Závodná zdravotná služba 

Služba (uvádzaná aj ako služba zdravia pri práci), ktorá je poskytovaná tímom 
odborníkov poverených preventívnymi úlohami na úseku ochrany a podpory zdravia 
zamestnancov v pracovnom procese a poradenstvom pre zamestnávateľa, zamestnancov a ich 
zástupcov pri vytváraní a udržiavaní bezpečného a zdravého pracovného prostredia a 
prispôsobovaní práce fyziologickým a psychickým danostiam zamestnancov. Činnosť 
závodnej zdravotnej služby sa zameriava najmä na dohľad nad pracovnými podmienkami 
a dohľad nad zdravím.  

Ustanovenie závodných zdravotných služieb vychádza z medzinárodných dohovorov a 
odporúčaní, najmä Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 161 o závodných 
zdravotných službách, ktorý Československo ratifikovalo v roku 1988. Splnenie záväzku 
vyplývajúceho z ratifikovaného dohovoru však zabezpečilo premietnutie požiadavky na 
zavedenie závodných zdravotných služieb do zákona o BOZP v roku 1996. V zmysle zákona 
má každý zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť závodnú zdravotnú službu na vlastné náklady.  

Závodnú zdravotnú službu nemožno stotožňovať so závodnou preventívnou zdravotnou 
starostlivosťou, ktorú poskytujú zamestnancom v spolupráci so zamestnávateľom praktickí 
lekári podľa Liečebného poriadku. Zatiaľ čo závodná preventívna zdravotná starostlivosť sa 
sústreďuje najmä na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, tzn. vykonávanie 
preventívnych lekárskych prehliadok, závodná zdravotná služba sleduje nebezpečenstvá a 
hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a spolupracuje pri 
vypracúvaní návrhov na ich odstránenie alebo zníženie. Zúčastňuje sa na vyhodnotení nových 
zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska a poskytuje poradenstvo o možných 
vplyvoch používaných technológií, materiálov a látok na zdravie zamestnancov. Spolupracuje 
pri analýzach práce a pracovných podmienok (vrátane usporiadania pracovísk a pracovných 
miest) a pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku. Navrhuje opatrenia zamerané na 
prispôsobenie práce zamestnancom, smerované najmä do oblasti zdravia, hygieny, ergonómie, 
fyziológie a psychológie práce. Poskytuje poradenstvo v oblasti individuálnej a kolektívnej 
ochrany.  

V rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov závodná zdravotná služba sleduje expozície 
zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom pracovného prostredia a hodnotí úroveň expozície 
týmto faktorom. Vykonáva preventívne lekárske prehliadky, zisťuje zdravotný stav 
zamestnancov a posudzuje ich zdravotnú spôsobilosť pred zaradením na prácu, 
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce,  ale aj po ukončení práce (ak zdravie 
zamestnanca môže byť ohrozené podmienkami práce). Analyzuje príčiny vzniku 
profesionálnych poškodení zdravia. Súčasťou starostlivosti o zdravie zamestnancov je aj 
organizovanie prvej pomoci  v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov. 

Závodná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracovaní programov ochrany a podpory 
zdravia zamestnancov a na opatreniach zdravotnej rehabilitácie. Spolupracuje  pri 
poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany zdravia a pri  ovplyvňovaní 
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kladného postoja zamestnancov k zdraviu. 
Pri plnení svojich úloh závodná zdravotná služba spolupracuje s príslušnými útvarmi 

zamestnávateľa, s bezpečnostnotechnickou službou, ale aj so zástupcami zamestnancov 
a komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Formu a organizovanie závodnej zdravotnej služby určuje zamestnávateľ. Môže zriadiť 
vlastnú službu, alebo využiť externé služby (uzavrieť zmluvu so zdravotníckym zariadením, 
štátnym zdravotným ústavom alebo s osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou a 
profesionálnym vybavením). Počet pracovníkov, ktorí zabezpečujú závodnú zdravotnú službu 
musí zodpovedať veľkosti podniku a nebezpečenstvám, ktorým sú zamestnanci vystavení. 
Požiadavky na profesijné zloženie závodnej zdravotnej služby nie sú upravené predpisom. 
Závodná zdravotná služba by mala mať multidisciplinárnu štruktúru, tzn. službu by mal 
vykonávať tím odborných pracovníkov pod vedením lekára s atestáciou z hygieny práce a 
pracovného lekárstva, alebo, vzhľadom na úlohy, ktoré má závodná zdravotná služba 
zabezpečovať, by v  tíme mal byť praktický lekár pre dospelých, lekár so špecializáciou 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu, psychológ, ergonóm apod.  

Závodná zdravotná služba je dôležitým článkom v systéme starostlivosti o bezpečnosť a 
ochranu zdravia v podniku. Pri zabezpečovaní úloh zamestnávateľa v oblasti zdravia 
zamestnancov má však len preventívno-poradenskú, nie rozhodovaciu funkciu. Preto 
zabezpečenie závodnej zdravotnej služby nezbavuje zamestnávateľa zodpovednosti za 
vytvorenie zdravých pracovných podmienok a zaistenie  dostatočnej ochrany zdravia pri 
práci. 
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VIII. Pracovné podmienky (pracovno – právne aspekty) 
 
 
Domácky zamestnanec 

Zamestnanec, ktorý podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve vykonáva  
prácu pre zamestnávateľa doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, 
ktorý si sám určuje. 

Pracovný pomer tohto zamestnanca sa riadi Zákonníkom práce okrem ustanovení: 
- nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času a 

o prestojoch, 
- pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy 

s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, 
- nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, nočnú prácu 

a za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 
Domáckym zamestnancom nie je zamestnanec, ktorý príležitostne alebo za 

mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním vykonáva svoju 
prácu doma alebo na inom ako obvyklom mieste výkonu práce, za predpokladu, že druh 
práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. 

 
Mladistvý zamestnanec 

Zamestnanec mladší ako 18 rokov. Mladiství majú právo na prípravu na povolanie 
a zabezpečenie pracovných podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných 
schopností  (→ Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov). 

 
Nočná práca 

Práca vykonávaná v čase medzi 22. a 6. hodinou. Práce, vykonávané v noci si vyžadujú, 
aby boli pravidelne vykonávané v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo 
najmenej 500 hodín za rok.  

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu nočnej práce zamestnanca. 
Pri nočnej práci sa kladie väčší dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil 
posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, a to pred zaradením na túto prácu, ďalej 
pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok a kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú 
prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce a v prípade, ak o to požiada 
tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov. Náklady na posúdenie 
zdravotnej spôsobilosti znáša zamestnávateľ. 

Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť prostriedkami 
na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu 
lekársku pomoc. 

Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať organizáciu práce v noci so zástupcom 
zamestnancov na ochranu práce. 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo 
zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov 
pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii 
ostatní zamestnanci. Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov nočnou 
prácou, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce. 

Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený 
týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín 
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v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte 
priemernej dĺžky pracovnej zmeny sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa. 

Prísnejšie kritériá pre pracovný čas v noci sa uplatňujú pre zamestnancov, ktorí 
vykonávajú ťažkú telesnú alebo duševnú prácu, alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť 
k ohrozeniu života alebo zdravia . V týchto prípadoch práca v noci nesmie presiahnuť 8 
hodín v priebehu 24 hodín. Okruh týchto prác musí zamestnávateľ vymedziť vo vnútornom 
predpise a dohodnúť so zástupcami zamestnancov. 

 
Práca nadčas  

Práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad 
určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času 
a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. 

Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami 
zamestnancov. Ak v čase pracovnej pohotovosti došlo u zamestnanca k výkonu práce, tento 
výkon je prácou nadčas. 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu práce nadčas zamestnanca. 
Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz 

zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času pri uplatnení: 
- pružného pracovného dňa nad dĺžku pracovnej zmeny pripadajúcej na príslušný deň podľa 

rozvrhu týždenného pracovného času určeného zamestnávateľom, 
- pružného pracovného týždňa nad určený týždenný pracovný čas, 
- pružného štvortýždňového pracovného obdobia nad určený pracovný čas pripadajúci na 

toto obdobie. 
Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť len v prípadoch prechodnej a naliehavej 

zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku 
medzi dvoma zmenami, ktorý sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 

V dňoch pracovného pokoja možno nariadiť prácu nadčas len výnimočne, a to po 
prerokovaní so zástupcami zamestnancov. 

V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len 
tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch: 
- naliehavé opravárske práce, 
- nakladacie a vykladacie práce, 
- inventúrne a uzávierkové práce, 
- práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, 
- práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych 

udalostiach, 
- práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych 

potrieb obyvateľstva, 
- kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, 
- naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere 
- pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín. 

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len prácu, ktorú možno nariadiť v dňoch 
nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce 
potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. 

Tehotná žena, žena alebo muž trvalo sa starajúci o dieťa mladšie ako 3 roky, osamelá 
žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu 
zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. 

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac 
štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov 
nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. 
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Zamestnancovi možno v  kalendárnom roku nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 
hodín. Z vážnych dôvodov môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť výkon práce 
nadčas v kalendárnom roku nad ustanovenú hranicu, najviac v rozsahu 250 hodín. Celkový 
maximálny limit práce nadčas pre  zamestnanca v roku je 400 hodín. Za prácu nadčas má 
zamestnanec nárok na dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie.  

Za prácu nadčas sa môže dohodnúť so zamestnávateľom čerpanie náhradného voľna.  
Prácou nadčas nie je, ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený 

týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, 
alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy. 

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú 
zamestnanec dostal náhradné voľno a práca, ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych 
prácach, mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach, kde hrozilo nebezpečenstvo 
ohrozujúce život, zdravie alebo veľké hospodárske škody. 

U zamestnanca s kratším pracovným časom je prácou nadčas práca, presahujúca jeho 
týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas. 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu 
nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri naliehavých opravárenských 
prácach a pri mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach, kde hrozilo nebezpečenstvo 
ohrozujúce život, zdravie alebo veľké hospodárske škody a na zabezpečenie bezpečného 
a plynulého výrobného procesu.  
 

Práca na zmeny (zmenová práca) 

Spôsob organizácie práce a pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého 
striedajú na rovnakom pracovisku podľa určeného rozvrhu a v priebehu určitého obdobia 
dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. Zamestnanec pracujúci na zmeny má organizovaný 
pracovný čas formou práce na pracovné zmeny. 

Pracovná zmena – časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec 
povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín 
po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.  

Pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien je zamestnávateľ povinný prihliadať 
aj na potreby tehotných žien, žien a mužov starajúcich sa o deti. 

Ranná pracovná zmena – zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 
14. hodinou. Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou rannou. 

Odpoludňajšia pracovná zmena - zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. 
hodinou a 22. hodinou. Odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine. 

Nočná pracovná zmena - zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 
6. hodinou. 

 

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov  

Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných 
a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných 
podmienok, pričom úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých. Mladistvý 
zamestnanec musí zamestnávateľovi oznámiť dĺžku pracovného času u iného zamestnávateľa, 
najmä vo vzťahu k obmedzeniu pracovného času. 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu aj s dátumom narodenia mladistvých 
zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere.  

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú 
primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť a poskytujú im pri 
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práci zvýšenú starostlivosť. Znamená to, že ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať 
mladistvého zamestnanca prácou, na ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon 
mladistvým zamestnancom zakázaný, alebo pretože podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho 
zdravie, je zamestnávateľ povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto 
prácu vykonávať, poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho 
kvalifikácii. 

Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, 
aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má 
pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. 
Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín. 

Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a ½ hodiny, je 
zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. 

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mladistvý zamestnanec mal 
medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní aspoň 14 
hodín v priebehu 24 hodín. 

Fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, môže výnimočne vykonávať ľahké práce, 
ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú jej zdravie, bezpečnosť, jej ďalší vývoj 
alebo školskú dochádzku pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach 
a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach a pri reklamných činnostiach. 

Fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, výkon ľahkých prác povoľuje príslušný 
inšpektorát práce po dohode s orgánom na ochranu zdravia. V povolení sa určí počet hodín 
a podmienky, za ktorých sa môžu ľahké práce vykonávať. 

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas a nočnou 
prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. 

Výnimočne môžu vykonávať mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov nočnú prácu, 
ktorá nesmie presahovať jednu hodinu, len v prípade, ak je to potrebné na ich výchovu na 
povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho 
prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas. 

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácami, pri ktorých sú 
vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri výkone ktorých by mohli vážne ohroziť 
bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. Mladistvý zamestnanec nesmie 
byť zamestnávaný prácami: 
- pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,  
- prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto 

veku sú pre neho neprimerané, 
- nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé (napr. práce s karcinogénnymi alebo 

mutagénnymi faktormi). 
Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách spojených so 

špecifickým rizikom z vystavenia mladistvého zamestnanca škodlivému pôsobeniu 
fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov posúdiť a vyhodnotiť 
všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie. Na základe odborného posúdenia zdravotnej 
spôsobilosti mladistvého zamestnanca príslušným lekárom musí zamestnávateľ rozhodnúť o 
prijatí potrebných opatrení. Pred zaradením mladistvého zamestnanca na prácu a pri 
podstatnej zmene pracovných podmienok musí zamestnávateľ zohľadniť vybavenie a 
usporiadanie pracoviska alebo pracovného miesta, charakter a stupeň vystavenia rizikovým a 
nebezpečným faktorom a vplyvom a musí zhodnotiť úroveň jeho odbornej prípravy a výučby. 
Zamestnávateľ informuje mladistvého zamestnanca a zástupcov zamestnancov o výsledkoch 
posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
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Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovuje 
príslušná legislatívna úprava (Nariadenie vlády SR č. 286/2004, ktorým sa ustanovuje zoznam 
prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú 
niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov). 

Zákazy niektorých prác pre mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe 
uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov. 

Vykonávať činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi môžu osoby vo veku od 16 do 
18 rokov len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor 
a osobné ochranné pracovné prostriedky. Osoby, ktoré riadia práce s nebezpečnými 
chemickými faktormi, musia spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť. 

Mladiství zamestnanci, ak je to možné, nevykonávajú pravidelnú dlhodobú prácu 
s bremenami. V prípade, že práca s bremenami je u mladistvých nevyhnutná, zamestnávateľ 
je povinný dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty pri zdvíhaní a prenášaní bremien 
stanovené pre mladistvých Pri manipulácii s bremenami sa v spolupráci s príslušným lekárom 
prihliada na individuálny telesný vývoj a zdravotný stav najmä u osôb, kde telesný vývoj 
nezodpovedá biologickému veku (→ Smerné hmotnostné hodnoty stanovené pre zdvíhanie 
a prenášanie bremien mladistvými). 

 Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom 
lekárskom vyšetrení mladistvého. Ďalej je povinný zabezpečiť, aby mladistvý zamestnanec 
bol vyšetrený lekárom pred preradením na inú prácu a pravidelne podľa potreby, najmenej raz 
za rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa 
určeným lekárskym vyšetreniam. Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi 
sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami. 

 
Pracovné podmienky zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (zdravotným 
postihnutím) 

Zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou zamestnávateľ zabezpečuje vhodné 
pracovné podmienky a prácu na vhodných pracovných miestach, umožňujúce im uplatniť 
a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Opatrenia na utváranie 
podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zásadné 
otázky starostlivosti o týchto zamestnancov zamestnávateľ prerokuje so zástupcami 
zamestnancov. 

Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, za účelom 
zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu, teoretickú alebo praktickú 
prípravu, tzn. rekvalifikáciu. Umožňuje im výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej 
kvalifikácie a stará sa o jej zvyšovanie. Rekvalifikácia sa uskutočňuje na základe písomnej 
dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.  

Zamestnávateľa je povinný: 
a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné 

podmienky na výkon práce, 
b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a 

venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, 
c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, 
d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 
Pre zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorého nemožno zamestnať za 

obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo 
chránené pracovisko  (→ Chránené pracovisko). 
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Pracovné podmienky v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

Práca v prostredí, v ktorom sa vyskytujú faktory, ktoré môžu ohroziť zdravie 
a bezpečnosť zamestnanca pri práci. 

Riziko prekročenia najvyššie prípustných hodnôt alebo expozície zamestnanca 
škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia posudzuje orgán na ochranu zdravia 
(v územnom obvode, v ktorom sídli zamestnávateľ), a to na základe žiadosti zamestnávateľa, 
zástupcu zamestnancov alebo zamestnanca. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza 
k ohrozeniu života alebo zdravia v pracovnom prostredí sú činnosti s rizikom škodlivého 
pôsobenia :  
1. profesionálnej infekcie, 
2. ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, 
3. chemických karcinogénov, 
4. chemických škodlivín alebo, 
5. fyzikálnych vplyvov (hluk, vibrácie, tlak vzduchu, teplota, prach a iné). 

Ak zamestnanec vykonáva práce v prostredí, v ktorom môže dôjsť k ohrozeniu jeho 
života alebo zdravia v prípade, tým že existuje riziko prekročenia najvyššie prípustných 
hodnôt koncentrácií škodlivín alebo expozície zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo 
pracovného prostredia, patrí mu kompenzácia podmienok výkonu práce a mzdové 
zvýhodnenie.  

Prekročenie najvyšších prípustných hodnôt alebo expozície zamestnanca škodlivým 
faktorom pracovného prostredia posudzuje na základe žiadosti zamestnávateľa, zástupcu 
zamestnancov alebo zamestnanca príslušný orgán na ochranu zdravia. 

Pracovné činnosti, pri ktorých je ohrozený život alebo zdravie v pracovnom prostredí sú 
činnosti s rizikom škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie, ionizujúceho žiarenia alebo 
neionizujúceho žiarenia, chemických karcinogénov, chemických škodlivín alebo fyzikálnych 
vplyvov (napríklad prach, teplota, hluk, vibrácie, zvýšený tlak vzduchu). 

Rizikovou prácou sa rozumie práca spojená so zvýšeným ohrozením zdravia, pri ktorej je 
nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania alebo iného ochorenia podmieneného prácou. Na 
pracovisku so zvýšeným ohrozením zdravia môžu pracovať iba osoby zdravotne spôsobilé. 
Zamestnávateľ, na ktorého pracovisku sa vykonáva riziková práca, je povinný viesť 
a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi zadelenom na rizikovú prácu (→ Rizikové 
práce). 

V záujme ochrany života a zdravia zamestnancov sú zamestnávatelia povinní vykonávať 
potrebné opatrenia pri ich práci a zodpovedajú za škody spôsobené zamestnancom chorobou 
z povolania alebo pracovným úrazom. Zamestnávateľ je povinný najmä odstraňovať 
nebezpečenstvá a ohrozenia, nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených 
a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými zariadeniami 
a pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce. 

 
Pracovné podmienky žien  

Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na 
ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve. 
(Nariadenie vlády SR č. 272/2004, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú 
zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim 
ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky 
do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré 
povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien). 

Zamestnávateľ je povinný zriaďovať, udržiavať, zvyšovať úroveň sociálneho zariadenia 
a zariadenia na osobnú hygienu pre ženy. 
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Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná, alebo ktorá podľa 
lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú 
úpravu pracovných podmienok. Ak úprava pracovných podmienok nie je možná, 
zamestnávateľ tehotnú ženu preradí dočasne na prácu, ktorá je pre ňu vhodná (pri ktorej môže 
dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy) a ak to nie je 
možné, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu. Ak nemožno tehotnú ženu 
preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je 
povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy. To isté platí rovnako o matke do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej žene. 

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok 
v práci osobitné prestávky na dojčenie. Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný 
čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na 
dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. 
Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak 
pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, 
patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho 
mesiaca jeho veku. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy 
a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. 

Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo 
škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Zoznamy prác 
a pracovísk, ktoré sú zakázané všetkým ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ustanoví príslušná právna úprava  

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku 
ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako 
o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene. Zamestnávateľ je povinný 
pri všetkých prácach a na pracoviskách na ktorých je riziko vystavenia tehotnej ženy, matky 
do konca deviateho mesiaca a dojčiacej ženy posúdiť charakter, stupeň a trvanie takéhoto 
vystavenia. Zamestnávateľ vyhodnotí všetky riziká pre ich bezpečnosť a zdravie a na základe 
odborného posúdenia zdravotnej spôsobilosti príslušným lekárom a rozhodne o prijatí 
potrebných opatrení. Tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu 
ženu nemožno za žiadnych okolností nútiť vykonávať práce, pri ktorých sa zistilo možné 
ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo a dojčenie. 
Zamestnávateľ informuje tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode, 
dojčiacu ženu a zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých 
opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zákazy niektorých prác pre ženy platia aj pre práce vykonávané na základe uzatvorenia 
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Na pracoviskách s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi nesmú pracovať tehotné 
ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. 

U tehotných a dojčiacich žien nie je prípustné výnimočné ožiarenie, tzn. mimoriadne 
jednorazové alebo krátkodobé práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré môžu vykonávať 
len pracovníci kategórie A. 

U tehotných žien a matiek do deviateho mesiaca po pôrode, vykonávajúcich ručnú 
manipuláciu s bremenami (→ Manipulácia s materiálom), je potrebné rešpektovať 
odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy režimu práce a odpočinku, prípadne 
časového obmedzenia a trvania ručnej práce s bremenami, ak si to vyžaduje zdravotný stav 
ženy, ochrana plodu a nerušený priebeh tehotenstva. Pre tehotné ženy sa odporúčajú smerné 
hmotnostné hodnoty pre ženy  (maximálna hmotnosť ručne zdvíhaných a prenášaných 
bremien, maximálny počet zdvihov za minútu) znížiť na menej ako polovicu.  
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Pracovnoprávne vzťahy  

Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, vznikajúce v pracovnom procese. 
Pracovnoprávne vzťahy upravuje Zákonník práce, alebo iné osobitné predpisy v ktorých sú 
upravené pracovnoprávne vzťahy (napr. právne vzťahy pri výkone štátnej služby, vzťahy 
vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie, vzťahy pri výkone verejnej služby, právne vzťahy 
zamestnancov v doprave, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej 
republiky, zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb a profesionálnych športovcov, 
zamestnancov cirkví, členov družstiev ai.). Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od 
uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním 
fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne 
vzťahy.  

Individuálne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom 
ako individuálnymi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu.  

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy, v ktorých aspoň na jednej strane vystupuje 
kolektívny právny subjekt. V kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch Zákonník práce 
vymedzuje kompetencie zamestnaneckej rady a kompetencie organizácie zastupujúcej 
zamestnancov. Zákonník práce upravuje iba časť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, 
ďalšiu časť rieši zákon o kolektívnom vyjednávaní. Zákonník práce vo všeobecnej časti 
upravuje iba niektoré ustanovenia, ktoré sú špecifické pre oblasť pracovného práva. Tam, kde 
chýba konkrétna právna úprava, platí subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka. 

 
Pracovný čas  

Časový úsek, v ktorom zamestnanec je k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu 
a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Vrátane práce nadčas je 
pracovný čas najviac 48 hodín týždenne. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi 
započíta do pracovného času. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času 
zamestnanca. 

Pružný pracovný čas.  
Je to pracovný čas s voľbou začiatku a konca pracovného času, ktorý môže 

zamestnávateľ uplatňovať v záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia 
potrieb zamestnancov a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Pri uplatňovaní 
pružného pracovného času si sám zamestnanec volí začiatok, alebo aj koniec pracovného času 
v jednotlivých dňoch v rámci časových úsekov určených zamestnávateľom (voliteľný 
pracovný čas). Medzi dva úseky voliteľného pracovného času je vložený časový úsek, 
v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku (základný pracovný čas). Začiatok 
a koniec základného pracovného času určí zamestnávateľ tak, aby pri určenom týždennom 
pracovnom čase 40 hodín bol základný pracovný čas v jednotlivých pracovných dňoch 
najmenej päť hodín. Základný pracovný čas spolu s úsekmi voliteľného pracovného času 
tvoria denný prevádzkový čas. Pružný pracovný čas možno uplatňovať pri jeho rovnomernom 
i nerovnomernom rozvrhnutí na jednotlivé týždne. 

Zamestnávateľ môže, ak to prevádzkové pomery umožňujú, povoliť zamestnancovi na 
jeho žiadosť napr. zo zdravotných alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú 
úpravu určeného týždenného pracovného času, alebo ju s ním  dohodnúť v pracovnej zmluve. 

Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu 
striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a ¾ hodiny 
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týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má 
pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne.  

Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi pri 
pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, je najviac 33 a ½ hodiny týždenne. 

 
Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú alebo duševnú prácu 

Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú alebo duševnú prácu, alebo 
prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie presiahnuť osem 
hodín v priebehu 24 hodín. Okruh ťažkých telesných prác, ťažkých duševných prác, alebo pri 
ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, vymedzí v súlade s právnymi 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ po dohode so 
zástupcami zamestnancov. 

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne priemerný týždenný 
pracovný čas nesmie v určitom období, spravidla štvortýždňovom, presahovať hranicu pre 
ustanovený pracovný čas. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje 
zamestnávateľ po dohode so zástupcom zamestnancov. 

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol 
rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na 
jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide 
o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Rovnako môže 
byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác. Priemerný 
týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov 
ustanovený týždenný pracovný čas. 

Zamestnancom, ktorí vyžadujú z dôvodov zdravotnej prevencie osobitnú starostlivosť, 
tzn. zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou, tehotným ženám a tiež ženám 
alebo mužom, ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť 
pracovný čas nerovnomerne len po dohode s nimi. 

 
Preradenie zamestnanca na inú prácu 

Vykonávať práce iného druhu, alebo v inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej 
zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne. 

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak :  
- zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo 

rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo rozhodnutia orgánu sociálneho 
zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať naďalej doterajšiu prácu, alebo ju nesmie 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobu, alebo ak dosiahol 
na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného 
orgánu na ochranu zdravia, 

- tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou 
sa nesmú tieto ženy zamestnávať, alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej 
tehotenstvo alebo materské poslanie, 

- je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia 
v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami, 

- je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, 
- zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný nespôsobilým na 

nočnú prácu, 
- tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pracujúca v noci požiada 

o preradenie na dennú prácu. 
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Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej 
potreby na inú prácu ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej 
udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. 

Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na 
výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi (→ 
Užívateľský zamestnávateľ). 

 
Prestávky v práci a doba odpočinku  

Prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút je zamestnávateľ povinný poskytnúť 
zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín. Prestávky na odpočinok 
a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny, pretože by nesplnili základný účel. 
Nezapočítavajú sa do pracovného času. Podmienky poskytovania prestávky na odpočinok a 
jedenie vrátane jej predĺženia dohodne zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. 

Prestávku na odpočinok a jedenie pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť je zamestnávateľ 
povinný zabezpečiť aj bez prerušenia prevádzky alebo práce, tak aby zamestnanec mal 
primeraný čas na odpočinok a jedenie. 

Prestávku v práci z dôvodu bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ 
povinný poskytovať zamestnancom. Tieto prestávky sa započítavajú. do pracovného času. 

Dobou  odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. 
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi 

koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe 
nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni 
nepretržitého odpočinku (nepretržitý odpočinok v týždni), ktoré musia pripadať na sobotu 
a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú 
takého rozvrhnutie pracovného času, poskytnú sa zamestnancom dva po sebe nasledujúce dni 
nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa. Ak z prevádzkových dôvodov nie je 
možné ani prvé ani druhé riešenie rozvrhnutia pracovného času, môže zamestnávateľ po 
prerokovaní so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom starším ako 18 
rokov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín 
nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu. 

Nepretržitý denný odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu 
ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých 
opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie 
zamestnancov a pri mimoriadnych udalostiach (tzv. skrátený nepretržitý denný odpočinok).  
V iných prípadoch môže zamestnávateľ tento odpočinok skrátiť iba po dohode so 
zamestnancom. 

Zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine, poskytne zamestnávateľ 
čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu 
osem hodín (Odpočinok po pracovnej ceste). 

Dni pracovného pokoja – dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca 
v týždni a sviatky. 

Pracovná pohotovosť – pohotovosť, ktorú zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na 
zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo 
rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred 
určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na určitom mieste a bol 
pripravený na výkon práce. Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac 
v rozsahu 8 hodín v týždni alebo 36 hodín v mesiaci a najviac 100 hodín v kalendárnom roku. 
Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. 
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovnej pohotovosti zamestnanca. Je zásahom do 
sféry osobného voľna  
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Štátna služba, štátny zamestnanec  

Štátna služba je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v 
rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva 
v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahŕňa 
riadenie, rozhodovanie, kontrolu, odbornú prípravu rozhodnutí a podkladov na 
vykonávanie štátnych záležitostí.  

Štátny zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere 
štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby. (Zákon NR SR 
č.312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Štátna služba sa vykonáva v službe prípravnej, stálej a dočasnej. Do štátnej služby možno 
prijať fyzickú osobu, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady : 
1. je občanom SR, 
2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
3. je bezúhonná a nebola prepustená zo štátnej služby,  
4. spĺňa kvalifikačné predpoklady, 
5. je zdravotne spôsobilá na vykonávanie štátnej služby, 
6. má trvalý pobyt na území SR, 
7. ovláda štátny jazyk, 
8. ovláda cudzí jazyk, ak tak určí služobný predpis vydaný úradom pre štátnu službu, 
9. úspešne absolvovala výberové konanie na prípravnú štátnu službu alebo spĺňa 

predpoklady na dočasnú štátnu službu, 
10. bola zvolená alebo vymenovaná, ak tak ustanovuje zákon. 

Štátnozamestnanecký pomer vzniká na základe vymenovania na štátnozamestnanecké 
miesto dňom určeným v písomnom rozhodnutí o vymenovaní a zložení sľubu. 
Štátnozamestnanecký pomer nevznikne, ak uchádzač odmietol zložiť sľub, alebo ho zložil s 
výhradou. Súčasne s rozhodnutím o vymenovaní sa štátnemu zamestnancovi odovzdá 
písomné oznámenie obsahujúce :  
a) údaje o čase odbornej praxe a započítanej praxe, 
b) o výške a zložení funkčného platu, 
c) o týždennom služobnom čase,  
d) o dĺžke dovolenky. 

Vymenovanie vykoná vedúci služobného úradu. Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní 
štátnej služby preukazuje služobným preukazom, ktorý vyhotovuje služobný úrad. Pri nástupe 
do zamestnania musí byť zamestnanec oboznámený so služobným poriadkom, kolektívnou 
zmluvou, s ostatnými vnútroorganizačnými predpismi, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa 
na prácu ním vykonávanú a s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
O oboznámení sa vyhotovuje písomný záznam podpísaný zamestnancom, ktorý sa zakladá do 
osobného spisu zamestnanca.  

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí odvolaním zo štátnozamestnaneckého miesta z 
dôvodu, že štátny zamestnanec: 
- stratil štátne občianstvo, 
- nemá trvalý pobyt na území SR, 
- nemá dlhodobo zdravotnú spôsobilosť, 

V prípravnej alebo v dočasnej štátnej službe sa štátnozamestnanecký pomer skončí aj z 
dôvodov: 
- ak zamestnanec nevykazuje podľa služobného hodnotenia požadované výsledky v štátnej 

službe, 
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- zníženia počtu štátnozamestnaneckých miest v systematizácii. 
Zamestnanec je povinný: 

a)    zachovávať vernosť SR pri vykonávaní štátnej služby, 
b)    dodržiavať všetky právne predpisy, 
c)    plniť služobné úlohy riadne, včas, osobne a zodpovedne, 
d)    vykonávať všetky úlohy, ktoré patria k jeho služobným povinnostiam, 
e)   zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom 

štátnej služby, 
f)    vykonávať štátnu službu nestranne a politicky neutrálne, 
g)    prehlbovať si kvalifikáciu, 
h)    neprijímať dary alebo iné výhody s vykonávaním štátnej služby, 
i)   zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobným a 

upozorniť úrad na možný konflikt záujmov, 
j)  dbať, aby žiadna jeho politická činnosť nepoškodzovala dôveru verejnosti a jeho 

služobného úradu v jeho schopnosť plniť služobné úlohy nestranne a lojálne, 
k)    poskytovať služobnému úradu informácie vo veciach svojho osobného stavu, 
l)    oznámiť služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo 

skutočnosti týkajúce sa zmeny spôsobilosti na právne úkony, 
m)   zdržať sa konania narušujúceho vážnosť štátnej služby, 
n)    ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, 
o)    správať sa slušne, 
p)    dodržiavať určený týždenný služobný čas, 
q)    byť pri výkone služby slušne oblečený, 
r)     deklarovať svoje majetkové pomery, 
s)    plniť ďalšie povinnosti podľa etického kódexu štátneho zamestnanca a zákona o štátnej 

službe. 
 

Užívateľský zamestnávateľ 

Zamestnávateľ, ku ktorému bol dočasne pridelený zamestnanec iným 
zamestnávateľom. 

Užívateľský zamestnávateľ ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa počas 
dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na 
tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky týkajúce sa najmä pracovného času 
a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. 
Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému 
zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa, ktorý zamestnanca dočasne 
pridelil. 

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné 
náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil. Pracovné podmienky a mzdové 
podmienky dočasne pridelených zamestnancov musia byť rovnaké ako u ostatných 
zamestnancov užívateľského zamestnávateľa. 

 
Zamestnanec  

Fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa pokynov zamestnávateľa za 
mzdu alebo odmenu. Je jedným z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. 

Spôsobilosť zamestnanca mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch vzniká 
dovŕšením 15 rokov veku.   
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Zamestnávateľ  

Právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu 
v pracovnoprávnom vzťahu a aj v obdobných pracovných vzťahoch. Je to osoba, ktorá 
zodpovedá za podnik a/alebo prevádzku. Zamestnávateľom môže byť aj organizačná jednotka 
zamestnávateľa ale nie je to možné súčasne. Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych 
vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľ 
je povinný zabezpečovať prevažujúci predmet činnosti najmä zamestnancami v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.  
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IX.   Psychologické aspekty BOZP 
 
 
Alkoholizmus  

Choroba spôsobená nadmerným požívaním alkoholických nápojov.  Prejavuje sa 
chorobným návykom a závislosťou na ich pití. Ovplyvňuje telesné i duševné zdravie 
a spôsobuje zmeny osobnosti. Má vážne dôsledky  v pracovnom a rodinnom živote 
postihnutého, v medziľudských vzťahoch, v ekonomickej a sociálnej oblasti vôbec. 
 
Analýza pracovnej činnosti 

Rozbor činnosti, jej podmienok a nárokov, ktoré kladie na človeka pri jej vykonávaní. 
Je základným východiskom pôsobnosti psychológa v organizácii (pri stanovovaní výberových 
a hodnotiacich kritérií zamestnancov, pri posudzovaní a optimalizácii podmienok pracovného 
prostredia, riešení inžiniersko-psychologických otázok, organizácie práce, sociálno-
psychologických problémov, podmienok bezpečnosti práce atď.). 
 
Biorytmus 

Cyklický proces, pravidelné kolísanie somatických a psychických aktivít organizmu. Pre 
stanovovanie režimu práce a odpočinku a z hľadiska BOZP je významný hlavne denný 
(cirkadiánny) biorytmus, tzn. rytmus spánku a bdenia počas 24 hodín, a jeho vplyv na stav, 
psychické a somatické funkcie zamestnanca v jednotlivých pracovných zmenách, hlavne 
v nočnej zmene.   
 
Časový tlak 

Uvedomovanie si vymedzenej časovej kapacity ako nedostatočnej, príp. hraničnej pre 
splnenie určeného množstva pracovných úloh. Je jedným z hlavných stresorov v pracovnom 
procese, a tým aj jedným z determinantov pracovnej úrazovosti a chorobnosti. 
 
Depresia 

Duševný stav charakterizovaný chorobným smútkom, skleslosťou, úzkosťou, 
negatívnou náplňou obsahu myslenia, vnútorným napätím, nerozhodnosťou, apatiou, seba 
obviňovaním a útlmom. Deformuje životné hodnoty, pracovnú a sociálnu sféru jednotlivca. 
Depresia môže vznikať okrem iného ako následok nadmernej pracovnej záťaže alebo 
pretrvávajúceho pracovného stresu 
 
Deprivácia 

Nedostatok niečoho, čo je potrebné pre uspokojovanie základnej potreby človeka. Má 
negatívny vplyv na človeka. Rozlišuje sa:  
- biologická deprivácia – nedostatok potravy, vody, tepla apod., 
- citová deprivácia – nedostatok lásky a istoty, nedostatok podnetov na citové zážitky, 

chýbanie citových vzťahov apod.,  
- motorická deprivácia -  nedostatok, nemožnosť primeraného pohybu,  
- senzorická deprivácia – nedostatok zrakových, sluchových a iných zmyslových 

podnetov, 
- sociálna deprivácia – nedostatok sociálnych kontaktov.   
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V pracovnom procese sa z uvedených druhov deprivácie najčastejšie vyskytuje určitá 
forma sociálnej deprivácie, a to na osamotených pracoviskách, v malých uzavretých 
kolektívoch apod. 
 
Drogová závislosť 

Choroba spôsobená opakovaným požívaním psychotropnej látky, ovplyvňujúca 
psychický a fyzický stav človeka, charakteristická zmenami správania, nezvládnuteľnou 
túžbou po opakovanom užití drogy, tendenciou zvyšovať dávky a abstinenčnými príznakmi 
psychického a fyzického typu. Spôsobuje zmeny osobnosti. Má vážne dôsledky  v pracovnom 
a rodinnom živote postihnutého, v medziľudských vzťahoch, v ekonomickej a sociálnej 
oblasti vôbec. 
 
Fóbia 

Neodôvodnený chorobný strach a úzkosť z určitého predmetu, javu, situácie, príp. 
osoby. Narušuje správanie človeka v každodennom živote. Človek má snahu vyhnúť sa 
objektu svojej fóbie, pričom si uvedomuje neopodstatnenosť strachu, no vôľou ho nedokáže 
potlačiť. Časté sú fóbie z uzavretého priestoru alebo naopak  zo širokého priestranstva, 
z výšky , tmy, zvierat, hmyzu, prudkej vody, búrky apod. Fóbia obmedzuje výkon pracovných 
činností v určitých podmienkach a situáciách (napr. vo výške, v hĺbke, počas búrky, 
v prítomnosti pavúkov atď.). 
 
Frustrácia 

Frustrácia je psychický stav, ktorý vzniká ako reakcia na prekážku (vonkajšiu alebo 
vnútornú) stojacu v ceste k dosiahnutiu určitého cieľa zamestnanca. Má výrazne zážitkový 
charakter sprevádzaný pocitom sklamania zo zmarených snáh. Z hľadiska zachovania  
duševnej rovnováhy a pracovnej výkonnosti zamestnanca je nevyhnutné psychický stav 
frustrácie čo najrýchlejšie zvládnuť a frustrujúcu situáciu na pracovisku vyriešiť.  

Zdrojom stavu frustrácie môže byť vonkajšia prekážka, ktorú postavil človeku do cesty 
niekto iný, alebo vnútorná, ktorá je v človeku samotnom (napr. uvedomovanie si nedostatku 
vzdelania, jazykovej bariéry apod.).  

Človek reaguje na frustráciu viacerými spôsobmi. Najčastejšie reakcie sú:  
- agresia,  
- regresia (tendencia ústupku pred prekážkami - má jednoznačne negatívny vplyv na 

výkonnosť a pracovné postoje),  
- represia (aktívne potlačenie prekážky, ktoré môže byť späté so zmenou v hodnotenom 

systéme zamestnanca na udržanie sebavedomia a duševnej rovnováhy),  
- kompenzácia (ide v nej v podstate o zmenu cieľa a obídenie prekážky navodzujúcej 

frustráciu).  
Pri prekonávaní frustrácie je najdôležitejšie analyzovať a pomenovať, v čom spočíva 

problém a zistiť, či a ako je situáciu možné ovplyvniť. 
 
Fyzikálne faktory pracovného prostredia 

Vonkajšie objektívne činitele pôsobiace na zamestnanca počas práce a kladne alebo 
záporne ovplyvňujúce jeho výkonnosť. Zaraďujú sa medzi ne osvetlenie (→ Svetelné 
pomery), farebná úprava, hluk a vibrácie (→ Hluk, vibrácie), mikroklimatické podmienky: 
teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu, čistota ovzdušia (→ Klíma, prašnosť). Uvedené faktory 
sú z hľadiska ochrany zdravia upravené príslušnými predpismi. V intenzite a koncentrácii, 
ktorá svojim pôsobením priamo neohrozuje zdravie zamestnancov, môžu svojou existenciou      
pôsobiť negatívne a rušivo, čiže ako zdroje sekundárnej záťaže.  
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Fyzikálne faktory pracovného prostredia majú priamy vplyv na priebeh psychických a 
fyziologických funkcií zamestnancov a sprostredkovane pôsobia na pohodu a spokojnosť ľudí 
v práci. Existuje väzba medzi vonkajšími pracovnými podmienkami a vnútornou psychickou 
vyrovnanosťou a pripravenosťou na prácu. 
 
Hodnotenie zamestnancov 

Jeden z procesov systému práce s ľudskými zdrojmi v organizácii, obsahovo zameraný 
na výkonnosť zamestnanca, jeho pracovnú spôsobilosť vo vzťahu k nárokom súčasného alebo 
budúceho pracovného zaradenia, osobnostné vlastnosti vo vzťahu k vykonávanej práci, 
úroveň jeho sociálneho správania v pracovnej skupine, mieru identifikácie a lojality ku 
zamestnávateľskej organizácii atď. Má funkciu poznávaciu (základná funkcia), motivačnú, 
funkciu spätnej väzby, informačnú, funkciu tvorby sociálnej klímy na pracovisku apod. 

Zásady správneho hodnotenia a odmeňovania, resp. sankcionovania zamestnancov sú: 
- adresnosť (za čo sa odmena/sankcia poskytuje), 
- bezprostrednosť (neodsúvanie udelenia odmeny/sankcie), 
- udeľovať odmeny/sankcie za každý čiastkový úspech/pochybenie (nezlučovať niekoľko 

zásluh/pochybení  a udeľovať odmenu alebo sankciu za celkovú aktivitu), 
- pri udeľovaní odmien demonštrovať pozornosť vedenia (udeľovanie odmien 

v prítomnosti nadriadených alebo účasti pracovnej skupiny), 
- pri kritike neznižovať osobnú hrdosť človeka, o jeho chybách hovoriť s ním súkromne, 
- kritizovať konštruktívne; vysvetliť, ako sa človek môže zlepšiť sám, 
- každá disciplína musí byť pevná a systematická, pravidlá nemožno meniť  z jedného dňa 

na druhý. 
 
Interpersonálne vzťahy na pracovisku  

Medziľudské vzťahy medzi jednotlivcami, jednotlivcom a skupinou alebo medzi 
skupinami charakterizované mierou spolupráce, konkurencie apod. Sú jedným z určujúcich 
činiteľov spokojnosti so zamestnaním, ako faktor pracovného prostredia chápaného v širšom 
zmysle ovplyvňujú pracovnú pohodu a môžu mať vplyv na úroveň bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia na pracovisku. Ich negatívne kvality pôsobia ako záťaž a sú zdrojom stresu 
na pracovisku.  

Centrálnym pojmom medziľudskej interakcie je kooperácia. Kvalita kooperácie a jej 
priebeh sú determinované situačnými, úlohovými a osobnostnými faktormi. Kooperácia je 
podmienkou pozitívneho pôsobenia a účinkovania skupiny osôb, a to tak v oblasti plnenia 
cieľov, ako i v oblasti formovania medziľudských vzťahov. Určitým protipólom kooperácie 
môže byť súperenie, tzn. snaha jednotlivcov alebo skupín byť úspešnejší ako druhí, skôr 
dosiahnuť cieľ a výsledok. Týka sa to jednotlivcov i skupín, ktoré sa dostávajú do situácie 
konkurencie. Nezdravé súperenie namiesto kooperácie v pracovných tímoch ohrozuje 
pracovné výsledky celého tímu a narušuje medziľudské vzťahy na pracovisku. V takomto 
prípade dôsledkom môže byť hostilné správanie, ktoré možno charakterizovať ako 
nepriateľské, agresívne, útočné správanie zamerané na ublíženie a v extrémnom prípade až na 
zničenie toho druhého. Obsahuje aktívne formy útočnosti, násilnosti s úmyslom druhej osobe 
ublížiť, uškodiť, znemožniť ju. Prejavy hostility vykazujú širokú škálu, počnúc verbálnymi 
prejavmi, ako je napríklad posmech, zhadzovanie, psychické zraňovanie, prejavy nenávisti, až 
po fyzické napadnutie. Opakom je prosociálne správanie, ktoré berie do úvahy situáciu 
druhej osoby, jej potreby, núdzu, ťažkosti, záťaže, choroby atď., ale súčasne i jej priania, 
očakávania, túžby a pritom sa usiluje vlastným konaním situáciu druhej osobe zlepšiť. Ide 
o správanie aktívnej pomoci jedného človeka druhému na základe precítenia jeho situácie. 
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Prítomnosť alebo absencia ostatných prítomných na pracovisku ovplyvňuje jednotlivca 
predovšetkým pri prežívaní stresu. Prítomnosť spolupracovníkov môže zvýšiť sebadôveru 
zamestnanca, podporiť ho pri prekonávaní záťaže a stresu, ak sú mu spolupracovníci 
priateľsky naklonení, podporujú ho a pomáhajú mu v kritickej situácii. Kritický postoj 
spolupracovníkov môže znervózňovať, vytvárať v zamestnancovi úzkosť, zvyšovať záťaž a 
znižovať spoľahlivosť jeho pracovného výkonu. 

Pre plnenie spoločných cieľov môže byť nepriaznivé, keď dochádza k vzájomnému 
ovplyvňovaniu v negatívnom smere, k vzájomnému podceňovaniu, neochote spolupracovať, k 
ignorovaniu argumentov iných a preceňovaniu vlastných. Napríklad v tímoch, kde pracujú 
odborníci viacerých odvetví, zdánlivo nepodstatné statusové problémy môžu narušiť 
spoluprácu, keď jeden podceňuje druhého. Ľudský činiteľ tu negatívne pôsobí 
prostredníctvom spoločenskej stratifikácie a statusového začlenenia, keď muži podceňujú 
ženy, starší mladších, alebo naopak, pracovníci vo vyšších funkciách nižšie zaradených 
zamestnancov.  

Charakter interpersonálnych vzťahov a ich úroveň ovplyvňujú efektívnosť pracovných 
skupín. Dôležitými znakmi správnej sociálnej klímy na pracovisku sú: dôvera a vysoké 
nároky členov skupiny voči sebe navzájom, dobromyseľná a vecná kritika, možnosť voľne 
prejaviť názor, nevyvíjanie nátlaku zo strany nadriadených, rešpektovanie práva podriadených 
podieľať sa na skupinovom rozhodovaní, dostatočná informovanosť členov pracovnej skupiny 
o jej úlohách a ich plnení, spokojnosť s príslušnosťou k pracovnej skupine, silná emočná 
angažovanosť a vzájomná pomoc v situáciách vyvolávajúcich u niektorých členov pracovnej 
skupiny frustráciu a pocit zodpovednosti každého člena za situáciu v skupine. 
 
Komunikácia a informovanosť na pracovisku 

Proces prenosu a výmeny informácií v rámci riadiacich procesov v organizácii, pričom 
sa predpokladá porozumenie obsahu. Obsahom sú informácie nevyhnutné na plnenie úloh, 
povinností a dosahovanie vytýčených cieľov. Vertikálna komunikácia prebieha smerom od 
nadriadeného zamestnanca k podriadeným a naopak, komunikácia horizontálna prebieha 
medzi členmi skupiny. Najčastejšími činiteľmi sťažujúcimi prenos informácií v komunikačnej 
sieti sú: oneskorovanie, skresľovanie, nepresnosť a neúplnosť. 

Informovanosť o všetkých otázkach súvisiacich so súčasným stavom a perspektívami 
podniku sú základom pozitívneho formovania partnerských vzťahov medzi podnikom 
(podnikovým manažmentom) a zamestnancami. Kvalitné informácie pripravené pre potreby 
príslušného príjemcu patria medzi najúčinnejšie prostriedky utvárania vzťahu zamestnanca 
k podniku. Zamestnanci môžu plniť úlohy podniku len vtedy, ak sú dostatočne informovaní 
o podstatných úlohách svojho úseku i o širších súvislostiach. Vymedzenie príslušných 
komunikačných ciest je úlohou podniku. Organizačný poriadok má vymedziť: čo má byť 
oznamované, kto má oznámenie pripraviť, kto má oznámenie prijímať, ako má byť oznámenie 
odovzdané, ako má byť kontrolovaný výsledok. 
 
Konflikt 

Psychický stav vyvolaný súčasným stretnutím dvoch alebo viacej nezlučiteľných až 
protichodných tendencií. Je charakteristický napätím, ktoré sa po jeho vyriešení rozplynie. 
Pri dlhotrvajúcom alebo ťažkom (dotýkajúcom sa osobne významnej oblasti alebo dôležitých 
medziľudských vzťahov) sa spája so strachom a môže viesť k neuróze. Vnútorné konflikty 
vznikajú, keď sa musíme rozhodovať medzi dvoma alebo viacerými možnosťami, ktoré sú 
podobné. Častým dôsledkom konfliktov je stres. So zreteľom na pozitívne a negatívne 
stresové faktory existujú štyri typy konfliktov súvisiacich s procesom rozhodovania: 
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1. Odmietnutie – odmietnutie: človek sa musí rozhodnúť pre jednu z dvoch negatívnych 
situácií, čiže „vybrať si menšie zlo“.  

2.   Záujem – záujem: človek sa musí rozhodnúť pre jednu z dvoch lákavých  ponúk. 
3.   Záujem - odmietnutie. Nastáva v prípade, kedy sa situácia javí aj zlá aj dobrá. 
4.  Dvojitý záujem - dvojité odmietnutie. Ide o voľbu medzi dvoma situáciami, z ktorých 

každá má svoje negatívne i pozitívne stránky.  
  

Konfliktná situácia 
Rozporná situácia alebo situácia interpersonálneho sporu, spojená so zážitkom 

rozpornosti a momentálnej neriešiteľnosti situácie. Pod konfliktami v bežnej reči sa zvyčajne 
rozumejú spory medzi ľuďmi či už na pracovisku, v rodine atď.  Konfliktné situácie na 
pracovisku vedú k zvýšenému napätiu a stresu, k zlej medziľudskej atmosfére, k zníženiu 
produktivity a výkonnosti a k zvýšenej úrazovosti a nehodovosti. 
 
Ľudský činiteľ 

Súhrn biologických, psychologických a sociálnych vplyvov pôsobiacich v človeku a na 
človeka, prejavujúcich sa  vjeho správaní a konaní človeka, v jeho interakcii s inými ľuďmi, 
v pracovnom procese, v systéme človek – pracovná úloha – pracovné zariadenie – pracovné 
prostredie. Ľudský činiteľ sa podieľa na príčinách pracovnej úrazovosti približne 70% (v 
doprave je toto percento ešte vyššie). Aj pri technických príčinách pracovnej úrazovosti 
a nehodovosti je otázne, do akej miery  za tzv. „zlyhávajúcou technikou“ pôsobí ľudský 
činiteľ v podobe riadiacich nespôsobilostí, organizačných nedostatkov, ľahostajnosti alebo 
pracovnej insuficiencie. Z uvedeného vyplýva, že pracovná úrazovosť a nehodovosť je 
v značnej miere psychologická problematika. 
 
Monotónna práca 

Práca charakteristická dlhšie trvajúcou jednotvárnosťou opakovaných pracovných 
úkonov, spôsobujúca stav zníženej aktivity, spojenej s ospalosťou, poklesom výkonnosti a jej 
zmenami, zníženou schopnosťou preorientovať sa a vyvolávajúca nepríjemné pocity nudy, 
únavy, námahy a straty záujmu o prácu. Môže nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, sústredenosť 
na prácu, pracovný výkon.  
 
Motivácia 

Súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, smerujú a udržujú správanie človeka určitým 
spôsobom. Zisťovanie motivácie je hľadaním odpovede na otázku, prečo sa človek správa 
určitým spôsobom a čo je príčinou jeho správania. Pracovná motivácia vychádza jednak 
z vnútorného súboru potrieb, záujmov, hodnôt apod., jednak z vonkajších vplyvov, ako sú 
uspokojenie zo samotného priebehu práce, z dosiahnutých výsledkov, zo sociálneho 
postavenia, prestíže profesie, zo sociálnych vzťahov spojených s výkonom práce, z ocenenia 
apod., pričom miera ich naplnenia je úmerná miere spokojnosti so zamestnaním. 
 
Násilie na pracovisku (šikanovanie) 

Nepriateľské, agresívne a útočné správanie jednotlivca alebo skupiny zamerané na 
ublíženie druhej osobe alebo skupine osôb. Zahrňuje širokú škálu prejavov, počnúc 
verbálnymi prejavmi, ako je napríklad posmech, diskreditovanie, psychické zraňovanie, 
prejavy nenávisti, až po fyzické napadnutie. Ide o opakované úmyselné ubližovanie druhému 
(psychické alebo fyzické: ohováranie, nadávky, príkazy na vykonávanie nezmyselných a 
ponižujúcich úkonov, vylúčenie zo spoločnosti ostatných, schovávanie a ničenie vecí, krádež 
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peňazí a vecí, bitie, strkanie), či už jednotlivcom alebo skupinou, pričom je zjavný nepomer 
medzi útočníkom (útočníkmi) a obeťou. Jednorazové akcie sa väčšinou za šikanovanie 
nepovažujú. Počiatky šikanovania prebiehajúceho na pracovisku je ťažké identifikovať, 
pretože jeho prvky môžu byť súčasťou experimentu posúvania hraníc, pokiaľ je možné zájsť 
pri vytváraní  pozície v skupine. Šikanovanie sa vyvíja ako proces pozostávajúci z piatich 
stupňov: 
1. Zrod ostrakizmu - prevažne psychická forma násilia, ktorá je zameraná na tzv. 

okrajového člena skupiny, ktorý je neobľúbený a neuznávaný 
2. Agresívne správanie - narastá napätie v skupine, násilie prerastá do skupinovej deštrukcie  
3. Kľúčový moment - vytvorenie jadra agresívnej skupiny 
4. Väčšina sa podriaďuje normám agresorov, normy agresorov sa stávajú nepísaným 

pravidlom 
5. Dokonalé šikanovanie, totalita, skupina je rozdelená  na tzv. otrokárov bez pocitu viny 

a súcitu a otrokov plniacich všetky príkazy. 
Najvyšší stupeň „dokonalého šikanovania“ sa obvykle pripisuje šikanovaniu vo 

väzniciach, vo vojenskom prostredí a výchovných ústavoch. Na pracoviskách sa zvyčajne 
vyskytuje v miernejších podobách. Pri riešení týchto sociálno-patologických javov svoje 
poslanie zohráva prevencia, obsahujúca komplex opatrení a predchádzanie príležitostí na 
šikanovanie. Medzi primárne zásady prevencie patrí solidarita so slabšími, pravidelné 
monitorovanie situácie, práca s potenciálnymi agresormi- podporovanie empatie, pomoc pri 
budovaní osobnej perspektívy, princíp spolupráce, výchova k solidarite a úcte ku každej 
ľudskej bytosti. V rámci násilia na pracovisku sa rozlišuje: 

Mobbing – forma psychického násilia  vytvárajúceho pre zamestnanca (zamestnancov) 
nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie s  úmyslom  
alebo  účinkom ublížiť mu (im) a porušiť ľudskú dôstojnosť.  

Bossing – psychické alebo fyzické násilie zo strany nadriadeného voči podriadenému 
zamestnancovi alebo skupine zamestnancov, nútenie ich k ponižujúcim úkonom, 
obmedzovanie ich slobody, spôsobovanie im príkoria apod.  

Harassment – sexuálne obťažovanie. 
 
Organizácia práce, režim práce a odpočinku 

Usporiadanie systému práce, zmennosť, časové rozvrhy, právomoci a zodpovednosti, 
systém toku informácií a systém komunikácie, tzn. odpovede na otázky kto, s kým, čo, akým 
spôsobom, kedy, koľko, ako dlho, ako často vykonáva. Režim práce a odpočinku určuje 
rozvrhnutie pracovného času v rámci roka (napr. sezónne práce), mesiaca, týždňa, dňa 
a prestávky medzi zmenami a v rámci zmien. 
 
Osobnosť 

Systémový komplex vlastností, organizovaný a najvyšší celok duševného života človeka 
regulujúci jeho správanie. Najvlastnejším znakom osobnosti je jej jedinečnosť, výlučnosť, 
odlišnosť od iných osobností. 
 
Pamäť 

Schopnosť prijať (vštepiť), uchovať v čase a znova vybaviť minulé vnemy (informácie). 

 
Pamäťový blok 

Neschopnosť vyvolať si pamäťové zážitky, trvajúca zvyčajne niekoľko sekúnd až minút, 
vyvolaná napr. silným rozrušením, stresom, únavou apod., ale aj v dôsledku starnutia 
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a poklesu vybavovacích schopností, ako aj po úrazoch mozgu a niektorých chorobách. 
Z hľadiska BOZP predstavuje možný determinant zlyhania človeka pri operatívnom riadení 
výrobného a iného pracovného procesu. 
  
Podniková kultúra 

Súbor hodnôt, noriem a postupov, ktoré zamestnanci podniku zdieľajú, ku ktorým sa 
hlásia a na ktorých prípadné ohrozenie reagujú. Tieto hodnoty sú výsledkom spolupôsobenia 
tradícií podniku lebo krajiny, v ktorej sa nachádza a súčasných vplyvov a tlakov v podniku. Je 
to sústava znakov, ktorými podnik pôsobí na svojich zamestnancov, ale i navonok napr. na 
zákazníkov a klientov. Zahŕňa znaky, ako sú logo firmy, úprava priestorov podniku a okolia 
až po riadiace postupy a technológie, ktoré podnik používa. 
 
Pozornosť 

Zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt, jav, dej alebo činnosť.  
Pri hodnotení pozornosti sa sledujú jej charakteristiky, ako sú trvalosť, pružnosť, intenzita, 
rozsah, vigilancia (pohotovosť pri dlhodobo sústredenej pozornosti).  
Z hľadiska BOZP je dôležitá: 
- zámerná pozornosť, tzn. aktívne, vedomé a úmyselné zameranie pozornosti s cieľom 

vyriešiť pracovnú úlohu,  
- pozornosť rozdelená, tzn. schopnosť venovať pozornosť a spracovávať informácie z viac 

ako jedného zdroja súčasne,  
- selektívna pozornosť, tzn. proces, prostredníctvom ktorého zamestnanec vyberá 

z neustáleho toku podnetov najdôležitejšie pre daný okamžik. 
 
Práca s ľudskými zdrojmi 

Jedna zo súčastí riadiacich procesov v organizácii, komplexné zabezpečovanie 
personálnych činností s využitím poznatkov spoločenských vied. Zahŕňa tri bloky činností: 
- získavanie zamestnancov (vyhľadávanie a nábor,  
- výber a prijímanie, rozmiestňovanie, adaptácia),  
- personálny rozvoj (výchova a vzdelávanie, hodnotenie, motivácia, rozvoj kariéry, 

personálne poradenstvo), mobilita zamestnancov (odchody a uvoľňovanie, informovanie 
o organizácii). 

 
Pracovná adaptácia 

Proces priebežnej konfrontácie medzi súborom špecifických požiadaviek vyplývajúcich 
z pracovného zaradenia zamestnanca (požiadaviek odbornej prípravy, praxe, osobnostných 
vlastností) a súborom predpokladov zamestnanca vyjadreného mierou jeho kapacity. Ide 
o kontinuálny proces od začiatku do konca profesionálnej dráhy zamestnanca. Postihuje tri 
stránky vzťahu medzi zamestnancom a prácou: adaptabilitu (predpoklady zamestnanca 
zvládať nároky práce), adaptovanie (proces zvládania nárokov práce) a adaptovanosť 
(stabilizácia vzťahu medzi zamestnancom a prácou a vznik určitého štýlu pracovného 
správania zamestnanca). 
 
Pracovná skupina 

Skupina zamestnancov ustanovená pre plnenie určených úloh s konkrétne stanoveným 
obsahom činnosti, väzbami na úlohy ostatných, časovou štruktúrou a ekonomickými 
aspektmi  (réžia, mzdy, náklady, zisky apod.). Na základe formálnej organizácie práce 
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vznikajú interakcie vo vnútri skupiny a vytvárajú sa dimenzie, ako je súdržnosť skupiny, 
produktivita, rozdelenie vedenia, rozdelenie rolí, konformita atď.  
 
Pracovné postoje 

Postoje sú stále psychické sústavy vyjadrujúce vzťah človeka k svetu a jeho jednotlivým 
zložkám (k ľuďom, predmetom, javom, udalostiam), pričom obsahujú tri komponenty: 
kognitívnu, emocionálnu a snahovú. Pracovné postoje sa vzťahujú k širokému okruhu 
problémov súvisiacich so zaradením zamestnanca v organizácii. Orientačne ich možno 
rozčleniť na: postoje k zamestnávateľovi, postoje k nadriadeným, postoje k pracovnej 
skupine, postoje k práci a jej podmienkam, postoje k mimopracovným podmienkam práce. 
 
Pracovné prostredie 

Súbor činiteľov pôsobiacich na činnosť človeka v určitom priestore, ale tiež súbor 
podmienok, za akých sa uskutočňuje pracovný proces. Medzi faktory pracovného prostredia 
sa zaraďujú fyzikálne, chemické, biologické faktory, fyziologické,  psychologické a sociálno-
ekonomické faktory  pôsobiace   na  zdravie  a   pracovnú výkonnosť  človeka v pracovnom 
procese. Sú  ovplyvňované  režimom práce, odpočinkom a stavom pracovného prostredia. 
Z hľadiska BOZP činitele pracovného prostredia majú byť v súlade s fyziologickými, 
hygienickými, psychologickými a estetickými požiadavkami zamestnancov. 
 
Pracovná výkonnosť 

Pracovná výkonnosť označuje pripravenosť a schopnosť zamestnanca podávať určité 
výkony. Výkon označuje výsledok určitej pracovnej činnosti zamestnanca dosiahnutý v danom 
čase a za daných podmienok. Pracovná výkonnosť sa mení v závislosti od množstva práce, 
namáhavosti riešených úloh, v priebehu pracovnej činnosti, v priebehu pracovnej zmeny, 
pracovného týždňa apod. Činitele  ovplyvňujúce pracovnú výkonnosť môžu byť objektívnej 
i subjektívnej povahy (technické, ekonomické a organizačné podmienky, spoločenské 
podmienky, situačné podmienky, osobnostné determinanty zamestnanca apod.). 
 
Psychická pracovná potencia 

Súhrnný názov pre individuálny fond schopností a vlastností človeka, ktorý určuje jeho 
psychickú kapacitu a celkovú výkonnosť (čo sa človek môže naučiť, čo zvládne, čoho je 
schopný, koľko vydrží, na čo sa prinúti). 
 
Psychická pracovná spôsobilosť 

Vhodnosť psychického vybavenia človeka (jeho psychickej pracovnej potencie: 
schopností, temperamentových a charakterových vlastností, motivácie, hodnotovej orientácie, 
postojového zamerania) vo vzťahu k nárokom, ktoré kladie práca na zamestnanca. Je to 
optimálny stupeň zhody psychologického profilu človeka s psychologickým profesiogramom 
práce. Vzťahuje sa vždy na konkrétnu prácu, ktorú má zamestnanec vykonávať v stanovených 
materiálnych a organizačných podmienkach. Ak sa zmenia podmienky práce a jej nároky, 
mení sa aj miera zhody medzi nárokmi práce a psychickou vybavenosťou človeka na ich 
zvládnutie, tzn. mení sa psychická pracovná spôsobilosť pre určitú pracovnú činnosť. 

Psychická pracovná spôsobilosť sa zisťuje psychologickým vyšetrením, ktoré vykonáva 
odborný psychológ  (→ Psychologická diagnostika). 
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Psychické javy 
Psychické javy sú funkciou mozgu a odrazom objektívnej skutočnosti. Členia sa do 

troch základných skupín: 
1. Psychické procesy - pocity, vnemy, predstavy a fantázia, pamäť, myslenie, reč, pozornosť, 

vôľa a vôľová aktivita, prostredníctvom ktorých sa realizuje prevažná časť interakcie 
človeka s okolitým svetom; ich trvanie je od zlomkov sekúnd (pri senzomotorických 
reakciách) až po niekoľko hodín (napr. pri premýšľaní). Priebeh psychických procesov sa 
mení v závislosti od stavu organizmu, vplyvu prostredia a vývojových zmien. 

2. Psychické vlastnosti - vlohy, schopnosti, záujmy, vlastnosti temperamentu, vlastnosti 
charakteru. 

3. Psychické stavy  - pohotovosť, aktivita, citové stavy, napr. úzkosť, strach, hnev, radosť, 
teda konštelácia psychických procesov a činiteľov charakteristická pre jednotlivca 
v určitej chvíli alebo období (napr. činorodý, depresívny, napätia, skleslosti apod.). 
Psychický stav môže aktivovať alebo blokovať psychickú potenciu človeka 

 
Psychológia 

Vedný odbor skúmajúci psychickú integráciu a psychickú reguláciu správania a 
činnosti človeka a ich zákonitosti. Psychická integrácia vyjadruje jednotu osobnosti, ktorá je 
daná vzájomným harmonickým pôsobením všetkých psychických prvkov a regulačných 
úrovní prejavujúcich sa v správaní jednotlivca. Psychická regulácia predstavuje súbor 
procesov organického a psychického života, ktoré sú zacielené na vytváranie harmonickej 
jednoty medzi človekom a prostredím, v ktorom človek žije. Psychické regulačné procesy 
fungujú na základe spätnej väzby s cieľom zabezpečiť stav psychickej rovnováhy. 
V súvislosti s prácou, pracovným procesom, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sa  
najčastejšie využívajú  poznatky aplikovaných disciplín psychológie, ako sú:  

Psychológia práce - špeciálna a aplikovaná psychologická disciplína zameraná na 
skúmanie zákonitostí uplatnenia a prejavov ľudskej psychiky i človeka ako osobnosti 
v pracovnom procese. Jej hlavnými úlohami je prispievať na základe štúdia pracovnej 
činnosti, pracovných podmienok a samotných pracovníkov k zvýšeniu produktivity práce bez 
zvyšovania zaťaženia pracovníkov, k ochrane pracovníkov, k plnému využitiu a rozvoju ich 
schopností, zručností a rozvoju osobnosti. 

Psychológia pracovnej úrazovosti - špeciálne odvetvie aplikovanej psychológie práce, 
ktorého predmetom je rozbor príčin vzniku pracovných úrazov z hľadiska psychologických 
aspektov a rozbor spolupôsobiacich faktorov reprezentovaných problémovými okruhmi 
psychológie práce (vplyv pracovného prostredia na psychické procesy, pracovný výkon, 
sociálno-psychologické problémy práce, výber a rozmiestňovanie zamestnancov, 
problematika inžinierskej psychológie). 

Psychológia organizácie a riadenia - odbor aplikovanej psychologickej disciplíny 
zaoberajúci sa problémami súvisiacimi s deľbou práce. Medzi jeho kľúčové témy patrí napr.: 
osobnosť manažéra a podnikateľa, jeho motivácia, schopnosti, štýl riadenia a vedenia ľudí, 
rozhodovanie a riešenie problémov, klíma a kultúra riadenej organizácie, taktika a stratégia, 
vynikajúci jednotlivci a produktívne tímy, interpersonálne a interskupinové vzťahy atď. 

Inžinierska psychológia (ergonomika) - jeden z odborov aplikovanej psychológie, 
skúmajúci procesy a prostriedky informačnej a riadiacej interakcie medzi človekom 
a technickým zariadením alebo systémom. Uplatnenie poznatkov sa realizuje prostredníctvom 
inžiniersko-psychologického projektovania pracovných miest, velínov, riadiacich 
prostriedkov a systémov. 

Dopravná psychológia - aplikovaná psychologická disciplína zaoberajúca sa psychickou 
reguláciou správania  pri rôznych činnostiach osôb riadiacich dopravné prostriedky, 
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usporiadaním pracovného procesu a pracovných podmienok v doprave, optimálnou 
výkonnosťou ľudskej zložky v systéme človek (posádka) – dopravný prostriedok – dopravné 
prostredie. 

Psychohygiena - vedný odbor zaoberajúci sa rozvojom a podporou duševného zdravia, 
prevenciou duševných porúch a chorôb. 

Psychopatológia - náuka o chorobných duševných prejavoch zaoberajúca sa príznakmi 
duševných chorôb, klasifikáciou duševných chorôb, porúch a hraničných stavov. 

Psychosomatológia - náuka skúmajúca telesné poruchy a choroby, ktoré sú podmienené 
alebo vyvolané psychickými faktormi, predovšetkým emočným stresom (aj stresom na 
pracovisku). Patria sem napr. astma, vysoký krvný tlak, žalúdočné a dvanástorníkové vredy, 
ischemické choroby srdca, niektoré kožné choroby apod.  
   
Psychologická diagnostika  

Aplikovaná psychologická disciplína zameraná na komplexné poznávanie človeka, ale 
aj aplikácia psychologických diagnostických metód pre potreby charakterizovania 
a klasifikácie relevantných duševných znakov indivídua, ich opis, hodnotenie 
a vysvetľovanie. 

V oblasti BOZP sa jej poznatky uplatňujú pri posudzovaní psychickej pracovnej 
spôsobilosti zamestnanca napr. pri výbere na profesie vyžadujúce určité schopnosti 
a vlastnosti (napr. inštruktor v autoškole, vodič autobusu apod.). Jej predmetom 
je vypracovanie štrukturálnej psychologickej prognózy orientovanej na správanie určitého 
jednotlivca vo vzťahu k požiadavkám na určitý druh práce a pracovného miesta. Sledujú sa 
charakteristiky, ktoré súvisia s nárokmi a požiadavkami práce, a to ako biologické osobitosti 
indivídua (vek, pohlavie atď.), tak psychické funkcie a procesy, všeobecné a špeciálne 
schopnosti, osobné a pracovné vlastnosti. Najčastejšie ide o rozumové schopnosti, reakčný 
čas, pozornosť, psychomotorické tempo, osobnostné vlastnosti, atď. 

 Psychologický posudok vypracováva zásadne psychológ, ktorý vykonal vyšetrenie, 
pričom výsledky jednotlivých skúšok nesmú byť zverejnené. Pre zamestnancov nadriadených 
vyšetrovaným osôbám sú vypracované posudky, ktoré neobsahujú konkrétne číselné údaje, 
ale verbálne hodnotia mieru požadovaných schopností a vlastností. 
 
Psychologická profesiografia 

Psychologická metóda získavania poznatkov o určitej profesii, psychologická analýza 
činnosti. Jej výsledkom je profesiogram, tzn.záznam podávajúci vyčerpávajúcu informáciu 
o príslušnej profesii, o fyzických a hlavne psychických nárokoch určitej pracovnej činnosti na 
zamestnanca a o požiadavkách na jeho prácu. 

Profesiografia nie je výlučne metódou psychológie. Je to všeobecná metóda rozboru 
a opisu pracovnej činnosti a jej náležitostí (→ Metódy organizácie práce). 
 
Psychomotorika 

Subsystém psychickej regulácie správania, ktorý umožňuje organizmu vykonávať 
pohyby v súlade so želaním aktéra. Psychické procesy majú prostredníctvom vnímania 
spätnej väzby o pohybe pri výkone motorického aktu riadiacu, regulatívnu a koordinačnú 
funkciu. 
 
Psychotechnika 

Oblasť aplikovanej psychológie skúmajúca praktickú činnosť ľudí, predchodkyňa 
psychológie práce.  
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Reakčný (odpoveďový) čas 
Čas potrebný na vykonanie odpovede na podnet (napr. čas medzi svetelným signálom 

a stlačením tlačidla).  
Jednoduchý reakčný čas: vyžaduje sa rovnaký spôsob odpovede na jeden druh podnetu.  
Zložitý reakčný čas: existuje viac druhov podnetov, pričom na každý sa vyžaduje iný 

spôsob odpovede.  
V niektorých povolaniach (napr. vodič motorového vozidla) a pracovných procesoch má 

z hľadiska BOZP veľký významný časové trvanie medzi signálom na určitom oznamovači 
(príp. istým druhom situácie) a vykonaním požadovaného úkonu zamestnancom na určitom 
ovládači. 
 
Riziko – vnímanie rizika 

 Riziko znamená pravdepodobnosť, že dôjde k nejakému nežiaducemu javu, stavu, 
situácie apod. s dôsledkami na zdravie zamestnancov, resp. materiálne hodnoty (→ Riziko). 
Predstavuje prítomnosť istých objektívnych okolností, ktoré k danej situácii (javu, stavu) 
môžu viesť. Uvedomovanie si rizika (aspoň „v podvedomí“), aj keď nie je trvalé a sústavné, 
môže ovplyvňovať emocionálnu sféru (obava, strach apod.) a vôľovú činnosť zamestnanca 
(núti ho napr. k zvýšenej opatrnosti, svedomitosti, pozornosti atď.), a tak môže spôsobiť 
zmeny v rozličných psychických a fyziologických funkciách, najmä vegetatívnych (napr. 
zvýšenie pulzovej frekvencie a krvného tlaku). Prežívanie potenciálneho a reálneho 
nebezpečenstva je zamestnancami tej istej prevádzky rozdielne. Stupeň subjektívneho 
prežívania sa líši v dôsledku rôzneho osobnostného vybavenia, aktuálneho psychického stavu, 
sociálnej situácie a osobných skúseností s podobnými situáciami. Jednou z podmienok 
úspešného zvládnutia strachu, obáv a zvýšenej neistoty z nebezpečenstva je okrem znalostí 
príslušných činností podľa technologického reglementu i schopnosť tieto strachy a obavy 
čiastočne eliminovať (nie úplne, keďže majú aj svoju pozitívnu úlohu, napr. pre 
zodpovednosť a dôslednosť konania) tak, aby boli približne na rovnakej úrovni v celom 
pracovnom kolektíve, ktorý danú činnosť vykonáva. Konkrétnou podobou tejto prípravy 
zamestnancov môže byť napr. kolektívna diskusia, v ktorej zamestnanci, ktorých subjektívne 
prežívanie nebezpečnej situácie je odlišné od objektívneho stupňa nebezpečenstva, hľadajú a 
verejne prezentujú argumenty a zdôvodnenia tohto objektívneho stupňa. 

  Nedostačujúcou prevenciou BOZP sa zvyšujú nároky na ostražitosť človeka a na jeho 
prispôsobenie rizikovej situácii. Bezpečná práca vyžaduje, aby človek dokázal svoje konanie  
prispôsobiť riziku určitej situácie, čo si vyžaduje, aby špecifické nebezpečenstvá svojho 
pracoviska poznal. Práca vykonávaná za akéhokoľvek nebezpečenstva vždy znamená 
zaťaženie organizmu. Vedomie nebezpečenstva nemusí vždy vyústiť do správneho a 
ostražitého správania, ale aj do strachu, rezignovanosti a odovzdania sa osudu. Z toho 
vyplýva, že každé ohrozenie organizmu, i keď si ho človek uvedomí a starostlivo mu čelí, je z 
hľadiska bezpečnosti pri práci chybou a prevencia, ktorá odstraňuje vonkajšie 
nebezpečenstvo, je zároveň duševnou hygienickou prevenciou. 

 Neznáme nebezpečenstvá zaťažujú organizmus viac, než nebezpečenstvá známe. Ak 
zamestnanec postupne poznáva, že prostredie je zdrojom nebezpečenstva, ale zároveň si 
uvedomuje, že nevie ako mu čeliť, potom sa zaťažuje jeho vedomie činiteľmi nežiaducimi z 
hľadiska mentálnej hygieny. Oboznámenie s prostriedkami ochrany pred týmto 
nebezpečenstvom, výchova a výcvik sú teda nielen prevenciou nehôd a úrazov, ale zároveň aj 
akciou mentálnej hygieny. 
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Schopnosti  
 Súbor predpokladov osobnosti (rozumových, senzorických, psychomotorických, 
sociálno-interaktívnych apod.) nevyhnutných na úspešný výkon určitej činnosti. 
 
Sociálne faktory práce 

Do skupiny sociálnych faktorov sa zaraďujú činitele, pôsobiace na človeka, ktoré 
vyplývajú zo spoločenskej interakcie v pracovnom procese, resp. pri plnení pracovných úloh 
a povinností vôbec. Týka sa to najmä sociálneho prostredia (v užšom zmysle), spoločenskej 
zodpovednosti a hodnotenia práce. 

Sociálne prostredie utvárajú interpersonálne kontakty a z nich vyplývajúce dôsledky vo 
vzájomných vzťahoch, v pôsobení a ovplyvňovaní sa ľudí. Často aj za rovnakých okolností 
vzájomného kontaktu osôb môžu byť tieto medziľudské vzťahy a pôsobenia odlišné, 
eventuálne sa môžu z prípadu na prípad alebo z času na čas meniť. Závisí to od viacerých 
podmienok, najmä však od aktuálnej situácie na pracovisku, ako aj od osobných vlastností 
a schopností ľudí prichádzajúcich v danej situácii do kontaktu. Ide o faktory, ktoré za istých 
okolností môžu byť úplne indiferentné, negatívne alebo môžu mať  priaznivý účinok 
(vyrušovanie – povzbudzovanie; rozpory, konflikty – súlad, vzájomné porozumenie; nuda – 
rozptýlenia ai.). Sú preto fakultatívnym zaťažujúcim činiteľom. 
 Tieto sociálno-psychologické väzby podliehajú neustálym zmenám a nie je možné ich 
trvalo definovať. Preto v charakteristike pracovných miest sú uvádzané iba tie objektívne 
skutočnosti, ktoré by mohli vytvoriť nepriaznivú sociálnu klímu a tak zaťažiť organizmus. 

Sociálne prostredie charakterizujú najmä okolnosti, ako sú: 
- obsadenosť pracoviska (práca vykonávaná osamote, izolovane od iných zamestnancov, 

práca v blízkosti iných osôb v kolektíve), 
- frekventovanosť pracoviska (návštevnosť pracoviska inými ľuďmi, najmä stránok, 

klientov, zákazníkov, cestujúcich apod.), 
- kooperácia s inými pracovníkmi (individuálna práca, kolektívna práca vo voľnej alebo 

pevnej väzbe zamestnancov, práca v tíme, súčinnosť pri práci ai.), 
- druh služobného styku (jednoduchá komunikácia, ako napr. informovanie a obsluhovanie; 

rokovanie, diskutovanie;, dohováranie sa s ľuďmi ai.), 
- funkčné postavenie (vedúci, podriadení). 

Osobitné miesto v rámci medziosobných kontaktov zaujímajú niektoré pracovné činnosti, 
zamerané na človeka: výučbová a pedagogická činnosť, poskytovanie ošetrovateľských, 
liečebných a sociálnych služieb, vyšetrovanie a súdenie (→ Vyhorenie). 

Nie sú stanovené vhodné miery, ktorými by sa dala vyjadriť kvantitatívna stránka 
zaťaženia pri týchto rozmanitých formách interpersonálnych kontaktov. Zaťaženie je možné 
hodnotiť iba aproximatívne, a aj to relatívne, keď sa berú do úvahy rôzne okolnosti a ich 
vzájomné porovnanie.  

Do skupiny sociálnych faktorov sa zaraďujú aj rôzne formy spoločenskej zodpovednosti.  
Zodpovednosť pri práci je povinnosť plniť pracovné úlohy a záväzky v požadovanej 

kvalite, kvantite, prípadne aj v určenom čase, zabezpečovať zdarný výsledok istej činnosti 
alebo konania, starať sa o zverené osoby alebo materiálne hodnoty apod., pričom z nesplnenia 
požiadaviek, pochybenia, nesprávneho konania, zanedbania povinností, zo vzniknutej škody 
apod. môžu pre zamestnanca vyplynúť morálno-spoločenské alebo právne dôsledky. Takto 
ponímaná zodpovednosť prestavuje isté sociálno-psychologické väzby medzi zamestnancami 
(alebo kolektívom) a spoločnosťou, resp. jej konkrétnymi predstaviteľmi (vedúcimi, 
podnikom, osadenstvom dielne, závodu i spoločnosťou ako celkom). Utvára sa tu istý druh 
sociálnej interakcie: požiadavky spoločnosti – povinnosť zamestnanca ich plniť – hodnotenie 
ich plnenia, prípadne vyvodzovanie dôsledkov (uznanie, sankcie apod.). 
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Zamestnanec si je vedomý zodpovednosti, aj keď nie trvalo a sústavne, prinajmenšom je 
zodpovednosť “trvalo zakotvená v jeho podvedomí“. To sa odráža vo vôľovom úsilí (chcenie 
vyhovieť požiadavkám), ako aj v emočných zážitkoch (neistota z očakávaných výsledkov, 
obava z možnosti pochybenia, vzniku škody, havárie, nehody apod.). Citové prežívanie 
zodpovedností môže existovať aj v čase, keď zamestnanec danú prácu nevykonáva (napr. aj 
v mimopracovnom čase). Sekundárne sú tak ovplyvnené aj iné fyziologické a psychické 
funkcie, z čoho rezultuje ďalšie zvyšovanie namáhania organizmu. Veľká zodpovednosť sa 
tak stáva významným zaťažujúcim faktorom. Zaťažujúci účinok je však aj tu iba fakultatívny. 
Veľkosť zaťaženia pôsobiaceho na citovú sféru závisí najmä od dôležitosti predmetu 
zodpovednosti, pravdepodobnosti vzniku chyby, škody, od závažnosti dôsledkov s tým 
spojených a od veľkosti prípadného postihu zamestnanca. Faktor zodpovednosti pri 
intenzívnom dlhodobom alebo trvalom pôsobení je možné pokladať za jeden 
z najzávažnejších činiteľov vzniku vegetatívnych a neurotických porúch a moderných 
civilizačných chorôb (infarkty, hypertónia, vredová choroba, psychické choroby ai.).  

Podľa predmetu (tzn. za čo je zamestnanec zodpovedný) sa rozlišuje zodpovednosť za: 
- pracovné predmety a prostriedky (používané materiály, suroviny, stroje, prístroje ai.), 
- výrobky (dodržanie pracovného postupu, kvalita výrobkov apod.), 
- finančné prostriedky (peniaze, hospodárenie s finančnými prostriedkami), 
- prácu iných osôb (zodpovednosť vedúcich za pracovnú disciplínu, organizáciu práce, 

atď.), 
- bezpečnosť práce (predchádzanie nehodám, úrazom, poškodení, dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov samými pracovníkmi i zodpovednými činiteľmi), 
- zdravie a život ľudí (liečenie, ošetrovania chorých), 
- mravnú a odbornú úroveň ľudí (výchova, výučba, náprava, prevýchova, osveta ai.) a 
- iné spoločenské záujmy a ciele (zodpovednosť za ochranu a utváranie životného 

prostredia, úroveň služieb, za služobné a štátne tajomstvo). 
Pri aproximatívnej kvantifikácii berú sa do úvahy viaceré okolnosti, najmä obťažnosť pri 

plnení požiadaviek, pravdepodobnosť vzniku chyby alebo škody, veľkosť možnej škody 
a ujmy, sankcie, individuálna a kolektívna zodpovednosť ai. 

Spoločenské hodnotenie práce (resp. povolania), týkajúce sa najmä primeranosti 
odmeňovania (výška mzdy, odmien, prémií) a oceňovania práce inými ľuďmi (podceňovanie 
práce, spoločenské predsudky voči nejakej práci, povolaniu až spoločenská odióznosť) môžu 
byť za istých okolností taktiež zaťažujúcimi faktormi, pôsobiacimi na citovú a vôľovú sféru. 
Ich vplyv na organizmus sa môže prejaviť tým, že zvyšujú intenzitu samého pracovného 
zaťaženia a tak aj námahu organizmu (spôsobenú napr. rýchlym tempom práce, nevhodnou 
konštrukciou stroja, nesprávnym rozmiestnením oznamovačov a ovládačov ai.). Pôsobia však 
aj relatívne samostatne, najmä na vôľovú zložku psychiky a citovú sféru.  
 
Spokojnosť na pracovisku 

Pocity úspešnosti, uspokojenia, radosti a optimizmu, vyjadrujúce mieru naplnenia 
cieľov, potrieb, ambícií a očakávaní zamestnanca. Zamestnanec vníma, prežíva 
a vyhodnocuje priebeh vykonávanej pracovnej činnosti, podmienky za ktorých sa vykonáva, 
výsledky svojej práce a zažíva pri tom určitú mieru uspokojenia. Úroveň pracovnej 
spokojnosti výrazne determinuje všeobecnú kvalitu života, ovplyvňuje fyzické a duševné 
zdravie človeka. Výskumy zamerané na určenie skutočností, ktoré priaznivo pôsobia na 
činnosť zamestnanca a jeho osobnosť v pracovnom procese, uvádzajú nasledovné 
determinanty spokojnosti zamestnancov: 
- ekonomická istota (mzdy a platy, stabilita a perspektívnosť pracovného miesta), 
- možnosť postupu, 
- verejné uznanie a morálne ocenenie zamestnanca v rámci podniku, 
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- dôvera v podnik, 
- uspokojenie z vykonávanej práce (obsah pracovnej činnosti), 
- priaznivé vzťahy so spolupracovníkmi a bezprostredným nadriadeným (spoločenská 

atmosféra v pracovnej skupine), 
- starostlivosť podniku o zamestnancov. 
 
Spoľahlivosť ľudského činiteľa 

Schopnosť plniť uložené úlohy v rozmedzí daných odchýlok kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľov v priebehu stanovenej doby v daných pracovných 
podmienkach. Spoľahlivé vykonávanie pracovných úloh závisí od mnohých aspektov. V 
procese mechanizácie a automatizácie výrobných procesov, využívania výpočtovej techniky, 
ako aj systémových prístupov pri organizácii a riadení výroby sa mení štruktúru práce a sú 
kladené zmenené požiadavky na optimalizáciu vzťahu medzi človekom a technikou. Mení sa 
vzťah telesnej a duševnej práce, hlavné zaťaženie zamestnanca sa presúva zo svalovej oblasti 
do oblasti psychických procesov (vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, rozhodovanie). 
Zvyšuje sa zodpovednosť zamestnanca, pričom sa pridružujú stavy emocionálneho napätia 
z anticipácie možných dôsledkov vlastného zlyhania, nakoľko chyba v jeho činnosti môže 
viesť k ťažkým následkom. Spoľahlivosť výkonu zamestnanca, schopnosť odolať záťaži, 
bezpečnosť jeho výkonu, resp. možnosť jeho zlyhania je integrálnou súčasťou spoľahlivosti 
celého systému  človek – stroj (výrobné zariadenie) – pracovné prostredie. 
 
Správanie 

Súhrn vonkajších prejavov, činností, konania a reakcií človeka, jeho vonkajšia činnosť, 
reč, pantomimika a mimika. Variabilita ľudského správania je veľká.  

Ďalej sú uvedené charakteristiky niektorých druhov správania, s ktorými je možné 
stretnúť sa i v pracovnom procese. Sú to: 

Agresívne správanie - správanie, ktorého charakteristikami sú nepriateľstvo, útočnosť, 
násilie, a to verbálne, fyzické alebo kombinované (→ Násilie na pracovisku, → 
Interpersonálne vzťahy na pracovisku).  

Anticipačné správanie – správanie ovplyvnené očakávaním  a predvídaním ďalšieho 
vývoja udalosti.  

Asertívne správanie – správanie vyjadrujúce  vlastné potreby, preferencie a názory 
s cieľom obhájiť svoje záujmy bez snahy  vnucovať svoje názory iným.  

Dezorganizácia správania - zmätené, chaotické správanie a myslenie, napr. pri živelných 
nešťastiach ale i pracovných úrazoch a priemyselných haváriách.  

Neprispôsobivé správanie – neprimerané správanie jednotlivca v kontakte s fyzikálnym 
a sociálnym prostredím.  

Prosociálne správanie -  tendencia pomáhať druhým ľuďom.  
Sociálne správanie – správanie ovplyvnené prítomnosťou, postojmi alebo správaním 

iných ľudí alebo ovplyvňujúce iných ľudí, t.j. správanie v sociálnom kontexte. 
 
Stres na pracovisku (stres, eustres, distres)  

Stresom sa rozumie pôsobenie záťaže z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, ktoré 
narúša rovnováhu organizmu vo vzťahu k životnému prostrediu a uvádza ho do akútneho 
alebo chronického stavu napätia. Stres je reakcia organizmu na záťaže všetkého druhu, nie 
je samotnou záťažou, ale odpoveďou na záťaž. Preťaženie alebo aj nedostatočná záťaž 
mobilizujú vlastnú obranu organizmu na zvládnutie nebezpečnej situácie. Stres vyvoláva 
pohotovosť energetických rezerv na zvládnutie  očakávaného alebo požadovaného výkonu.    
Príjemné emocionálne zážitky vyvolávajú podobné fyziologické a psychické mechanizmy ako 
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zážitky nepríjemné. Radostné životné a pracovné situácie možno preto považovať za stresové 
podnety rovnako, ako nepríjemné situácie. Príjemné druhy stresu sa nazývajú eustres 
a nepríjemné distres. Zvýšená záťaž a stres môže mať kladný aj záporný vplyv na výkon. 
Záťažové podmienky s kladným vplyvom na výkon (vyvolávajú optimálnu aktiváciu 
organizmu) sa viažu s pojmom eustres. Extrémne nízke alebo vysoké záťažové stavy sa 
označujú pojmom distres.  

Ukazovateľom intenzity prežitého stresu je merateľná koncentrácia adrenalínu a 
noradrenalínu (hormónov vylučovaných z kôry nadobličiek) v krvi alebo v moči. Ďalej   
Svetová organizácia zdravia v Ženeve uvádza 3 druhy príznakov stresu:  
1. fyzické a fyziologické (búšenie srdca - rýchlo, silne, nepravidelne, bolesti hlavy, 

nechutenstvo, kŕče v oblasti brucha, hnačky, častejšie močenie, impotencia, nedostatok 
sexuálnej túžby, zmeny v menštruačnom cykle, bolesti v končatinách, svalové napätie a 
bolesti v chrbtici, migréna, kožná vyrážka, dvojité videnie), 

2. emocionálne (prudké a výrazné zmeny nálad, radosť - smútok, depresia, nadmerné 
zaoberanie sa s vecami, ktoré nie sú tak dôležité ako si človek myslí, neschopnosť 
empatie - súcitu, nadmerné starosti o telesný stav a fyzické zdravie, mimoriadne denné 
snenie,  ústup zo sociálnej komunikácie, pocit únavy, ťažkosti sústrediť sa, doviesť úlohu 
do konca, stavy podráždenosti, popudlivosti, úzkosti),  

3. príznaky pozorovateľné v správaní (nerozhodnosť, sebaľútosť, zvýšenie absencie 
z dôvodov ochorenia,  sklon k osobným nehodám, zhoršená kvalita práce, vyhýbanie sa 
úlohám, podvádzanie, zvýšené fajčenie, konzumácia alkoholu, závislosť na drogách, 
prejedanie sa, resp. strata chuti do jedla, zmenený životný rytmus, ťažkosti zaspávania, 
prebúdzania, pocit únavy, bolesti po prebudení). 
Vyrovnávanie sa organizmu so záťažou sa uskutočňuje v troch fázach: 

1. V prvej fáze ide o poplachovú reakciu ako odpoveď na pôsobenie stresora. Je 
charakteristická zložitými biochemickými zmenami. Z psychologického hľadiska ide o 
mobilizáciu psychických síl, ktorá predchádza vlastnému riešeniu situácie. Nastáva 
emocionálne napätie, čo sa prejavuje vo sfére poznávacích, ako aj vegetatívnych 
procesov. Prejavuje sa to vo zvýšení hlasu, rýchlosti pohybov, vo zvýšenej pohotovosti 
verbálnej alebo motorickej odpovede. Ide o „živelné“ konanie, bez dôkladnejšieho 
rozboru a  zváženia situácie. 

2. V druhej fáze poplachovú reakciu vystrieda štádium rezistencie. Príznaky ktoré sa 
objavili v prvom štádiu stresu, v tomto štádiu nie sú napriek tomu, že rušivá stimulácia 
pokračuje. Rezistencia voči stresoru je podporovaná zvýšenou činnosťou predného laloku 
hypofýzy a kôry nadobličiek, ktoré produkujú adrenalín a iné hormóny, ktoré pomáhajú 
organizmu adaptovať sa na stres. 
Pri aktívnom riešení situácie ustupuje emocionálne napätie a do popredia sa dostáva 
rozumové riešenie situácie. Rozhodujúce je tu vôľové úsilie znížiť emocionálne napätie, 
lebo toto napätie býva prekážkou triezveho posúdenia situácie. Pri nedostatku aktivity 
alebo vplyvu motivačných faktorov môže sa táto fáza prejaviť pasívnou rezistenciou. 

3. V tretej fáze sa realizuje riešenie záťaže. Po úspešnom vyriešení a zvládnutí záťažovej 
situácie nastáva uspokojenie, ktoré môže vyústiť do ochoty znovu sa podrobiť záťaži. Ak 
pôsobenie stresu je príliš dlhé a je dosiahnutý bod, kedy už organizmus nie je schopný 
rezistencie, dochádza k štádiu vyčerpania. Objavujú sa znova poplachové reakcie ako v 
prvej fáze, ale v oveľa silnejšej miere. Pri náročnejšej záťaži môže dôjsť k deštrukcii 
správania a k psychoneurotickým poruchám. 

Zdroje stresu, stresory na pracovisku možno zatriediť do skupín:  
1. Psychická záťaž (primárna záťaž a sekundárna záťaž, vysoká zodpovednosť za ľudí a za 

materiálne hodnoty spojená s uvedomovaním si dôsledkov vlastného zlyhania, strach 
pred neúspechom, pokarhaním, neistota pracovného miesta v dôsledku nepriaznivej 
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hospodárskej situácie, konkurenčný tlak, strach z možného úrazu a ochorenia, súkromné 
starosti atď.);  

2. Sociálna záťaž (nadmerný sociálny kontakt, napr. s klientmi, osamotená práca, sociálna 
izolácia, skupinová práca, chýbajúce uznanie a spravodlivé hodnotenie, konflikty na 
pracovisku);  

3. Organizačná záťaž (pracovné tempo, tlak času a termínov, nárazovosť práce, rozdelenie 
denného a týždenného pracovného času, práca nadčas a práca v noci, rozsah práce, 
výkonové normy, nedostatok informácií alebo ich nadbytok, protirečivé, nejasné úlohy);  

4. Vecná záťaž (ide prevažne o fyzikálne faktory pracovného prostredia: osvetlenie, hluk, 
klimatické podmienky, škodlivé látky apod.);  

5. Fyzická záťaž (všeobecné zaťaženie podporno-pohybového aparátu, jednostranné 
zaťaženie podporno-pohybového aparátu, statické zaťaženie podporno-pohybového 
aparátu). 

 
Únava a stavy podobné únave 

Psychickou únavou sa rozumie prechodné zníženie psychickej a telesnej výkonnosti, 
ktoré vzniká na základe predchádzajúcich psychických nárokov, ich výšky, trvania a 
priebehu. Táto znížená výkonnosť sa prejavuje napr. v pocite únavy, v zhoršenom vzťahu 
výkonu a námahy, ktorú je treba na tento výkon vynaložiť, v zvýšenej chybovosti atď. Rozsah 
tohto vplyvu závisí tiež od osobných predpokladov. 

Stavmi podobnými únave sa rozumejú stavy spôsobené psychickými nárokmi v situáciách 
chudobných na zmeny, ktoré však pri prejavoch zmeny miznú. K týmto stavom patrí stav 
monotónie, znížená pozornosť (znížená bdelosť) a psychické nasýtenie. Stavy podobné únave 
majú s psychickou únavou spoločné to, že sa pri nich spravidla objavujú pocity únavy. 
Odlišujú sa od psychickej únavy svojou prchavosťou. Individuálne sa prejavujú rôzne. 

Stavom monotónie sa rozumie pomaly vznikajúci stav zníženej aktivity, ktorý sa môže 
prejaviť pri dlhšie trvajúcich jednotvárnych opakovaných činnostiach a ktorý je spojený 
najmä s ospalosťou, únavou, poklesom výkonnosti a jej zmenami, znížením schopnosti 
preorientovať sa a reagovať a pribúdaním arytmie tepu srdca. 

Zníženou vigilanciou pozornosti, tzn. zníženou bdelosťou sa rozumie pomaly  vznikajúci 
stav pri pozorovacích činnostiach chudobných na zmeny, vyznačujúci sa zníženou 
výkonnosťou na vnímanie signálov (napr. pri pozorovaní radarovej obrazovky alebo pri 
pozorovaní prístrojov). Stav monotónie a znížená vigilancia sa síce odlišujú podmienkami 
vzniku, ale nie svojimi dôsledkami. 

Psychickou nasýtenosťou sa rozumie stav nervózno-nekľudného, afektovo zdôrazneného 
odmietnutia opakujúcich sa činností alebo situácií, pri ktorých vzniká zážitok „prešľapovania 
na mieste“ a „nepostupovania ďalej“. Ďalšie symptómy  psychickej nasýtenosti sú  
podráždenosť, hnevlivosť, zlostnosť, zníženie výkonnosti a/alebo pocit únavy. Psychická 
nasýtenosť sa odlišuje od stavu monotónie a od zníženej vigilancie nezníženou alebo dokonca 
ešte stúpajúcou aktiváciou s negatívnou kvalitou zážitkov. 
 
Úrazová afinita (náklonnosť) 

Podľa niektorých (väčšinou už prekonaných) psychologických koncepcií úrazová 
náklonnosť sa chápe ako sklon k istému druhu nebezpečného správania, vyznačujúci sa 
pomernou stálosťou v čase a všeobecnosťou (to znamená výskyt úrazovosti bez ohľadu na 
druh vykonávanej práce). Podstatou je skutočnosť, že v skupine zamestnancov pracujúcich za 
rovnakých podmienok sú takí, u ktorých sa vyskytuje väčšie množstvo úrazov a ktorým sa 
tieto úrazy opakujú. Keďže títo zamestnanci predstavujú malú časť pracovnej skupiny, ale  
zato spôsobujú, resp. viažu na seba viac ako polovicu pracovných úrazov, začali sa pokladať 
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za náchylných na úrazy, teda za predurčených na to, aby sa stali nositeľmi úrazového deja. 
Výskumy v tomto smere pred približne 100 rokmi zdôrazňovali otázku ľudského činiteľa, 
v ktorom videli hlavnú príčinu náchylnosti k úrazom, chápanej ako dôsledok telesnej 
konštrukcie jednotlivca. Popri tejto teórii sa vznikla nová, podľa ktorej príčina úrazovej 
náchylnosti spočívala vo vlastnostiach a schopnostiach človeka a rovnako, ako 
predchádzajúca teória, chápala úrazovú náklonnosť ako nemennú veličinu, ktorú má 
jednotlivec vrodenú. Neprihliadalo sa pritom na podmienky práce a prácu, ktorú zamestnanec 
vykonáva a neporovnávali sa jej nároky s vybavenosťou  človeka na ich zvládnutie. 

Jav úrazovosti je potrebné skúmať v závislosti od práce a jej nárokov, od pracovných 
podmienok,  vždy v súvislosti s ľudským činiteľom, ktorý sa práci a pracovnému prostrediu 
prispôsobuje a reaguje naň. Z tohto zorného uhla možno úrazovú náklonnosť považovať za 
časovo obmedzený neadekvátny stav psychickej pracovnej spôsobilosti jednotlivca, na 
základe ktorého nastáva neadaptívne správanie, pod vplyvom ktorého v interakcii 
s pracovným prostredím (chápanom v širokom zmysle) vznikajú efektívne endogénne príčiny 
úrazu. 
 
Vôľa a vôľové úsilie 

Zámerné, cieľavedomé úsilie smerujúce k dosiahnutiu vedome vytýčeného cieľa. 
Činnosť a jej okolnosti môžu byť nepríjemné, únavné, nudné, zdanlivo márne apod. V týchto 
situáciách nastupuje vôľové úsilie ako energizátor. Napr. vnútené tempo práce, aj keď 
primerané, núti pracovníka zvýšiť vôľové úsilie na prekonanie tendencií prerušiť prácu, 
uvoľniť sa a odpočinúť si. Časový tlak vyplývajúci z krátkeho termínu určeného na splnenie 
úlohy, alebo z väčšieho množstva úloh spôsobuje nielen zvýšené vôľové úsilie, ale aj značné 
emočné napätie. Nadčasová práca aj pri normálnej intenzite práce namáha organizmus dlhým 
trvaním a môže spôsobiť kumuláciu únavy a prepracovanie. Namáhaná je tu najmä vôľová 
zložka psychiky. Zo zníženej fyziologickej výkonovej pohotovosti pri nočnej práci vyplýva 
taktiež zvýšené vôľové úsilie na podávanie požadovaného výkonu a prekonanie ospanlivosti. 
Monotónna činnosť, spravidla spojená s malým fyzickým i neuropsychickým (pracovným) 
zaťažením, je príčinou útlmu CNS, presýtenia a nudy, ktoré môže človek prekonať iba 
zvýšeným úsilím. Obdobne je to aj pri prácach s nedostatkom aktívnej činnosti. Ale aj veľká 
variabilita pracovných úloh a striedanie činností vyžaduje vôľové preorientovanie sa na iné 
úlohy a odráža sa vo veľkej miere i v citovej sfére. Zvýšené vôľové úsilie pri nárazových 
prácach, pri nesprávnom režime práce a odpočinku apod. vyvoláva zvýšenú únavu a 
nepriaznivú odozvu v emočnej sfére, vo fyziologických a psychických funkciách, čo si 
vyžaduje ďalšie zvýšenie vôľového úsilia.  
 
Výber zamestnancov 

Súčasť práce s ľudskými zdrojmi využívajúca posudzovanie psychickej pracovnej 
spôsobilosti vo vzťahu k nárokom pracovnej pozície, na ktorú má byť zamestnanec zaradený 
(→ Psychická pracovná spôsobilosť, → Psychologická diagnostika). 
 
Vyhorenie 

Vyčerpanie psychických a fyzických síl, strata záujmu o prácu. Týka sa prevažne tzv. 
pomáhajúcich profesií, tzn. profesií charakteristických prácou s ľuďmi (napr. opatrovanie, 
liečenie, poradenstvo, vzdelávanie atď.). 
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Vzťah „človek – stroj – pracovné prostredie“ 
Vzájomné pôsobenie a interakcia jednotlivých komponentov systému pri plnení 

stanovených úloh v rozmedzí daných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, pri 
určených pracovných podmienkach. 
 
Záťaž pri práci 

Vzťah medzi nárokmi práce, pracovného prostredia a podmienkami práce na jednej 
strane a vlastnosťami, schopnosťami, stavom a možnosťami zamestnanca na ich 
zvládnutie na strane druhej môžu byť v nesúlade, a teda môže byť zdrojom nežiaducej 
záťaže zamestnanca. Vysoké alebo príliš nízke nároky vyvolávajú u človeka stavy psychickej 
záťaže.    

Záťaž je jav, ktorý sa týka jednotlivca, zatiaľ čo podmienky, požiadavky a nároky práce 
možno charakterizovať všeobecne. V tomto zmysle má záťaž interindividuálnu ale i 
intraindividuálnu variabilitu, lebo reakcia jednotlivca je vždy odpoveďou, ktorá je viazaná na 
jeho činnostnú kapacitu a pripravenosť. Dôsledky nežiaducej záťaže dokážu negatívne 
ovplyvniť činnosť zamestnanca, dezintegrovať jeho správanie, negatívnym spôsobom vplývať 
na bezpečnosť a spoľahlivosť jeho výkonu a majú tendenciu odraziť sa v jeho zdravotnom 
stave. 

Vplyvy vyvolávajúce záťažové stavy pri práci rozdeľujú psychológovia (napr. J. Daniel, 
1981) na 1. hmotnej a 2. nehmotnej povahy. Do prvej skupiny patria fyzikálne vplyvy a to 
zvýšené teploty prostredia, hluk, vibrácie, nesprávne osvetlenie apod. Do druhej skupiny sa 
zaraďujú faktory psychickej záťaže a to: 
1. Manuálna práca spojená s jednoduchou, ale mnohonásobne sa opakujúcou činnosťou v 

určitom tempe. 
2. Činnosť so zvýšenými nárokmi na dlhodobú pozornosť, krátkodobú pamäť, koncentráciu 

pozornosti a manuálnu zručnosť. 
3. Vysoká zodpovednosť za zverené hodnoty, najmä za ľudské životy. 
4. Negatívne emócie vyvolané najmä konfliktnými situáciami na pracovisku. 

Faktory vyvolávajúce záťaž sa obvykle vyskytujú v rámci priemerných hodnôt. V 
takomto prípade ide o ľahkú, prípadne strednú záťaž, ktorú zamestnanec zvládne bez 
osobitných problémov. 

O ťažkú psychickú záťaž ide vtedy, ak faktory spôsobujúce záťaž sú natoľko intenzívne, 
že vyvolávajú situácie, ktoré ohrozujú človeka, alebo vyvolávajú jeho neprimerané odpovede. 
Ťažká psychická záťaž sa v pracovnom procese vyskytuje zriedkavo, no nemožno ju vylúčiť. 
Dôležité je zdôrazniť, že aj trvalé a dlhodobé pôsobenie nežiaducej - i keď nie ťažkej - záťaže 
má tendenciu odraziť sa vo výkone zamestnanca a v jeho zdravotnom stave. 

Podľa zdroja sa záťaž delí na primárnu a sekundárnu. 
Primárna záťaž je vyvolaná vlastnou pracovnou činnosťou a súladom so psychickou 

pracovnou spôsobilosťou zamestnanca vo vzťahu k nárokom práce. Pritom treba akceptovať 
individuálne charakteristiky zamestnanca, vývinové faktory (najčastejšie spájané s vekom) 
a prechodné a variabilné faktory.   

Sekundárna záťaž, tzn. prídavné zaťaženie je vyvolané pracovnými podmienkami, 
fyzikálnymi, biologickými a  chemickými faktormi pracovného prostredia, faktormi 
organizácie práce a riadenia a sociálno-psychologickými aspektmi, za ktorých sa práca 
vykonáva. Zaťaženie tohto druhu pociťuje zamestnanec ako namáhanie svojich psychických 
funkcií a procesov, ako vypätie svojich schopností. Tieto vonkajšie determinanty predstavujú 
priame prekážky vo vnímaní a registrovaní informácií o pracovnej situácii a následnom 
riešení situácie. Svoje negatívne pôsobenie na zamestnanca umocňujú tzv. „ lámaním sa“ cez 
neho, a tak nepriamo pôsobia na jeho konanie, správanie, cítenie, teda na spoľahlivý výkon, či 



 211

už v zmysle kvantity a kvality produkcie alebo bezpečnosti pracovných postupov. Toto druhé 
pôsobenie uvedených determinant spôsobuje poruchy vnímania, poruchy pozornosti a 
koncentrácie, poruchy pohybovej koordinácie, poruchy myslenia a rozhodovania, poruchy 
úrovne aktivity a narušenie sociálnych vzťahov, pričom sociálne vzťahy zároveň pôsobia ako 
jedna z determinant spoľahlivého výkonu človeka. 

Prejavy záťaže. 
Záťaž sa manifestuje:  

1. V sfére prežívania (všetky psychické stavy s negatívnym emocionálnym zafarbením, ako 
je obava, strach, ohrozenie).  

2. V sfére motorických prejavov (zvýšená svalová tenzia, motorický nekľud, mimika, 
sekundárne rečové poruchy, poruchy pohybových stereotypov atď.).  

3. V sfére kognitívnych funkcií, kde na najnižšej úrovni dochádza k zmenám percepcie 
(prejavom je nepozornosť, nepresnosť), na vyšších úrovniach poruchy v nariaďovaní, 
myslení, zníženej sociálnej adaptácii atď.  

4.  Vo sfére fyziologických funkcií (pulzová frekvencia, krvný tlak, dychová frekvencia 
apod.). 
Odolnosť voči záťaži.  
Určité typy osobnosti sú náchylnejšie podľahnúť ochoreniam pochádzajúcim zo záťaže. 

Ľudia agresívni, súťaživí, netrpezliví, nepriateľskí, trpiaci pocitom márnosti a silným pocitom 
časovej tiesne sú viac náchylní na vysoký krvný tlak a zvýšenie hladiny cholesterolu. 
Odolnejší voči ochoreniam zo záťaže sú ľudia, ktorí sú schopní relaxovať bez pocitu viny a 
pracovať pokojne a bez rozrušenia. Rozdielna tolerancia voči pôsobeniu záťaže v zamestnaní 
je okrem vplyvu genetických dispozícií, životosprávy apod. spôsobená najmä 
psychologickými dispozíciami človeka.  

Za jeden z najzávažnejších faktorov spôsobujúcich srdcovo-cievne ochorenia bol prijatý 
komplex psychologických charakteristík označených ako správanie typu A. Príznačná je pri 
nich netrpezlivosť, výraz napätia v tvári, hlučný smiech, nespokojnosť s postavením v práci, 
snaha postúpiť vyššie, súťaživosť (v práci, pri hre, pri športe)a časté sťažovanie sa. Reč je 
rýchla a hlasná,  sprevádzaná výraznou gestikuláciou, odpovede sú okamžité, priame a 
stručné, vyjadrovanie iných sa často prerušuje.  

Osobnosti typu B sú menej náchylné na srdcovo-cievne ochorenia, môže im však chýbať 
energia potrebná na plnenie každodenných úloh. Typické je pre nich pokojné správanie, 
uvoľnený výraz v tvári, jemný smiech, spokojnosť s vlastným postavením, vyhýbanie sa 
situáciám, v ktorých sa súťaží, zriedkakedy sa sťažujú. Ich reč je pomalá a tichá, jednotvárna, 
monotónna, sprevádzaná pokojným prejavom a nevýraznou gestikuláciou, pozorne načúvajú 
iným, s odpoveďou čakajú a odpovedajú až po chvíli a obšírne.  

Väčšina ľudí sa nachádza na rozhraní oboch uvedených typov. 

 
Zmenová práca a práca v noci 

Práca v dvojzmennej a trojzmenovej, príp. nepretržitej prevádzke. Práca na zmeny 
prináša zamestnancom viaceré problémy, keďže ľudský organizmus je na zmenovú  prácu 
len čiastočne prispôsobený a od zamestnanca pracujúceho v zmenovom režime vyžaduje aj 
zmeny v spôsobe života. Narúša sa spánkový rytmus, mení sa poradie základných aktivít 
(práca, rodinné záležitosti, regenerácia, spánok), je ovplyvnená možnosť využívania voľného 
času a spoločenská aktivita človeka, dôsledky možno pozorovať na celkovom stave 
organizmu a psychologické a psychosociálne dôsledky. Pre niektoré osoby zmenová práca 
znamená nielen pocit nepohody, ale pôsobí ako nadmerná záťaž a ako jeden z faktorov pri 
zlyhaní človeka. Desynchronizácia časových rozvrhov je najvýznamnejšia v nepretržitých 
prevádzkach zahrňujúcich nočné zmeny. Nočná práca je v rozpore s prirodzeným 
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biologickým rytmom organizmu. Plná adaptácia na ňu nie je možná a každá adaptácia je 
zároveň záťažovým faktorom. Zmenovú a nočnú prácu je potrebné organizovať tak, aby sa 
zabezpečili požiadavky ekonomického využívania výrobných kapacít a zároveň aj požiadavky 
orientované na zachovanie práceschopnosti a plnohodnotného života ľudí. 
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X.    Ochrana a podpora zdravia zamestnancov 
 

Dekontaminácia 

Súbor opatrení, princípov, metód, postupov a činností, ktorých cieľom je účinné 
očistenie povrchu osoby, zvieraťa, rastliny, prostriedku alebo inej zložky životného 
prostredia od kontaminantov. Vzhľadom na to, že úplné odstránenie kontaminantov spravidla 
nie je možné (zostatková kontaminácia), dekontaminácia sa špecifikuje ako zníženie 
škodlivého účinku kontaminácie na bezpečnú úroveň a jeho likvidácia. Cieľom 
dekontaminácie je teda zníženie zdravotníckych a ďalších nenávratných strát a skrátenie doby 
používania ochranných prostriedkov. Ekvivalentným výrazom pojmu dekontaminácia je 
odmorenie alebo špeciálna očista. 

Dekontamináciou je širší okruh činností, ktorých cieľom je:  
- zničiť, usmrtiť, inaktivovať alebo odstrániť mikroorganizmy, 
- zničiť epidemiologicky významné článkonožce a nepríjemný hmyz, 
- zničiť škodlivé hlodavce, 
- znížiť hodnoty chemických a rádioaktívnych látok alebo ich odstrániť. 

Dekontaminácia sa vykonáva v situáciách, keď dôjde k neúmyselnému uvoľneniu 
chemických, biologických alebo rádioaktívnych látok pri ich doprave, v priemysle, životnom 
prostredí alebo aj pri ich úmyselnom uvoľnení (terorizmus, provokácie ai.). Pri výkone 
dekontaminácie treba dodržiavať pravidlá určené záchrannými a zdravotníckými tímami. 
Osoby, ktoré ju vykonávajú sa musia chrániť vhodnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. 

V rámci dekontaminácie sa špecifikuje antisepsa, asepsa, deratizácia, dezaktivácia, 
dezinfekcia (→ Dezinfekcia) a sterilizácia. 

Antisepsa je súbor cielených opatrení a postupov na zničenie, inaktivovanie alebo 
odstránenie pôvodcov infekcie na povrchu pokožky, slizníc alebo v tkanivách ľudského 
organizmu. Používajú sa prevažne mikrocídne látky nízkej toxicity. Antisepsa je svojou 
podstatou podobná liečebným zákrokom.  

Asepsa vyjadruje neprítomnosť akýchkoľvek patogénnych mikróbov a spór. Je 
výsledkom opatrení, ktoré majú zabrániť mikrobiálnej kontaminácii sterilného prostredia.  

Čistenie je proces zameraný na odstránenie kontaminujúcej látky, vrátane mechanických 
nečistôt zo životného alebo pracovného prostredia, povrchu používaného motorového vozidla, 
technologického zariadenia, budovy, pôdy, ochranného pracovného prostriedku, odevu alebo 
pokožky postihnutej osoby a zvieraťa. 

Deratizácia sú opatrenia zamerané na znižovanie stavu alebo až úplné vyničenie 
škodlivých hlodavcov. 

Dezaktivácia je odmorovanie priestorov, predmetov a materiálov, ktoré boli vystavené 
rádioaktívnemu žiareniu alebo ním zasiahnuté. 

Dezinsekcia sú pracovné postupy a metódy, ktorých výsledkom je ničenie škodlivého, 
obťažujúceho alebo ľudské zdravie ohrozujúceho hmyzu.  

Pre vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie alebo deratizácie je nevyhnutné : 
- vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia na používanie veľmi jedovatých látok a 

prípravkov pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii a dodržiavať návod výrobcu, 
- používať prípravky a postupy len v nevyhnutne potrebnej miere na dosiahnutie účelu 

vykonávanej činnosti, 
- kontrolovať ich účinnosť. 

Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako bežnú činnosť je povinná vykonávať každá 
osoba, a to ako súčasť čistenia a bežných technologických a pracovných postupov. Ako 
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špeciálnu činnosť okrem dezinfekcie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi v 
zdravotníckych zariadeniach ju môžu vykonávať len osoby, ktoré sú na to oprávnené. 

Metódy vykonávania dekontaminácie sa rozdeľujú na : 
1. mechanické – vyklepávanie, vytrepávanie, vysávanie,  
2. fyzikálne - odparovanie, zmývanie, sorbcia, 
3. chemické - reakcie kontaminantov s vhodným činidlom, pri ktorých dochádza k úplnému 

rozloženiu látky alebo na jej premenu na podstatne menej toxické produkty, príp. na 
zlúčeninu alebo formu zlúčeniny , ktorej odstránenie je jednoduchšie. 
Všeobecné zásady postupu na vykonávanie dekontaminácie (pre integrovaný záchranný 

systém) sú: 
1. zistiť druh kontaminantu a rozsah kontaminácie. 
2. v závislosti od druhu kontaminantu stanoviť postup dekontaminácie a potrebného 

dekontaminačného činidla. 
3. brať do úvahy celkovú dobu použitia dýchacej techniky s ohľadom na zásobu vzduchu u 

kontaminovaného člena záchrannej jednotky, 
4. pri kvapalných kontaminantoch je rozhodujúce skoré začatie dekontaminácie, tzn. treba  

použiť aj prostriedky menej účinné a nečakať na oneskorené dodanie špeciálnych 
prostriedkov, 

5. stanoviť úlohy jednotlivých členov pri zriaďovaní dekontaminačného stanoviska 
(pracoviska) pri dekontaminačnom procese, 

6. zabezpečiť dostatočnú osobnú ochranu dekontaminačného tímu, 
7. postupovať vždy smerom zhora dolu, zvnútra von, tak aby kontaminant ani produkty 

dekontaminácie sa nedostávali na čisté povrchy, 
8. posúdiť nebezpečnosť dekontaminačných produktov a zabezpečiť zber a odčerpávánie 

produktov, 
9. bezprostredne po ukončení dekontaminačného procesu vykonať kontrolu dekontaminácie 

pomocou detekčných prostriedkov. 
 

Determinanty zdravia 

Súhrn javov a podmienok, ktoré určujú prípadne výrazne ovplyvňujú zdravie. Sú to  
vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení 
Zahŕňajú široký súbor osobných, sociálnych a ekonomických faktorov i charakteristík životného 
prostredia. Uvádzajú sa najmä tieto základné determinanty zdravia: 
1. demografické a biologické determinanty (genetický základ, vek, pohlavie , národnosť, apod.), 
2. prostredie (životné aj pracovné),  
3. socio-ekonomické determinanty (životný štýl, správanie sa ľudí, vzdelanie, zamestnanie, 

sociálne kontakty),  
4. zdravotnícke služby. 

Faktory psychické a behaviorálne sú výsledkom pôsobenia sociálneho a vnútorného 
prostredia. 

 
Dezinfekcia 

Súbor opatrení zameraných na prerušenie cesty šírenia nákazy od zdroja k vnímavému 
jedincovi. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologicky zdôvodnených prípadoch a ako súčasť 
technologických postupov v výrobách a prevádzkach. 

Pri dezinfekcii je potrebné akceptovať: 
1. účinnosť zvoleného postupu a spektrum účinnosti použitého dezinfekčného prostriedku, 
2. dĺžku expozície (tzn. čas potrebný na zaistenie dezinfekčnej účinnosti prípravku), 
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3. dezinfikované prostredie (tzn. možnosti ovplyvnenia dezinfekčného procesu organickými 
nečistotami, pH, adsorbciou, inaktiváciou a teplotou), 

4. vplyv na dezinfikovaný materiál, najmä s ohľadom na možnosť jeho poškodenia 
(korozívne pôsobenie, zafarbenie, odfarbenie), 

5. spôsob použitia - otieranie, ponáranie, postrek, 
6. finančné nároky na uskutočnenie dezinfekcie. 

Dezinfekcia sa uskutočňuje fyzikálnymi a chemickými metódami.  
Fyzikálne metódy dezinfekcie sú ekologicky výhodné. Používa sa: var pri atmosferickom 

tlaku počas 30 minút, var v pretlakových nádobách počas 20 minút, dezinfekcia v umývacích, 
pracích a parných prístrojoch pri teplote vyššej ako 90°C, ultrafialové žiarenie, filtrácia, 
žíhanie a spaľovanie.  

Chemická dezinfekcia sa vykonáva roztokmi dezinfekčných prostriedkov pri stanovenej 
koncentrácii a expozícii. Vykonáva sa ponorením, poutieraním, postrekom a odparovaním pár 
dezinfekčných roztokov. 

Pri dezinfekcii sa zachováva dvojetapový postup: 
1. mechanická očista, 
2. vlastná dezinfekcia. 

Obidve etapy je možné spojiť pri použití dezinfekčných prípravkov s umývacími 
a čistiacimi vlastnosťami. Ak sú predmety kontaminované biologickým materiálom, najmä 
krvou, vykonáva sa najskôr dezinfekcia prípravkom s virocídnym účinkom a potom čistenie. 

Druhy dezinfekcie sú nasledovné: 
- úplná , ktorá zneškodní osobitne odolné mikroorganizmy, 
- čiastočná, zneškodňuje vegetatívne formy mikroorganizmov, alebo len niektoré ich 

skupiny, 
- preventívna, ktorá je potrebná tam, kde je možné predpokladať prítomnosť pôvodcov 

nákazy (miestnosti, materiály, voda), 
- regresívna, ktorá je zameraná na zneškodňovanie choroboplodných zárodkov v ohnisku 

nákazy. 
Voľba dezinfekčného postupu závisí od povrchu kontaminovaného predmetu alebo tela a 

druhu patogénneho mikroorganizmu alebo toxínu. Výber dezinfekčnej látky by mal byť čo 
najúčinnejší vzhľadom na druh možnej nákazy, so širokým spektrom antimikróbneho účinku 
a s minimálnym vplyvom na okolie. Použitie dezinfekčnej látky z hľadiska toxicity by malo 
byť bez rizika ohrozenia zdravia a života. Dezinfekčné látky: 
- by mali byť vysoko účinné v čo najširšom spektre, 
- by mali byť ľahko použiteľné a riediteľné, 
- by mali byť bez zápachu,  
- nesmú byť toxické a nesmú zanechávať stopy toxických rezíduí, 
- majú mať rýchly dezinfekčný účinok, 
- nesmú poškodzovať povrch dezinfikovaného predmetu, 
- majú mať najvyššiu afinitu k mikroorganizmom 

Dezinfekčný roztok sa vhodným spôsobom nanáša na kontaminovaný povrch vozidla, 
prostriedku, predmetu, budovy, technologického zariadenia, životného prostredia, alebo na 
povrch pokožky tela, odevných súčastí a ochranného odevu. Dezinfekcia môže byť ochranná 
a preventívna. Obidve sú súčasťou komplexných opatrení, zameraných na predchádzanie 
vzniku a šírenia nákazy. Dezinfekčné prípravky sa používajú podľa návodu výrobcu a podľa 
odporúčaní orgánov na ochranu zdravia. Je potrebné ich striedať, aby sa zabránilo možnému 
vzniku odolnosti mikróbov voči prípravku a možnosti navodenia alergizácie osôb. 

Úplné odstránenie všetkých foriem mikroorganizmov (vegetatívne formy baktérií, 
bakteriálne spóry, mikroskopické huby a ich spóry),  sa dosiahne prostredníctvom sterilizácie, 
ktorou sa inaktivujú vírusy z povrchu predmetu alebo z prostredia. Sterilný materiál môže 
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obsahovať pyrogény (cudzorodé látky ktoré sa do organizmu dostanú zvonku a spôsobujú 
horúčku). Na zabezpečenie apyrogenity sa musia použiť špeciálne postupy (filtrácia, 
destilácia).  

Vhodný sterilizačný proces má zabezpečiť úroveň bezpečnej sterility SAL (sterility 
assurance level) 10-6, čo predstavuje, že pravdepodobnosť prežitia mikroorganizmov na 
vysterilizovanom materiále je menšia ako jeden nesterilný materiál z milióna 
vysterilizovaných. 

Sterilizácie sa vykonáva s fyzikálnou alebo chemickou metódou, ako aj ich kombináciou. 
Tento proces sa používa pri očistení predmetu, najmä zdravotníckeho materiálu používaného 
pri poskytovaní prvej pomoci alebo pri oživovaní osoby.  

Metódy sterilizácie sú nasledovné:  
- teplovzdušná - používa s v praxi najčastejšie a mikroorganizmy ničí zohriatym vzduchom, 

tzn. suchým teplom 
- s použitím perličkového sterilizátora - prístroj s objemom 150 ml, naplnený sklenenými 

guličkami. Teplota je v ňom však nerovnomerne rozložená a je pre zdravotnícku prax 
nevhodný (použitie v kozmetických salónoch). 

- vypaľovanie v plameni alebo otvoreným ohňom - používa sa v laboratóriách, 
- spaľovanie, 
- likvidácia biologického materiálu, 
- sterilizácia nasýtenou vodnou parou, tzv. autoklávovanie. Sterilizačný efekt sa dosahuje 

súčinnosťou tepla a penetračnou schopnosťou nasýtenej vodnej pary, ktorá preniká na 
všetky predmety a mikroorganizmy. 

- radiačná sterilizácia – používa ionizujúce korpuskulárne žiarenie. Medzinárodne 
odporúčaná dávka je 25 kGy. Používa sa na priemyselnú hromadnú sterilizáciu. 

- etylénoxidová sterilizácia  – používa sa etylénoxid, ktorý má dobrú penetračnú schopnosť. 
Používa sa na sterilizáciu termolabilných pomôcok (gumy, plasty). 

- formaldehydová sterilizácia  - nemá penetračné účinky, pôsobí povrchovo a používa sa na 
sterilizáciu termolabilných predmetov a nadrozmerných zariadení, 

- sterilizácia plazmou – technológia s využitím plazmy. Je to nízkoteplotný, netoxický 
a suchý sterilizačný proces. Používa sa na sterilizáciu termolabilných materiálov a aj 
operačných prístrojov so sťaženým prístupom sterilizačného média do niektorých miest 
a dutín. Nie je vhodná na sterilizáciu kvapalín a predmetov z bavlny a celulózy. 

 

Dohľad nad zdravím a pracovnými podmienkami zamestnancov 

Dohľad, ktorý spočíva v  identifikácii nebezpečenstiev a hodnotení rizík, ktoré môžu 
ohrozovať zdravie zamestnancov. Využíva rôzne metódy (pozorovania, merania) s cieľom  
objektivizácie faktorov pracovného prostredia, ergonomické analýzy, psychologické a 
toxikologické hodnotenia ai. V rámci dohľadu sa vykonávajú tieto hlavné činnosti: 
- sústavné sledovanie expozície pracovníkov zdraviu škodlivým faktorom pracovného 

prostredia a hodnotenie expozície týmto faktorom (v odôvodnených prípadoch), 
- kontrola úrovne starostlivosti o zdravie pri práci (zariadenia na osobnú hygienu, ubytovne,  

jedálne ai.), 
- spolupráca pri analýzach práce a pracovných podmienok, 
- analýza profesionálnych poškodení zdravia a príčin ich vzniku v spolupráci so 

zamestnávateľmi a zamestnancami, 
- poradenská činnosť. 

Dohľad nad pracovnými podmienkami obsahuje najmä: 
a) identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, fyziologických, 

psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia, 
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b) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného 
prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na 
zamestnancov, 

c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 
nebezpečným faktorom práce a  pracovného prostredia ako aj spoluprácu so 
zamestnávateľom pri vypracovávaní návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo na 
ich zníženie, 

d) dohľad nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, 
najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, 
osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané 
technológie, 

e) dohľad nad zabezpečením pitnej vody na pracovisku,  
f) dohľad nad zariadeniami na osobnú hygienu a inými zariadeniami pre zamestnancov, 

ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie 
pracovných odevov, zohrievárne a miestnosti na oddych, 

g) dohľad nad stravovacími a ubytovacími zariadeniami, z hľadiska dodržiavania 
požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje zamestnávateľ 
Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou zahŕňa najmä: 

a) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na 
prácu zamestnancov: 
1. pred ich nástupom, zaradením do práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo zdravie   

iných osôb, 
2. v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie 

v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo 
zdravotne nevhodných pracovných podmienok, 

3. ktorí nevykonávali dlhšie obdobie prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa určili 
prípadné profesionálne príčiny zmien zdravotného stavu a odporúčali vhodné 
opatrenia na ochranu ich zdravia, príp. preradenie na inú prácu a rehabilitáciu, 

b) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov: 
1. pri ukončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo prispieť v budúcnosti 

k jeho zhoršeniu, 
2. v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, 

ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období, 
3. pri podozrení na ohrozenie alebo poškodenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových 

faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície zamestnancov faktorom 
práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte 
špecifických podozrení na ohrozenie alebo poškodenie ich zdravia v dôsledku 
pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície 
zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných 
podmienok, pri výskyte špecifických alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien 
ich zdravotného stavu, 

c) organizovanie a zabezpečenie prvej pomoci na pracovisku a zabezpečenie školenia a 
odborné vedenie zamestnancov so zameraním na poskytovanie predlekárskej prvej 
pomoci, 

d) výber zamestnancov na rekondičné pobyty. 
Ak sú zamestnanci vystavení pôsobeniu profesionálnych rizík, starostlivosť o ich zdravie 

zahŕňa aj vyšetrenia, ktoré sú potrebné na zisťovanie úrovne expozície, záťaže zdraviu 
škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia a počínajúcich biologických účinkov a ich 
prejavov.  
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Lekár zodpovedný za zdravotný dohľad (lekár poskytujúci služby zdravia pri práci) nad 
zamestnancami exponovanými zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia 
musí byť oboznámený s podmienkami a okolnosťami expozície každého zamestnanca. 
Zdravotný dohľad sa musí vykonávať so zásadami a praxou pracovného lekárstva a musí 
zahŕňať najmenej nasledovný rozsah:  
a) vedenie a uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze zamestnanca,  

vrátane expozície faktorom vyžadujúcim zdravotný dohľad v tomto zamestnaní; 
b) biologický monitoring, ak je to primerané a vhodné, ako aj detekciu včasných 

a reverzibilných účinkov spojených s expozíciou pri výkone zamestnania. O ďalších 
vyšetreniach sa môže rozhodnúť v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti pracovného 
lekárstva. 

c) osobný pohovor; 
d) závery všetkých postupov vykonaných v rámci zdravotného dohľadu. 

Súhrnný záver musí byť písomne zdokumentovaný a vyjadrovať zdravotnú spôsobilosť 
zamestnanca pre výkon danej práce a ak je to potrebné, mal by obsahovať aj rozhodnutie 
lekára poskytujúceho zdravotný dohľad, alebo nariadenie orgánu verejného zdravotníctva, 
alebo odporúčanie kvalifikovanej a zodpovednej osoby za ochranu zdravia a bezpečnosť pri 
práci v podniku o ďalších navrhovaných opatreniach alebo odporúčaniach. Písomné 
potvrdenie záveru zdravotného dohľadu poskytuje lekár zodpovedný za zdravotný dohľad 
zamestnancovi a v kópii zamestnávateľovi bez uvedenia dôverných klinických údajov. 

U zamestnávateľa dohliada na zdravé pracovné podmienky na pracovisku a na zdravie 
zamestnancov v súvislosti s prácou závodná zdravotná služba (→ Závodná zdravotná služba). 

Odborný dozor nad poskytovaním závodnej zdravotnej služby vykonávajú príslušné 
úrady verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru. 

Odborný dozor nad poskytovaním závodnej zdravotnej služby vykonáva Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou. 

 
Epidemiologické štúdie 

Štúdie výskytu chorôb a faktorov, ktoré ovplyvňujú frekvenciu a závažnosť 
výskytu ochorení v populácii. Cieľom je získať a využiť poznatky na kontrolu ochorení alebo 
na podporu zdravia. Pomáhajú objasňovať príčinné súvislosti medzi ochoreniami a faktormi práce 
alebo pracovného prostredia. Epidemiologické štúdie sa delia na : 
- deskriptívne 
- analytické. 

Niekedy sa realizujú kombinované epidemiologicko-toxikologické štúdie, v rámci 
ktorých sa sledujú podmienky expozície, biotransformácia látok v organizme, biomarkery 
expozície a genotoxické zmeny. 

Analytické epidemiologické štúdie - poskytujú údaje o vzťahu medzi ľudským 
organizmom a danou látkou a účinkami, ako sú biologické príznaky, skoré chronické účinky, 
výskyt chorôb alebo úmrtnosť. 

Deskriptívne epidemiologické štúdie – opisujú pozorovania vzťahu medzi ochorením 
a základnými charakteristikami v týchto kategóriách: 
- skupiny zamestnancov, profesie, 
- druh expozície, pôsobiaci faktor prostredia, 
- dĺžka expozície, 
- priemerný vek sledovaných osôb. 

Kohortové štúdie – analytické epidemiologické štúdie (perspektívne a retrospektívne) 
skúmajúce subjekty v skupinách podľa podmienok expozície a porovnávajúce početnosť 
účinkov. Sú to: 
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- deskriptívne alebo korelatívne epidemiologické štúdie skúmajúce rozdiely v mierach 
chorobnosti medzi rôznymi skupinami ľudí vo vzťahu k veku, pohlaviu, rase a rozdielom 
v časových alebo životných podmienkach, 

- štúdie s dobrovoľníkmi vhodné na odhad úrovne kontaktu s určitou látkou spojenej s 
akútnymi účinkami. Existuje málo experimentálnych toxikologických štúdií vzhľadom na 
praktické a estetické aspekty dobrovoľného vystavenia sa vplyvu škodlivým látkam, 

- kvantitatívne vzťahy štrukturálnej aktivity, ktoré sa používajú v prípade nedostatku 
údajov. Obsahujú porovnanie molekulárnych štruktúr, chemických a fyzikálnych 
vlastností látky, ktorá má neznáme nebezpečné vlastnosti s podobnou chemickou látkou 
so známymi toxickými, alebo karcinogénnymi vlastnosťami, 

- prierezové štúdie kde sa pozoruje obyvateľstvo (zamestnanci) tak, že je možné zhodnotiť 
chorobnosť v určitom časovom období vo vzťahu k súbežnému kontaktu s látkou, 

- štúdie na bunečných systémoch, mikroorganizmoch, 
- údaje z klinických pozorovaní, 
- údaje o pokusoch na zvieratách. Toxikologické štúdie vedené s cieľom identifikovať 

poškodenie zdravia vyvolané toxickou látkou a intervalom dávok, pri ktorých k 
poškodeniu dochádza. 
Prierezové štúdie - vykonávajú sa  náhodným výberom jedincov zo študovanej populácie. 

Pri výbere sa neberie spravidla ohľad na zdravotný stav a expozíciu jedinca. V tomto type 
štúdie nie sú jedinci sledovaní priebežne, ale údaje o nich sú zisťované jednorázovo, v istom 
okamihu, príp. v priebehu krátkeho časového intervalu, v rámci ktorého je možné 
predpokladať, že hodnoty expozície a výskyt ochorení (či iného sledovaného zdravotného 
javu) sa (v priemere) nezmení. Údaje získané z týchto štúdií sú časovo podmienené, tzn. viažu 
sa na určitý časový okamih, resp. krátky časový interval. 

Klinické štúdie – ich hlavným cieľom je poskytnutie podkladov pre konečné stanovisko 
o účinnosti určitej látky (lieku) alebo preventívneho či liečebného postupu. Porovnávajú sa 
dve skupiny osôb, z ktorých jedna je napr. liečená klasickým (alebo kontrolným) postupom 
a druhá postupom novým (testovaným).  

Štúdie prípadov - sú ďalším typom observačnej (analytickej) štúdie. Štúdia tohoto typu 
začína identifikáciou prípadov, tzn. jedincov so sledovaným ochorením alebo iným 
zdravotným javom (vrátane úmrtia). Títo jedinci sú potom porovnávaní s inou skupinou 
jedincov, ktorí nevykazujú dané ochorenie, či iný sledovaný jav tzv. kontrolami. V obidvoch 
takto zostavených skupinách sa porovnáva, aká bola v minulosti expozícia potenciálnemu 
rizikovému faktoru (faktorom). Pokiaľ bola  expozícia vyššia medzi prípadmi, potenciálny 
rizikový faktor môže byť skutočným rizikovým faktorom. Pokiaľ bola  expozícia nižšia medzi 
prípadmi, môže ísť o protektívny faktor.  

Terénne kontrolované štúdie - štúdie, v ktorých sú  preventívnym opatrením (očkovaním, 
administratívnym zásahom, zvýšením fyzickej aktivity) ovplyvňované celé veľké skupiny 
osôb, vymedzené napr. geograficky. 

 
Expozícia 

Kontakt organizmu s fyzikálnymi, chemickými, biologickými alebo inými škodlivými 
faktormi pracovného prostredia. Expozícia predstavuje „ponuku“ škodliviny pre daného 
človeka. Možno ju chápať ako kontakt chemickej látky s vonkajšími hranicami živého 
organizmu, pri ktorom dôjde k prieniku chemickej látky do vnútorných častí organizmu. 
K tomuto prieniku môže dôjsť na rôznych miestach nazývaných brány vstupu. Bránou vstupu 
je teda  kontakt organizmu s chemickou látkou, charakterizovaný miestom, kadiaľ chemická 
látka do organizmu preniká. Môže to byť napr. zažívací trakt, pľúca, očná sliznica, koža, 
injekčné podanie ai. 
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Expozícia pri výkone práce je výsledkom spôsobu používania látky, uplatnenia a 
účinnosti technických, organizačných a ďalších opatrení, spôsobu práce, správania pracovníka 
a spolupôsobenia ďalších fyzikálno - chemických faktorov v prostredí. 

Základné prístupy k hodnoteniu expozície sú: 
1. Priame meranie koncentrácie alebo úrovne rizikového faktora v jednotlivých zložkách 

prostredia. Metóda sa používa pri hodnotení expozície vo vonkajšom alebo vnútornom 
prostredí. 

2. Biologické monitorovanie, tzn. meranie koncentrácie rizikového faktora alebo jeho 
metabolitov v ľudskom tele a odhad expozície na základe zistených hodnôt. 

3. Modelovanie popisujúce správanie sa rizikového faktora v prostredí a prostredníctvom 
modelovaných hodnôt odhad expozície. 
Pred hodnotením expozície sa vypracuje koncepčný model a expozičný scenár možnosti 

príjmu rizikového faktora cez jednotlivé expozičné cesty. Hodnotenie expozície je 
najzložitejším krokom pri hodnotení rizika. Obsahuje vyhľadanie a vyhodnotenie zdroja, 
cesty, veľkosti, frekvencie a trvania expozície vplyvom sledovaného faktora. Ďalšou zložkou 
odhadu expozície je aj odhad veľkosti, povahy a typu exponovanej populácie. Cieľom 
hodnotenia je odhadnúť expozičné dávky pre jednotlivca a pre populáciu. 

Pri hodnotení expozície ide o maximálne množstvo danej látky, ktoré môže cieľový 
organizmus prijať rôznymi spôsobmi, najčastejšie orálnou, inhalačnou alebo dermálnou 
cestou. Progresívne spôsoby hodnotenia expozície uplatňujú tzv. princíp maximálnej 
odôvodnenej expozície - RME (Reasonable Maximum Exposure). 

Celková doba expozície sa člení na tri kategórie: 
1. Akútna expozícia (Acute Exposure) – je expozícia testovaných organizmov jednej dávky, 

alebo viacerých opakovaných dávok určitej chemickej látky, alebo zmesi týchto látok v 
priebehu krátkeho času (24 hodín a menej). 

2. Subchronická expozícia – je strednodobá expozícia trvajúca týždne až mesiace. 
3. Chronická expozícia (Chronic Exposure) – je expozícia testovaných organizmov určitej 

chemickej látky, alebo zmesi týchto látok trvajúca, alebo opakujúca sa po dlhú dobu, 
zahrňujúca podstatnú časť života týchto organizmov. 
Expozičná cesta 
Dráha od zdroja k cieľovému organizmu - recipientu, tzn. sled procesov, prostredníctvom 

ktorých k nemu škodlivina cez zložky prostredia prichádza. 
Expozičný scenár 
Je vyjadrením súboru faktov, predpokladov a záverov o tom, ako k expozícii dochádza. 
 

Expozičné testy 

Testy, ktoré slúžia ako dôkaz, že vyšetrovaná osoba prišla do styku s chemickou 
škodlivinou, že vdýchnutím alebo inou cestou prijala určitú dávku škodliviny, že teda môže 
existovať riziko poškodenia jej zdravia. Dôkazom cudzorodých látok, ich metabolitov, zmien 
aktivity enzýmov, abnormálne hladiny produktov intermediálneho metabolizmu v krvi, 
v moči, vo vdychovanom vzduchu, výnimočne v stolici, vlasoch, nechtoch je možné 
spoľahlivo preukázať, že škodlivina vnikla do organizmu. Väčšina expozičných testov je 
založená na stanovovaní cudzorodej látky alebo jej v moči. Na základe kvantitatívneho údaju 
o výške hladiny hľadanej látky v moči alebo inom biologickom materiále je možné odhadnúť 
celkovú prijatú dávku škodliviny a tak získať predstavu o veľkosti možného nebezpečenstva 
ohrozenia zdravia. Výsledky vyšetrenia moču sa spravidla vyjadrujú v koncentračných 
údajoch mg/l, μg/ml. Pretože koncentrácia látok vylučovaných močom závisí od rôznych 
faktorov, prepočítavajú sa výsledky v záujme porovnateľnosti u rôznych osôb i u toho istého 
indivídua na štandartnú hustotu moča alebo na koncentráciu súčasne vylučovaného kreatinínu. 
Údaje v promile sú bežné len pri  sledovaní hladiny etanolu v krvi. Údaje o vylučovacej 



 221

rýchlosti , ktorá sa vylúči za jednotku času vyjadrujú v mg za 4 hodiny, mg za 8 hodín, mg za 
24 hodín. Odoberaný materiál na vyšetrenie, spôsob a doba odberu závisí od toho, aká látka 
má byť sledovaná, aké podmienky existujú pri vlastnej expozícii a aká presnosť sa od 
expozičného testu vyžaduje. Výsledky biologického vyšetrenia sa porovnávajú s tzv. 
biologickými limitmi, čo sú údaje o koncentrácii cudzorodej látky v krvi, o jej vylučovaní, o 
aktivite enzýmov, ktoré zodpovedajú takej úrovni expozície, o ktorej sa podľa predpokladá, 
že nepoškodí zdravotný stav exponovaných osôb.  

Výsledky vyšetrenia expozičných testov na pracovníkoch umožňujú získať predstavu aj o 
hygienických pomeroch na pracovisku a o veľkosti pracovného rizika. Objektívny obraz o 
hygienickej situácii však možno získať len komplexným posúdením výsledkov expozičných 
testov, analýzou ovzdušia a vyšetrením zdravotného stavu pracovníkov. 

V pracovnom lekárstve sa používajú najmä :  
- biologické monitorovanie - umožňuje sledovať vzťah medzi expozíciou, dávkou, účinkom 

a poškodením zdravia, 
- biomarkery – sú určené na zisťovanie zmeny v biologickom systéme pri biologickom 

monitorovaní. Sú to indikátory signalizujúce javy v biologických systémoch alebo vo 
vzorkách. 
 

Hodnotenie zdravotného rizika  

Metóda, pomocou ktorej sa za definovaných podmienok stanovuje kvalitatívna alebo 
kvantitatívna miera ohrozenia zdravia človeka vybraným rizikovým faktorom, pričom sú 
brané do úvahy potenciálne nepriaznivé účinky na ľudské populácie vystavené alebo 
majúce pravdepodobnosť byť vystavené pôsobeniu týchto faktorov. 

Hodnotenie zdravotného rizika umožňuje vyjadriť, či sú jednotlivec alebo skupina 
ohrození rizikom ochorenia a úmrtia na najčastejšie príčiny chorôb a smrti a aké zníženie 
rizika možno dosiahnuť modifikáciou určitého kauzálneho faktora.  

Základné kroky hodnotenia zdravotného rizika sú nasledovné: 
1.  Identifikácia nebezpečenstva - stanovenie negatívnych účinkov rizikového faktora na 

základe výsledkov štúdií uskutočnených na ľuďoch alebo zvieratách a laboratórnych 
skúmaní. 

2.   Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) - reakcia (účinok) - kvantitatívne zhodnotenie 
vzťahu medzi prijatou dávkou rizikového faktora a ňou vyvolaným účinkom v organizme 
na základe vyhodnotenia štúdií na identifikáciu nebezpečnosti. 

3.  Hodnotenie vystavenia (expozície) - určenie dávky rizikového faktora, pre každú z 
ľudských populácií, ktorú organizmus prijíma, alebo ktorú možno primerane predvídať 
ako výsledok vyhodnotenia kvantitatívnych podmienok vystavenia organizmu jeho 
pôsobeniu. 

4.  Klasifikácia rizika - určenie rizika pre prijímateľa syntézou výsledkov z identifikácie 
nebezpečnosti, z odhadu expozície a hodnotenia vzťahu dávka - účinok s popisom neistôt 
celého procesu. 
Identifikácia nebezpečenstva: 
Cieľom prvého kroku v procese hodnotenia zdravotného rizika je identifikácia účinku 

(účinkov) a preskúmanie (predbežnej) klasifikácie vo svetle všetkých dostupných údajov, 
určenie aké zdraviu škodlivé chemické či iné rizikové faktory sa vyskytujú v skúmanom 
prostredí a posúdenie či látka, alebo rizikový faktor má nebezpečnú vlastnosť schopnú 
poškodzovať ľudský organizmus. 

Na to sa používajú metódy a poznatky viacerých vedných odborov (chémia, biológia, 
medicína), toxikológie a predovšetkým epidemiológie na skúmanie zmeny zdravotného stavu 
populácie pôsobením toxických faktorov. 

Pri identifikácií nebezpečenstva sa zoskupujú a vyhodnocujú údaje: 
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a)   o druhoch poškodenia zdravia alebo chorobe, ktoré rizikový faktor spôsobuje, 
b)   o expozičných podmienkach, pri ktorých dochádza k poškodeniu zdravia, alebo chorobe s 

využitím metodických prístupov aktuálnych pre epidemiologické štúdie (→ 
Epidemiologické štúdie). 

     Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) – reakcia (účinok) 
Na identifikáciu nebezpečenstva priamo nadväzuje druhý krok hodnotenia rizika 

popisujúci kvantitatívny vzťah medzi dávkou, ktorú organizmus prijíma a ňou vyvolaným 
účinkom. 

Dávka je definovaná ako množstvo škodliviny prijatej subjektom a je vyjadrená v mg 
alebo mg škodliviny na 1 kg telesnej váhy prijímateľa za deň. 

Do procesu hodnotenia vzťahu dávka - reakcia vstupuje potreba extrapolácií a následné  
neistoty ako sú: 
- medzidruhová extrapolácia zo štúdií uskutočnených na zvieratách extrapolovaná na ľudí, 

ako aj na tkanivách, 
- extrapolácia z vysokých na nízke dávky, 
- extrapolácia z krátkodobej expozície na dlhodobú, 
- správnosť a presnosť výsledkov. 

Podľa povahy účinku látky sú aktuálne dva základné prístupy ku kvantifikácii vzťahu 
dávka - reakcia:  
- prahový účinok,  
- bezprahový účinok. 

Hodnotenie vystavenia (expozície) 
Tretím krokom procesu hodnotenia rizika je hodnotenie expozície čo predstavuje 

najzložitejší a zároveň najkľúčovejší krok procesu popisujúci zdroje, cesty, veľkosť, intenzitu 
a trvanie expozície sledovaného faktora na každú z ľudských populácií, pre ktorú vystavenie 
je známe alebo ho možno primerane predvídať. Cieľom musí byť kvantitatívny alebo 
kvalitatívny odhad dávky (koncentrácie) rizikového faktora, ktorému populácia je alebo môže 
byť vystavená (→ Expozícia).   

Charakterizácia (klasifikácia) rizika 
Predstavuje konečnú fázu v odhade rizika a zoskupuje všetky poznatky získané v 

predchádzajúcich troch krokoch. Slúži ako podklad pre riadenie rizika a obsahuje závažnosť 
dôkazov pravdepodobnosti, že skúmaný faktor je nebezpečný ľudskému zdraviu, podklady 
pre určenie vzťahov dávky a odpovede použitých pre odvodenie referenčných dávok vrátane 
faktorov neistoty a modifikujúcich faktorov, údaje o tvare a smerniciach kriviek, 
toxikodynamických údajoch, odhady povahy a rozsahu expozície a počte a druhu 
exponovaných ľudí. 

V prípade nekarcinogénnych látok ak je dávka pod RfD (tzn. pomer dávka/RfD je menší 
než 1,0), nepredpokladá sa existencia žiadneho významného rizika. Pomer väčší než 1,0 
predstavuje potenciálne(reálne) riziko a je vhodné vykonať nápravné opatrenia. Tento pomer 
je udávaný koeficientom nebezpečenstva (Hazard Quocient-HQ) nasledovne: 

 
HQ = dávka/RfD 
 

Ak sú hodnoty pomeru väčšie ako 4, sú natoľko významé, že ide o havarijné situácie a 
preto by nápravné opatrenia mali byť uskutočnené čo najskôr. V prípade, že existuje 
expozícia viacerým škodlivinám, vychádza sa zo súhrnu všetkých koeficientov 
nebezpečenstva nazývaného sumárnym koeficientom nebezpečenstva - index nebezpečenstva 
(Hazard Index-HI). 

 
HI =  ∑ Hqi 
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V prípade karcinogénnych látok za predpokladu bezprahového účinku látky, je 

výsledkom pre x - karcinogénnych látok suma všetkých celkových celoživotných rizík 
pravdepodobnosti vzniku rakoviny nad úroveň jej bežného výskytu. Charakterizácia 
(klasifikácia) rizika zahrňuje rozbor všetkých neistôt spojených so závermi a rozbor postupov, 
ku ktorým v procese hodnotenia rizík došlo vrátane závažnosti použitých dôkazov 
 
Infekčné ochorenie (infekcia) 

Ochorenie vyvolané pôvodcom nákazy po preniknutí do organizmu človeka alebo 
zvieraťa. Pôvodca nákazy sa prispôsobí prostrediu, v ktorom sa nachádza, je schopný sa tu 
množiť a narúšať tkanivá organizmu – hostiteľa. Infekčné ochorenia významne ohrozujú 
zdravie verejnosti.  

Infekcie sa delia na:  
a)    alimentárne infekcie (pochádzajúce z potravy),  
b)    vzdušné nákazy bakteriálneho a vírusového pôvodu,  
c)    antroponoózy (choroby prenosné zo zvierat),  
d)   infekcie prenesené do živého tkaniva a krvného obehu.  

K alimentárnej infekcii (pochádzajúcej z potravy) môže dôjsť predovšetkým tam, kde 
dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb, kde nie sú dodržiavané základné zásady na 
ochranu zdravia pri príprave jedla, jeho rozvoze, tam kde je zabezpečované náhradné a 
provizórne stravovanie, príp. dovoz pitnej vody. Do tejto skupiny patria najmä salmonelózy, 
bacilárne úplavice, hepatitída A, brušný týfus, paratýfus a otrava potravinami (napr. 
botulizmus, stafylokoková enterotoxikóza).  

Vzdušné infekcie sa môžu šíriť v rôznej časovej postupnosti pri väčšom sústredení osôb, 
u niektorých infekcií či nákaz rozvírením prachových častíc. Patrí sem najmä chrípka, 
stafylokokové, streptokokové meningokové alebo pneumokokové ochorenia, mononukleóza, 
tularemia, sneť slezinná apod.  

Antroponoózy, sú choroby prenosné zo zvierat na ľudí. Môžu danú osobu infikovať 
priamym kontaktom s nakazeným zvieraťom. Sú to najmä besnota, leptospiróza, tularémia, 
brucelóza, toxoplazmóza, kliešťová encefalitída apod. K tomuto druhu infekcie môže dôjsť 
pri evakuácii zvierat, pri povodniach, dopravných nehodách, lesných požiaroch apod. 

Prenesenie infekcie do živého tkaniva alebo krvného obehu je spôsobené priamym 
kontaktom s infikovanou krvou pri poraneniach. Do tejto skupiny sa zaraďuje tetanus, 
hepatitída B a AIDS (HIV).  

Základná schéma šírenia infekcie:  
− zdroj pôvodcu infekcie,  
− cesta prenosu (priama, nepriama - sprostredkovaná),  
− vnímavý organizmus. 

Reakcia organizmu človeka na zdroj infekcie závisí od vnútorných i vonkajších faktorov 
organizmu, najmä však prítomnosťou prirodzených a naočkovaných protilátok a dávke 
infekcie s jej schopnosťou vyvolať ochorenie.  

Osobitným typom infekcií sú nozokomiálne nákazy, ktoré vznikli v zdravotníckom 
zariadení, keď pacient pri prijatí nebol v inkubačnej dobe zodpovedajúcej príslušnej infekcii. 
Keď inkubačná doba nie je známa, sú za nozokomiálne nákazy považované tie, ktoré vzniknú 
po viac ako 48 -72 hodinách od prijatia do zdravotníckeho zariadenia. Pravdepodobnosť ich 
vývoja narastá s každým dňom pobytu v nemocnici o 6%.  

Proti infekčným chorobám sa vytvára imunita vakcináciou, tzn. očkovaním. Je to spôsob 
aktívnej imunizácie, pri ktorej je organizmus vystavený oslabenému (atenuovanému) 
choroboplodnému zárodku, jeho súčasti alebo produktu, a sám si proti nemu vytvára 
protilátky a ďalšie obranné mechanizmy. Očkuje sa napr. proti tetanu, poliomyelitíde, 
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pertussis, detským chorobám (osýpkam, mumpsu, rubeole), záškrtu, tuberkulóze, v určitých 
prípadoch proti hepatitíde B. Možné je ďalej očkovanie proti chrípke, týfusu, cholere 
a niektorým ďalším chorobám podľa okolností (epidemiologická situácia, cestovanie).  

Systematická kontrola a epidemiologický dohľad nad faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik a 
šírenie infekčných ochorení sa na Slovensku zabezpečuje už od druhej polovice päťdesiatych 
rokov a jeho efektívnosť dokazuje výrazný pokles väčšiny infekčných ochorení. Spektrum 
infekčných ochorení sa však mení v závislosti od spoločenských a environmentálnych zmien. 
Objavujú sa nové doteraz nepoznané infekcie. Modernizujú sa metódy detekcie infekcií a 
mikrobiologické diagnostické postupy a metodiky. Nevyhnutný je medzinárodný monitoring 
výskytu prenosu ochorení a koordinovaný postup v ich prevencii, ako aj v opatreniach pri ich 
výskyte.  

Vyššiu pravdepodobnosť vzniku a šírenia infekčných ochorení prináša najmä ilegálna 
migrácia. Aktívny a cielený dohľad je na Slovensku zabezpečovaná sieťou regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva. Pre prioritné ochorenia z hľadiska ich výskytu a závažnosti 
boli zriadené príslušné referenčné pracoviská, z ktorých najmä národné referenčné centrá 
majú významnú úlohu v realizácii dohľadu na Slovensku v súčasnosti.  

 
Kategorizácia prác 

Podľa miery výskytu faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, a podľa 
hodnotenia zdravotných rizík sa práce zaraďujú do štyroch kategórií. Kritériá na zaradenie 
prác do kategórií ustanovuje príslušná právna úprava (nariadenie vlády SR č. 511/2004 Z. z. o 
kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu 
na zaradenie prác do kategórií v platnom znení).  

Návrhy na zaradenie prác do kategórií predkladá príslušnému orgánu na ochranu zdravia 
zamestnávateľ (alebo lekár, ktorý poskytuje závodnú zdravotnú starostlivosť). Zamestnávateľ 
je povinný ihneď oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia každú zmenu podmienok 
výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie. 

Kategória 1  
Práce, ktoré sa vykonávajú v podmienkach, v ktorých podľa súčasnej úrovne poznania nie je 

pravdepodobný nepriaznivý vplyv faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie 
zamestnancov. 

Kategória 2  
Práce, pri ktorých vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného 

prostredia neprekračuje limitné hodnoty a kritériá ustanovené osobitnými predpismi a 
ukazovatele fyziologickej odpovede a psychickej odpovede organizmu na záťaž týmito faktormi 
v bežnej populácii nevykazujú známky nepriaznivého pôsobenia týchto faktorov. 
       Kategória 3  

Rizikové práce, pri ktorých 
- vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia nie je 

spoľahlivo znížené technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými hodnotami a na 
zabezpečenie ochrany zdravia je potrebné vykonať organizačné a iné špecifické ochranné 
opatrenia vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

- vystavenie zamestnancov viacerým faktorom práce a pracovného prostredia je znížené 
technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými hodnotami, ale možno preukázať ich 
nepriaznivé spolupôsobenie, 

- psychická pracovná záťaž u viac ako polovice zamestnancov dosahuje maximálnu intenzitu 
alebo nedosahuje maximálnu intenzitu, ale možno preukázať nepriaznivé spolupôsobenie 
viacerých faktorov práce a pracovného prostredia, 

- nie sú stanovené limitné hodnoty a kritériá, ale nemožno vylúčiť poškodenie zdravia 
zamestnancov, 
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-  je štatisticky významne vyšší výskyt nepriaznivej odozvy organizmu zamestnancov na 
špecifické pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia. 
Kategória 4  
Len výnimočne a na časovo vymedzené obdobie sa zaraďujú rizikové práce, pri ktorých 

vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia nemožno znížiť 
technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými hodnotami. Faktory práce a pracovného 
prostredia prekračujú limitné hodnoty a na zabezpečenie ochrany zdravia je potrebné vykonať 
organizačné a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane používania osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 

Do tejto kategórie sa zaraďujú aj rizikové práce, pri ktorých :  
- vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia zodpovedá 

kritériám na zaradenie do kategórie 3, ale ďalšie nepriaznivé podmienky práce a pracovného 
prostredia zvyšujú riziko ohrozenia zdravia zamestnancov, 

- je štatisticky významne vyšší výskyt nepriaznivej odozvy organizmu zamestnancov na 
špecifické pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia a zároveň sa zisťujú zmeny 
zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom. 
 

Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

Nadstavbový medicínsky odbor, ktorý poskytuje na základe klinickej medicíny, 
predovšetkým všeobecného a vnútorného lekárstva špecializovanú liečebnú starostlivosť pri 
ohrození alebo poškodení zdravia z práce a pri otravách priemyselného alebo iného pôvodu. Na 
prevenciu poškodení zdravia z práce, sledovanie zdravotného stavu zamestnancov, na 
diagnostiku, liečbu a posudzovanie používa klinické metódy. Úlohou klinického pracovného 
lekárstva a klinickej toxikológie je predchádzať poškodeniam zdravia u osôb vystavených 
pôsobeniu negatívnych faktorov práce a pracovného prostredia a trvalému alebo ťažšiemu 
poškodeniu  zdravia z práce predísť včasnou diagnostikou a účinnou liečbou. Tento odbor 
výhradne zabezpečuje diagnostiku, liečbu, posudzovanie a kontinuálne sledovanie pacientov 
s chorobami z povolania a inými poškodeniami zdravia z práce. 

V náplni práce klinického lekárstva je aj expertízna činnosť a poskytovanie toxikologických 
informácií prostredníctvom Toxikologického informačného centra. Pri podozrení na chorobu 
z povolania, profesionálnu otravu a iné poškodenie zdravia používa metódy:  
- všeobecné metódy klinických medicínskych disciplín, 
-  špeciálne klinické pracovnolekárske vyšetrovacie a laboratórne metódy,  
- špeciálne liečebné metódy pri liečbe otráv, 
- dispenzárnu metódu sledovania osôb so zvýšeným ohrozením chorobami z povolania 

Pri práci spolupracuje s preventívnym pracovným lekárstvom, toxikológiou, všeobecným 
lekárstvom, dermatovenerológiou a ďalšími odbormi (alergológia, ortopédia, oftalmológia ai.). 

 
Kontaminácia 

Znečistenie alebo zamorenie osôb, zvierat, vecí, rastlín, priestorov a prostredia 
škodlivými alebo nebezpečnými látkami (jedovatými, radioaktívnymi, choroboplodnými ai.) 
Môže sa vyskytnúť pri haváriách s únikom nebezpečných látok, požiaroch, výskyte a 
prejavoch infekčných ochorení a nákaz, pri ožiarení rádioaktívnymi látkami apod. 

Formy kontaminácie môžu byť : 
- vnútorné, 
- vonkajšie  

Vonkajšia forma sa prejavuje kontamináciou len na povrchu predmetov, rastlín, ľudského 
tela alebo zvierat. Odstraňuje sa hygienickou očistou. Pri vnútornej forme dochádza k 
preniknutiu kontaminantu do vnútorných vrstiev porézneho materiálu (drevo, tkaniny, penové 
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plasty, zemina a podobne), živočíšneho tela, rastlinného tela alebo organizmu človeka 
(vdýchnutím - inhaláciou, požitím - ingesciou, kožou - inokuláciou). Pre stupeň prenikania 
kontaminantu je rozhodujúci povrch materiálu a pri biologických látkach vlastnosti 
mikroorganizmov alebo toxínov.  

Odstránenia kontaminácie je závislé od jej druhu a uskutočňuje sa dekontamináciou (→ 
Dekontaminácia)  
 
Miestnosti na oddych 

Miestnosti, ktoré sa zriaďujú  na oddych zamestnancov vystavených nepriaznivým 
vplyvom práce. Zriaďujú sa najmä na pracoviskách s horúcou prevádzkou, rizikom hluku, 
chemickými a biologickými škodlivinami, na pracoviskách bez denného osvetlenia, s 
núteným výkonom práce a tam, kde nie je zriadená jedáleň. Oddychové miestnosti musia byť 
dostatočne veľké a musia byť vybavené dostatočným počtom kusov nábytku. Ich základným 
vybavením je stôl, sedací nábytok, vešiak, v miestnostiach na jedenie aj umývadlo, kuchynský dres 
s výtokom pitnej studenej a teplej vody, zariadenie na zohrievanie pokrmov a prípravu teplej stravy 
a chladnička. V horúcich prevádzkach sa zriaďuje táto miestnosť blízko umyvární a spŕch. Slúži aj 
na podávanie osviežujúcich nápojov dopĺňajúcich stratu tekutín.  

 
Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci 

Zriaďujú sa v prevádzkach, kde je zvýšená frekvencia výskytu nehôd a pracovných úrazov. 
Ich zriaďovanie je závislé od charakteru pracovných priestorov a druhu vykonávanej činnosti. Sú 
vybavené základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a sú 
ľahko dostupné a viditeľne označené a chránené pred znečistením, vysokou teplotou a vlhkosťou. 
Ak si to vyžaduje charakter prevádzky, musia byť vybavené nosidlami. Priestory na poskytovanie 
prvej pomoci musia umožňovať prístup s nosidlami. 

 
Miestnosti na údržbu OOPP 

Miestnosti, v ktorých sa pravidelne perú, čistia, dezinfikujú a inak udržiavajú v 
prevádzkyschopnom stave osobné ochranné pracovné prostriedky. Musia byť na pracoviskách, 
kde sa môže pri práci značne znečistiť ochranná pracovná obuv, prevlhčiť ochranný pracovný 
odev alebo obuv a kde sa zamestnancom poskytuje odev a obuv ako súčasť ochranných 
pracovných prostriedkov. Vybavenie týchto miestností sa zabezpečuje podľa charakteru 
prevádzky a môže sa zabezpečovať aj dodávateľským spôsobom. K ich vybaveniu patrí vhodné 
umývacie zariadenie s výtokom studenej a teplej vody a s lapačom kalu. Podlahy by mali byť 
nešmykľavé, umývateľné a vyspádované k podlahovému výpustu. Miestnosti by mali mať účinné 
vetranie a vykurovanie na sušenie, tak aby ochranné pracovné prostriedky boli použiteľné čo 
najskôr. Patrí sem aj miestnosť na príjem, výdaj a uskladňovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pre väčší počet zamestnancov.  

 
Miestnosti na upratovacie potreby 

Miestnosti, ktoré sa používajú na uskladnenie upratovacích a čistiacich prostriedkov. 
V prevádzkach, kde sa používajú látky poškodzujúce zdravie (jedy, žieraviny, karcinogény, 
alergény, otvorené žiariče, infekčný materiál) alebo v potravinárstve sa zriaďujú na tento účel 
samostatné miestnosti. Nesmú používať ako šatne pre upratovačky. 

 
Miestnosti pre tehotné ženy a dojčiace matky 

Miestnosti, v ktorých majú možnosť tehotné ženy a dojčiace matky si oddychovať 
poležiačky v primeraných podmienkach. Sú vybavené základným nábytkom a lôžkom na oddych. 
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Ohrozenie chorobou z povolania 

Stav, ku ktorému dôjde v ľudskom organizme vplyvom pracovných podmienok, ale 
zmeny sú iba začiatočné a to s malou intenzitou a rozsahom. Poškodenie zdravia ešte 
nedosiahlo úroveň choroby z povolania, avšak pri ďalšom vykonávaní práce v rovnakých 
podmienkach by choroba z povolania mohla vzniknúť. Lekársky posudok o ohrození chorobou 
z povolania vydáva zdravotnícke zariadenie, ktoré je oprávnené vydávať posudky o chorobe 
z povolania. 

 
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam 

Opatrenia, ktorými sa predchádza vzniku, šíreniu a obmedzuje sa výskyt prenosných 
ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia podmienených 
prácou, ako aj opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri 
haváriách a iných mimoriadnych situáciách. 

Patria medzi ne : 
1. Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich 

výskytu sú: 
a) nariadenie očkovania a podávania protilátok, 
b) vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení a zisťovanie ich 

citlivosti na antimikróbové látky, 
c) epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy vrátane hlásenia, izolácie, 

karanténnych opatrení, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, 
d) dispenzárna starostlivosť o osoby vylučujúce choroboplodné zárodky, 
e) určovanie podmienok na výkon epidemiologicky závažných činností, zákaz alebo 

obmedzenie prevádzky v miestnostiach, budovách a zariadeniach alebo zákaz 
prepravy dopravnými prostriedkami na čas potrebný na vykonanie dezinfekcie, 
dezinsekcie alebo deratizácie, zákaz alebo obmedzenie výroby, predaja a podávania 
požívatín a zákaz alebo obmedzenie výroby a predaja predmetov bežného používania, 

f) určovanie hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky v zdravotníckych 
zariadeniach, 

g) opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných 
ochorení, 

h) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, 
i) určovanie podmienok na výkon povolania alebo zákaz výkonu povolania u osôb 

chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia, 
j) zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok ich využívania z 

hľadiska ochrany zdravia. 
Podrobnosti o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam a o požiadavkách na 

prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia ustanovuje Ministerstvo 
zdravotníctva SR všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
2. Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných 

porúch zdravia a na ich obmedzenie sú: 
a) zákaz používania chemických látok a prípravkov ohrozujúcich zdravie, 
b) úprava stravovania a zabezpečovanie epidemiologickej bezpečnosti výživy ľudí,  
c) zákaz alebo obmedzenie fajčenia v zariadeniach, v ktorých dochádza k 

zhromažďovaniu osôb, 
d) určenie režimu pohybovej aktivity, 
e) zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok na ich 

využívanie z hľadiska ochrany zdravia.  
3. Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na obmedzenie ich 
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výskytu sú : 
a) obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia 

na pracovníkov, 
b) zákaz používania látok, výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických 

postupov ohrozujúcich zdravie, 
c) určovanie rizikových prác,  
d) vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok,  
e) zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých môže fajčenie zvyšovať riziko poškodenia 

zdravia spôsobené faktormi pracovného prostredia, 
f) poskytovanie ochranných nápojov pracovníkom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich 

života a zdravia.  
4. Opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku sú : 

a) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s 
vecami a zvieratami, ktorými sa môžu šíriť prenosné ochorenia, prípadne príkaz na 
ich neškodné odstránenie, 

b) zákaz alebo obmedzenie styku niektorých skupín osôb s ostatným obyvateľstvom v 
prípade zistenia závažných dôvodov, 

c) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí, 
d) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu 

osôb, 
e) zákaz používania vôd, pôdy, požívatín a predmetov podozrivých z kontaminácie 

pôvodcami nákazy, 
f) nariadenie mimoriadneho očkovania, preventívneho podávania protilátok a iných 

liečivých prípravkov,  
g) príkaz na vykonanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,  
h) príkaz na varovné označenie objektov.  

5. Opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách sú :  
a) zákaz alebo obmedzenie výroby alebo prevádzky, 
b) bezodkladné informovanie verejnosti a pracovníkov príslušnej organizácie o havárii 

alebo inej mimoriadnej situácii a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich 
možnými škodlivými vplyvmi na zdravie, 

c) príkaz na varovné označenie objektov, 
d) jódová profylaxia, 
e) návrh na nariadenie regulácie spotreby určitých druhov požívatín a vody 
f) príkaz na osobitnú manipuláciu a pochovávanie mŕtvych. 
  

Otrava (intoxikácia) 

Súhrn zmien, ktoré v ľudskom organizme vyvoláva jed, tzn. látka schopná spôsobiť už 
v malých dávkach dočasné alebo trvalé poškodenie organizmu, príp. aj smrť. Jedy 
v organizme pôsobia chemicky, alebo fyzikálno-chemicky. Podľa pôvodu sa členia na štyri 
skupiny: 
- chemické látky vrátane liekov, 
- priemyselné látky, 
- bakteriálne toxíny, 
- rádionuklidy. 

Najčastejšou príčinou otráv sú lieky (sedatíva, psychofarmaká),oxid uhoľnatý, alkohol, 
alkaloidy, huby, potraviny a chemické látky. Každú otravu treba akceptovať ako akútny stav 
ohrozujúci život, a to aj vtedy ak intoxikácia spočiatku pôsobí zdánlivo nie nebezpečne. 

Podľa priebehu a  sa otravy delia na akútne a chronické.  
Akútnou otravou je poškodenie zdravia chemickou škodlivinou, ktoré vzniká v priebehu 
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expozície alebo krátko po jej ukončení. Vzniká najmä pri expozícii vyššej dávke chemickej látky 
(najmä pri nehodách a haváriách).  

Chronickou otravou je ochorenie, ktoré vzniklo v dôsledku  dlhodobého opakovaného 
prenikania malých dávok jedu alebo zdraviu škodlivých látok do organizmu. viaceré jedy a 
škodlivé látky sa neprejavujú inak ako len chronickou otravou (napr. mangán, TNT ai.). 
Chronická otrava môže vznikať v dôsledku postupného nahromadenia koncentrácie 
škodliviny v organizme do tej miery, až sa začne prejavovať jej toxický účinok, alebo 
v dôsledku postupného narastania chorobných zmien spôsobených jednotlivými malými 
dávkami škodliviny. Začiatočné príznaky chronických otráv sú často neurčité (únava, bolesti 
hlavy, zažívacie ťažkosti, chudnutie, poruchy spánku, zmeny psychického stavu apod.). Preto 
tieto príznaky najmä v počiatočnom štádiu nemusia byť dávané do súvislosti s výskytom 
chemických škodlivín na pracovisku. Akútny a chronický účinok pri tej istej látke sa môže 
zhodovať, ale sa môže aj podstatne odlišovať.  

Inhalačná otrava vzniká vtedy, ak sa chemické látky dostanú do organizmu dýchacími 
cestami. Prudká profesionálna otrava vzniká po jednorázovom pôsobení jedu. 
V priemyselných podmienkach spôsobujú prudké otravy napr. oxid uhoľnatý, sírovodík, 
oxidy dusíka, chlór ai. Prudké otravy s ťažkým priebehom vznikajú najmä pri havarijných 
situáciách, v dôsledku náhleho porušenia hermetizácie zdrojov toxických látok, pri požiaroch, 
výbuchoch apod. Najčastejšie sa v priemysle vyskytujú ľahšie akútne otravy, ktoré sú obvykle  
bez následkov. Pri ťažších otravách môžu pretrvávať rôzne celkové ťažkosti i príznaky zo 
strany postihnutých orgánov tela. Jednorazová ťažká otrava môže zanechať trvalé vážne 
zmeny. 

Významnú úlohu pri diagnostikovaní otravy má laboratórne toxikologické vyšetrenie. 
Prítomnosť toxických látok a ich metabolitov sa dokazuje fyzikálno-chemickými metódami 
a príp. aj metódami mikroskopickými a biologickými a dôležitá je aj cesta vstupu škodlivej 
látky do organizmu, jej premeny a spôsobu vylučovania, ako aj časové súvislosti. 

 
Pásmo hygienickej ochrany 

Vymedzené územie, ktoré slúži na ochranu okolia stavieb, resp. zariadení, kde 
vykonané opatrenia nie sú postačujúce na zabránenie znečisťovania. Ochraňuje prevádzky 
pred zaťažením faktormi z okolitých prevádzok alebo zo životného prostredia. Jeho šírka sa 
určuje podľa druhu a množstva aktuálnych škodlivín. Tvar a veľkosť pásma hygienickej ochrany 
závisí od smeru šírenia sa škodliviny. Na hranici pásma nesmú byť prekročené najvyššie prípustné 
hodnoty škodlivín. 
 

Pracovné lekárstvo 

Interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných 
podmienok na zdravotný stav pracovníkov, prevenciou, diagnostikou, liečbou a 
posudkovými aspektami chorôb spôsobených alebo zhoršovaných pracovnými 
podmienkami, ako aj dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Podľa náplne sa delí na : 
- preventívne pracovné lekárstvo (→ Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia), 
- klinické pracovné lekárstvo. 

Cieľom pracovného lekárstva je zabrániť poškodeniu zdravia  pracovníkov škodlivými 
faktormi práce, zlepšiť ich zdravotný stav, podporovať zdravý životný štýl a udržiavať 
zdravotnú spôsobilosť na prácu.  

Začiatok histórie pracovného lekárstva ako odboru spadá 18. storočia, keď bolo uvedené 
ako nový medicínsky odbor - profesionálna medicína. Zakladateľom pracovného lekárstva bol 
taliansky lekár Bernardino Ramazzini (1633- 1714), ktorý pôsobil v Padove. 
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Preventívne opatrenia na ochranu zdravia 

Opatrenia na účinnú ochranu zdravia zamestnancov s cielenou skupinovou a 
individuálnou prevenciou. Sú to najmä opatrenia technické a organizačno-administratívne,  
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobná hygiena zamestnancov a 
primeraná životospráva, zisťovanie a ohodnocovanie rizikových prác, posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovných činností v rámci lekárskych preventívnych 
prehliadok a zdravotná výchova k bezpečnej práci a k podpore zdravia. Podľa foriem sa tieto 
opatrenia členia na prevenciu: 
- primárnu,  
- sekundárnu, 
- terciárnu. 

Primárna prevencia 
Súbor opatrení na ochranu pred vznikom choroby (prevencia prvej fázy - prvej roviny). 

Zahŕňa komplex nešpecifických a špecifických opatrení zameraných na ochranu organizmu, 
na zníženie incidencie choroby, zníženie rizika jej výskytu, na upevnenie zdravia (posilnenie 
potenciálu zdravia) v populácii, prípadne vylúčenie rizika výskytu porúch zdravia ľudí, na 
ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a 
spôsob života. Sú to opatrenia zamerané na kladné ovplyvňovanie zdravia. 

Sekundárna prevencia 
 Systém opatrení, ktorých cieľom je znížiť prevalenciu choroby v populácii so skrátením jej 

priebehu a trvania (prevencia druhej fázy, preventívne zameraná liečba).  
Terciárna prevencia 
Zameriava sa na opatrenia, ktoré sa týkajú prevencie chronickej pracovnej neschopnosti, s 

maximálnym znížením funkčných porúch následkom chorôb. Koncepcia prevencie sa prekrýva s 
oblasťou rehabilitácie. 

 
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

Nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, 
pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Zaoberá sa usmerňovaním 
celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti 
s výkonom práce s prihliadnutím na mimopracovné vplyvy a spôsob života, ovplyvňovaním 
rozvoja a podpory zdravia pracovníkov a výkonom štátneho zdravotného dozoru nad 
ochranou zdravia pri práci. Preventívne pracovné lekárstvo ako interdisciplinárny odbor je 
založený na poznatkoch z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, 
chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, sociálnych 
i technických odborov. Používa nasledovné metódy: 

Chemické metódy - zisťovanie plynov, pár a aerosólov s toxickým, dráždivým a alergizujúcim, 
mutagénnym a karcinogénnym účinkom v pracovnom ovzduší a chemických látok alebo ich 
metabolitov v biologickom materiále.  

Fyzikálne metódy - hodnotenie hluku a vibrácií, aerosólov, denného a umelého osvetlenia, 
tepelno-vlhkostnej mikroklímy, žiarenia a ionizácie ovzdušia.  

Biologické metódy - zisťovanie biologických faktorov v pracovnom prostredí vplývajúcich na 
zdravie. Ide o metódy stanovovania baktérií, vírusov, parazitov, húb, toxínov, alergénov apod. 
Využíva a syntetizuje poznatky o výskyte biologických faktorov v pracovnom prostredí 
vplývajúcich  na zdravie a výsledky genetickej toxikológie na detekciu látok s mutagénnou 
a karcinogénnou aktivitou.   

Metódy genetickej toxikológie - detekcia látok s mutagénnym, teratogénnym a 
karcinogénnym účinkom.  



 231

Metódy odhadu zdravotného rizika - hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu (od 
identifikácie nebezpečenstva, odhadu expozície, analýzy dávky a účinku po kvalitatívny a 
kvantitatívny odhad zdravotného rizika). 

Metódy objektivizácie pracovnej záťaže - objektivizácia pracovnej záťaže, zisťovanie a 
sledovanie reakcií organizmu pracovníkov na faktory pracovného prostredia, sledovanie 
životných a pracovných podmienok. Využívajú sa metódy fyziologické, psychologické, 
imunologické, biochemické, metódy genetickej toxikológie, sociologické, antropologické, klinické 
a skríningové. 

 Metódy výchovy - metódy individuálnej a skupinovej výchovy, konzultácie, poradenstvo, 
školenia, publikačné a prednáškové aktivity zamerané na usmernenie k ochrane zdravia 
a zvyšovaniu zdravotného vedomia. 

Na zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru sa ako ďalšie uplatňujú metódy 
komplexného posúdenia podmienok práce a pracovného prostredia s vypracovaním 
podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov na ochranu zdravia. Preventívne pracovné 
lekárstvo v SR je zabezpečované úradmi verejného zdravotníctva. Jeho náplňou je najmä: 
- sledovanie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na 

zdravie pracovníkov, 
- sledovanie podmienok práce vybraných skupín pracovníkov vykonávajúcich rizikové 

práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, 
- analyzovanie a hodnotenie príčin, ktoré vedú k poškodeniam zdravia špecifickými 

a nešpecifickými faktormi práce a pracovného prostredia,  
- analýza príčin zhoršenia pracovného komfortu, opatrenia na optimalizáciu pracovných 

podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam pracovníkov, 
usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj 
zdravia pracovníkov, usmerňovanie a vykonávanie výchovy a vzdelávania 
zamestnávateľov a zamestnancov. 
Preventívne pracovné lekárstvo kontroluje dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu 

zdravia človeka pri práci. Pri zistení situácií ohrozujúcich  zdravie a pri neplnení opatrení 
uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru využíva aj represívne opatrenia. Poskytuje 
konzultačné a expertízne služby pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie pri návrhoch 
a opatreniach primárnej prevencie.  

 
Prístrešky a miestnosti na zohrievanie 

Miestnosti a prístrešky, ktoré sa zriaďujú pre zamestnancov, ktorí majú stále 
pracovisko v neuzavretých pracovných priestoroch alebo vo voľnom priestranstve, a to do 
vzdialenosti najviac 300 m od pracoviska. Veľkosť prístreškov a miestností na zohrievanie 
závisí od počtu zamestnancov. 

 
Šatne 

Miestnosti na prezliekanie a umiestnenie šatstva zamestnancov. Musia sa zriaďovať 
tam, kde sa pri vykonávaní práce  používajú ochranné pracovné odevy. Umiestňujú sa v 
miestnostiach stavebne oddelených. Riešia sa samostatne pre mužov a ženy a musia byť 
uzamykateľné. Počet miest v šatni (skriniek, vešiakov) musí zodpovedať celkovému počtu 
zamestnancov príslušného pracoviska. Na pracoviskách s nižším počtom zamestnancov ako 20  a 
bez pôsobenia zdraviu škodlivých látok možno so súhlasom orgánu na ochranu zdravia zriadiť 
šatne, ktoré nie sú od prevádzkových miestností oddelené stenami. Svetlá výška má byť pri 
ploche menšej ako 30 m2 2,30 m, pri ploche väčšej ako 30 m2  2,50m.  Na jedného zamestnanca 
má pripadať 1,5 m2 podlahovej plochy priamo na pracovisku na občasné uloženie a vymieňanie 
pracovných odevov. 
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K  základnému vybaveniu patria stoličky alebo lavice a skrinky. Vešiakové šatne sa povoľujú 
len výnimočne, a to na pracoviskách s nižším počtom zamestnancov ako 20 a bez pôsobenia 
zdraviu škodlivých faktorov. Všetky priestory sa musia dať dobre čistiť a udržiavať.  Ak  nie sú 
samostatné šatne  potrebné, každý zamestnanec musí mať k dispozícii miesto na odkladanie 
svojho oblečenia. Osobitne sa riešia šatne na čisté a špinavé šatstvo systémom hygienickej slučky 
tam, kde pracovníci prichádzajú do styku s niektorými chemickými, biologickými a fyzikálnymi 
rizikovými faktormi. Zásadou je nepreniesť škodlivé faktory z pracovného prostredia 
kontamináciou pracovníkov, ale i nepreniesť škodlivé faktory životného prostredia  do čistých 
pracovných priestorov (laboratóriá, operačné sály, farmaceutické a elektrotechnické prevádzky). 

 
Toxikológia 

Samostatný vedný odbor, zameraný na nepriaznivé (toxické) účinky cudzorodých 
chemických látok (xenobiotík) alebo ich zmesí na živé organizmy. Pri štúdiu toxických 
účinkov a objasňovaní mechanizmu ich podstaty využíva výsledky iných vied (napr. biológie, 
fyziológie, patológie, genetiky, chémie ai.). 

Chemická látka môže prejavovať svoj toxický účinok v širokom spektre dávok a to 
v rozpätí niekoľkých ng/kg až po desiatky g/kg. Je podmienená viacerými faktormi. Sú to 
najmä chemické vlastnosti látok, ktoré vyjadrujú ich reaktivitu, fyzikálne vlastnosti, ako je 
skupenstvo, štruktúra, body varu, topenia a podobne a biologické vlastnosti, vychádzajúce 
z chemických vlastností látok, tzn ich schopnosti vstupovať do reakcií s inými molekulami 
látok, ktoré sú súčasťou živých organizmov. 

Toxikológia sa člení na špecializované oblast: 
- všeobecná toxikológia – zameraná na všeobecné vzťahy medzi chemickou látkou a jej 

toxickým účinkom na živý organizmus, súčasťou všeobecnej toxikológie je aj 
toxikokinetika, 

- klinická toxikológia – zaoberá sa diagnostikou otráv, štúdiom klinických prejavov a terapií 
ochorení, ktoré boli vyvolané účinkom toxických látok hľadá špecifické antidóty 
(protijedy) pre určité typy otravných látok a vyvíja metódy pre ich detoxikáciu a metódy 
na ich urýchlené vylučovanie z tela, 

- forenzná (súdna) toxikológia - vyšetruje  príčiny smrti pomocou rozborov telesných 
vzoriek odobratých po smrti, poskytuje kvalifikované podklady pre súdne konania a rieši 
otázky spojené s kriminalistickou praxou. 

- toxikológia prírodných látok (toxinológia )- študuje toxické látky nachádzajúce sa vo 
všetkých formách živých organizmov, chemizmus ich vzniku, izolovaním a identifikáciou 
a štúdiom účinku na iné živé organizmy, predovšetkým na človeka, 

- toxikológia liečív - sleduje nežiadúce, tzn. toxické prejavy látok, ktoré sa používajú 
v medicíne ako chemoterapeutiká. je prepojená s klinickou toxikológiou, 

- priemyselná toxikológia - sleduje látky produkované priemyslom a ich výskyt 
v prevádzkach pomocou metód analytickej chémie, v spolupráci s pracovným lekárstvom 
stanovuje maximálne prípustné koncentrácie, dávky a expozície chemických látok pre 
rôzne brány vstupu a s tým spojené zdravotné riziká a spolupracuje pri posudzovaní 
chorôb z povolania. 

 
Umyvárne a sprchy, záchody 

Súčasť zariadení na osobnú hygienu, ktoré sa umiestňujú v samostatných miestnostiach 
(→ Zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia). Svetlá výška sa požaduje 2,3 m pri ploche do 
30 m2 a 2,5 m pri väčšej ploche. Steny, stropy a podlahy musia byť tepelne izolované, dobre 
umývateľné, svetlej farby. Steny majú mať umývateľný povrch svetlej farby najmenej do výšky 
1,8 m. Vybavenie sa upravuje podľa charakteru práce a miery znečistenia pokožky a odevu 
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pri práci. V kabínach na sprchovanie majú byť na vnútornej strane vešiaky na zavesenie 
uterákov, vnútri kabín majú byť poličky na odkladanie hygienických potrieb, držiaky a 
v priestore pred kabínou sedadlo a vešiaky. Na pracoviskách, kde je potrebná očista celého 
tela pred začatím práce alebo po jej ukončení sa zriaďujú priechodné sprchy ako súčasť 
hygienickej slučky. Záchody majú byť splachovacie, sedadlové a oddelené pre mužov a ženy 
a udržiavané v použiteľnom stave a v čistote. V mužských záchodoch musia byť tiež pisoáre. 
Záchody musia byť na každom podlaží, na ktorom sú trvalé pracoviská a rovnomerne 
rozmiestnené tak, aby záchod nebol od pracoviska vzdialený viac ako 12 m a pri sťaženom 
prístupe nie viac ako 75 m.  

Počet záchodov sa určuje podľa počtu zamestnancov najsilnejšej pracovnej zmeny, tak aby  
jedno sedadlo pripadlo na 10 žien, dve sedadlá na 11-30 žien, tri sedadlá na 31-50 žien a na 
každých 30 žien jedno ďalšie sedadlo, jedno sedadlo na 10 mužov, dve sedadlá na 11-50 mužov, 
tri sedadlá na 31-100 mužov a na každých ďalších 50 mužov jedno ďalšie sedadlo. Pisoáre sa 
vybavujú buď žľabmi o dĺžke 60 cm na jedno sedadlo, alebo mušľami v počte zhodnom s počtom 
záchodových sedadiel.  

V prevádzkach s vynúteným rytmom práce sa zvyšuje počet sedadiel pripadajúcich na určený 
počet žien a mužov o 20 %. Miestnosti pisoárov sa vybavujú mušľami, ktorých počet sa zhoduje 
s počtom záchodových sedadiel. V prevádzkach, v ktorých je zamestnaných viac ako 50 žien, sa 
zriaďujú kabíny na osobnú hygienu žien. V kabínach na osobnú hygienu žien má byť lôžko, 
umývadlo, záchodová misa, bidet s miešacou batériou na teplú a studenú vodu a nádoba na 
odkladanie hygienických vložiek. Počet umývadiel a spŕch sa pohybuje od 1 umývadla na 15 
osôb a 1 sprchy na 20 osôb (tam, kde sú znečisťujúce látky hygienicky nevýznamné) po 1 
umývadlo na 10 osôb a 1 sprchu na každých 8 osôb (kde to vyžaduje osobitný režim vzhľadom na 
ochranu výrobkov - detská výživa, infúzie, lieky apod.). 

V potravinárskych prevádzkach nesmie byť do záchodov priamy vchod z prevádzkární; 
musia byť dostatočne osvetlené, osobitne vetrané a vybavené toaletným papierom. V predsieni 
záchodu musí byť umývadlo s tečúcou teplou vodou a studenou pitnou vodou, tekuté mydlo a 
papierové utierky.  

Záchody musia byť vybavené primeraným prirodzeným alebo mechanickým vetraním. 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Právnická osoba, ktorej v oblasti verejnej správy vykonáva dohľad nad verejným 
zdravotným poistením  a  dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Pri výkone dohľadu nad verejným zdravotným poistením úrad dohliada na dodržiavanie 
ustanovení zákona a ďalších predpisov a to  
- vydáva povolenia a iné rozhodnutia a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí,  
- vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou,  
- vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného,   
- vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného a rozhodnutia o pokutách za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom, 
Úrad sa zúčastňuje na znovurozdeľovaní poistného, spolupracuje s ministerstvom 

zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia, určuje spôsob vykazovania poistného, prideľuje 
číselné kódy zdravotným poisťovniam, lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vedie 
centrálny register poistencov, zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné 
poistenie na základe povolenia, zoznam platiteľov poistného, poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti,  zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zoznam osôb 
oprávnených na výkon dohľadu a register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie,  

Vydáva Vestník úradu, prevádzkuje informačný systém, poskytuje zdravotnej poisťovni  
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informáciu o podaní prihlášky na verejné zdravotné poistenie poistencom v inej zdravotnej 
poisťovni. 

Pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti dohliada na jej správne 
poskytovanie a za podmienok ustanovených týmto zákonom ukladá sankcie, podáva návrhy na 
uloženie sankcie a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Plní záväzky štátu v 
oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva 
zdravotníctva, 

Orgánmi úradu sú predseda úradu, správna rada a dozorná rada. 
 

Zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia 

Považujú sa za ne zariadenia pre zamestnancov v pracovnom prostredí. Sú to šatne, 
umyvárne, sprchy, záchody, miestnosti na upratovanie, zariadenia na poskytovanie pitnej 
vody, nápojové stanice, priestory na údržbu pracovných odevov a obuvi, prístrešky 
ohrievame, denné miestnosti na oddych. Tieto zariadenia by mali byť umiestnené v priamej 
súvislosti s pracoviskom, tak aby do nich mohli zamestnanci pri príchode na pracovisko a  po 
odchode z pracoviska plynulo prejsť a použiť najneskôr do 30 minút po skončení pracovnej 
zmeny. Prechod zo zariadenia na pracovisko a prístup k nemu nesmie viesť cez iné pracoviská 
s výskytom prachu, chemických látok a iných škodlivých alebo obťažujúcich faktorov. 
Vybavenie závodov a prevádzok týmito zariadeniami je závislé od charakteru výroby a počtu 
zamestnancov a ich pohlavia. V prevádzkach do 10 zamestnancov môžu byť spoločné. 

 
Zásobovanie vodou na pracoviskách 

Na pracoviskách treba zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody na pitie a zdravotne 
nezávadnej vody na osobnú hygienu zamestnancov. O vhodnosti použitia vody na osobnú 
hygienu rozhodne príslušný orgán na ochranu zdravia. Pre pracovníkov sa počíta na priamu 
spotrebu (na pitie, prípravu stravy) na jednu osobu 30 l na deň a na umývanie a sprchovanie 
minimálne 50 až 220 l. Pre objekty a činnosti sa počíta od 60 do 180 l na osobu a pracovnú 
zmenu podľa charakteru činností. Pre umývanie a sprchy musí byť výsledná teplota vody 34 
až 38ο C. Výtoky studenej a teplej vody musia byť priamo na pracovisku. Na pracovisku so 
žieravinami musí úprava výtoku vody umožňovať vypláchnutie oka a opláchnutie celého tela. 

 
Zdravé životné a pracovné podmienky 

Utvárajú a zabezpečujú sa: 
- starostlivosťou o ovzdušie, vodu, pôdu a ostatné zložky životného prostredia, 
- územie obcí, bytové budovy, zariadenia poskytujúce služby obyvateľstvu, kúpaliská a 

telovýchovné a rekreačné zariadenia,  
- starostlivosťou o deti a mládež uplatňovaním a dodržiavaním zásad ochrany a podpory 

zdravia a pohybového režimu pri výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže) zdravou 
výživou obyvateľstva, 

- starostlivosťou o pracovné prostredie a spôsob práce. 
 
Zdravie pri práci  

Multidisciplinárna aktivita, na ktorej sa podieľajú najmä odbory pracovné lekárstvo a  
bezpečnosť práce a zúčastňujú sa na ních viaceré prírodovedné, technické, humanitné a 
ekonomické odbory. Aktivity sa zameriavajú najmä na oblasti:  
- ochrana a podpora zdravia pracovníkov prostredníctvom prevencie a kontroly chorôb 

z povolania, profesionálnych otráv a úrazov a vylúčenie nevhodných pracovných 
podmienok, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť pri práci, 
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- rozvoj a podpora zdravej a bezpečnej práce, pracovného prostredia a organizácie práce, 
- zvyšovanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov, 
- podpora  schopnosti pracovníkov viesť sociálne a ekonomicky produktívny život. 

Hlavnými cieľmi aktivít zdravia pri práci sú: 
- rozvoj zdravých pracovných podmienok, 
- rozvoj zdravých pracovných postupov a podpora zdravia pri práci, 
- rozvoj ľudských zdrojov pri práci, 
- rozvoj štandardov zdravia pri práci vychádzajúcich z vedeckého hodnotenia rizík,  
- zavádzanie služieb zdravia pri práci (závodná zdravotná služba), 
- vytváranie podporných služieb zdravia pri práci, 
- zameranie na výskum v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
- a v neposlednom rade zameranie politiky jednotlivých krajín a medzinárodného úsilia na 

zdravie pri práci. 
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XI. Pedagogické aspekty BOZP 
 

 
 

Absolvent  

Osoba, ktorá splnila všetky podmienky dokončenia štúdia na niektorom zo stupňov 
vzdelávania,  v kurze, v  školení alebo v inom vzdelávacom programe a získala patričné 
osvedčenie. V oblasti BOZP napr. absolvent kurzu odborných pracovníkov BOZP alebo kurzu 
lektorov BOZP.  
 
Akreditácia  

Proces posudzovania kvality vzdelávacích programov vzdelávacej inštitúcie  
a podmienok ich realizácie v konkrétnej vzdelávacej inštitúcii. V zmysle platnej legislatívy 
právnické a fyzické osoby môžu vykonávať výchovu a vzdelávanie BOZP len na základe 
oprávnenia vydaného príslušným orgánom inšpekcie práca a príslušným orgánom dozoru, 
ktorý ho vydá na základe posúdenia a overenia podmienok a kvality vzdelávania podľa 
predloženého vzdelávacieho projektu a ďalších požadovaných dokladov.  
 
Andragogika  

Teória výchovy a vzdelávania dospelých (pedagogika dospelých – pedagogická 
disciplína zaoberajúca sa vzdelávaním dospelých). Vzdelávanie vychádzajúce z poznania, že 
psychické, fyzické a ďalšie dispozície dospelého človeka na učenie sú odlišné od vlastností 
detí, mládeže a dospievajúcich. Špecifickým zvláštnostiam dospelého človeka musí byť 
prispôsobený vzdelávací proces ako celok, hlavne jeho didaktická stránka využívajúca všetky 
dostupné formy a prostriedky. Zákonitosti a poznatky vzdelávania dospelých sa využívajú vo 
všetkých druhoch výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách a v príprave odborníkov 
BOZP. 
 
Cieľová skupina  

Skupina subjektov populácie, pre ktorú je určený výchovný a vzdelávací program 
zohľadňujúci jej špecifiká.  

Z hľadiska vzdelávania a výchovy  k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (resp. 
výchova k bezpečnému konaniu a správaniu) možno špecifikovať nasledovné základné 
cieľové skupiny: žiaci v predškolskej výchove, žiaci I. stupňa základných škôl, žiaci II. stupňa 
základných škôl, žiaci stredných škôl (táto cieľová skupina sa ďalej člení podľa druhu 
strednej školy: žiaci gymnázií a stredných odborných škôl humanitného a ekonomického 
zamerania, žiaci stredných odborných škôl technického zamerania, žiaci stredných odborných 
učilíšť), študenti vysokých škôl, študenti pedagogických fakúlt a vysokých škôl s učiteľskými 
odbormi štúdia, zamestnanci organizácií, odborní pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, občania ako cieľová skupina osvetovo-výchovného pôsobenia.  

Cieľová skupina zamestnancov sa člení vertikálne podľa miery zodpovednosti za 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: manažment, manažment prvej línie – majstri, radoví 
zamestnanci členení podľa druhu vykonávanej práce, resp. podľa pracoviska, zamestnanci v 
technicko-hospodárskych pozíciách, administratívni zamestnanci, zamestnanci s požadovanou 
odbornou spôsobilosťou z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zástupcovia 
zamestnancov pre BOZP, ale aj dočasní pracovníci, brigádnici, zmluvní partneri, dodávatelia, 
návštevníci, členovia exkurzií apod.  
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Ďalej sa cieľová skupina zamestnancov člení podľa fázy začlenenia do ekonomickej 
praxe: novonastupujúci zamestnanci, zamestnanci s určitou praxou v konkrétnej organizácii a  
zamestnanci v rekvalifikácii.  

Zvláštnymi cieľovými skupinami z hľadiska vzdelávania a výchovy k bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci sú: zamestnanci nastupujúci prvýkrát  do zamestnania, noví 
zamestnanci, zamestnanci vracajúci sa do zamestnania po dlhšej práceneschopnosti, po 
pracovnom úraze, po dlhšie trvajúcej rekonvalescencii, ženy po materskej dovolenke a 
zamestnanci v preddôchodkovom veku. 
 
Cieľ výchovy a vzdelávania BOZP 

Cieľom výchovy je ideálna predstava toho, čo sa má konkrétnym pedagogickým 
pôsobením dosiahnuť; podmienkou je cieľavedomosť, plánovitosť a orientácia výchovy, 
naplnenie obsahov výchovy, voľba vhodných metód a foriem pedagogického pôsobenia. 
Cieľom výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je vytvorenie uvedomelého vzťahu 
každého jednotlivca k dodržiavaniu predpisov, pokynov, noriem a postupov bezpečnosti pri 
práci ako formy prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

Cieľ vzdelávania je jedna z hlavných didaktických kategórií, následne vymedzujúca 
obsah a výsledok vzdelávania; rozlišujú sa ciele tematických celkov, ciele predmetu, 
ročníkové ciele, ciele vzdelávacej akcie a tieto ciele sú hierarchicky usporiadané a podriadené 
účelu, zámeru a hlavnému cieľu vzdelávacej aktivity. Rámcovým cieľom vzdelávania BOZP 
je poskytnúť zamestnancom potrebné vedomosti, aktuálne inštrukcie, informácie, rozvíjať 
návyky a zručnosti nevyhnutné na bezpečný výkon činnosti. Ciele jednotlivých predmetov 
(tematických celkov) musia byť v súlade s hlavným cieľom vzdelávacej akcie a napomáhať 
jeho realizácii. 

Ciele výchovy a vzdelávania BOZP sa dosahujú rôznymi formami školení, inštruktáží, 
výcvikom, nácvikom, vytváraním modelových situácií, organizovaním informačných 
kampaní a propagačných akcií (plagáty, pútače apod.). 
 
Didaktická informácia 

Druh verbálnej alebo neverbálnej informácie (tlačený text, učebný diagram, mapa, 
audiovizuálny program apod.), ktorá je určená na vzdelávacie účely; časť obsahu 
vzdelávania.  

Na prenos informácie sa využívajú rôzne didaktické pomôcky sprostredkúvajúce obsah 
vyučovania. (Často sú zamieňané s didaktickou technikou, ktorá je technickým nosičom 
didaktickej pomôcky.)  

Audiovizuálna pomôcka – súčasne pôsobí na sluch a zrak (napr. inštruktážny 
film/videofilm, náučný film určený pre širšiu laickú verejnosť s cieľom vzbudiť záujem 
o tému filmu, vyrobený v spolupráci s odborným poradcom v oblasti témy filmu). Medzi 
audiovizuálne didaktické pomôcky patrí napr. film o BOZP, tzn. film zaoberajúci sa otázkami 
bezpečnosti, hygieny a kultúry práce a otázkami bezpečnosti pracovného prostredia a 
technických zariadení. 

Pravidlá dobrej praxe BOZP – prehľad faktografických údajov, odkazov na legislatívu a 
spôsobov realizácie zásad  konkrétnej oblasti BOZP v praxi. 

Príručka – didaktická pomôcka sprostredkujúca v ucelenej podobe informatívny prehľad 
učiva. 

Sylabus – stručný, heslovitý prehľad tém a myšlienkového postupu prednášky alebo 
predmetu. 
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Didaktická technika 

Súborné označenie technických zariadení – prístrojov, pomocou ktorých sa 
sprostredkúva didaktická informácia,  didaktická pomôcka. 

Audiovizuálna technika – druh didaktickej techniky schopnej sprostredkovať didaktickú 
pomôcku súčasnou prezentáciou zvuku a obrazu. 
 
Didaktický program  

Postupnosť inštrukcií, ktoré usmerňujú proces učenia alebo proces sprostredkovania 
informácií; skladá sa z viacerých častí: výklad učiva, kontrolné otázky, spätnoväzobné 
hodnotenie apod. Po formálnej stránke môže predstavovať tlačený text, počítačový program, 
audiovizuálny program.  

Z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  boli v Slovenskej republike vydané 
(vydavateľ Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce) programy vzdelávania 
administratívnych zamestnancov, zástupcov zamestnancov, program zameraný na 
problematiku stresu na pracovisku, na hodnotenie rizík, program určený pre základné a 
stredné školy. 
 
Didaktický test  

Nástroj na zisťovanie výsledkov vzdelávacieho procesu, na overovanie získaných 
vedomostí a ich hodnotenie. Vo výchove a vzdelávaní BOZP sa najčastejšie používa na 
overovanie vedomostí vo vzdelávaní vedúcich zamestnancov (vrcholového manažmentu i 
manažmentu prvej línie), prípadne v opakovanom vzdelávaní zamestnancov. Výhodou 
didaktických testov je ich objektívnosť, tzn. že dosiahnuté výsledky nie sú ovplyvnené 
subjektívnym hodnotením skúšajúceho. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že didaktické testy 
umožňujú v pomerne krátkom čase overiť vedomosti z celého rozsahu učiva.  

Rozlišujú sa dva základné  typy didaktických testov: test s voľnou tvorbou odpovedí a test 
distraktorový s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúknutých variant (správna 
odpoveď a nesprávne odpovede – distraktory).  

Základné požiadavky na otázky didaktického testu: 
- jasná a jednoznačná formulácia otázok a v distraktorovom teste aj odpovedí,  
- vylúčenie čiastočne správnych odpovedí v didstraktorovom teste, 
- vylúčenie zavádzajúcich odpovedí (tzv. chytákov), 
- vylúčenie zjavne nesprávnych, „naivných“ distraktorov, 
- vylúčenie možnosti určiť správnu odpoveď na základe textu nasledujúcich otázok. 
 
Didaktika  

Pedagogická disciplína: teória vyučovania. Efektívnosť výchovno-vzdelávacej práce, a 
teda aj výchovy a vzdelávania BOZP, závisí od rešpektovania všeobecne platných poznatkov 
didaktiky a didaktických zásad.  

Didaktické zásady sú predpokladom dosiahnutia vytýčených cieľov výchovy a 
vzdelávania, niektoré z nich zdôrazňujú viac obsahovú stránku (napr. zásada vedeckosti), iné 
procesuálnu stránku (napr. zásada názornosti). V pedagogickej praxi sa jednotlivé zásady 
prelínajú, uplatňujú sa viaceré v rovnakom čase. Najčastejšie uvádzané didaktické zásady sú: 

Zásada uvedomelosti a aktivity. Jej podstatou je poznatok, že dospelý človek má 
predpoklady, zmyslové, duševné a telesné sily, aby sa ku vzdelávaniu staval uvedomele, 
vedome sa usiloval o  nadobudnutie potrebných vedomostí a poznatkov, a to v prospech seba i 
zamestnávateľskej organizácie. Aktívna práca lektora a aktívna práca účastníka vzdelávania 
podmieňuje uplatnenie tejto zásady. 
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Zásada názornosti. U detí a mládeže pod názornosťou sa chápe zmyslové vnímanie. U 
dospelého človeka je potrebné rešpektovať skutočnosť, že má veľa reálnych predstáv, ovláda 
definície a pojmy, osvojil si pravidlá a postupy, je schopný abstraktne myslieť, preto v jeho 
vzdelávaní často postačí aj verbálna názornosť. V niektorých druhoch vzdelávania BOZP sa 
vyžaduje viac konkrétnosti: inštruktáž na pracovnom mieste a zácvik v rámci vstupného 
vzdelávania, inštruktáž pri preradení na inú prácu, pri zmene technického zariadenia, 
pracovných postupov alebo technológie apod. 

Zásada primeranosti vyžaduje, aby obsah a členenie učebnej látky boli v súlade s doteraz 
nadobudnutými vedomosťami účastníkov a s ich celkovou úrovňou. Výchova a vzdelávanie 
BOZP sa má vykonávať v priamej súvislosti s odbornosťou zamestnanca a vykonávanou 
prácou, preto účastníci opakovaných školení BOZP by mali tvoriť relatívne homogénnu 
skupinu. Vo vstupnom vzdelávaní BOZP (hlavne v inštruktáži na pracovnom mieste a pri 
zácviku) je efektívne uprednostniť individuálny prístup. 

Zásada trvácnosti predpokladá, že učivo bude účastníkovi vzdelávania nielen 
sprostredkované, ale aby bolo osvojené a upevňované tak, aby si ho účastník mohol 
kedykoľvek vybaviť a použiť. Predpokladom je využitie aktívnych didaktických metód a 
aktuálnosť a funkčnosť nadobudnutých vedomostí a poznatkov z hľadiska potrieb 
každodennej praxe. 

Zásada sústavnosti sa zvykne chápať v dvoch rovinách. V prvom význame ju možno 
označiť ako zásadu systematickosti, ktorá vyžaduje logické usporiadanie výchovno-
vzdelávacieho procesu a logické, na seba nadväzujúce usporiadanie obsahu výchovy a 
vzdelávania. V druhom význame označuje potrebu permanentnosti, nepretržitosti vzdelávania, 
sústavné obnovovanie si vedomostí a poznatkov, aby zamestnanec bol schopný primerane 
reagovať na meniace sa požiadavky a podmienky práce. Táto zásada sa uplatňuje 
v opakovanom vzdelávaní BOZP v organizáciách. 

Zásada jednoty teórie a praxe – vzdelávanie vychádza z praxe, po teoretickom 
zdôvodnení javov sa vracia k praktickej aplikácii teoretických poznatkov. 
 
Dokumenty o vykonanom školení BOZP 

Školenia v rámci výchovy a vzdelávania BOZP sa dokumentujú. Ide o záznamy, z ktorých 
musia byť zrejmé základné údaje o školení: druh školenia (vstupné, opakované, doplňovacie 
apod.), kto školil (meno lektora/lektorov), kedy (dátum) a v akom rozsahu (koľko hodín) sa 
školenie uskutočnilo, kto boli účastníci školenia (potvrdené podpismi účastníkov), cieľ 
školenia, obsah školenia (osnova školenia, zoznam predpisov), formy a metódy školenia, aké 
učebné materiály boli účastníkom poskytnuté, požiadavky a kritériá na overenie vedomostí, 
spôsob overenia vedomostí, výsledok overenia vedomostí. Ak do rámca vstupného, resp. 
doplňovacieho vzdelávania je včlenený zácvik, v zázname sa uvedie plán zácviku, meno 
inštruktora (príp. patróna), záznam o priebehu zácviku a jeho vyhodnotenie, potvrdené 
podpismi účastníka zácviku a inštruktora/patróna. 
 
Efektívnosť vzdelávania 

 Pojem vyjadrujúci pomer vstupov (obsahy vzdelávania, charakteristiky subjektov a 
podmienok vzdelávania) a výstupov (výsledkov, úroveň dosiahnutia cieľov) vzdelávania.  

V oblasti BOZP efektívnosť výchovy a vzdelávania možno vyjadriť osvojením si a 
dodržiavaním zásad bezpečnej práce, bezpečných pracovných postupov, zásad bezpečného 
správania sa a konania na pracovisku. 
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Ekologická výchova a vzdelávanie   

Vzdelávanie o životnom prostredí a proces utvárania správnych postojov a 
zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu prejavujúcej sa v správaní jednotlivca i 
skupín obyvateľov. Životné prostredie v sebe zahŕňa i pracovné prostredie, to je jedna 
z viacerých príčin prieniku výchovy a vzdelávania BOZP a ekologickej výchovy a 
vzdelávania. 
 
E-learning  

Nová forma vzdelávania založená na vzdelávacom programe sprostredkovanom 
elektronickými médiami. V oblasti BOZP forma využívaná prevažne v príprave a ďalšom 
vzdelávaní odborníkov BOZP a vo výchove a vzdelávaní vedúcich zamestnancov organizácií. 

 
Formy vzdelávania   

Formy vzdelávania sú organizačné spôsoby vzdelávania (napr. denné, diaľkové, 
dištančné, exkurzia, sústredenie, seminár apod.) a ich inštitucionálne zabezpečenie. 

Denné štúdium -  základná organizačná forma štúdia a prípravy na povolanie v stredných 
a vysokých školách spočívajúca v pravidelnej (zvyčajne každodennej) dochádzke do školy. 

Diaľkové štúdium – forma štúdia na niektorých stredných a vysokých školách, pri ktorej 
sa študenti vzdelávajú prevažne mimo školy z pripravených a odporučených vzdelávacích 
materiálov a náročné tematické celky preberajú s vyučujúcim prostredníctvom konzultácií. 

Dištančné vzdelávanie - forma vzdelávania sprostredkovaná médiami (rozhlas, televízia 
počítač), založená na vopred pripravených vzdelávacích programoch a na samovzdelávaní. 
V oblasti BOZP využívaná len v príprave a v ďalšom vzdelávaní odborníkov BOZP. 

Exkurzia - návšteva z hľadiska výučby významného alebo zaujímavého miesta alebo 
zariadenia; vo vstupnom vzdelávaní BOZP odporúčaná súčasť vstupnej inštruktáže. Pred 
exkurziou lektor uvedie účastníkom dôvod návštevy konkrétneho miesta, upozorní na miesta, 
postupy práce príp. iné javy, ktorým majú účastníci venovať zvýšenú pozornosť. Po exkurzii 
nasleduje zhodnotenie, prípadne vysvetlenie pozorovaných javov.  

Konzultácia – čiastková vzdelávacia forma napr.  pri diaľkovom štúdiu – sústredenie 
účastníkov vzdelávania s cieľom vysvetlenia prípadných nejasností vzdelávacieho obsahu 
nadobudnutého samoštúdiom podľa vopred vypracovaného programu; rada odborníka. 

Korešpondenčná forma štúdia – štúdium realizované prostredníctvom písomných 
materiálov, bez zúčastňovania sa školskej výučby. 

Kurz – forma krátkodobého vzdelávania. 
Riadené sebavzdelávanie – forma samoštúdia rozpracovaného spolu so vzdelávateľom do 

vzdelávacieho plánu, ktorý určuje konkrétnu obsahovú náplň, časový rozvrh, formu 
metodickej pomoci, finálne i etapové ciele i spôsob overovania vedomostí. 

Seminár – forma výučby na vysokej škole, doplnok prednášky; kurz, školenie využívané 
vo vzdelávaní dospelých. 

Sústredenie – dva a viacdenné zhromaždenie účastníkov vzdelávania, zvyčajne 
internátneho typu. 

Bakalárske štúdium – samostatný, tzv. prvý  (nižší) stupeň vysokoškolského štúdia, 
trvajúci zvyčajne 6 semestrov, pripravujúci študentov hlavne pre prax; niektoré študijné 
programy umožňujú po absolvovaní bakalárskeho štúdia pokračovať v magisterskom štúdiu. 

Inžinierske štúdium – vysokoškolské štúdium (tzv. druhého stupňa) technických, 
ekonomických a poľnohospodárskych študijných odborov, trvajúce zvyčajne 10 semestrov. 

Lekárske štúdium – vysokoškolské štúdium druhého stupňa pripravujúce študentov na 
povolanie lekára (trvá zvyčajne 12 semestrov), resp. stomatológa (trvá zvyčajne 10 
semestrov). 
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Magisterské štúdium – vysokoškolské štúdium (tzv. druhého stupňa) trvajúce zvyčajne 10 
semestrov, ekvivalent inžinierskeho štúdia.   

Nadstavbové štúdium – typ štúdia na strednej škole, určeného pre absolventov 
stredoškolského štúdia, je určené pre vzdelanie v určitom učebnom odbore a zvyčajne končí 
maturitou. 

Pomaturitné štúdium – forma vzdelávania na strednej škole po vykonaní maturity 
s cieľom inovačného alebo špecializačného štúdia, alebo kvalifikačného štúdia poskytujúceho 
odbornú prípravu v inom študijnom odbore,  ako bola vykonaná maturitná skúška. 

Postgraduálne štúdium – štúdium nadväzujúce na ukončené vysokoškolské vzdelanie. 
Najčastejšie využívané formy vzdelávania vo výchove a vzdelávaní BOZP sú: 

- vo vstupnom vzdelávaní zamestnancov pri vstupnej inštrukcii: školenie malých skupín    
účastníkov a individuálna inštruktáž na pracovnom mieste, 

- v opakovanom vzdelávaní zamestnancov: školenie homogénnej skupiny účastníkov do 30 
osôb, 

- vo vzdelávaní zamestnancov s požadovanou odbornou spôsobilosťou z hľadiska BOZP: 
školenia, kurzy malých skupín účastníkov,  

- vo vzdelávaní manažmentu: semináre, sústredenia, riadené samovzdelávanie a 
konferencie, 

- v príprave a ďalšom vzdelávaní odborníkov BOZP: kurzy, stredoškolské a vysokoškolské 
vzdelávanie, konferencie, semináre a exkurzie. 

 
Interferencia 

 Záporný vplyv jedného návyku, poznatku alebo zručnosti získanej skôr na druhý 
návyk, poznatok alebo zručnosť získanú neskôr (negatívny transfer). Predstavuje dôležitý 
aspekt z hľadiska BOZP pri nadobúdaní nových pracovných stereotypov, učení sa novým 
pracovným postupom napr. pri zácviku v rámci vstupného vzdelávania, pri preradení na iné 
pracovisko, inú prácu, pri zmene technológie alebo výrobného zariadenia. 

 
Kompetencia  

Spôsobilosť človeka preukázať požadované vedomosti, zručnosti, schopnosti  v 
praktickej činnosti. 

 
Kvalifikácia  
1. Požiadavky a predpoklady aké musia zamestnanci splniť, aby mohli úspešne vykonávať 

určitú prácu, profesiu alebo funkciu. 
2. Pracovná spôsobilosť (širší význam) – súbor teoretických vedomostí,   praktických 

zručností a skúseností, charakterových vlastností a schopností (osobných predpokladov), 
vždy v príslušnom druhu,  množstve a stupni, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné 
vykonávanie práce určitého druhu profesie alebo funkcie. 

 

Kurikulum  

 Označuje sa ním model vzdelávania obsahujúci všeobecné ciele vzdelávania,   základné 
učivo, program vzdelávania, spôsoby overovania vedomostí, zdôrazňujúci kľúčové 
kompetencie. V inštitucionálnom školskom vzdelávaní sa rozlišujú: 
1. štátne kurikulum obsahuje celoštátne záväzné cieľové požiadavky na výkon žiakov – 

štandardy vzdelávania, spôsoby overovania dosahovania štandardov a modelové 
vzdelávacie programy (predpokladá sa rozsah 60% časovej dotácie),  

2. školské kurikulum - vlastný vzdelávací program školy vytváraný podľa miestnych 
podmienok s využitím zvýšenej zodpovednosti, sloboda, profesionality a flexibility  škôl. 
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Vo vzdelávaní dospelých užšie chápanie kurikula sa vzťahuje k obsahu učiva, jeho 
výberu a usporiadaniu v rámci konkrétnej vzdelávacej akcie. V širšom chápaní kurikulum 
predstavuje program vzdelávacej inštitúcie, zahŕňa v sebe cieľ, metódy a organizáciu 
vyučovania a odpovedá na komplex otázok: prečo, koho, čo, ako, kedy, za akých podmienok 
a s akým očakávaným efektom vyučovať. 

 
Lektor  

Pedagogický pracovník, vyučujúci hlavne v rôznych formách vzdelávania dospelých. 
Vo výchove a vzdelávaní BOZP lektor bezpečnosti práce je odborný pracovník BOZP, 

ktorý absolvoval kurz, ktorého poslaním je poskytnúť účastníkom aktuálne vedomosti zo 
širokej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aspektov pracovného prostredia 
v širšej súvislosti s pôsobením ergonomických, ekologických a iných faktorov. Súčasťou 
kurzu je špeciálna lektorská príprava zameraná na pedagogické a psychologické špecifiká 
vzdelávania dospelých. Rovnako pre pracovníkov špeciálnych profesií, pre technikov – 
špecialistov, ktorí pôsobia vo funkcii lektora, resp. inštruktora je určená pedagogická 
príprava, tzv. lektorské minimum. Osvedčenie z kurzu pre lektorov je jednou z podmienok pre 
vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 
dodávateľským spôsobom. 
 
Majster odbornej výchovy  

Pedagogický pracovník stredného odborného učilištia, s úplným stredným odborným 
vzdelaním a pedagogickou spôsobilosťou zabezpečujúci odborný výcvik, odbornú výchovu a 
odbornú prax. Je prvým sprostredkovateľom informácií o bezpečných pracovných postupoch 
v konkrétnych povolaniach. 
 
Medzipredmetové osnovy  

Témy a obsahy presahujúce učebné osnovy jednotlivých predmetov, zvyčajne nesúce 
výchovný aspekt, napr. výchova k rodine a rodičovstvu, dopravná výchova. Z hľadiska BOZP 
je dôležitá požiadavka na vytvorenie medzipredmetových osnov výchovy k bezpečnému 
správaniu a konaniu a k BOZP a zavedenie uvedenej výchovy do pedagogickej praxe.  
  
Metódy výchovy a vzdelávania  

Zámerné a systematické spôsoby, postupy a prostriedky smerujúce k dosiahnutiu 
výchovného a vzdelávacieho cieľa v konkrétnej špecifickej výchovno-vzdelávacej situácii. 
Výber metód závisí od viacerých faktorov: povahy učebného predmetu, formy vyučovania, 
učebného cieľa, časového rozsahu, fáz vzdelávania, účastníkov vzdelávania. Metódy sa 
rozdeľujú podľa viacerých hľadísk: 
1. Podľa prameňa poznania: slovné, názorné, praktické, 
2. Podľa fázy vzdelávacieho procesu: motivačné (rozhovor, ukážka apod.), expozičné 

(výklad, prednáška apod.),  fixačné (opakovanie, cvičenie apod.), diagnostické (skúšanie, 
preverovanie apod.), 

3. Podľa aktivity: monologické (prednáška, výklad),  dialogické (diskusia, panelová 
diskusia, rozhovor), problémové (situačné, inscenačné), výcvikové (pracovný výcvik, 
výcvik intelektuálnych zručností). 
Monologické metódy sú najčastejšími metódami vo výchove a vzdelávaní BOZP, ako aj 

vo vzdelávaní dospelých vôbec. Sú to: 
- prednáška: metóda  monoverbálneho odovzdávania informácií väčšiemu počtu 

účastníkov, ktoré umožňujú základnú orientáciu v probléme, 
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- výklad: vzdelávacia metóda, ktorej hlavným účelom je vysvetľovanie obsahu učiva. 
Dialogické metódy – metódy vzdelávania  spočívajúca v prezentovaní otázok lektora 

účastníkom vzdelávania, ktorí sú vedení k vytváraniu logicky vyvodených poznatkov (v 
oblasti BOZP najviac využívané vo výchove a vzdelávaní vedúcich zamestnancov, odborných 
pracovníkov BOZP, zástupcov zamestnancov):  
-    diskusia: didaktická metóda spočívajúca v lektorom riadenej výmene názorov na určitú 

problematiku a  vyvodenie logických záverov - poznatkov, 
-   panelová diskusia: metóda výchovy a vzdelávania spočívajúca v diskusii na zadanú 

odbornú  tému medzi niekoľkými odborníkmi, ktorú sledujú ďalší účastníci vzdelávacej 
akcie, 

-      rozhovor: metóda  založená na dôsledne pripravených otázkach, ktorými lektor provokuje 
premýšľanie a tvorbu názorov  o predmetnej problematike. 
Problémové metódy (v oblasti BOZP najviac využívané vo výchove a vzdelávaní 

vedúcich zamestnancov, odborných pracovníkov BOZP, zástupcov zamestnancov):   
-  situačná metóda: metóda vzdelávania spočívajúca na riešení vopred pripravenej 

problémovej situácie účastníkmi vzdelávania, pričom cieľom nie je dosiahnuť vyriešenie 
problému, ale hľadať cesty a možnosti jeho vyriešenia, 

-   inscenačná metóda: vzdelávacia metóda, pri ktorej sa navodzuje modelová situácia a 
účastníkom vzdelávania sa priradia určité role, prijatím ktorých sa účastníci učia 
porozumieť stanoviskám a pocitom iných ľudí. 
Výcvikové metódy umožňujú urýchliť osvojenie si pracovných zručností, žiadúcich 

pohybových stereotypov a pracovných postupov (v oblasti BOZP využívané vo vstupnom 
vzdelávaní zamestnancov, pri preradení zamestnanca na inú prácu, pri zmene technického 
vybavenia a technológie apod.) ako aj intelektuálnych zručností (napr. asertívneho správania – 
v oblasti BOZP využívané vo výchove a vzdelávaní vedúcich zamestnancov, odborných 
pracovníkov BOZP, zástupcov zamestnancov). 

  
Nácvik  

Didaktický postup pre riadené vykonávanie nejakej činnosti učiacim sa subjektom 
s cieľom nadobudnúť a/alebo upevniť poznatok, vedomosť, zručnosť, návyk. Súčasťou 
nácviku je inštrukcia objasňujúca spôsob vykonávania určitej činnosti. V oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je nácvik obsahom zácviku v štruktúre vstupného vzdelávania 
zamestnancov a školení pri zmene pracovných postupov s cieľom nadobudnúť a upevniť 
vedomosť o bezpečných pracovných postupoch. 

 
Obsah vzdelávania 

Štruktúrovaný a funkčne usporiadaný výber tém a tematických celkov zodpovedajúci 
cieľom príslušného stupňa a druhu vzdelávania a školy. Obsah vzdelávania a výchovy 
BOZP vyplýva z konkrétnych požiadaviek pracoviska a vykonávanej práce, zo zásad a 
právnych predpisov na  jej bezpečné vykonávanie, z konkrétnej  zodpovednosti za plnenie 
úloh BOZP na pracovisku, z identifikácie nebezpečenstva, možného ohrozenia života a 
zdravia  pri vykonávaní pracovných činností na konkrétnom pracovnom mieste, hodnotenia 
rizika a spôsobov jeho eliminácie, príp. ochrany pred ním. 
 
Odborná spôsobilosť  

Súbor osobných predpokladov (napr. vek, spôsobilosť k právnym úkonom apod.), 
kvalifikačných predpokladov (vrátane z hľadiska BOZP) a požiadaviek na predchádzajúcu 
prax, potrebný pre výkon určitého povolania alebo činnosti. 
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Odborný výcvik   

Hlavná forma praktického vyučovania v stredných odborných školách a stredných 
odborných učilištiach, spočíva vo výkone služieb alebo prác, ktoré majú materiálnu podstatu. 
Z hľadiska výchovy a vzdelávania BOZP predstavuje najvhodnejší priestor pre uplatnenie 
požiadaviek včlenenia otázok BOZP do prípravy na povolanie, ako jej integrálnej súčasti.  
 
Opakované vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP  

Oboznamovanie zamestnancov, zamerané hlavne na nové alebo zmenené 
nebezpečenstvá alebo ohrozenia, vykonávané najmenej 1-krát za dva roky, ak osobitný 
predpis nestanovuje inú lehotu, pričom zamestnávateľ pravidelnosť oboznamovania upraví vo 
vnútornom predpise a o vykonanom vzdelávaní vyhotoví písomný záznam. 

Najčastejšou chybou, ktorá  spôsobuje formálnosť opakovaného vzdelávania, je 
kopírovanie obsahu vstupného vzdelávania.  

Odporúčanými témami opakovaného vzdelávania BOZP sú: 
- informácia o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v organizácii a na pracovisku, 
- usmernenie na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov, 
- cieľavedomé dopĺňanie vedomostí, nových poznatkov, 
- oboznamovanie s novými právnymi predpismi BOZP. 
 
Oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie BOZP  

V zmysle platnej legislatívy právnické a fyzické osoby môžu vykonávať výchovu a 
vzdelávanie v oblasti ochrany práce (a teda aj v oblasti BOZP) len na základe oprávnenia 
vydaného príslušným orgánom inšpekcie práce.  
 
Osvedčenie 

Doklad o ukončení určitého vzdelávacieho programu, o vykonanej skúške, o získaní 
príslušnej kvalifikácie. 
 
Osveta v oblasti BOZP 

Cieľavedomé a systematické pôsobenie na občanov všetkých vekových kategórií, od 
predškolskej výchovy a výchovy v rodine až po vzdelávanie osôb, ktoré prekročili 
ekonomicky produktívny vek (napr. napr. vzdelávanie na univerzite tretieho veku), rovnako aj 
prostredníctvom  pedagogiky voľného času (disciplíny zameranej na výchovu a vzdelávanie 
k zmysluplnému využívaniu voľného času) s cieľom: 
- senzibilizovať občanov k problematike BOZP, 
- zabezpečiť základnú orientáciu občanov v problematike BOZP a v základných 

legislatívnych úpravách v tejto oblasti, 
- viesť občanov k zdravému životnému štýlu, k ochrane životného a pracovného prostredia, 
- poskytnúť vedomosti o bezpečných spôsoboch konania a správania pri domácich prácach, 

rekreačných a športových aktivitách a pri ostatných činnostiach, 
- poznať ohrozenia života a zdravia pri výkone určitých činností, poznať škodlivé faktory 

práce a životného a pracovného prostredia a poznať spôsoby ochrany pred nimi. 
Okrem toho úlohou osvety v oblasti BOZP je prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov podávať informácie o stave BOZP v jednotlivých odvetviach, poukazovať na 
hlavné príčiny pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania, vhodnou formou zvyšovať právne 
vedomie a znalostnú úroveň občanov  v predmetnej oblasti. K tomu je potrebné systematicky 
pripravovať a vydávať osvetovo-propagačné materiály informujúce o bezpečných a správnych 
postupoch a zásadách pri výkone mimopracovných činností i pri výkone povolania a do 
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vzdelávacích aktivít  a záujmovej činnosti kultúrnych a vzdelávacích subjektov včleniť 
výchovné pôsobenie v oblasti BOZP a prevencii mimopracovnej úrazovosti. 

 
Overovanie vedomostí  

Zisťovanie úrovne osvojenia poznatkov účastníkov vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom skúšky (ústnej, písomnej, praktickej , kombinovanej). 

Ústa skúška – verbálne odpovede skúšaného na položené otázky. Je ovplyvnená 
verbálnymi schopnosťami skúšaného a subjektívnym hodnotením skúšajúceho. 

Písomná skúška – môže mať formu písomného riešenia problému alebo testu s voľnou 
tvorbou odpovedí, príp. distraktorového testu → didaktický test.  

Praktická skúška – predstavuje syntézu overovania vedomostí a získaných zručností, 
približuje sa podmienkam výkonu práce a umožňuje overiť, či si skúšaný osvojil napr. 
bezpečné postupy práce. 

Vo výchovnej a vzdelávacej praxi sa zvyčajne na overovanie vedomostí aplikujú 
kombinované skúšky. 

V jednotlivých druhoch výchovy a vzdelávania BOZP sa uplatňujú nasledovné spôsoby 
overovania vedomostí: 

Vstupné vzdelávanie (vstupná inštruktáž, inštruktáž na pracovnom mieste, zácvik). Pri 
overovaní vedomostí sa skúšky neuplatňujú, nakoľko nový zamestnanec nie je ešte dostatočne 
adaptovaný. Zisťuje sa len, či pochopil poučenie a pokyny a či ich vie uplatniť. 

Opakované vzdelávanie. Pri robotníckych povolania možno kombinovať ústnu a 
praktickú skúšku. Pri povolaniach, ktoré vyžadujú kvalifikáciu v oblasti BOZP, interval, 
rozsah, obsah a druh skúšky určujú právne predpisy. U operačného manažmentu možno 
kombinovať písomnú a ústnu skúšku, u vrcholového manažmentu písomnú skúšku – test.  
 
Pedagogický pracovník  

Osoba podieľajúca sa na výchove a vzdelávaní, v ktorej pracovnej náplni prevažuje 
výchovná a vzdelávacia činnosť (napr. riaditeľ školy,  majster odborného výcviku, inštruktor, 
vychovávateľ apod.). 
 
Podnikové vzdelávanie  

Súčasť vzdelávania dospelých realizovaná v zamestnávateľských subjektoch a 
zameraná predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, príp. rekvalifikáciu. Jeho súčasťou je tiež 
výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, resp. problematika BOZP tvorí samostatnú 
časť podnikového vzdelávania. 

 
Príprava odborných pracovníkov BOZP 

Vzdelávanie odborníkov, ktorí na úrovni subjektov výroby, prevádzok a služieb dokážu 
kompetentne usmerňovať a v rámci svojich právomocí zabezpečujú úlohy zamestnávateľa 
v oblasti BOZP. Vzdelávanie vykonávajú vzdelávacie  inštitúcie na základe oprávnenia 
vydaného orgánom inšpekcie práce. 

V zmysle platnej legislatívy odborným pracovníkom BOZP – bezpečnostným technikom 
môže byť len osoby, ktorá má úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie, 
absolvovala odbornú prípravu a získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti u právnickej 
osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, alebo odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci získala stredoškolským alebo vysokoškolským štúdiom. 
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Príprava učiteľov na výchovu žiakov k bezpečnému konaniu a správaniu a k BOZP 

Podstatnou otázkou výchovy a vzdelávania BOZP v základných školách, výchovných 
zariadeniach a v stredných školách je príprava učiteľov v predmetnej oblasti, nakoľko od nich 
závisí miera uplatnenia poznatkov BOZP - šírka i hĺbka - vo vzdelávaní žiakov a v ich 
príprave na povolanie. Učiteľské povolanie je veľmi náročné. Všetky požiadavky spoločnosti 
na výchovu novej generácie sú transformované prostredníctvom učiteľov prakticky všetkých 
stupňov vzdelávania. Pokroky vo vede a v technike nedovoľujú učiteľovi ustrnúť, ale nútia ho 
sledovať nové poznatky a včleňovať ich primerane do pedagogickej praxe.  V ostatných 
rokoch sa zvýšili požiadavky na učiteľov v oblasti dopravnej výchovy, etickej výchovy a 
ekologickej výchovy. Tieto sa väčšinou uplatňujú buď ako samostatný predmet alebo ako 
tematický celok, prípadne kurz. Príprava učiteľov na výchovu a sprostredkovanie poznatkov 
k bezpečnému konaniu a správaniu a k bezpečnosti pri práci má v súčasnosti veľké rezervy. 

 Táto príprava predpokladá orientáciu na dva základné okruhy: 
1. zodpovedne sa pripraviť na vykonávanie svojho učiteľského povolania z hľadiska 

priebehu vyučovacieho procesu v zmysle zásad bezpečnej a zdravotne nezávadnej 
školskej práce a k tomu viesť aj žiakov, 

2.    vychovávať žiakov k bezpečnému správaniu a konaniu a k bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci ako budúcich občanov, ktorí sa budú správať podľa zásad bezpečnosti a hygieny 
práce vo svojom občianskom živote a v práci. 
Preto v prípravy učiteľov na povolanie (na pedagogických fakultách i ostatných vysokých 

školách pripravujúcich svojich absolventov na pedagogickú činnosť) by nemal chýbať 
predmet zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Rovnako ďalšie vzdelávanie 
učiteľov by nemalo túto dôležitú oblasť obchádzať, ale otázky BOZP v zmysle včlenenia 
problematiky do pedagogickej praxe  musia byť systematicky včlenené ako organická súčasť 
prehlbovania a rozširovania kvalifikácie učiteľov. 
 
Profil absolventa  

Cieľová kategória stanovujúca výchovno-vzdelávacie ciele určitého vzdelávacieho 
programu. Špecifikuje, aké poznatky, schopnosti, zručnosti získa účastník absolvovaním 
konkrétneho vzdelávacieho a výchovného  procesu. 
 
Program kurzu (školenia)  

Postup a plán vzdelávacej akcie, termínové a časové vymedzenie jednotlivých 
predmetov. 

 
Programované vyučovanie  

Vyučovanie spočívajúce  na rozdelení učiva na časti a v jeho programovanom 
predkladaní účastníkovi vzdelávania, pričom sa vyžaduje jeho aktívny prístup pri riešení 
zadaných úloh, o ktorých zvládnutí dostáva priebežne spätnú informáciu. Viaceré 
podnikateľské subjekty zameriavajú svoju činnosť na tvorbu materiálov programového 
vyučovania v oblasti BOZP. 
  
Projekt výchovy a vzdelávania BOZP 

Dokument, v ktorom vykonávateľ vzdelávania vopred definuje cieľ a obsah výchovno-
vzdelávacej akcie, cieľovú skupinu účastníkov, profil absolventa, učebný plán, aplikáciu 
výchovných a vzdelávacích metód, formu vzdelávania, didaktické prostriedky, lektorské 
zabezpečenie, materiálne podmienky, spôsob overovania vedomostí a doklad o absolvovaní 
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výchovno-vzdelávacej akcie. Predloženie projektu je jednou z podmienok udelenia 
oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom. 
 
Rekvalifikácia  

Zmena doterajšej kvalifikácie (zvyčajne za účelom získania nového zamestnania), 
pričom pre novú kvalifikáciu je potrebné nadobudnutie nových teoretických a praktických 
vedomostí, znalostí a zručností; organickou súčasťou rekvalifikácie musí byť príprava na 
bezpečný výkon nového povolania, výchova a vzdelávanie BOZP. 
 
Systém výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách 

  Podľa fázy začlenenia účastníkov do ekonomickej praxe sa vzdelávacie aktivity BOZP 
delia na: 
a) vstupné vzdelávanie zamestnancov,  
b) opakované vzdelávanie zamestnancov,  
c) doplňovacie vzdelávanie zamestnancov (oboznamovanie zamestnancov pri preložení na 

iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu, pri zavedení novej technológie alebo strojov a 
zariadení, pri zmene pracovných postupov, pred výkonom zriedkavých činností, pred 
výkonom činností so zvýšenou možnosťou ohrozenia života a zdravia), 

d) osobitné vzdelávanie zamestnancov (pri návrate na pracovisko po pracovnom úraze, pri 
návrate po dlhodobej neprítomnosti na pracovisku, napr. po materskej dovolenke, 
dlhodobej práceneschopnosti apod.),  

e) opakované vzdelávanie odborných zamestnancov rozličných profesií, u ktorých v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú kvalifikačné požiadavky stanovené záväznými 
predpismi (obsluha technických zariadení, obsluha stavebných strojov, vodiči 
vysokozdvižných vozíkov,  práca s reťazovou pílou, práca vo výške apod.). 
Podľa miery zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa výchova a 
vzdelávanie BOZP v organizáciách člení na:  

a)   vzdelávanie vedúcich pracovníkov (vrcholový manažment, operačný manažment, resp. 
manažment prvej línie – majstri), 

b)  príprava odborných pracovníkov BOZP, 
školenie zamestnancov s požadovanou odbornou spôsobilosťou z hľadiska bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, 
c) výchova a vzdelávanie radových zamestnancov (členených podľa druhu vykonávanej   

práce, resp. podľa pracoviska),  
d) vzdelávanie zamestnancov v technicko-hospodárskych pozíciách,  
e) školenie zástupcov zamestnancov,  
f) poučenie osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na pracovisku (dočasní 

zamestnanci, brigádnici, zmluvní partneri, dodávatelia, návštevníci, členovia exkurzií 
apod.).  

 
Štandardy vzdelávania  

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré musí vzdelávací program 
konkrétneho stupňa vzdelávania spĺňať, dosahovať. 
 
Transfer 

Prenos žiaducich návykov, poznatkov, pracovných stereotypov získaných pri zácviku na 
modelových zariadeniach do praxe (opak interferencie). 
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Učebné osnovy  

Pedagogický dokument stanovujúci ciele, obsah, rozsah, postupnosť a časovú dotáciu 
učiva; vo vzdelávaní dospelých, v kurzoch a školeniach sú to tézy tém a tematických celkov. 
 
Učebný plán  

Pedagogický dokument vymedzujúci štruktúru vzdelávacieho obsahu a časovú dotáciu 
pre jednotlivé predmety. Vo vzdelávaní dospelých, v kurzoch a školeniach ekvivalentom je 
tematický plán, vymedzujúci štruktúru obsahu a časovú dotáciu pre jednotlivé témy a 
tematické celky. 
 
Vstupné vzdelávanie BOZP 

Preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie s podmienkami a požiadavkami BOZP 
v prvý deň nástupu nového zamestnanca do organizácie, pred poverením pracovnými 
úlohami, zohľadňujúce vykonávanú prácu, podmienky na pracovisku a iné okolnosti. 
Obsahovo možno vstupné vzdelávanie rozdeliť na: vstupnú inštruktáž, inštruktáž na 
pracovnom mieste a zácvik (zaradený na základe charakteru vykonávanej činnosti).  

 Vstupná inštruktáž je zameraná na oboznámenie zamestnanca so systémom riadenia 
BOZP v organizácii, s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie  
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci, zásadami  bezpečnej  práce,  zásadami  ochrany  
zdravia pri práci,   zásadami  bezpečného  správania   na  pracovisku, zásadami bezpečných 
pracovných postupov. 

Odporúčaný obsah: 
1. história podniku a jeho súčasný  význam, 
2. význam a dôležitosť práce, ktorú bude nový zamestnanec vykonávať, 
3. ohrozenia pri práci a systém starostlivosti o BOZP v podniku, 
4. ochranná funkcia bezpečnostných predpisov a pravidiel BOZP, 
5. oboznámenie so základnými predpismi a dokumentmi, 
6. ak sa predpokladá pohyb zamestnanca po organizácii je vhodné zaradiť do  vstupnej 

inštruktáže exkurziu po podniku s upozornením na miesta so zvýšeným rizikom 
ohrozenia života a zdravia zamestnancov. 
V bodoch 3. a 4. sa podrobnejšie rozoberajú povinnosti zamestnávateľa na úseku BOZP, 

povinnosti zamestnanca, úloha odborov, resp. zamestnaneckých rád, úloha zástupcov 
zamestnancov, úlohy inšpekcie práce, povinnosť zamestnávateľa vybaviť zamestnanca 
vhodnými OOPP a povinnosť zamestnanca používať pridelené OOPP a starať sa o ne, 
problematika práce žien a práce mladistvých, vplyv pracovného prostredia na bezpečnosť a 
zdravie zamestnancov, zákaz vykonávať niektoré práce bez oprávnenia, podmienky 
skladovania materiálov, výrobkov a chemikálií. Samostatnú časť tvorí poučenie, čo je 
pracovný úraz, ako postupovať pri pracovnom úraze, ako sa zisťujú príčiny a zdroj 
pracovného úrazu, ako sa pracovný úraz odškodňuje. Súčasťou vstupného vzdelávania je aj 
poučenie zamestnancov bez elektrotechnickej kvalifikácie. 

Inštruktáž na pracovnom mieste poskytuje novým zamestnancom konkrétne informácie a 
usmernenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na ich pracovných miestach. Jej obsahom  
je objasnenie účelu práce, ktorú bude nový zamestnanec vykonávať, zoznámenie s pracovným 
prostredím, s možnými ohrozeniami života a zdravia a ochranou pred nimi, informovanie o 
doterajších pracovných úrazoch na pracovisku, ich najčastejších zdrojoch a príčinách, 
poučenie o zákaze odstraňovania ochranných zariadení, zorientovanie nového zamestnanca na 
pracovisku (únikové východy, umiestnenie vypínačov energetických médií, lekárničky, knihy 
na evidenciu drobných úrazov, telefónu a telefónnych čísel záchranného systému), poučenie 
zamestnanca bez elektrotechnickej kvalifikácie o bezpečnom používaní elektrických 
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spotrebičov. Súčasťou sú konkrétne požiadavky na správanie nového zamestnanca na 
pracovisku: zákaz obsluhovať stroje a zariadenia bez poverenia na obsluhu, pri opustení 
pracoviska zabezpečenie stroja a zariadenia proti samospusteniu, zákaz zdržiavať sa a 
pohybovať sa bez dôvodu mimo svojho pracovného miesta, zákaz požívania alkoholu a 
omamných látok na pracovisku a zákaz chodiť pod ich vplyvom do práce, povinnosť 
dodržiavať poriadok a čistotu na pracovisku, povinnosť nosiť správny odev a obuv, povinnosť 
každú poruchu a chybu na zariadení hlásiť svojmu nadriadenému, oznámiť zhoršenie 
zdravotného stavu svojmu nadriadenému (hlavne pri rizikových prácach a prácach so 
zvýšeným rizikom úrazu), bezodkladne hlásiť vedúcemu zamestnancovi vznik pracovného 
úrazu a havárie, poučenie ako sa správať v prípade pracovného úrazu a havárie na pracovisku. 

Zácvik v rámci vstupného vzdelávania BOZP má umožniť novému zamestnancovi 
nadobudnutie žiaducich pracovných návykov a pracovných postupov pod dohľadom tzv. 
patróna, ktorým je zvyčajne skúsený zamestnanec. 
 
Výchova a vzdelávanie BOZP 

Výchova a vzdelávanie BOZP je proces cieľavedomého a systematického utvárania a 
rozvíjania vedomostí, odborných schopností, návykov a zručností, formovania uvedomelého 
vzťahu, žiaducich postojov a foriem správania zamestnávateľov, zamestnancov alebo 
fyzických osôb vo vzťahu k úlohám v oblasti ochrany práce, k bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, k vytváraniu 
optimálnych pracovných podmienok, k hodnoteniu rizík a opatreniam zameraných na 
vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich  vznik pracovných úrazov, 
chorôb  z povolania a iných poškodení  zdravia z práce.  

Z hľadiska inštitucionálnej formy tento proces má začínať už v predškolských 
zariadeniach, pokračovať vo všetkých stupňoch vzdelávania a v príprave na povolanie, 
primerane sa realizovať v ekonomickej praxi - v organizáciách a zasahovať i oblasť osvety, 
tzn. vzdelávacie a výchovné aktivity zamerané na najširšie vrstvy populácie. Je súčasťou 
celoživotného vzdelávania, ktorého účelom je neustále zlepšovanie vedomostí, zručností a 
celkových spôsobilostí ľudí, permanentnej kultivácie človeka, jeho rozvoja a zvyšovania 
poznatkovej úrovne vo všetkých obdobiach života.  

Úlohy súvisiace s výchovou a vzdelávaním BOZP sú zakotvené v dokumentoch 
Medzinárodnej organizácie práce, v legislatíve Európskej únie ako aj v legislatíve Slovenskej 
republiky. Dotýkajú sa funkcií štátu a ukladajú povinnosti zamestnávateľským subjektom.   

Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonávať výchovu a vzdelávanie BOZP (resp. 
výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce) ako podnikateľskú činnosť na základe 
oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce. 
 
Výchova k bezpečnému konaniu a správaniu a k BOZP v základných školách a 
v predškolských zariadeniach 

Predškolská výchova 

Cieľom predškolskej výchovy k bezpečnému konaniu a správaniu je  formovanie 
pozitívneho vzťahu dieťaťa k ochrane života, vlastného zdravia a zdravia iných ľudí, 
vypestovanie povedomie zásad bezpečného konania a správania, posilňovanie zdravého 
životného štýl včasným a odborným informovaním o škodlivých látkach, formovanie vzťahu 
detí k životnému prostrediu, k jeho ochrane, zaistenie informovanosti o bezpečnom pohybe vo 
svojom okolí a v prírode a o možných ohrozeniach v prostredí, vypestovanie návyky 
bezpečnej manipulácie s hračkami, s niektorým náradím, návyky bezpečného správania sa pri 
hrách, pri športových činnostiach a iných činnostiach. Na základe takto orientovanej výchovy: 
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- dieťa má povedomie existencie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vie že 
dospelí sa v zamestnaní musia bezpečne správať a že ich životy a zdravie je v zamestnaní 
chránené, 

- pozná, že svojim nesprávnym konaním môže ublížiť sebe alebo iným, pozná zásadu „Čo 
nechceš, aby robili tebe, nerob to iným“, 

- vie sa orientovať v blízkom okolí a v prírode, pozná možné ohrozenia, 
- pozná zákaz dotýkať sa niektorých vecí a zariadení, pozná nebezpečenstvo vyplývajúce 

z ostrých predmetov, horúcich predmetov, ťažkých predmetov, elektrických zariadení, 
- má vypestované bezpečné návyky manipulácie s hračkami, s jednoduchým náradím, má 

povedomie dodržiavania zásad bezpečného správania a konania pri hrách, športových a 
iných činnostiach, 

- má povedomie o správnej výžive, dodržiavaní pitného režimu, vytváraní zdravého 
prostredia, 

- pozná nebezpečenstvo vyplývajúce z neporiadku, z nečistoty, zo špinavých predmetov, 
má vypestované návyky dodržiavania hygienických zásad a poriadku, 

- pozná účinok škodlivých faktorov životného prostredia, pracovného prostredia 
a domáceho prostredia: hluku, zlého osvetlenia apod. 
Pre dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné zvýšiť právne vedomie učiteliek 

a riaditeliek materských škôl a ich poznatkovú úroveň z oblasti BOZP a do prípravy na ich 
povolanie, ako aj do ďalšieho vzdelávania včleniť povinný predmet Výchovu k bezpečnému 
konaniu a správaniu a k BOZP. 

 
Výchova v základných školách a výchovných zariadeniach  

Cieľom výchovy k bezpečnému konaniu a správaniu v základných školách a výchovných 
zariadeniach je:  
- formovať postoje a hierarchiu hodnôt žiaka v zmysle skutočností, že človek, ktorý dokáže 

organizovať svoj život zdravo a zmysluplne, zaujíma sa o iných ľudí a dokáže im 
pomáhať v prípade zdravotnej alebo inej núdze, je pripravený pre zdravý osobný, 
pracovný  a rodinný život a individuálnu sebarealizáciu, 

- viesť žiakov za ich aktívnej účasti k zlepšovaniu pracovného prostredia, k dodržiavaniu 
hygienických zásad a zásad bezpečného konania a správania a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

- formovať u žiakov právne vedomie, viesť ich k dodržiavaniu hygienických, dopravných, 
požiarnych a iných predpisov a pokynov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a pri iných činnostiach, 

- zabezpečiť pre žiakov osvojenie si súboru bezpečných komunikačných a pracovných 
návykov a zručností, ktoré budú základom bezpečného správania v ich budúcej profesii, 

- na základe prepracovaného systému výchovy k bezpečnému správaniu a konaniu 
zabezpečiť naplnenie uvedených cieľov aj v záujmovej činnosti. 

Výchovou sa má dosiahnuť, že žiak  
- pozná zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie, 
- orientuje sa v školskom a domácom prostredí, pozná spôsoby konania v prípade 

mimoriadnych udalostí, pri ľahkých úrazoch, vie komu má v škole ohlásiť úraz, pozná 
telefónne čísla rodičov do zamestnania, pozná únikové cesty v škole, vie, kde je 
zdravotné stredisko, požiarny útvar, polícia, pozná ich telefónne čísla,  

- pozná princípy ergonómie ako súčasti prevencie muskulárno-skeletárnych ochorení 
spôsobených nesprávnymi polohami pri práci, napr. pri práci s počítačom, pri dvíhaní 
bremien apod., 

- pozná požiadavky správnej životosprávy, dôsledky pitia alkoholu a fajčenia, ako aj prvé 
informácie o nebezpečenstve užívania drog, 
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- ovláda zásady bezpečného správania sa v technickom prostredí, význam dodržiavania 
bezpečných pracovných postupov, nepreceňovania vlastnej sily, manipulácie len so 
zariadeniami primeranými veku, 

- pozná nebezpečné účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus a ovláda zásady 
bezpečnej práce a zaobchádzania s elektrickými zariadeniami, 

- pozná zásady bezpečného správania sa a konania z hľadiska hygieny, používania 
spotrebičov a malej mechanizácie doma, v záhrade, pri vykonávaní jednoduchých 
činností, 

- pozná a ovláda zásady bezpečného konania a správania pri hrách, športových činnostiach, 
rekreačných aktivitách a pri záujmových činnostiach, 

- v 15. rokoch pozná základné právne normy BOZP, zásady starostlivosti spoločnosti, 
podniku a zástupcov zamestnancov o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, význam 
správnych pracovných postupov, škodlivé faktory pracovného prostredia a spôsob 
ochrany proti ním, význam osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Základným predpokladom dosiahnutia stanovených cieľov je vypracovanie 

medzipredmetových osnov pre výchovu k BOZP, ich včlenenie do pedagogickej praxe a 
zostavenie učebnice. Je potrebné zvýšiť poznatkovú úroveň učiteľov v oblasti BOZP, do 
prípravy na ich povolanie, ako aj do ďalšieho vzdelávania včleniť povinný predmet Výchovu 
k bezpečnému konaniu a správaniu a k BOZP a umožniť učiteľom získať špecializáciu pre 
výchovu k BOZP, pripraviť programy špecializačného štúdia, napr. formou postgraduálneho 
štúdia. 
 
Výchova a vzdelávanie BOZP v príprave na povolanie 

Výchova v stredných školách a v príprave na povolanie 
V príprave na povolanie je potrebné systematické uplatňovanie výchovy a vzdelávania 

k BOZP jednak v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov, jednak v odborných predmetoch, 
a to včlenením problematiky BOZP do osnov – vzdelávacích kurikul. Cieľom  výchovy a 
vzdelávania BOZP je formovať pozitívny vzťah žiakov k telesnému a duševnému zdraviu, 
objasniť význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci z humánneho, 
etického a ekonomického hľadiska, pripraviť žiakov na bezpečný výkon ich budúceho 
povolania.  

Absolventi stredných škôl majú 
- poznať základné právne normy zaisťujúce BOZP a uvedomovať si priamu súvislosť 

medzi rešpektovaním práva a BOZP, 
- byť informovaní o úlohách manažmentu v starostlivosti o pracovníkov z hľadiska BOZP, 
- ovládať zásady bezpečnosti práce s počítačom a mať poznatky o možnostiach využívania 

výpočtovej techniky pri riadení starostlivosti o BOZP, 
- poznať bezpečné pracovné postupy svojho budúceho povolania a mať konkrétne 

poznatky o zásadách BOZP pri jeho výkone, 
- poznať základné povinnosti zamestnávateľa v prevencii pracovnej úrazovosti a chorôb 

z povolania,  
- poznať základné práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP.  

Príprava na povolanie na vysokých školách 
Do študijných programov vysokoškolského štúdia je potrebné včleniť tzv. spoločný 

základ z oblasti ochrany práce orientujúci študentov v uvedenej problematike ako budúcich 
zamestnancov, zamestnancov v pozíciách manažérov i zamestnávateľov. Podľa študijných 
odborov primerane včleniť do prípravy na povolanie problematiku BOZP zohľadňujúcu 
špecifikum budúceho povolania. Cieľom je  sprostredkovanie informácií potrebných pre 
pochopenie významu zdravia a bezpečnosti ľudí ako základu pre osobný rozvoj a rozvoj 
spoločnosti, posilňovanie pozitívneho vzťahu vysokoškolsky vzdelaných ľudí k vlastnému 
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zdraviu, zdraviu iných občanov a zamestnancov, zabezpečiť informovanosť o legislatíve EÚ a 
domácej legislatíve v predmetnej oblasti, pomáhať uplatňovať princípy BOZP v praxi, a tým 
zdokonaľovať životné a pracovné podmienky, zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce a výroby. 

Profil absolventa vysokoškolského štúdia z hľadiska BOZP: 
- absolvent vysokoškolského štúdia je orientovaný v problematike BOZP, pozná základnú 

legislatívu a je informovaný o riadení ochrany práce v SR, 
- pozná základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pozná povinnosti 

zamestnávateľa v predmetnej oblasti a práva a povinnosti zamestnancov, 
- vie uplatňovať  zásady BOZP pri výkone svojho povolania, 
- zmeny v legislatíve BOZP dotýkajúce sa výkonu  jeho povolania dokáže transformovať 

na podmienky organizácie v ktorej je zamestnaný.  
 

Výchova a vzdelávanie BOZP vedúcich zamestnancov (vrcholového manažmentu,  
manažmentu prvej línie – majstrov, predákov apod.) 

Za úroveň podmienok BOZP v organizácii zodpovedá zamestnávateľ, teda predovšetkým 
vrcholový manažment. Cieľom výchovy vrcholového manažmentu, ale i majstrov je 
presadzovať vysokú úroveň BOZP a zaviesť nové metodické prístupy k ochrane 
zamestnancov, prehĺbiť pochopenie nového prístupu k BOZP, zodpovednosti za bezpečné 
pracovné podmienky, zabezpečiť poznanie a plnenie ustanovení právnych noriem z oblasti 
BOZP, zvýšiť právne vedomie manažmentov podnikov v oblasti BOZP a poskytnúť 
manažmentu vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť a zdravie 
na pracovisku.  

Vedúci zamestnanec má 
- poznať základné právne predpisy na zaistenie BOZP, vie sa nimi riadiť,  
- poznať svoju zodpovednosť za BOZP v organizácii, svoje práva a povinnosti,  
- poznať riziká na pracovisku a spôsoby ochrany proti nim, 
- poznať predpisy BOZP vzťahujúce sa na ním riadenú činnosť, bezpečné pracovné 

postupy a využívať ich vo svojej riadiacej práci. 
Správne volenými vzdelávacími postupmi je potrebné systematicky zvyšovať právne 

vedomie manažmentov subjektov výroby, prevádzok a služieb a včleniť do riadiacich 
systémov organizácií systém riadenia BOZP. V podnikovej praxi existuje a prelína sa 
niekoľko relatívne samostatných systémov riadenia. Systém riadenia BOZP sú vlastne zásady 
a opatrenia na dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad ochrany 
zamestnancov pri práci, neustále zlepšovanie pracovných podmienok a pracovnej disciplíny a 
celkovej výkonnosti zamestnancov.  

Realizácia riadenia si vyžaduje aj zohľadňovať zákonitosti ľudského správania 
využívaním individuálnych osobitostí, regulovaním sociálneho styku a zoskupovania, 
utváraním primeranej sociálnej klímy apod. Skutočnosť, že výsledky riadenia sa dotýkajú 
menších či väčších skupín ľudí, rozširuje komponenty riadenia o sociálne dimenzie. Každý 
vedúci pracovník by si mal preto okrem „technických kompetencií“ osvojiť určité penzum 
poznatkov  súvisiacich s ľudským činiteľom. Obsahom vzdelávania vedúcich pracovníkov by 
mali byť aj otázky nežiadúcich faktorov práce a pracovného prostredia s ich dôsledkami 
prostredníctvom „lámania sa“ cez človeka na jeho psychiku a psychosomatiku. (Rovnako 
táto problematika by nemala chýbať v odbornej príprave bezpečnostných technikov a 
v školení zástupcov zamestnancov.  U posledne menovaných by vzdelávanie nemalo 
obchádzať témy optimálnej komunikácie v sociálnom kontakte a vyjednávanie.) 

Vrcholový manažment 
Vstupnú inštruktáž vykoná vedúci útvaru BOZP, resp. bezpečnostný technik. V obsahu sa 

zameria na hlavné zásady BOZP a prevencie pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania, na 



 253

povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, na jeho zodpovednosť za zverený riadený úsek, 
resp. podnik, na existujúci systém riadenia BOZP v podniku, na stav pracovnej úrazovosti a 
chorôb z povolania v podniku a jeho príčiny, v rámci prehliadky pracoviska (podniku) 
upozorní ho na prípadné rizikové práce, pracoviská so zvýšeným výskytom úrazov a chorôb 
z povolania, pracoviská a činnosti so zvýšeným rizikom úrazu. Poskytne vedúcemu 
zamestnancovi odbornú literatúru a súvisiace právne predpisy. Overenie vedomostí vykoná 
formou porady k ďalšiemu riadeniu BOZP v podniku. Opakované vzdelávanie vrcholového 
manažmentu je vhodné vykonať dodávateľsky oprávneným vzdelávacím subjektom. 

Manažment prvej línie – majstri, predáci, vedúci skupín apod. 
Vzdelávanie majstrov (a ostatných manažérov prvej línie) v oblasti BOZP vychádza z ich 

úloh v prevencii pracovnej úrazovosti, ktorými sú každodenný: 
- dozor nad dodržiavaním predpisov a pokynov BOZP, usmerňovanie riadeného tímu a 

upozorňovanie na existujúce nedostatky, 
- dozor nad dodržiavaním schválených pracovných postupov, 
- kontrola bezpečnosti strojov a technických zariadení, 
- kontrola bezpečnostných zariadení a ostatnej bezpečnostnej techniky, 
- kontrola používania predpísaných OOPP, 
- kontrola poriadku na pracovisku, riadenie prác pri uskladňovaní materiálu a výrobkov, 
- kontrola dodržiavania hygienických predpisov a vytvárania vhodných pracovných 

podmienok, 
- kontrola protipožiarnej ochrany na pracovisku, 
- odstraňovanie nedostatkov ihneď po ich zistení, 
- kontrola poriadku a čistoty na pracovisku, stavu osvetlenia, vykurovania a vetrania, 
- kontrola vhodnosti odevu a obuvi zamestnancov. 
- Vstupné vzdelávanie vykonáva odborný pracovník BOZP – bezpečnostný technik. 

Zameria sa hlavne na: 
- všeobecne platné právne predpisy BOZP, 
- podnikové predpisy, úpravy a dokumenty BOZP, 
- existujúci systém riadenia BOZP v podniku,  
- stav pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania v podniku a ich príčiny, 
- druhy nebezpečenstiev, ohrozenia a hodnotenie rizík na majstrovskom úseku (resp úseku 

riadenom príslušným manažérom prvej línie),  
- rizikové práce, pracovné miesta so zvýšeným výskytom úrazov a chorôb z povolania, 

pracoviská a činnosti so zvýšeným rizikom úrazu, 
- hygienické podmienky na pracovisku. 

Vstupná inštruktáž na pracovnom mieste je zvyčajne zameraná na špecifiká a aktuálne 
úlohy BOZP na riadenom úseku, vrátane prerokovania výsledkov analýzy rizík. Overenie 
vedomostí sa zvyčajne vykonáva formou porady k problematike zabezpečenia úloh BOZP na 
príslušnom úseku. 

Opakované vzdelávanie manažérov prvej línie je vhodné vykonať dodávateľsky 
oprávneným vzdelávacím subjektom. 
 
Workshop 

 Forma organizácie kurzu spočívajúca vo výmene a porovnávaní názorov a skúseností, 
v spoločnom hľadaní a nachádzaní riešení problémov, k nácviku zručností, a to za riadenia 
samotných účastníkov – participantov. Vo výchove a vzdelávaní BOZP je táto forma určená 
väčšinou pre cieľové skupiny, akými sú vedúci zamestnanci – vrcholový i operačný 
manažment, odborníci BOZP, lektori BOZP apod. 
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Zaškoľovanie 

 Proces prípravy jednotlivca na výkon určitých jednoduchých pracovných činností, 
umožňujúci mu výkon povolania, pre ktoré nemá kvalifikáciu, ale tiež príprava zamestnanca 
pri preradení na inú prácu alebo pracovisko, príp. pri zmene pracovných postupov súvisiacich 
so zmenou zariadenia. Zaškoľovanie zaisťuje zvyčajne zamestnávateľská organizácia, obsah 
z oblasti zaistenia BOZP zodpovedá vstupnej inštruktáži na pracovnom mieste a vstupnému 
zácviku.  
 
Zdravotná výchova  

Výchova zameraná na podporu zdravia, prevenciu ochorení a zdravotných rizík, na 
zdravý životný štýl. Keďže bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo svojom systéme 
predstavuje aj opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a prevenciu pred chorobami 
z povolania, zdravotná výchova a výchova a vzdelávanie BOZP majú viacero styčných 
bodov, resp. niektoré tematické celky sa prekrývajú. 
 
Zručnosť  

Spôsobilosť človeka vykonávať určité činnosti. Získava sa cieľavedomým  
systematickým zácvikom a praxou. Z hľadiska BOZP v procese získavania zručností má 
veľký význam nadobúdanie žiadúcich, správnych a bezpečných pracovných návykov. 
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XII.    Ochrana životného prostredia 
 

Adaptácia  

Časovo-priestorové prispôsobovanie sa určitým podmienkam a vplyvom životného 
prostredia, alebo prispôsobovanie si, resp. tvorenie umelého prostredia vzhľadom na 
potreby, zámery, prípadne činnosti subjektu. Adaptácia je zahŕňa nielen reakcie jedného 
organizmu, ale aj proces prispôsobenia štruktúry a funkcií organizmov a populácií 
podmienkam životného prostredia. Adaptačné mechanizmy sa uplatňujú na rôznej úrovni, 
napr. molekulovej, bunkovej, tkanivovej, orgánovej, ale aj na úrovni celého organizmu a 
celých  systémov, resp. populácií. Základom každej adaptácie je reaktivita tzn. schopnosť 
organizmu reagovať na zmeny prostredia. Má veľký význam ako prostriedok spojenia 
organizmu s prostredím, ktoré ho obklopuje. Reakcia pri dlhodobom alebo opakovanom 
podnete môže pomocou spätnej väzby ovplyvniť aktivitu príslušných procesov tak, že nastane 
úprava fyziologických funkcií tzn. adaptácia. Adaptácia má pomalší priebeh ako reakcia a 
predpokladá zmenu vnútorného prostredia s následnou prestavbou fyziologických funkcií. 
Môže trvať niekoľko dní až mesiacov. Individuálna adaptácia je charakteristická pre 
jednotlivca určitého druhu. Prejavuje sa počas individuálneho života. Človek patrí 
k najadaptabilnejším tvorom. 

K individuálnej adaptácii sa zaraďuje aj plasticita, tzn. schopnosť organizmu prispôsobiť 
sa v rannom období existencie nedostatku potravy.  

Zvláštnym druhom adaptácie je imunita, ktorá sa uskutočňuje na princípe enzýmovej 
indukcie. Napr. počas epidémie sa niektoré populácie v krátkej dobe adaptujú na nový, 
predtým pre organizmus neznámy faktor. Okrem obranného charakteru má imunita na 
organizmus aj negatívny vplyv, ktorý sa prejavuje alergickou reakciou, neznášanlivosťou 
tkanív po transplantácii apod.  

Ďalším druhom adaptácie je aklimatizácia, ktorá zvyšuje toleranciu a výkonnosť osôb 
zotrvávajúcich dostatočne dlho v nových klimatických podmienkach. Vzniká ako odozva na 
jeden zmenený klimatický faktor alebo na komplex faktorov. Zahŕňa adaptačné zmeny na 
nové prostredie, ktoré sa dostavujú v priebehu krátkeho obdobia, obyčajne niekoľkých dní až 
týždňov. Organizmus v novom prostredí, kde vonkajšie vplyvy prekračujú kapacitu bežných 
nervových a hormonálnych reakcii, sa dostáva do stresu a poplachovou reakciou mobilizuje 
založené regulačné mechanizmy. Aktuálne sú napr. adaptačné procesy po príchode do trópov, 
vysokohorských podmienok, chladu apod. Po počiatočných problémoch (termoregulačné 
výkyvy, potenie, zvýšenie srdečnej aktivity, pokles výkonnosti) dochádza k stabilizácii. 
Aklimatizačné zmeny sú reverzibilné a po návrate do pôvodného prostredia ustupujú. 

Aklimácia je podobná reakcia organizmu ako pri aklimatizácii avšak vyvolaná 
v laboratórnych podmienkach. 

Civilizačné adaptácie sa vyskytujú sa iba v ľudskej populácii (napr. obliekanie, bývanie, 
výživa, očkovanie a užívanie liekov atď.). Často prekrývajú aj biologické adaptácie. Tieto 
adaptácie sú vlastné nielen jedincom, ale aj populáciám, a prenášajú sa na nasledovné 
generácie negenetickou cestou (výchovou a odovzdávaním sociálne kultúrnych tradícií). 
Civilizačné adaptácie sú často pohotovejšie i výraznejšie ako genetické a človek ich 
predpokladá, ak sa ma prispôsobovať závažným zmenám v prostredí. 

 
Čistenie odpadových vôd 

Najvýznamnejší spôsob zvyšovania akosti povrchových vôd. Hlavnými produktmi 
čistenia sú vyčistená odpadová voda, so zostatkovým znečistením, ktoré je dané účinnosťou 



 256

čistiarenskej technológie, kal a plyn. Čistiarensky proces sa uskutočňuje v čistiarni 
odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd je závislý na ich pôvode. Komunálne 
(splaškové) odpadové vody obsahujú veľké množstvo organických látok (z potravy, výkalov). 
Priemyselné odpadové vody alebo iné odpadové vody (napr. z nemocníc) sa musia čistiť 
podľa špeciálnych požiadaviek, napr. sa musia dezinfikovať a toxické látky sa musia 
odstraňovať pred vypúšťaním vody z čistiarne. 

Najjednoduchším zariadením na odstraňovanie odpadových vôd je žumpa. Je to 
vodotesná nádrž, z ktorej sa obsah pravidelne vyváža. Ďalším zariadením je biologický septik, 
kde pomocou biologických procesov dochádza k separácii nežiadúcich látok. Na podobnom 
ale zložitejšom princípe je založený čistiaci proces v malej biologickej čistiarni. Vo väčších 
sídlach sú budované veľké čistiarne odpadových vôd, do ktorých sa odpadové vody 
privádzajú kanalizáciou. V súčasnosti sa najčastejšie používa mechanicko-biologické čistenie  
s anaeróbnou stabilizáciou kalu, pričom a využívajú rôzne modifikácie posledných stupňov 
zneškodňovania kalu. Ak je účinok tohoto čistenia nedostačujúci zaraďujú sa do čistenia  
ďalšie čistiarenské procesy. Sú to procesy dočisťovania vôd biologicky vyčistených. Ak sú 
tieto ďalšie procesy zaradené za mechanicko-biologické čistenie, ide o tretí stupeň čistenia.  

Technológia čistenia odpadových vôd obsahuje niektoré z nasledujúcich procesov alebo 
ich kombinácií. Sú to: vyrovnávanie množstva a akosti, cedenie, sedimentácia, flotácia, 
fyzikálno-chemické a chemické čistenie, prirodzené biologické čistenie, aktivácia, 
biofiltrácia, dočisťovanie biologicky vyčistených odpadových vôd a dezinfekcia. Ich cieľom 
je dosiahnutie požadovanej kvality vody. Pri čistení ide o odstraňovanie znečisťujúcich látok 
organického pôvodu alebo anorganických znečisťujúcich látok, resp. oboch súčasne. Na 
odstránenie organických látok biologicky ťažko rozložiteľných alebo toxických sa musia 
použiť chemické alebo fyzikálno-chemické spôsoby, keďže biologické spôsoby sú neúčinné. 
Z chemických procesov sú najvýznamnejšie oxidácia a spaľovanie. Z fyzikálno- chemických 
sú to najmä absorbčné zrážanie, adsorbcia, extrakcia, flotácia a odvetrávanie. Na odstránenie 
organických látok ľahko odbúrateľných sa používajú predovšetkým aeróbne biologické 
procesy. Na biologické čistenie sa niekedy používajú aj pôdne filtre a tzv. koreňové čistiarne 
odpadových vôd, alebo plytké rybníky. Voda sa nechá pomaly pretekať vyhradeným územím 
a pôdne mikroorganizmy ju zbavia až 95% nečistôt. Vzniknutý kal sa necháva vyhniť a potom 
sa vyváža na polia, alebo sa spaľuje. Na odstránenie anorganických látok toxického 
charakteru sa používa zrážanie, oxidácia, redukcia, iónová výmena, adsorbcia a iné procesy. 

 
Čistiareň odpadových vôd 

Vodohospodársky objekt, v ktorom sa zneškodňujú odpadové vody vrátane 
zneškodnenia, likvidácie alebo využitia vzniknutých produktov. Podľa druhu čistených vôd 
sa rozoznávajú čistiarne mestských, priemyselných, poľnohospodárskych a iných odpadových 
vôd. Čistiarne spravidla pozostávajú z dvoch technologických liniek a to z linky 
zneškodňovania odpadových vôd a linky zneškodňovania kalu. V každej linke prebiehajú 
procesy s určitým technologickým cieľom. Technologická linka zneškodňovania vôd tzn. 
vlastné čistenie odpadových vôd obsahuje zariadenia na čistenie mechanické, biologické, 
chemické alebo fyzikálno-chemické. Kalové hospodárstvo tvoria objekty a zariadenia 
technologickej linky zneškodňovania kalu. Zloženie technologických liniek závisí najmä od 
kvality a množstva odpadových vôd, ako aj požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody. 

Po privedení odpadových vôd kanalizačnou sieťou do čistiarne sa najskôr na hrabliciach 
z nej odstránia veľké nečistoty (papier a pod.) potom sa v lapačoch piesku zachytia drobné 
nečistoty (piesok a pod.) a v tukových lapačoch sa zachytávajú mastné nečistoty (usadzujú sa 
na hladine, odkiaľ sa zhrabujú a zvyčajne sa spaľujú). Nasledujúcimi sedimentačnými 
nádržami preteká voda pomaly (0,01 m/s) a sedimentujú tam aj častice menšie ako 0,01 mm. 
V tejto mechanickej časti sa odstráni asi 70% pevných nečistôt a BSK5 sa zníži o 40%. Potom 
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voda prechádza biologickým filtrom, ktorý je založený na schopnosti vodných aeróbnych 
mikroorganizmov využívať zostatkové bielkoviny, cukry a tuky pre svoj život, rozkladať ich, 
uvoľňovať oxid uhličitý, dusitany, fosfáty a iné látky. Najjednoduchším spôsobom 
biologického filtra je vyhnívacia nádrž. V súčasnosti sa najčastejšie používa čistenie tzv. 
aktívnym kalom. Mikroorganizmy sa v podobe vločiek (aktivovaného kalu) zavádzajú priamo 
do prevzdušňovanej vody v aktivačných nádržiach. Na konci procesu sa zachytáva kal 
v usadzovacej nádrži. Jej menšia časť obsahu sa vracia do aktivačných nádrží, väčšia časť sa 
vyváža na kalové polia. Prečistená odpadová voda sa ďalej môže čistiť chemicky. Ustálenú 
štruktúru majú čistiarne mestských odpadových vôd a z niektorých odvetví potravinárskeho 
priemyslu. Keďže je rozmanitosť v kvalite priemyselných a poľnohospodárskych odpadových 
vôd, nie je možné pre ich čistenie navrhovať univerzálne technologické súbory. 
 

Degradácia pôdy 

 Fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie pôdy (najmä 
poľnohospodárskej). Proces, pri ktorom stráca pôda svoje funkcie, schopnosti alebo znižuje 
sa jej hodnota. Je to proces, pri ktorom nastáva vylúhovanie pôdneho profilu a zníženie 
úrodnosti. 

K degradácii dochádza najmä v dôsledku: 
- erózie - často spôsobí úplnú stratu úrodnosti (vodná a veterná erózia). Prirodzená erózia 

ako súčasť procesov v pôde nemá obvykle vážne dôsledky, lebo pôda ohrozovaná 
prirodzenými procesmi je vzápätí nahradená pri pôdotvorných procesoch. V dôsledku 
antropogénnej erózie však dochádza k strate pôdy.  

- zhutnenia - nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej 
hmotnosti. Vzniká v dôsledku nesprávnych osevných postupov a postupov hnojenia, 
nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej techniky. 

- acidifikácie - (zníženie hodnôt pH, zvýšenie obsahu aktívneho hliníka). Acidifikačné 
trendy u pôd s nízkou hodnotou pôdnej reakcie sa perspektívne môžu odraziť v zhoršení 
hygienického stavu životného prostredia vo zvýšenom prieniku rôznorodých polutantov, 
predovšetkým ťažkých kovov a hliníka do potravinového reťazca. 

- kontaminácie rizikovými látkami – vyskytujú sa v pôdach v rôznych koncentráciách a  
formách. Rôzny je aj ich pôvod a zdroj. Môžu vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych, 
chemických a biologických vlastností pôdy. Patria k ním napr.: kadmium, olovo, chróm, 
zinok, nikel, kobalt, selén ai. 

- pôsobenia škodlivých rastlinných a živočíšnych organizmov a mikroorganizmov, 
- zníženia obsahu humusových látok v pôde, (hlavne v orných pôdach), čo je spôsobené 

nedostatočným prísunom kvalitnej organickej hmoty do pôdy v sledovanom období. 
- obmedzenia tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzeného zníženia biologickej aktivity 

v pôde. 
K degradácii pôdy dochádza aj jej znečisťovaním čo súvisí so zanášaním cudzorodých 

látok do pôdy v dôsledku poľnohospodárskej, lesohospodárskej alebo priemyselnej činnosti.  
Dôsledky degradácie pôdy : 

- strata úrodnosti pôdy, 
- prenos zdraviu škodlivých látok do potravinového reťazca, 
- vplyv na zdravie živých organizmov a človeka. 
 
Dezinfekcia vody 

Jeden zo spôsobov čistenia vody. Cieľom dezinfekcie je zneškodniť patogénne mikroorganizmy, 
zamedziť ich šíreniu v rozvodnej sieti a zneškodniť anorganické a organické látky prítomné vo vode.  
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Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania musí byť 
zdravotne ošetrená dezinfekciou. Druh a spôsob jej dezinfekcie schvaľuje príslušný orgán na 
ochranu zdravia . Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak : 
a) je vodný zdroj spoľahlivo chránený, 
b) voda vo vodnom zdroji dlhodobo spĺňa hygienické limity, 
c) preukázateľne nehrozí kontaminácia vody v rozvodnej sieti. 

Účinnosť procesu dezinfekcie závisí od fyzikálnych, chemických a mikrobiologických 
vlastností vody, charakteru a dávky použitého oxidačného činidla a technologickej schémy 
čistenia. Dezinfekcia sa väčšinou vykonáva chemickým procesom tzv. chloráciou. 
Chlórovanie sa môže uskutočňovať plynným chlórom, chlóramínmi, chlórnanom sodným, 
chlórnym vápnom alebo oxidom chlóru. Kontakt vody s chlórom musí byť aspoň 20-30 
minút. Príslušná norma na pitnú vodu stanovuje pre obsah aktívneho chlóru v pitnej vode 
minimálnu hodnotu 0,05 mg.l-1 a maximálnu hodnotu 0,3 mg.l-1. 

Aplikujú sa aj ďalšie spôsoby dezinfekcie vody, a to najmä ozonizácia a dezinfekcia 
ultrafialovým žiarením. Na ozonizáciu sa používa ozón rozpustený vo vode. Má baktericídne 
účinky a uvádza sa, že ničí aj vírusy. Zostatková koncentrácia po desiatich minútach má byť 
0,2 mg/l. Nemá reziduálny účinok, preto sa voda musí obyčajne ešte dodatočne chlórovať. Na 
dezinfekciu sa ďalej používa ultrafialové žiarenie. Je veľmi účinné a ničí aj vírusy, ale 
nepôsobí do väčšej hĺbky ako 20 -30 cm. Okrem toho musí byť dezinfikovaná voda úplne 
číra. Ani tento spôsob dezinfekcie nemá reziduálny účinok. 

 
Ekológia 

Vedná disciplína zaoberajúca sa vzťahmi a procesmi prebiehajúcimi medzi živými 
organizmami navzájom a ich prostredím. Je biologickou vedou o súvislostiach v prírode . 

Termín „ekológia“ navrhol nemecký biológ Ernst Haeckel.(1866). V druhej polovici 
19.storočia ju prvýkrát charakterizoval ako samostatný vedný odbor, ktorý skúma „ekonómiu 
prírody“. Haeckel svoju pôvodnú definíciu upravil v roku 1879: „Ekológia je veda o ekonómii 
prírody“. Tento smer sa v poslednej dobe najviac rozvíja. V súčasnosti sa často používa 
definícia zavedená Odumom (1977) ako „veda o štruktúre a funkcii“. 

Základným princípom ekológie je interdisciplinárny prístup k štúdiu životného 
prostredia, vrátane životného prostredia človeka. Ekológia poskytuje teoretické a praktické 
poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Rozsiahlosť problematiky ekológie si 
vynútila členiť tento odbor na čiastkové disciplíny. Základné členenie je na ekológiu 
všeobecnú (zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť 
organizmov) a na ekológiu špeciálnu (študuje životné podmienky organizmov v rôznych 
typoch prostredia) a použitú (aplikovanú). Ekológia sa ďalej člení na ekológiu 
mikroorganizmov, ekológiu rastlín a živočíchov. Podľa jednotlivých taxonomických skupín, 
napr. na ekológiu hmyzu, ekológiu rýb, cicavcov atď., Ekológia človeka skúma vzťah človeka 
k prostrediu. 

Podľa úrovne biotickej organizácie ekologického systému sa ďalej člení:  
- autekológiu - skúma vzťahy jedincov toho istého druhu k prostrediu, 
- synekológiu – (cenológiu), ktorá študuje štruktúry, funkcie a produktivitu celých 

spoločenstiev, 
- demekológiu (ekológiu populácií), zameranú na výskum štruktúry a dynamiky populácií;  
- ekológiu krajiny – skúma vzťahy medzi organizmami a ich prostredím na veľkých 

častiach zemského povrchu. 
Základnými ekologickými pojmami sú: 

- biotop – životný priestor, kde žije jedinec. 
- stanovište – topograficky vymedzený priestor, kde žije jedinec - topograficky vymedzený 

biotop. 
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- zoocenóza – zložité spoločenstvá živočíchov žijúcich na určitom území. 
- fytocenóza – zložité spoločenstvá rastlín žijúcich na určitom území. 
- Biocenóza - zložité spoločenstvá organizmov žijúcich na určitom území. 
- ekosystém - priestorová časť biosféry, zložená z funkčného celku živých organizmov a z 

prostredia, má osobitnú stavebnú (statickú) a funkčnú (dynamickú) štruktúru. Stavebnú 
štruktúru tvorí zložka anorganická (abiocén, ekotop) a zložka organická (biota). Ekotop 
pozostáva z fyzikálnych faktorov prostredia, geologického podkladu a klimatického 
režimu. Organickú zložku budujú jednotlivé spoločenstvá, ktoré spoločne vytvárajú 
biocenózu. Funkčná štruktúra ekosystému predstavuje komplex pochodov viazaných na 
cirkuláciu látok a tok energie, ako aj na riadenie a vývoj celého  

- biosféra – súhrn všetkých ekosystémov na Zemi. 
- populácia – súbor geneticky relatívne homogénnych jedincov určitého druhu všetkých 

vývinových stupňov, ktoré obývajú spoločné geograficky ohraničené územie (lokus) v 
danom časovom úseku a ktoré si môžu vymieňať genetické informácie. Jednotlivé 
populácie sa od seba odlišujú početnosťou, ktorú do istej miery určuje veľkosť nimi 
obývaného územia. 

- spoločenstvá – populácie niektorých druhov mikroorganizmov, rastlín a živočíchov 
vyskytujúce sa v určitých abiotických podmienkach spoločne nadväzujú medzi sebou 
vzťahy. Umelo vytvorené spoločenstvá sú druhovo chudobné a nestabilné. Prírodné 
spoločenstvá majú druhovú rozmanitosť. 

- ekoton – prechodné pásmo medzi jednotlivými spoločenstvami. 
- ekologická katastrofa - nepriaznivé znehodnotenie, poškodenie životného prostredia s 

katastrofálnymi následkami. Príkladom je hromadné uhynutie rýb v rieke únikom 
škodlivých látok do nej.  

- ekologická kríza – narušený stav v krajine medzi spoločenstvami organizmov a 
prostredím, ktorého obnova do rovnovážneho stavu je možná len po zložitých zásahoch. 

- ekologická obnova - veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou 
opusteného priestoru vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, 
napríklad baníctvom, ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním. 

- ekologická stabilita - vlastnosť, schopnosť krajiny alebo jej zložiek udržiavať si 
samoregulačnými mechanizmami prirodzenú rovnováhu. Ak dôjde jej narušeniu, môže to 
viesť k devastácii krajiny.  

- ekologická ujma – strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca 
poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku 
ľudskej činnosti. 
 

Ekotoxikológia 

Náuka, ktorá študuje škodlivé účinky chemických látok na ekosystém resp. životné 
prostredie. Zaoberá sa toxickými účinkami chemických látok a fyzikálnych agensov na živé 
organizmy, najmä na populácie a spoločenstvá vo vnútri definovaného ekosystému. Zahŕňa 
cesty prenosu týchto agensov a ich interakcií v životnom prostredí. Je to mladá vedná 
disciplína, ktorú prvýkrát charakterizoval René Truhaut v roku 1969. 

Hlavné oblasti štúdia ekotoxikológie : 
- distribúcia znečisťovateľov v životnom prostredí, ich vstup, pohyb, dynamika, 

nahromadenie a premena v životnom prostredí, 
- účinky znečisťovateľov na živé organizmy,  
- hodnotenie rizika predstavovaného chemickými látkami,  
- vyvíjanie nových princípov a postupov pri overovaní správania sa a účinkov chemických 

látok na živé systémy.  
Ekotoxikológia využíva ekotoxikologické testy na testovacích organizmoch a monitoring. 
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Environmentalistika 

Veda o životnom prostredí človeka, ktorá skúma potrebu ochrany a tvorby životného 
prostredia človeka.  

Environmentalistika sa poníma ako odbor zaoberajúci sa vzťahmi a procesmi medzi 
všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú. Veľký rozsah a 
rôznorodosť ľudských aktivít a špecifickosť ich pôsobenia na prostredie neumožňujú 
jednoznačne formulovať náuku o životnom prostredí, tzn. environmentalistiku, ako vednú 
disciplínu. Člení sa na smery a zamerania, pretože pri riešení environmentálnych problémov 
sa uplatňujú prakticky všetky vedné a technické disciplíny. 

Environmentálny - prívlastok, ktorý sa vzťahuje na javy a činnosti týkajúce sa životného 
prostredia človeka.  

Environmentálna etika - zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu 
založené na ľudskej zodpovednosti za zachovania podmienok života na Zemi. Je základom 
stratégie trvalo udržateľného života. 

Environmentálna norma kvality - koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo 
skupiny znečisťujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo v živých organizmoch, ktorú 
nemožno v záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia prekročiť. 

Environmentálna výchova - cieľavedomé osvojovanie si a odovzdávanie vedomostí o 
životnom prostredí a vytváranie kladného a zodpovedného vzťahu k nemu.  

Environmentálny aspekt - časť činností, výrobkov alebo služieb organizácie, ktoré môžu 
súvisieť so životným prostredím. 

Environmentálny audit - systematický zdokumentovaný overovací proces objektívneho 
zisťovania a vyhodnocovania dôkazov. Zisťuje sa v ňom, či špecifikované environmentálne 
činnosti, udalosti, podmienky, systémy manažérstva alebo informácie o týchto záležitostiach  
vyhovujú kritériám stanoveným pre audit. 

Environmentálny  program - opis opatrení, určenie zodpovedností a prostriedkov 
prijatých alebo plánovaných na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych 
cieľov vrátane lehôt na ich dosiahnutie. 

Environmentálne správanie - výsledok riadenia environmentálnych aspektov 
organizáciou. 

Environmentálny vplyv - akákoľvek zmena životného prostredia (nepriaznivá alebo 
priaznivá), ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťou, výrobkami alebo službami 
organizácie. 

 
Environmentálna politika 

Politika, ktorá sa týka všetkých opatrení, ktoré majú za úlohu riešiť konflikty ľudí a 
životného prostredia.  

Sústreďuje sa najmä na :  
- rozdeľovanie (priraďovanie) a monitorovanie využívania životného prostredia a všetkých 

prírodných zdrojov, 
- zaznamenávanie, obmedzovanie a znižovanie škôd a tlakov na životné prostredie,  
- obnovovanie a rekultiváciu a monitorovanie environmentálnych systémov a ich 

využívania,  
- ochranu rastlinných a živočíšnych druhov, krajiny a fungovania životného prostredia, 
- zabezpečovanie služieb pre životné prostredie a uľahčenie jeho prežívania:  
- dodávka kyslíka, vody a iných zdrojov,  
- sledovanie akumulačnej kapacity životného prostredia ako celku.  

Environmentálna politika je základom trvalo udržateľného procesu, ktorý sa vysporadúva 
s procesmi prebiehajúcimi v životnom prostredí a v spoločenskom systéme, ktoré podliehajú 
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neustálym zmenám. Preto sa musí environmentálna politika neustále prispôsobovať  
meniacemu sa prostrediu.  

Životné prostredie sa stalo spoločensko-politickou problematikou začiatkom druhej 
polovice dvadsiateho storočia. Otázky životného prostredia však boli predmetom 
spoločensko-politického sledovania už pred 150 rokmi. História environmentálnych otázok 
začala reakciou na ohrozenie zdravia zvyšujúce sa s rozvojom priemyslu. Zdravotné riziká 
spôsobené napr. smogom a následne vyúsťujúce do tuberkulózy a iných onemocnení boli 
prepojené s ekonomický otázkami. Dochádzalo k úbytku robotníkov a tým znižovaniu 
výkonnosti fabrík. Aj otázka ochrany prírody výrazne ovplyvnila vývoj environmentálnej 
politiky. Environmentálna politika sa zameriava najmä na: 
− toky energie a hmoty zo životného prostredia pre ekonomické účely a späť do životného 

prostredia vo forme odpadov a emisií, 
− ochranu zdrojov, rastlinných a živočíšnych druhov, krajiny a ľudského zdravia, 

vzdelávanie v oblasti životného prostredia, zapojenie zainteresovaných a riešenie 
environmentálnych konfliktov. 
V súčasnosti environmentálna politika nie je len predmetom vládnych zámerov ale aj 

viaceré hospodárske subjekty prezentujú vlastnú environmentálnu politiku. Je to vyhlásenie 
organizácie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové environmentálne správanie, 
ktoré poskytuje rámec na činnosti a na stanovenie environmentálnych cieľov → (Systém 
environmentálneho manažérstva). 
 
Erózia  

Prírodný proces pôsobiaci na pôdu, ale aj na vrchnú časť hornín. Erózia pôdu i 
horninu rozrušuje a voda, ľadovec alebo vietor takto uvoľnené častice prenáša na iné miesto. 
Erózia je prírodný jav, ktorý sa uskutočňuje aj bez účasti človeka. Je vážnym ohrozením pôdy 
lebo predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok 
živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy. 

Rozlišuje sa viac druhov erózie, v SR sa najčastejšie sa vyskytuje veterná a vodná erózia. 
Urýchľuje sa orbou po spádniciach, odstraňovaním medzí, nesprávnymi osevnými postupmi, 
zväčšovaním lánov polí bez ochrany lesov a krovín, v dôsledku ťažby v lesoch, používaním 
ťažkých mechanizmov apod. Veterné erózie sa prejavujú najviac v Severnej Amerike a 
Afrike. Na južnom Slovensku je ohrozených 50% pôdy. Na svahoch je častá vodná erózia a 
pôda sa odplavuje do vodných tokov a nádrží. Ročne sa stráca 0.5 m3 na 1 hektár. Vytvorenie 
1 cm vrstvičky úrodnej pôdy však trvá 160 rokov. 

Vlastník alebo užívateľ poľnohospodárskej pôdy je povinný vykonávať trvalú a účinnú 
protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických 
opatrení podľa stupňa erózie pôdy, ktoré sú: 
a) výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene, 
b) vrstevnicová agrotechnika, 
c) striedanie plodín s ochranným účinkom, 
d) mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou, 
e) bezorbová agrotechnika, 
f) osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom, 
g) usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov, 
h) iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie pôdy. 

V súvislosti s eróziou pôd sa rozlišuje erodovanosť, ako súčasná miera erózie a 
erodovateľnosť, ako potenciálna erózia. 

Erodibilita je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii. Táto vlastnosť pôdy úzko 
súvisí s niektorými jej ďalšími vlastnosťami a v skutočnosti znamená ohrozenie pôdy eróziou, 



 262

alebo jej potenciálnu eróziu tzn. erodovateľnosť, vyjadrenú obyčajne v možných stratách 
pôdy z plošnej jednotky za určitý čas (čo je súčasne intenzita potenciálnej erózie pôdy). 

Potenciálna erózia je teda maximálna možná strata pôdy, ku ktorej by došlo vplyvom 
pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch nebol porastený žiadnou 
protierózne odolnou vegetačnou pokrývkou a neboli by na ňom vybudované žiadne 
antropogénne protierózne zábrany, resp. ďalšie opatrenia. 

Na rozdiel od potenciálnej erózie, reálna (skutočná) erózia, vyjadrená intenzitou pôdnych 
strát, alebo len postihnutím plochy pôdneho povrchu eróziou, hustotou eróznych rýh a 
podobne, znamená erodovanosť pôdy. 

 

Eutrofizácia vôd 

Procesy, pri ktorých sa voda obohacuje živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, 
čo má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť 
k nežiadúcemu zhoršovaniu biologickej rovnováhy a kvality tejto vody. Závisí aj od obsahu 
fosforu a dusíka, od prítomnosti organických látok a od foriem oxidu uhličitého vo vode. 

Zvýšený obsah nutrientov (základných biogénnych prvkov majúcich vzťah k výžive 
organizmov, medzi ktoré patria dusík a fosfor) a vhodné klimatické podmienky podporujú 
najmä v stojatých a pomaly tečúcich vodách nadmerný rozvoj siníc, rias a makrofytov. 
Zvýšená intenzita biologických procesov a následný rozklad odumretej fytomasy sú spojené 
so spotrebou kyslíka, s produkciou látok toxických pre vodné organizmy a látok 
spôsobujúcich zdravotné problémy u človeka. 

V prvej fáze vplyvom nadbytku živín dochádza k premnoženiu vodných rastlín (hlavne 
rias a siníc), voda zozelenie a vyskytuje sa na nej porast (vodný kvet). Obmedzuje sa výmena 
plynov medzi vodou a ovzduším, z vody postupne sa stráca kyslík. Odumreté rastliny klesajú 
na dno, kde stúpa podiel hnilobných (anaeróbnych) procesov, uvoľňuje sa amoniak, sírovodík 
a pod. a voda sa mení na mŕtvu, páchnucu a nepoužívateľnú. 

Zdrojom antropogénnych emisií látok podporujúcich eutrofizáciu je poľnohospodárska 
činnosť (nadmerná aplikácia hnojív do pôdy, produkcia odpadových látok z chovu zvierat) a 
produkcia splaškových a niektorých priemyselných odpadových vôd. Proces eutrofizácie však 
nezávisí len od prítomnosti uvedených látok vo vode. Na jej rozvoj majú významný vplyv i 
ďalšie faktory, ako sú napr. kyslíkové pomery, obsah oxidu uhličitého, premiešavanie vody, 
hydrologické charakteristiky toku, osvetlenie, teplota a pod. 

Efekt eutrofizácie sa najvýraznejšie prejavuje v jazerách, rezervoároch, pobrežných 
zónach ako aj vo veľkých pomaly tečúcich riekach. 
 
Hygiena životného prostredia 

Medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu životného prostredia a spôsobu 
života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva vytváraním vhodných podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. 
prispejú k ochrane zdravia človeka, zdravému vývoju, fyzickej i psychickej pohode. Náplňou 
hygieny životného prostredia je : 
a) na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka 

určovať: 
- prípustné limity jednotlivých faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného 

i antropogénneho prostredia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka, 
- prípustnú záťaž jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným 

podmienkam, 
- prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a 

komfort človeka (hluk, vibrácie, žiarenie), 
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- zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich 
zdravie prostredníctvom zdravotnej výchovy. 

b) určovať zásady a požiadavky na ochranu zdravia : 
- pri výrobe, dovoze a použití  materiálov, výrobkov, technológií a predmetov užívania, 
- pri určovaní osobitného režimu území a pri vymedzovaní a využívaní hygienických 

pásiem, 
- pri výrobe a zásobovaní obyvateľstva zdravotne nezávadnou vodou, 
- pri poskytovaní sociálnych, osobných a rekreačných a ubytovacích služieb, 
- na zabezpečenie hygienickej kvality pôdy, 
- na zabezpečenie hygienicky vhodného nakladania s nebezpečným odpadom, 
- pri pohrebníctve. 
c) v spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb a klinickej medicíny 

sledovať zdravotný stav populácie a navrhovať opatrenia so zameraním na : 
- obmedzenie nežiadúcich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí, 
- prevenciu chorôb súvisiacich s výskytom bionegatívnych faktorov v životnom prostredí 

najmä nesprávnymi životnými návykmi skupín populácie, vrátane civilizačných chorôb. 
d) pri presadzovaní zdravého spôsobu života : 
- sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný 

vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie ,  
- realizačné výstupy využívať na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie 

verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť. 
e) vykonávať metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby 
f) pri dozornej činnosti sledovať, presadzovať v zdravotne závažných prípadoch aj 

dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy a samosprávy 
a prehlbovať ich zdravotné uvedomenie v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí. 
Hlavnou náplňou odboru je včasné rozpoznávanie bionegatívnych faktorov (zdravotných 

rizík) a ich eliminácia v životnom prostredí. 
Medzi hlavné metódy práce patrí zdravotný dozor, terénne prieskumy, epidemiologické 

štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva, využívanie výsledkov rutinných a 
cielených sledovaní iných odborov, využívanie metód výpočtovej techniky a informačného 
systému na vytváranie databáz. 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 

Súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do 
ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného 
prostredia. 

Medzi tieto opatrenia sa zaraďujú: 
a)    integrované povoľovanie prevádzok a zmien v nich, 
b)    kontrola surovín, látok a energie používaných alebo vyrábaných v prevádzkach, 
c)    určovanie emisných limitov a podmienok vykonávania činnosti v prevádzkach, 
d)   monitorovanie zdrojov emisií, 
e)   určovanie najlepších dostupných techník, 
f) vykonávanie kontroly v prevádzkach, odoberanie vzoriek, meranie emisií a zber, 

spracúvanie, vyhodnocovanie a oznamovanie údajov a informácií, 
g) ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľov,  
h) kontrola nakladania s odpadom, 
i)    kontrola a preskúmavanie povoľovacích podmienok (integrovaného povolenia). 

Táto prevencia a kontrola sa vzťahuje na znečisťovanie spôsobované priemyselnými 
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činnosťami akými sú energetika, výroba a spracovanie kovov, chemický priemysel a ostatné 
prevádzky (drevospracujúce podniky, bitúnky, mliekárne, prevádzky na chov ošípaných, 
kafilérie a iné). Nevzťahuje sa na znečisťovanie spôsobené prenikaním rádioaktívnych látok a 
ionizujúceho žiarenia do životného prostredia, zavádzanie geneticky modifikovaných 
organizmov do životného prostredia a mobilnými zdrojmi znečisťovania.  

Účelom legislatívnej úpravy o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a zároveň zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
životného prostredia zavedením integrovaného posudzovania všetkých zložiek životného 
prostredia orgánmi štátnej správy pri posudzovaní prevádzok, ktoré môžu svojimi účinkami 
znečistiť životné prostredie. Prevádzkovateľ pred podaním žiadosti o vydanie integrovaného 
povolenia by mal najskôr požiadať príslušný inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia o vyjadrenie, či prevádzka má byť posudzovaná v zmysle legislatívnej úpravy o 
IPKZ. Následne nato prevádzkovateľ vypracuje žiadosť podľa zákona o IPKZ (Zákon NR SR 
č. 243/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) kde sú uvedené 
všetky potrebné náležitosti podania a túto predloží príslušnému inšpektorátu SIŽP. Na základe 
vykonaného konania príslušný inšpektorát po posúdení predložených podkladov 
s prihliadnutím na námietky a pripomienky účastníkov konania vydá integrované povolenie 
na požadovanú prevádzku.  

Prevádzkou môže byť : 
- stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných 

činností ako aj všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú 
nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na 
znečisťovanie, 

- zdroj znečisťovania, ktorého prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie 
integrovaného povolenia. 
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie 

činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu 
životného prostredia a jeho zložiek a  udržať mieru znečistenia v normách kvality životného 
prostredia. Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie, posudzovanie vplyvu 
prevádzky na životné prostredie ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných 
priemyselných havárií. 

Integrované povolenie je rozhodnutie udeľujúce súhlas s činnosťou prevádzky pri splnení 
podmienok zaručujúcich, že prevádzka bude v súlade s požiadavkami integrovanej prevencie 
a kontroly znečisťovania..  

Kontrolu prevádzky vykonáva orgán štátneho dozoru. Predmetom kontroly prevádzky sú 
podmienky určené v povolení a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť 
k zmene podmienok a k zmene povolenia. Orgán štátneho dozoru preskúma tieto podmienky 
aspoň raz za osem rokov. Ak je prevádzka začlenená do systému environmentálneho 
manažérstva alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu, orgán štátneho dozoru 
tak urobí raz za desať rokov. 

Štátnu správu pre IPKZ vykonávajú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská 
inšpekcia životného prostredia. 
 
Katalyzátor (v spaľovacích motoroch) 

Technické zariadenie v spaľovacích motoroch áut, ktoré účinne zabraňuje úniku 
škodlivých látok do ovzdušia. Pôsobí najmä na zachytávanie olova a oxidu uhoľnatého. 
Motory vybavené katalyzátormi ekologickejší využívajú bezolovnatý benzín. 

Katalyzátor je v súčasnosti najúčinnejšou cestou čistenia výfukových plynov 
benzínových motorov. Je vyplnený keramickým materiálom v tvare medových plástov, čím sa 
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vytvára veľký povrch, ktorý je pokrytý tenkou vrstvou katalytického kovu. Pri prechode 
oxidov dusíka, uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého katalyzátorom väčšia časť týchto plynov sa 
mení na dusík, oxid uhličitý a vodu. Ak má proces fungovať spoľahlivo, musí byť 
zabezpečený dostatočný prívod kyslíka. Zariadenie musí byť vybavené senzorom vo výfuku, 
ktorý zaznamenáva obsah kyslíka a vysiela signály do elektronickej jednotky. Táto jednotka 
reguluje vstrekovanie paliva, tak aby motor dostával stále správnu zmes. Nové katalyzátory sú 
pri optimálnych podmienkach schopné znížiť emisie oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a 
uhľovodíkov takmer o 90%. Tento efekt je však znížený počas doby od studeného štartu 
motora až po jeho zohriatie na optimálnu teplotu a tiež počas rýchlej akcelerácie vozidla. 
Celkový účinok zníženia uvedených emisií počas životnosti automobilu sa preto odhaduje na 
60-80% v porovnaní s vozidlom bez katalyzátora. Katalyzátor však nemá vplyv na znižovanie 
emisií skleníkových plynov (najmä oxidu uhličitého) spôsobujúcich globálne klimatické 
zmeny. Ich znižovanie je možné len cestou znižovania spotreby paliva resp. nahradením 
fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi. 

V súčasnosti neexistuje komerčne dostupná technológia znižovania emisií oxidov dusíka 
z naftových motorov, ktoré zahrňujú veľkú časť osobných a takmer všetky nákladné 
automobily vrátane autobusov. Znižovanie emisií v prípade dieselových motorov by si 
vyžadovalo buď nové typy motorov alebo využitie iných palív ako napr. etanol alebo zemný 
plyn. Avšak naftové motory sa vyznačujú vyššou účinnosťou a nižšími emisiami oxidu 
uhoľnatého a uhľovodíkov ako benzínové motory. Tie uhľovodíky, ktoré sú emitované do 
životného prostredia, sú však škodlivejšie. Naftové motory tiež produkujú vyššie množstvo 
tuhých častíc v dôsledku vyššieho obsahu škodlivín v palive ako je napr. síra. 

Z pohľadu súčasnej technológie a uplatňovania legislatívy sa predpokladá, že problémy 
súvisiace s emisiou oxidov dusíka a organických látok z benzínových motorov sa budú v 
budúcnosti znižovať (za predpokladu, že nedôjde k enormnému nárastu automobilov). 
Čistenie výfukových plynov, akokoľvek účinné, však nikdy nevyrieši základný problém 
súčasnej dopravy a to veľkú spotrebu fosílnych palív s obmedzenými celosvetovými 
zásobami. 
 
Klasifikácia odpadov 

Členenie odpadov je uvedené v Katalógu odpadov. V SR bol v roku 2001 zavedený tzv. 
Európsky katalóg, ktorý obsahuje 668 druhov odpadov.  

Skupiny odpadov sa z hľadiska potenciálnych dôsledkov členia na dve kategórie: 
- A - nebezpečné odpady - označované „N“   
- B - ostatné odpady - označované „O“. 

Podľa miesta vzniku možno odpady členiť na : 
-  komunálne (obecné),  
-  priemyselné, 
-  energetické. 

Podľa skupenstva na : 
- tuhé, 
- kvapalné, 
- plynné. 
 Komunálne odpady sú zmesou odpadov z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri 
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej 
zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických a fyzických osôb. 
Za odpady z domácností sa považujú aj odpady zo záhrad, rekreačných chalúp a chát, alebo miest na 
parkovanie automobilov a garáží.  
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Tuhé komunálne odpady sa členia na: 
- odpad z domácností - tuhé odpady vznikajúce v domácnostiach, ktoré treba odstrániť 

z hygienických, estetických alebo funkčných dôvodov (napr. popol, škvara, zostatky 
potravín, kuchynské odpady, kvety, drevo, obalové materiály, drobný stavebný odpad, sklo, 
plasty, papier, kovy), 

- odpad z komunálnych zariadení – tuhé odpady pochádzajúce z prevádzok správnych 
a obchodných zariadení,  hotelov, reštaurácií, remeselníckych dielní, nemocníc, 
zdravotníckych zariadení (je podobný ako odpad z domácností). 

- objemový odpad – nepotrebné alebo nefunkčné elektrospotrebiče a súčasti zariadení 
domácností a z rôznych kultúrnych a sociálnych inštitúcií (nábytok, koberce, spotrebiče, 
osvetľovacie telesá, radiátory apod.). 

- tuhé odpady z verejných priestranstiev – odpady z parkov, cintorínov, verejných záhrad, 
trhovísk, športovísk, ľad, sneh, odpady z odpadkových košov apod. 

- tuhé odpady z rekreačných stredísk – z kempingov, chatových osád, kúpeľných komplexov 
apod. 

- iné odpady z oblasti komunálneho hospodárstva – zahŕňajú odpady, ktoré sa musia 
odstraňovať z hygienických a estetických dôvodov (pneumatiky, vraky automobilov apod.) 

 Priemyselné odpady sú špecifické pre každý výrobný závod. Tvoria pestrú zmes 
najrôznejších látok, od prakticky neškodných až po vysoko toxické. Najviac týchto odpadov 
pochádza z ťažkého, chemického a spotrebného priemyslu. 

Priemyselné odpady si vyžadujú špecifické prístupy na spracovanie, zúžitkovanie, 
recykláciu, príp. skladovanie. 

V zdravotníctve vzniká okrem komunálneho odpadu aj odpad špecifický, ktorý je závislý 
na charaktere zdravotníckeho zariadenia (infekčný, nebezpečný). 

Energetické odpady vznikajú najmä pri spaľovaní fosílnych palív v elektrárňach 
a teplárňach. Vzniká ich značné množstvo. Možno ich rozdeliť na: 
- trosku, 
- škvaru, 
- popolček, 
- úlet. 
 
Kompostovanie 

Spôsob využitia bioodpadu. Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad 
pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je čo do objemu a hmotnosti výrazne 
redukovaná, je neškodná hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný na 
kompostovanie tvorí 30 - 40 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, 
môže byť použitý pri pestovaní rastlín, ako humusové hnojivo. Priebeh rozkladu organickej 
hmoty ovplyvňujú hlavne nasledovné faktory: vzduch, voda a obsah živín. Voda tvorí 
nevyhnutnú zložku takmer všetkých životných pochodov. Ak je však materiál nasýtený veľkým 
množstvom vody, je málo prevzdušnený pričom dochádza k anaeróbnym procesom, pri ktorých 
nie je umožnený žiadúci rozklad organickej hmoty. Optimálny obsah vody v materiále na 
kompostovanie je 50-70 %. Pre procesy rozkladu organizmy potrebujú dusík, aby mohli 
produkovať ich telu vlastné bielkoviny a uhlík na tvorbu energie. Pritom je v zásade potrebný 
väčší obsah uhlíka ako dusíka. Vhodný pomer je 25-30 : 1. Konečný produkt, ktorým je 
stabilizovaný kompost, by mal mať pomer uhlíka a dusíka približne 10 : 1. Mikroorganizmy 
počas jednotlivých fáz odbúravajú  živiny prítomné v organickom materiále. Týmito procesmi 
sa uvoľňuje energia a dochádza k otepleniu a ku vzniku vhodných podmienok na množenie 
mikroorganizmov a tým aj na rozklad organickej hmoty. Ako hlavné produkty vznikajú kyslík a 
voda. Celulóza, lignín a popoloviny sú základom novovznikajúceho humusu. Proces prebieha v 
jednotlivých fázach, ktorých prechody sú plynulé. 
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Fázy rozkladu : 
1. Fáza odbúravania : (hygienizácia ) 

Prebieha v 1. - 3. týždni: mikrobiologickými procesmi dochádza k rozkladu, teplota 
dosahuje až 70 °C. Odbúravané substancie sa ukladajú do telových buniek. Po 3-6 
týždňoch tieto odbúravacie baktérie odumierajú a slúžia ďalším mikroorganizmom a 
hubám ako potrava. 

2. Fáza prestavby : 
Prebieha v 3. - 7. týždni: dochádza k vstrebávaniu ťažko stráviteľných látok (celulóza) 
hubami. Mikrobiologická činnosť ustupuje. Pri procesoch prestavby bielkovinového 
materiálu sa uvoľňuje amoniak. Nastupuje tvorba dusičnanov. Teplota klesá na 30 - 45 °C. 

3. Fáza výstavby : 
Prebieha v 8. - 12. týždni: nastupuje tvorba humínových látok a hromadné rozmnožovanie 
malých živočíchov ako roztočov, chvostoskokov, nematód, ktoré brzdia rast húb. Do 
kompostu prichádzajú červíky (Eisenia foetida), ktoré prinášajú tvorbu stabilných drobkov 
a zvyšovanie obsahu minerálnych a organických častí. 

4. Fáza stabilizácie a dozrievania: 
Prechod do poslednej fázy je plynulý. Tvorba humusu a mineralizácia končia. 
Kompostovacie červíky opúšťajú kompostovanú masu. Vzniknutý zrelý kompost obsahuje 
dlhodobo viazané živiny a humínové látky mu dávajú tmavohnedú farbu. Ľahká a 
drobkovitá štruktúra je dôkazom o dokončenom kompostovacom procese rozkladu. 
Materiál vhodný na kompostovanie: 

Mnohoraká zmes materiálov, čím sa odstraňuje jednotvárnosť obsahu živín, ale aj štruktúry. Do 
kompostu patria hlavne záhradné odpady, odpady z kuchyne a ostatné suroviny obsahujúce 
živiny. Sú to: 
- záhradné materiály - pokosená tráva, zostatky zeleniny, rastlinné časti, odrezky konárov. 

Problematické môžu byť len časti týchto surovín, ktoré sú napadnuté burina. 
Nebezpečenstvo je v rozšírení zárodkov chorôb a tiež potenciálna možnosť zaburinenia 
záhrady.  

- kuchynské a domové odpady - najmä zostatky zeleniny a ovocia. Šupky z južného ovocia 
môžu obsahovať konzervačné látka, preto nie sú vhodné na kompostovanie. Vhodné 
zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové 
vreckovky apod. 

- suroviny bohaté na živiny - zelené, šťavnaté a mäkké suroviny (napr. hnoj), majúce 
spravidla vysoký obsah dusíka. 

- suroviny chudobné na živiny - suché a tvrdé materiály, majúce väčšinou vysoký obsah 
uhlíka. Sú potrebné na udržiavanie dutín na zásobovanie vzduchom. 
Použitie sa prejaví na trvalom zlepšení pôdnej štruktúry, čo je spôsobené tým, že obsahuje 

trvalý humus. Je vhodný najmä na ťažké pôdy, pretože zabezpečuje lepšie hospodárenie so 
vzduchom a vodou. 
 
Kontaminácia (v životnom prostredí) 

Znečistenie alebo vnášanie rozličných látok do životného prostredia, ktoré vyvolávajú 
jeho poškodenie, resp. znehodnotenie. Kontaminácia môže postihnúť' pôdu, vodu, ovzdušie, 
horniny, rastliny, zvieratá aj samotný ľudský organizmus.  

Kontaminácia pôdy vzniká priamym pôsobením emisií z ovzdušia zrážkovou vodou. 
Mení sa chemická štruktúra pôdy a tým dochádza k poškodeniu rastlín vrátane drevín. 
Výrazné zmeny a narušenia pôdy vznikajú pri kyslých dažďoch s vysokým obsahom oxidu 
siričitého a kyslých zlúčenín emisií. Zasahujú veľkú rozlohu najmä lesných porastov a 
prispievajú k znehodnocovaniu lesa a prírody. Znižovať dôsledky možno čistým 
elektrárenským popolčekom alebo cementárskym prachom, ktoré obnovia vápnik, horčík, 
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draslík. Ku kontaminácia pôdy dochádza aj jej znečisťovaním tuhými a kvapalnými odpadmi, 
s ktorými sa do pôdy dostávajú toxické látky urýchľujúce alebo spomaľujúce pôdotvorné 
procesy a tiež pôsobením mechanizácie a chemizácie poľnohospodárstva. 

Kontaminácia poľnohospodárskych pôd rizikovými prvkami a látkami predstavuje 
potenciálny zdroj kontaminácie potravinového reťazca. Ku kontaminácii môže dôjsť 
priamymi zásahmi (aplikáciou priemyselných odpadov, čistiarenských kalov, dnových 
sedimentov, pesticídov, hnojív, kontaminovanými závlahovými vodami) i nepriamo tzn. 
produkciou emisií dopadajúcich na pôdu (predovšetkým z priemyslu, energetiky a dopravy). 
Závažné ekologické a zdravotné riziká možno spájať aj s kontamináciou pôd v tzv. 
kontaminovaných územiach, v ktorých sa nachádzajú staré neriadené skládky odpadov, 
bývalé vojenské objekty, opustené priemyselné areály, sklady pohonných hmôt, 
nebezpečných chemických látok a pod. 

Kontaminácia ovzdušia (→ Znečisťovanie ovzdušia). Kontaminácia vody (→ 
Znečisťovanie vody). 
 
Nakladanie s odpadmi 

Akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä ich zhromažďovanie, 
preprava, skladovanie a zneškodňovanie, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania, zber, 
výkup, úpravu, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných 
surovín a energie.  

Produkcia a zneškodňovanie odpadov sa datujú od počiatkov existencie ľudstva. Odpadové jamy, 
do ktorých sa v predhistorických dobách odhadzovali rôzne odpady, nástroje a i., sú dnes zdrojom 
informácií  o spôsobe života predhistorického človeka. V antickom Grécku a Ríme už existovali 
pre účely odstraňovania odpadov „komunálne služby“, ktoré boli vykonávané prevažne 
vojnovými zajatcami. Avšak v stredoveku takmer všetky veľké mestá mali problémy so 
zásobovaním vodou a dodržiavaním základných podmienok čistoty a hygieny. Odpad sa vyvážal  
do blízkosti obydlí, kde sa vrstvil na nespevnených povrchoch ciest. Zdravotné problémy vo forme 
vysokej chorobnosti a šírenia epidémií boli toho dôsledkom. V 15. a 16. storočí sa vo veľkých 
mestách prikročilo k dláždeniu ulíc a ciest a začala sa riešiť aj problematika odpadov. Ale až 
koncom 18. a v druhej polovici 19. storočia sa uskutočňujú opatrenia organizačného a technického 
charakteru na zlepšenie hygieny, poriadku a čistenia komunikácií a odvážania odpadkov. Súčasne 
sa začínajú stavať vodovody a kanalizačné siete. Na začiatku 20. storočia je už organizačne a 
technologicky vyriešený odvoz odpadov a presadili sa zásady obmedzovania prašnosti pri ich 
zbere a odvoze. Hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie tuhých komunálnych odpadov sa však 
uskutočnilo až po zvládnutí troch základných technológií a to kompostovania, spaľovania a 
riadeného skládkovania. Prvé spaľovne boli uvedené do činnosti v 70-tych rokoch 19. storočia vo 
Veľkej Británii. Riadené skládky sa tiež vyskytli v Anglicku začiatkom 20-teho storočia. 
S rozvojom chemického priemyslu a ťažby surovín dochádza stále častejšie k priamym únikom 
toxických látok. Využitie jadrovej energie prinieslo osobitné problémy s rádioaktívnymi odpadmi. 
Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby po druhej svetovej vojne mala za následok, že sa do 
prírodného prostredia dostali toxické a organoleptické škodlivé látky (pesticídy, pohonné hmoty, 
hnojivá).  

V súčasnom období sa výskum sústreďuje na vývoj nových technológií pre znovuvyužívanie 
odpadov a technológií, ktoré menej ovplyvňujú životné prostredie. Ide najmä o máloodpadové a 
bezodpadové technológie (→ Nové smery v odpadovom hospodárstve). 

Odpadové hospodárstvo sú činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi 
v súlade s príslušným zákonnými opatreniami. Účelom odpadového hospodárstva je teda 
predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, zhodnocovanie odpadov recykláciou, 
opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín a 
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využívanie odpadov ako zdroja energie a zneškodňovanie odpadov spôsobmi neohrozujúcimi 
zdravie ľudí a nepoškodzujúcimi životné prostredie. Je novým technologickým odvetvím, ktoré 
sa bezprostredne dotýka všetkých stupňov výrobného a spotrebného cyklu od ťažby surovín , cez 
výrobu, dopravu, spotrebu produktov a výrobkov až po ich zneškodnenie, keď po uplynutí doby 
ich životnosti sa z nich stávajú odpady. 

Ciele odpadového hospodárstva určuje „program odpadového hospodárstva“, ktorý je 
povinná vypracovať každá obec pre oblasť komunálnych odpadov a drobného stavebného 
odpadu, ktoré vznikajú na jej území. Pri zostavovaní programu je obec oprávnená požadovať 
každého, kto je držiteľom komunálnych odpadov, alebo nakladá s nimi na území obce, 
potrebné informácie. Vzniknuté odpady sa musia správne zhromažďovať. Komunálny odpad 
sa bežne zhromažďuje v zberných nádobách na určených miestach. Do zberných nádob 
(kontajnery) sa nesmie vhadzovať  horúci popol, žieravé kvapalné látky, decht, zvyšky farieb, 
látky výbušné, zápalné a ďalšie nebezpečné odpady. Pre tieto druhy odpadu musí obec 
zabezpečiť a umožniť špeciálny zber. Významný je triedený (separovaný) zber , ktorý 
pomáha navracať odpady na opätovné využitie (napr. papier, sklo , plasty, železný šrot). 
Odpad sa zo stanovíšť zberných nádob hromadne vyváža na skládku alebo do iného 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov zbernými vozidlami (napr. KUKA, BOBOR). 
V poslednom období sa využívajú namiesto zberných nádob vrecia na odpady. Odpadá tým 
namáhavá manipulácia s nádobami v prašnom prostredí a zvyšuje sa bezpečnosť a hygiena 
práce. V niektorých moderných viacposchodových stavbách sa budujú šachty na odpadky, do 
ktorých sa otvormi na každom poschodí vhadzujú odpadky. Na dne šachty sa odpady 
zhromažďujú v nádobách s objemom 1100 litrov. Najpokrokovejšími metódami 
odstraňovania domových odpadov sú založené na využití potrubných systémov. 

Zhodnocovanie odpadov - činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo 
biologických vlastností odpadov,  

Zneškodňovanie odpadov - ukladanie, spaľovanie alebo neutralizácia, pri ktorom 
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia nepresiahne mieru 
ustanovenú osobitnými predpismi; zneškodňovanie odpadov nesmie spôsobovať 
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 

Skladovanie odpadov - zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností ich 
zhodnocovania  alebo zneškodňovania; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich 
zhromažďovanie pred zberom. Ide o krátkodobé ukladanie odpadov a obvykle predchádza ich 
ďalšiemu využitiu.  

Skládkovanie odpadov  - dlhodobé ukladanie odpadov na skládku odpadov.  
Triedenie odpadov - delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 

ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
Zneškodňovanie odpadov - zneškodňovanie najmä spaľovaním, skládkovaním a neutralizáciou.     
Najznámejšie sú postupy, ktoré nevedú k možnosti obnovovania zdrojov, recyklácii, 

regenerácii odpadu, priamemu opätovnému používaniu alebo inému používaniu. Sú to: ukladanie 
do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka), úprava pôdy (napr. biologický rozklad kvapalín 
alebo kalov vypúšťaných do zeme), hlboká injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do 
vrtov, alebo prirodzene sa vyskytujúcich úložísk), povrchové nádrže (napr. umiestnenie 
kvapalných odpadov alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún), špeciálne vybudované skládky 
(napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú prikryté a 
izolované od seba i od životného prostredia), vypúšťanie do vodného recipientu okrem morí 
alebo oceánov, vypúšťanie do morí alebo oceánov vrátanie uloženia na morské dno, 
biologické spracovanie, pri ktorom vznikajú zmesi alebo zlúčeniny, ktoré možno 
zneškodňovať, fyzikálno-chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré 
možno zneškodňovať (napr. odparovaním, sušením, kalcináciou, neutralizáciou, zrážaním ap.), 
spaľovanie na pevnine, spaľovanie na mori, trvalé uloženie (napr. uloženie v obaloch do baní), 
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zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorého z aktuálnych postupov apod.  
Niektoré typy tuhých odpadov sa spracovávajú biotermickými spôsobmi tzn. 

kompostovaním, priemyselným fermentovaním, biotermickými komorami alebo využitím na 
pareniskách. Uvedenými spôsobmi sa spracováva najmä organický odpad rastlinného 
pôvodu. Ten sa potom využíva ako hnojivo, ktorým sa spätne vylepšuje úrodnosť pôdy a 
minimalizuje alebo úplne obmedzuje používanie umelých hnojív. Výhodným využitím 
exkrementov zvierat je jeho riadené fermentovanie za súčasného zberu a využívania 
vznikajúceho bioplynu. 

Zdravotné riziko predstavujú aj tuhé odpady tzv. kadávery zvierat, ktoré sú 
zneškodňované vo veterinárnych asanačných zariadeniach (kafilérie) , trus a výkaly zvierat, 
ktoré sa likvidujú najmä sušením termickými spôsobmi. Tieto postupy však prinášajú 
obťažujúci zápach, rozmnoženie hlodavcov a hmyzu, ktoré sa následne musia riešiť 
dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou. Odpadové vody splaškové a priemyselné sa čistia 
v čistiarňach odpadových vôd (→ Čistiareň odpadových vôd). 

Na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania odpadov bol vytvorený Recyklačný fond. 
Je to neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na zber, zhodnotenie 
a spracovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, elektrických a 
elektronických zariadení, plastov svetelných zdrojov s obsahom ortuti, vozidiel, pneumatík, 
papiera a iných odpadov. Do recyklačného fondu prispievajú výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov, z  ktorých vzniká uvedený odpad. Prínosy využitia odpadov sú významné. Obohatí sa 
tým domáca surovinová základňa, znížia sa nároky na dovoz surovín a usporí sa energia, ochráni sa 
životné prostredie pred  nepriaznivými vplyvmi škodlivín obsiahnutých v odpadoch.  

 
Nebezpečný odpad 

Osobitný odpad, ktorý svojimi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie 
obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpad, ktorý má jednu alebo viac z určených 
nebezpečných vlastností.  

V nebezpečnom odpade je obsiahnutá škodlivina v takom množstve alebo takej 
koncentrácii, že môže byť príčinou smrti alebo poškodenia zdravia ľudí, poškodenia  hmotného 
majetku alebo životného prostredia. 

Nebezpečnými vlastnosťami sú najmä výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná 
nestálosť organických peroxidov, schopnosť uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou 
jedovaté plyny, ekotoxicita, žieravosť, infekčnosť, mutagénnosť, dráždivosť, rádioaktivita ai.  

V zozname pripojenom ku Katalógu odpadov je vymenovaných 14 druhov nebezpečných 
odpadov (rozdelených do piatich skupín), ktoré podliehajú sprísnenému režimu. Väčšina 
nebezpečných odpadov pochádza z chemického priemyslu (asi 50%), avšak aj ďalšie odvetvia 
vytvárajú významné množstvo nebezpečných odpadov (rafinérie, spracovanie minerálov, 
doprava, kožiarne a iné). Tieto odpady môžu byť nebezpečné okamžitým pôsobením alebo 
môžu byť potenciálne nebezpečné. S týmito odpadmi, ktoré predstavujú mimoriadne riziká 
pre životné prostredie, môžu manipulovať iba osoby alebo podniky , ktorým Ministerstvo 
životného prostredia SR udelilo oprávnenie. Využitie alebo zneškodňovanie týchto odpadov 
musí byť pod odborným dohľadom.  

Jednotlivé druhy nebezpečných odpadov sa nesmú zmiešavať a riediť s inými 
nebezpečnými odpadmi alebo s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné. Výnimku tvorí skutočnosť, 
ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania 
odpadov. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom 
obale a musí byť riadne označený. Nebezpečné odpady sa likvidujú prednostne pred 
ostatnými odpadmi a je zakázané ich skládkovať bez predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí 
podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu, alebo hmotnosti. Každý nebezpečný odpad 
musí mať vystavený „identifikačný list nebezpečného odpadu“. Prepravované nebezpečné 
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odpady sa evidujú na tzv. „sprievodnom liste nebezpečných odpadov“, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou prepravných dokladov. Odosielateľ nebezpečného odpadu a aj jeho 
príjemca uchovávajú tento sprievodný list päť rokov a sú povinní podať hlásenie o 
prepravovaných nebezpečných odpadoch príslušným úradom. Držiteľ nebezpečného odpadu, 
ktorý dodáva odpad pre účely nakladania s ním je povinný zabezpečiť vykonanie analytickej 
kontroly odpadu v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom zariadenia. Nebezpečné 
odpady, ako aj ich sklady sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. 
Skladovacie priestory musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako na 
skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými 
vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady. Na nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky a výrobky s rovnakými 
nebezpečnými vlastnosťami. Niektoré nebezpečné odpady bývajú aj súčasťou komunálneho 
odpadu (batérie, suché galvanické články, žiarivky, zvyšky farieb a rozpúšťadiel, lieky a iné). 
Obce sú povinné zabezpečiť miesta na ich zber a bezpečné odkladanie. 

Pri preprave cez hranice štátu sa regulácia nebezpečných odpadov riadi tzv. „Červeným 
zoznamom“. Sú to nebezpečné odpady, pre ktoré je potrebný písomný súhlas krajiny dovozu a 
stanovenie podmienok, za ktorých sa dovoz odpadov môže uskutočniť. Osobitnou skupinou 
nebezpečných odpadov je rádioaktívny odpad. Nebezpečenstvo ožiarenia je možné  
eliminovať s využitím troch možností: vzdialenosť, tienenie, obmedzenie doby expozície. 
Rádioaktívne odpady pochádzajú najčastejšie z palivového cyklu jadrových elektrární a 
z aplikácií rádionuklidov, ďalej sú to inštitucionálne rádioaktívne odpady. 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa riadi všeobecne záväznými predpismi (Zákon NR 
SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; preprava 
nebezpečných odpadov je upravená v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 
nebezpečných vecí (ADR) prijatej Vyhláškou č.64/1987 Zb. a Poriadkom pre medzinárodnú 
železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) prijatej Vyhláškou č.8/1985 Zb.). 
 
Nové smery v odpadovom hospodárstve 

Komplexný a systematický prístup k riešeniu problematiky sleduje najmä nasledovné 
smery: znižovať produkciu odpadov , zaoberať sa starými, nedostatočne zabezpečenými 
skládkami, manipulovať s odpadmi a prípadne ich ukladať tak, aby neohrozovali prostredie, 
čo najviac využívať odpady ako druhotné suroviny alebo aspoň ako zdroj energie, 
podporovať recyklačné technológie, a tým znižovať potrebu zdrojov surovín a energií 
získavaných priamo z prírody, správne nakladanie s odpadmi podporovať formou poplatkov 
ai. Záväzné úpravy v oblasti odpadov stanovujú povinnosti zneškodňovať odpady iba 
v zariadeniach na to určených, právo obce stanoviť systém zberu, zvážania a triedenia, 
využívania a zneškodňovania komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území a povinnosť 
obce zabezpečiť miesto, kam môžu občania ukladať vytriedené nebezpečné zložky odpadov.   

Základnou zásadou je snahy aby odpady nevznikali. Ak už vzniknú, aby boli využité ako 
druhotné suroviny alebo aspoň ako zdroj energie a pokiaľ to nie je možné ich bezpečné 
uskladnenie. Výhľadovo je dôležité zavádzanie máloodpadových alebo bezodpadových 
technológií, prípadne čistejšej produkcie.  

Čistejšia produkcia sa týka všetkých fáz životného cyklu výrobku, tzn. fáze výrobnej, fáze 
spotrebnej i fáze zániku  teda spôsobu zneškodnenia odpadu vzniknutého z pôvodného produktu. Je 
to aplikácia integrálnej preventívnej stratégie ochrany životného prostredia na procesy, výrobky a 
služby s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a obmedziť riziká pre človeka a životné prostredie. Pre 
výrobné procesy zahŕňa čistejšia produkcia efektívnejšie využívanie surovín a energií, vylúčenie 
toxických a nebezpečných materiálov a prevenciu vzniku odpadu a znečistenia pri zdroji. U 
produktov (výrobkov a služieb) sa stratégia čistejšej produkcie zameriava na zníženie dopadov na 
životné prostredie a to v rámci ich životného cyklu, od vývoja až po ich využitie (→ UNEP- 
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Environmentálny program OSN). 
Bezodpadovú technológiu možno charakterizovať ako technológiu, u ktorej došlo vhodnou 

zmenou pôvodného výrobného procesu k zníženiu množstva odpadov vnášaných do prostredia. Je 
založená na koncepčnom riešení celého cyklu od dodávky surovín, cez výrobu, spotrebu, 
odstraňovanie a recykláciu odpadu 

Pre väčšinu súčasných racionálnych technológií je charakteristická máloodpadová technológia, 
ktorá produkuje odpady v minimálnom množstve, vždy však s určitým dopadom na životné 
prostredie. Zatiaľ čo u máloodpadových technológií ide o vysoký stupeň využitia surovín a podstatné 
zníženie spracovateľského odpadu, sú podstatou bezodpadovej technológie uzavreté technologické 
cykly, v rámci ktorých sa odpady recyklujú a vracajú do výroby. 

Minimalizácia odpadu je nástrojom čistejšej produkcie, ktorého cieľom je čo najviac zamedziť 
vzniku nebezpečných odpadov, ako aj odpadov ostatných. Minimalizáciu odpadov v odpadovom 
hospodárstve možno posudzovať z hľadiska kvantitatívneho (tzn. znižovanie celkového množstva 
odpadov) a z kvalitatívneho (znižovanie množstva škodlivých a nebezpečných látok v odpadoch). 
Konečným cieľom čistej výroby sú nulové emisie. To znamená zavádzanie takých procesov, 
výrobných cyklov a spôsobov spotreby, ktoré neohrozujú ľudské zdravie a prostredie. Budúce 
dlhodobé koncepcie v odpadovom hospodárstve nesmú byť v rozpore so stratégiou trvalo 
udržateľného rozvoja. 
 

Odpad 

Vec, ktorá sa stala pre jej majiteľa prebytočnou  alebo tiež vec, ktorej odstránenie 
(zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany 
životného prostredia. Za odpad sa nepovažuje odpadový materiál, ktorý jeho pôvodca využije 
bezprostredne v mieste jeho vzniku vo svojom výrobnom procese a takéto využívanie je 
súčasťou materiálovej alebo energetickej bilancie. 

Rozoznávajú sa dva základné druhy odpadu: 
- prírodný odpad v kolobehu látok – bylinožravce – mäsožravce – hmyz –  
- odpad vzniknutý v dôsledku ľudskej činnosti.  

Prírodný odpad je takmer dokonalý, každý má svojho odberateľa a spotrebiteľa. Príčinou 
hromadenia odpadov je najmä priemyselný a hospodársky rozvoj, používanie materiálov 
s dlhou dobou rozkladu, nedostačujúce a neúčinné technológie likvidácie odpadu a 
nedostačujúca legislatíva a povinnosti v spôsoboch odstraňovania odpadov. Dôsledky rastu 
množstva odpadov sa vyskytujú v znečisťovaní životného prostredia, v tvorbe skládok, 
premnožení škodcov v miestach vysokej koncentrácie odpadu, v riziku vzniku nákazlivých 
chorôb a infekcií, v trvalom zaťažení prostredia a v znížení estetickej hodnoty krajiny. Ľudskou 
činnosťou vznikajú odpady rôzneho charakteru a vlastností. Pre všetky činnosti s odpadmi je 
potrebné ich účelné členenie na skupiny (druhy).  

Pôvodcami odpadu sú buď občania, jednotlivci (fyzické osoby), alebo právnické osoby. Je 
to každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, zmiešavanie, alebo iné 
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. Pre 
komunálny odpad vznikajúci na území obce sa za pôvodcu považuje táto obec.  

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická  alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza.  

Vývozcom odpadov je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom 
dopravcu vyváža alebo chce vyviezť odpady za hranice štátu. 

Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na 
ďalšie hospodárske alebo iné využitie; zostáva pritom odpadom až do ďalšieho spracovania. 
Obmedzovanie vzniku odpadov závisí najmä na systéme riadenia vo výrobných podnikoch, od 
využívania vratných obalov, od spôsobu prepravy a od uplatňovania nových technológií 
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obmedzujúcich vznik odpadov. Vzniknuté odpady sa musia správne zhromažďovať, triediť, 
separovať, regenerovať a recyklovať, poprípade spaľovať a využiť ich energetický obsah. Návrat 
odpadu na využitie, čiže premena odpadu na druhotnú surovinu je ďalším prostriedkom na 
obmedzovanie množstva odpadu. Pri druhotných surovinách sa ich látkový obsah rôznymi 
spôsobmi regeneruje alebo recykluje.  
 

Ovzdušie (atmosféra) 

Plynný obal Zeme, ktorý siaha do výšky asi 500 až 1000 km. Tvoria ho štyri vrstvy, 
ktoré sa navzájom odlišujú predovšetkým fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami : 
1. troposféra – siaha do výšky 8 až 16 km, je tu sústredených až 80 % vzduchu, je 

najdôležitejšia pre život na Zemi. 
2. stratosféra.- rozprestiera sa od výšky 10 až 12 km do 80 km nad Zemou; vo výške 25 až 

30 km sa nachádza vrstva bohatá na ozón - ozonosféra, ktorá pôsobí ako ochranný filter 
chrániaci povrch zeme pred pôsobením ultrafialového žiarenia. 

3. ionosféra – siaha do výšky asi 50 km, zachytáva prevažnú časť kozmického žiarenia, jej 
vrstvy umožňujú vznik polárnej žiary. 

4. exosféra – tvorí najvrchnejšiu vrstvu atmosféry, siaha do výšky nad 500 km a následne 
prechádza do kozmického priestoru. 

Pre človeka a ostatné živé organizmy je najvýznamnejšie chemické zloženie ovzdušia 
a jeho fyzikálne vlastnosti. Medzi najzávažnejšie fyzikálne faktory patria: 
- žiarenie, 
- teplota, 
- vlhkosť, 
- prúdenie vzduchu,  
- atmosferický tlak , 
- atmosferická elektrina. 

Z hľadiska ochrany zdravia sú pozoruhodné najmä elektromagnetické ako korpuskulárne 
žiarenie, vzdušné ióny, klesanie a stúpanie atmosferického tlaku a teplota ovzdušia.  

Ovzdušie je tvorené zmesou plynov, tuhých a kvapalných aerosólov. V prírodných 
podmienkach v prízemnej vrstve atmosféry je chemické zloženie vzduchu pomerne stále. 
Ľudský organizmus je na súčasné zloženie ovzdušia  adaptovaný a jeho zmeny je schopný 
akceptovať len po určitú hranicu. Hlavnými zložkami ovzdušia sú : dusík - 78,08%, kyslík -
20,95 %, oxid uhličitý - 0,03%, vzácne plyny - 0,9 %. 
 

Pohyb odpadov cez hranice štátov 

Odpady sa na účely riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu sa zaraďujú 
do tzv. farebných zoznamov (Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 234/2001 Z. 
z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného 
zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov). 

Zelený zoznam odpadov zahŕňa odpady, pre ktoré sú v Slovenskej republike vytvorené 
dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska životného prostredia. Na 
hraničnom priechode podliehajú bežnému colnému vybaveniu. Je to voľne obchodovateľný 
tovar.  

Žltý zoznam obsahuje odpady, ktoré vykazujú jednu alebo viacej nebezpečných 
vlastností, alebo nie sú pre ne v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na 
zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia. Sú to odpady podliehajúce 
oznamovacej povinnosti. Pokiaľ príslušný kompetentný orgán (ministerstvo) na základe 
kontroly dokladov nerozhodne o zamietnutí dovozu, je možné odpad previezť cez hranice.  
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Červený zoznam obsahuje nebezpečné odpady, pre ktoré je nevyhnutný písomný súhlas 
krajiny dovozu a stanovenie podmienok, za ktorých je dovoz odpadov za účelom ich využitia 
ako druhotnej suroviny možné uskutočniť. Ak sa pravidelne prepravujú cez hranice odpady 
s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami rovnakému príjemcovi po rovnakej 
trase môže žiadateľ použiť súhrnnú žiadosť platnú počas celého roka. 

V súčasnosti sa niektoré štáty snažia odstraňovať svoje odpady vyvážaním do iných 
krajín, v dôsledku čoho môže nastať  poškodenie životného prostredia. V medzinárodnom 
obchodnom styku je potrebné preto sledovať ich dovoz a vývoz, tranzit a to najmä pri 
nebezpečných odpadoch.  

V roku 1989 v Bazileji bol 120 štátmi prijatý tzv. Bazilejský dohovor o riadení pohybov 
nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní. Slovenská republika je od 
svojho vzniku členským štátom Bazilejského. Notifikácia prístupu k dohovoru sa uskutočnila 
v máji 1993 s platnosťou od januára 1993. 

Dovoz vývoz a tranzit nebezpečných odpadov je možný len so súhlasom všetkých 
dotknutých krajín, pričom každý členský štát má právo úplne zakázať dovoz nebezpečných 
odpadov na svoje územie. Vlády týchto štátov podľa tejto dohody musia prevziať späť odpad, 
ktorý bol ilegálne vyvezený do krajiny, ktorá s dovozom nesúhlasí. Avšak je uvoľnený pohyb 
odpadov, pri ktorých sa dajú využiť a obnoviť úžitkové vlastnosti v krajinách Európskej únie 
a OECD. Presadzuje sa však regulácia z hľadiska zásad sebestačnosti a blízkosti. 
 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  

Postup odborného a občianskeho posudzovania stavieb, zariadení a ľudských činností, 
ktoré majú dosah na životné prostredie. Je to zákonom stanovený postup, ktorý zodpovedné 
osoby a organizácie sú povinné vyhotoviť. Účelom je upraviť postup pri komplexnom 
odbornom a verejnom posudzovaní  pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností 
určených podľa zákona pred rozhodnutím o ich povolení, ako aj pri hodnotení návrhov 
niektorých rozvojových koncepcii a všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich 
predpokladaného vplyvu na životné prostredie. Cieľom posudzovania je najmä : 
a) komplexne zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy zámeru na životné 

prostredie, 
b) určiť opatrenia, ktoré zabránia alebo zmenšia znečisťovanie a poškodzovanie životného 

prostredia, 
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody predloženého zámeru vrátane jeho variantov, a 

to aj v porovnaní so stavom, ak by sa zámer neuskutočnil. 
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie vychádza zo 

základných princípov starostlivosti o životné prostredie, nadväzujúcich o. i. na Listinu 
základných práv a slobôd, a Ústavu Slovenskej republiky. 

 

Pôda 

Samostatný, živý a neustále sa vyvíjajúci trojrozmerný prírodno-historický útvar, ktorý 
vznikol vplyvom pôsobenia a na styku atmosféry, biosféry, hydrosféry a litosféry. Vznikla z 
povrchových zvetralín zemskej kôry a z organických zostatkov za pôsobenia pôdotvorných 
faktorov.  

Poľnohospodárskou pôdou je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri 
nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. 
V odporúčaní Rady Európy R(92)8 „o ochrane pôdy“ je pôda definovaná ako integrálna 
súčasť ekosystémov Zeme, situovaná medzi povrchom Zeme a podložím. Profil pôdy je 
rozdelený do vrstiev (horizontov) so špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými 
vlastnosťami. 
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Zložky pôdy sú: 
- minerálne - anorganická (kamene, štrk, piesok, prach, ílové častice),  
- organická hmota,  
- voda (pôdny roztok),  
- plyny, 
- živé organizmy (červy, hmyz, baktérie, prvoky, háďatká, huby, riasy a iné).  

Medzi pevnou, kvapalnou a plynnou zložkou existuje neustála výmena molekúl a iónov, 
ovplyvňovaná fyzikálnymi, chemickými a biologickými procesmi. Je životným prostredím 
pôdnych organizmov, stanovišťom divo rastúcej vegetácie, slúži na pestovanie kultúrnych 
rastlín. Pôda je regulátorom kolobehu látok, môže fungovať ako úložisko, ale i zdroj 
potenciálne rizikových látok. Je zložitý systém, v ktorom prebieha množstvo biologických, 
chemických a fyzikálno-chemických procesov s vysokým stupňom vnútornej regulácie a s 
veľkou citlivosťou na okolité prostredie. Len bezchybným fungovaním tohto systému je pôda 
schopná zabezpečovať svoje produkčné i mimoprodukčné funkcie.  

Hlavné funkcie pôdy:  
a) produkcia biomasy ako základná podmienka života človeka a iných organizmov na Zemi, 
b) filtrácia, neutralizácia (pufrácia) a premena látok v prírode ako súčasť funkčných a 

regulačných mechanizmov prírody, 
c) udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode 

(biodiverzita druhov), 
d) priestorová základňa pre ekonomické aktivity človeka (poľnohospodárstvo, lesníctvo, 

priemysel, doprava, stavebníctvo, turistika, a iné) a sociálne istoty obyvateľstva 
(zamestnanosť, výživa, príjmy), 

e) zásoba a zdroj surovín (voda, íl, piesok, horniny, minerály), 
f) kultúrne dedičstvo štátov a Zeme vrátane ukrytých paleontologických a archeologických 

artefaktov. 
Pôda je v úzkom vzťahu k vzduchu a vode, s ktorými vytvára neoddeliteľný systém. 

Ohrozená je kyslými dažďami, emisiami, pesticídmi (dochádza k hubeniu dôležitých 
mikroorganizmov) a organickým znečistením. Ohrozením pre pôdu sú priesaky z ropovodov, 
prehnojovanie pôdy a jej erózia → (Erózia).  

Aby sa zamedzilo kontaminácii, degradácii a úbytku pôdy, je potrebný monitoring pôdy. 
Je to sledovanie a dokumentovanie priebehu zmien vlastností poľnohospodárskej pôdy, ktoré 
sú rozhodujúce z hľadiska jej produkčných a mimoprodukčných funkcií, sledovanie 
kontaminácie poľnohospodárskych pôd rizikovými látkami z hľadiska možného vstupu týchto 
látok do potravinového reťazca, podzemných vôd a ovzdušia. 
 
Prírodné zdroje 

Zdroje, ktoré poskytuje prírodné prostredie. Ide o suroviny, energiu alebo materiál pre 
jeho hospodársku človeka. Z hľadiska využiteľnosti ľudstvom sa prírodné zdroje členia podľa 
toho, či sú vyčerpateľné, alebo umožňujú neobmedzené využívanie. Časť zdrojov, ktoré sú 
vyčerpateľné (či už z regionálneho, alebo globálneho hľadiska), možno koncepčnými 
opatreniami obnoviť. 

Z hľadiska možnosti ovplyvnenia prírodných zdrojov človekom vyplýva toto členenie: 
1.    Nevyčerpateľné zdroje 
       -   nezmeniteľné 
       -   poškoditeľné 

Nevyčerpateľné prírodné zdroje sú napr. slnečné žiarenie, voda (na Zemi sú 
nerovnomerne rozdelené). 

 2.   Vyčerpateľné zdroje 
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-   obnoviteľné 
-    neobnoviteľné 
-    nahraditeľné 
-    nenahraditeľné 

Neobnoviteľné prírodné zdroje - zdroje nachádzajúce sa v zemskej kôre v obmedzenom 
množstve. Ťažbou sa navždy a nenávratne strácajú a môže dôjsť k ich úplnému vyčerpaniu. 
Patria sem napr. fosílne palivá a rudy. K ním treba zaradiť aj podzemnú vodu.  

Netradičné energetické zdroje - prevažne nevyčerpateľné prírodné zdroje, ktoré slúžia na 
výrobu energie. Patrí medzi ne slnečná, veterná, prílivová alebo geotermálna energia. 

Obnoviteľné prírodné zdroje - prírodné zdroje, ktoré sú schopné po čerpaní obnoviť sa 
alebo im pri obnove pomáha človek. Príkladom je voda ako prírodný zdroj, ktorú človek 
dokáže po použití vyčistiť a vrátiť čistú a znovu použiteľnú. 

Obnoviteľné zdroje energie - zdroje, ktorých energetický potenciál sa trvalo obnovuje 
prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí. 
 
Recyklácia odpadov 

Opätovné navrátenie odpadových látok do obehu a opätovné využívanie odpadovej 
energie a tepla.  

Recykláciou sa šetrí životné prostredie a prírodné zdroje. Recykláciou materiálov sa 
ušetrí viac energie ako sa môže získať energetickým využitím odpadu (spaľovanie). Napr. 
výroba papiera recykláciou vyžaduje iba 30% energie, ktorá je potrebná pri výrobe z drevnej 
suroviny. Recyklovaním 1 tony starého papiera sa pri výrobe ušetrí 500-600 kWh elektrickej 
energie. Recyklácia nie je náhradou minimalizácie vzniku odpadov, má nasledovať až po 
vyčerpaní jej možností. Recyklácia znamená vyrobiť zo starého materiálu nový. Recykláciou 
látky sa rozumie proces, pri ktorom sa z látky už použitej a následne odobratej získa po 
základnom čistiacom procese, najmä filtrovaní a sušení recyklovaná látka, ktorá sa znovu 
vracia do zariadenia spravidla na mieste jej pôvodného použitia. Recyklácia látky sa 
nepovažuje za jej výrobu. V porovnaní s likvidáciou odpadu tak recyklácia ušetrí prírodné 
zdroje, energiu a zníži množstvo konečných odpadov. Aby sa mohli recyklovať jednotlivé 
zložky musí sa najprv odpad vytriediť už pri zdroji a umiestniť do príslušných farebne 
označených kontajnerov.  

Pri hodnotení vhodnosti recykácie odpadov sú aktuálne tri aspekty: 
1. ekonomický, ktorý zohľadňuje efektívnosť investícií na ekologickú likvidáciu odpadov 

a náklady na výrobu nového výrobku v porovnaní s nákladmi na tento výrobok vyrobený 
recyklačným výrobným postupom, 

2. ekologický, 
3. efektívnosť recyklácie. 
 
Rekultivácia  

Obnova devastovanej krajiny a (alebo) obnova kvalitatívnych vlastností 
poľnohospodárskej pôdy a  pôdnej úrodnosti.  

Rekultiváciou je zatrávnenie alebo zalesnenie háld priemyslových odpadov, zasypanie 
ťažobných jám alebo ich premena na rekreačný objekt (napr. kúpalisko). 

Rekultivácia je aj súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a 
pestovateľských opatrení zameraných na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej 
pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti. Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a 
biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy. Na 
rekultiváciu musí byť vypracovaný projekt. 
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Projekt rekultivácie obsahuje 

a) informáciu o navrhovanom dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, stavbe alebo inom 
zámere,  

b) identifikačné údaje z katastra nehnuteľností o pôde, na ktorej má byť vykonaná 
rekultivácia a  charakteristiku pôdy, vodohospodárske pomery stanovišťa a morfológiu 
pôdneho profilu, 

c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej, 
d) technickú časť rekultivácie, ktorá obsahuje opis opatrení technickej rekultivácie, postup 

pri ich vykonávaní, časový harmonogram postupu prác, najmä zemné práce, povrchové 
očistenie plochy, plošné urovnávky a navážky, rekonštrukciu pôdneho profilu a 
hydromelioračné opatrenia, 

e) biologickú časť rekultivácie, ktorá obsahuje opis opatrení biologickej rekultivácie, postup 
pri ich vykonávaní, časový harmonogram postupu prác, najmä osevné postupy, hnojenie 
pôdy a optimalizáciu pôdnej reakcie, 

f) stanovisko vlastníka poľnohospodárskej pôdy alebo nájomcu a správcu 
poľnohospodárskej 

g) pôdy , 
h) záväzné vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa, že po skončení rekultivácie prevezme 

rekultivované plochy do užívania, 
i) odborné stanovisko k projektu rekultivácie. 

Rekultivácia sa určuje najmenej v rozsahu výmery dočasne odňatej poľnohospodárskej 
pôdy. Výmeru rekultivácie možno rozšíriť na susedné pozemky vtedy, ak treba riešiť 
ekologickú stabilitu dotknutého územia, ktorá bola narušená stavebnou alebo inou činnosťou 
v teréne. Po skončení technickej rekultivácie sa uskutočňuje biologická rekultivácia. 
 
Skládka odpadov  

Miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na 
povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca 
odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj 
miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za 
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich 
ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas 
ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred 
ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. Na skládky by sa mali ukladať iba nevyužiteľné 
odpady. Každá skládka musí spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia. Musí 
zamedzovať prenikaniu priesakových vôd do podložia alebo do povrchových vôd a mala by 
mať zariadenie na príjem a využitie spáliteľného skládkového plynu. Skládka musí spĺňať aj 
nároky na hygienu. Skládky sa zriaďujú na vyhradených miestach mimo obývaných sídlisk, 
najmä na záveternej strane. Vhodným miestom sú nerovnosti terénu (údolia), ktoré sa môžu 
zavážať odpadom.  

Skládka sa musí zabezpečiť oplotením tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu. Brána 
musí byť mimo prevádzky zamknutá. Systém kontroly a prístupu na skládku musí obsahovať 
opatrenia na zabránenie ukladania odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky. Na skládke, 
na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, musí sa zabezpečiť, aby geologické podložie 
skládky s ohľadom na jej morfológiu bolo dostatočne stabilné a aby nedochádzalo k sadaniu, 
ktoré by mohlo poškodiť tesnenie. 

Z hľadiska skládkového režimu sa rozlišujú skládky divoké (nepovolené), polozriadené a 
napokon skládky riadené, ktoré jediné by mali byť povoľované na využívanie.  

Každá skládka musí byť vybavená tesniacim a drenážnym systémom, zariadením na 
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zachytávanie skládkového plynu a zariadením na príjem a zhutnenie odpadu. 
Skládky odpadov sa členia na päť skupín v závislosti na vylúhovateľnosti ukladaných 

odpadov. Výluhom je vodný priesak, ktorý sa kontaminoval pri prechode vody skládkou, 
kontaminovaným sedimentom či pôdou. V mnohých prípadoch sa výluhy vyskytujú 
prirodzene, keď zrážkové alebo podzemné vody infiltrujú kontaminovanou oblasťou a 
adsorbujú rozpustné a pohyblivé látky. Sú to nasledovné skupiny: 
1)   Skládky hlušiny a zeminy - netesné skládky, na ktoré sa môže odpad ukladať podľa triedy 

vylúhovateľnosti v hodnotách I a, I b.  
2)  Skládky  s málo priepustným geologickým podložím kde je možné ukladať bez ďalších 

tesniacich prvkov odpad, ktorý vyhovuje limitným hodnotám výluhov II a . 
3)   Skládky na tuhý komunálny odpad. Na tieto skládky sa ukladajú odpady, ktoré na základe 

svojej rôznorodosti nie je možné hodnotiť na základe vylúhovateľnosti. Skládka musí byť 
umiestnená na prirodzenom alebo umelom, málo priepustnom podloží a musí byť 
vybavená zemným tesnením. 

4)   Skládky na osobitné odpady (okrem nebezpečných a tuhých komunálnych odpadov). Na 
tieto skládky možno ukladať odpady, ktorých výluh musí zodpovedať limitným 
hodnotám  III a, III b. Skládka musí byť umiestnená na prirodzenom alebo umelo 
vybudovanom málo priepustnom podloží.  

5)  Skládky na nebezpečné odpady. Skládky musia byť vybavené kombinovaným dnovým 
tesniacim prvkom, vhodným fóliovým plášťom alebo iným účinným tesniacim 
systémom. 
Ak dosiahne skládka a krycia vrstva zeminy konečný tvar, je možné pristúpiť k jej 

rekultivácii. Plochy rekultivovanej skládky sa môžu použiť už len na zakladanie zelených 
plôch alebo plôch na skladovanie napr. staveného materiálu (známe sú golfové ihriská, 
letiská). 

Skládky odpadov sa členia na tieto triedy: 
a) na inertný odpad, 
b) na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
c) na nebezpečný odpad. 

Inertný odpad je odpadom, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, 
chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak 
fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo 
neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu 
ovzdušia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté 
v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu 
povrchových alebo podzemných vôd. Hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch 
nesmú prekročiť hodnoty uvedené v príslušnej legislatívnej úprave. 

Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpadom, ktorý nemá žiadnu 
nebezpečnú vlastnosť.  

Závažný problém pre životné prostredie predstavujú tzv. reliktné skládky a 
kontaminované lokality, označované ako staré záťaže. 
 

Skleníkový efekt 

Zvyšovanie teploty prízemných vrstiev atmosféry, s následným zvýšením topenia 
polárneho snehu a ľadu a zvyšovaním hladín morí. Zapríčiňuje ho človek najmä 
znečisťovaním ovzdušia a umelým zvyšovaním obsahu škodlivých plynov v ovzduší. Plyny, 
ktoré spôsobujú skleníkový efekt, sa nazývajú skleníkové plyny.  

Medzi plynné látky spôsobujúce skleníkový efekt patria najmä: oxid uhličitý, metán, oxid 
dusný, fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky, fluorid sírový. 
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Oxid uhličitý je hlavným plynom vyvolávajúcim skleníkový efekt s následným 
globálnym otepľovaním. Má veľký význam v tepelnej bilancii atmosféry, lebo je schopný 
absorbovať infračervené žiarenie vyžarované zemským povrchom. Znižovanie produkcie 
oxidu uhličitého v energetike, vo výrobných technológiách apod. patrí medzi hlavné problémy 
najmä v priemyslovo vyspelých štátoch. 
 
Smog  

Priemyselná hmla vytvorená najmä počas nepriaznivého inverzného zvrstvenia 
ovzdušia. Tvorí sa z hmly, priemyselných a dopravných exhalátov sústredených v ovzduší. 
V súčasnosti sa rozlišujú dva typy smogu : 
− redukčný, vznikajúci v mestách pri nahromadení dymu pri nepriaznivých 

poveternostných podmienkach (tzv. londýnsky), 
− oxidačný, vyskytujúci sa za slnečného počasia pri nahromadení výfukových plynov 

spaľovacích motorov (tzv. los angelský - fotochemický). 
Medzi najčastejšie škodliviny v smogovom ovzduší patria oxidy síry, oxidy dusíka 

amoniak, merkaptány, chlór, fluór a iné. 
Smog spôsobuje u človeka dráždenie slizníc dýchacích ciest a očí, zvýšenú vnímavosť na 

infekcie a pľúcne choroby. Spôsobuje zvýšený výskyt chorôb dýchacích ciest a úmrtnosť na 
zlyhanie srdcovo-cievneho ústrojenstva.  

Smogová situácia je mimoriadnym znečistením ovzdušia, keď úroveň znečistenia 
prekročí osobitný imisný limit. Ak nastane smogová situácia, orgán ochrany ovzdušia vyhlási 
okamžite varovné a regulačné opatrenia na obmedzenie emisií zo zdrojov znečisťovania, ktoré 
sa na znečisťovaní ovzdušia rozhodujúcim spôsobom podieľajú. Tieto opatrenia sa uplatňujú 
po celý čas trvania smogovej situácie. 

Na území Slovenskej republiky sú lokality, kde dochádza k občasnému zhoršovaniu 
rozptylových podmienok voľného ovzdušia vplyvom lokálnej meteorologickej situácie a v 
dôsledku toho aj k dočasnému zhoršeniu celkového stavu znečistenia ovzdušia danej oblasti. 
Ide najmä o územia v dolinách s nízkou veternosťou a s prítomnosťou významných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia. 

Pre dané situácie je možné vyhlasovať tri regulačné úrovne: 
- signál  „upozornenie“ 
- signál  „prvý regulačný stupeň“ 
- signál  „druhý regulačný stupeň“  

K nim sa viažu povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia na zníženie 
alebo zastavenie ich činnosti, vrátane obmedzenia dopravy v postihnutom území. 
Prevádzkové poriadky smogového regulačného systému vydávajú v príslušnej oblasti krajské 
úrady tzn. orgány ochrany ovzdušia. Informácie o predpovedanej alebo vzniknutej smogovej 
situácii a o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení poskytujú obyvateľom 
príslušné úrady životného prostredia spôsobom uvedeným v prevádzkových poriadkoch. 

Vzhľadom na to, že k vyhláseniu regulačných stupňov a ich realizácii dochádza spravidla 
s väčším časovým odstupom a dôsledkom regulácie nebýva výraznejšie zlepšenie, ale iba 
ďalšie nezhoršovanie vzniknutej situácie, môžu byť obyvatelia postihnutej oblasti dočasne 
vystavení pôsobeniu zvýšenej úrovne znečistenia ovzdušia. Je preto potrebné, aby dotknutí 
obyvatelia na danú situáciu reagovali osobnou ochranou, zameranou na maximálne možné 
zníženie vdychovania škodlivín z voľného ovzdušia. Osobná ochrana je najviac potrebná u 
citlivých skupín populácie, ako sú: starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej sústavy a 
ochoreniami srdca, alergici a astmatici, malé deti a tehotné ženy. Pôsobeniu a účinkom 
znečisteného ovzdušia sú najviac vystavené osoby, pracujúce vo vonkajšom prostredí, ako 
napr. pri údržbe a čistení ulíc, práce na poliach a v teréne, na stavbách a podobne. 

Pre jednotlivé signály sa odporúča z hľadiska ochrany zdravia rešpektovať nasledujúce 
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obmedzenia:  
- obmedziť pohyb vonku a to najmä v čase zvýšenej intenzity automobilovej dopravy - v 

tzv. dopravnej špičke,  
- vylúčiť prechádzky s deťmi,  
- skrátiť dobu vetrania obytných miestností a vnútorných priestorov občianskych stavieb,  
- obmedziť fyzickú prácu a športové aktivity vonku,  
- nevykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín do vnútorného ovzdušia 

(napr. maľovanie, natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie),  
- obmedziť používanie kúrenísk s otvoreným ohňom . 
 

Spaľovanie odpadov 

Najradikálnejší a hygienicky najúčelnejší spôsob odstraňovania odpadov termickou 
(tepelnou) cestou. Proces spaľovania je súhrnom viacerých reakcií. Sú to technológie, pri 
ktorých dochádza k pôsobeniu na odpadovú látku teplotou presahujúcou medze jej chemickej 
stability, prípadne k spolupôsobeniu teploty a kyslíka v prostredí s regulovaným obsahom 
kyslíka. 

Spaľovanie odpadov sa uskutočňuje v spaľovniach. Súčasťou technologického procesu 
v spaľovni je najskôr triedenie odpadu, tzn. separovanie kovov, papieru, textilu apod. ak 
odpad  nie je už predtým vytriedený. Následne sa spaľuje na báze kotlového vykurovacieho 
paliva. Spaľovanie odpadov je nežiadúce ak spaľovňa nie je vybavená zariadením na 
zachytávanie vznikajúcich škodlivín, ktoré prechádzajú do plynných spalín vypúšťaných do 
okolitého prostredia. Neškodné spaľovanie je nákladným spôsobom zneškodňovania odpadov, 
pretože zariadenie na čistenie spalín je zložitý chemický proces. Odpad z nemocníc (infekčný 
materiál) sa spaľuje zásadne v osobitných spaľovacích peciach. 

Prednosťou spaľovania je rýchly spôsob zneškodnenia odpadov, dosiahne sa účinnejšieho 
zníženia ich objemu v porovnaní so skládkovaním (10 až 15% pôvodného objemu), zostatok 
po spaľovaní je tuhý, sterilný a nepodlieha rozkladu.  

Spaľovanie je pre mnohé typy odpadov prakticky jediný spôsob zneškodňovania. 
Spaľovanie šetrí i náklady na dopravu a je najrýchlejším spôsobom zneškodnenia . Má však aj 
svoje nevýhodné stránky, najmä: 
- vysoké investičné náklady na výstavbu spaľovne, 
- vysoké náklady na prevádzku a údržbu zariadení, 
- potreba kvalifikovaného personálu na prevádzku a údržbu,  
- problémy s možnosťami využitia vyrobeného tepla, 
- nevyhnutnosť nákladných opatrení na zábranu emisií do ovzdušia a vôd. 
 
Starostlivosť o životné prostredie 

Starostlivosť o životné prostredie je sústava aspektov, činností a opatrení, ktorými 
spoločnosť cieľavedome a pozitívne ovplyvňuje úroveň životného prostredia. Predmetom 
starostlivosti o životné prostredie musí byť nielen samotné životné prostredie, ale aj všetka 
okolitá realita a činnosť ľudí, ktorá ovplyvňuje životné prostredie.  

Dôležitými metódami a nástrojmi starostlivosti o životné prostredie sú najmä územné 
plánovanie, systém hodnotenia vplyvov na životné prostredie, hygienická služba, pozitívne aj 
negatívne ekonomické stimuly a poskytovanie informácií o stave životného prostredia. 
Územné plánovanie určuje najmä limity využitia územia, reguluje usporiadanie územia, 
rekultivačné zásahy, chránené územia a ďalšie ochranné pásma, rozhoduje o umiestnení 
stavieb v prostredí apod. Systém hodnotenia vplyvov na životné prostredie vyžadovaný  
zákonom (Zákon NR SR č. 24/2005 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pozostáva z posudzovania komplexného vplyvu 
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stavieb, činností a technológií na prostredie a je predpokladom na vydanie územného 
rozhodnutia. Dozor nad ochranou zdravia kladie dôraz na dodržiavanie najvyšších 
prípustných hodnôt škodlivín v ovzduší, na zabezpečovanie kvality pitnej vody, vytváranie 
pásiem hygienickej ochrany vôd, na ochranu pôdy a kontrolu jej kvality, na vyhovujúci stav 
území a sídlisk. Pozitívne ekonomické stimuly a nástroje zamerané na ochranu životného 
prostredia podporujú výstavbu zariadení na ochranu prostredia. Významným motivačným 
nástrojom sú aj daňové úľavy. 

 
Systém environmentálneho manažérstva 

Jeden z progresívnych nástrojov riadenia podniku z hľadiska ochrany životného 
prostredia. Môže byť súčasťou celkového systému manažérstva.  

Systém environmentálneho manažérstva zahŕňa organizačnú štruktúru, spôsoby 
rozdelenia zodpovednosti, postupy, procesy pre zlepšovanie environmentálneho správania sa 
organizácie, tvorbu, preskúmavanie a udržiavanie environmentálnej politiky. Je sústavou  
nástrojov v tvorbe a ochrane životného prostredia s výrazne preventívnym charakterom. 

Podnik vypracováva environmentálnu politiku, ktorá je verejným dokumentom, 
prístupným verejnosti, ako aj kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v písomnej 
forme. Zaväzuje podnik nielen k plneniu zákonných a ďalších požiadaviek ale pokiaľ možno 
aj plnenie nad ich rámec a k trvalému zlepšovaniu svojho správania sa k životnému 
prostrediu. Vrcholový manažment organizácie musí definovať environmentálnu politiku 
organizácie a zabezpečiť, aby:  
a) bola primeraná charakteru, rozsahu a environmentálnym vplyvom jej činností, 
b) obsahovala záväzok na sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania životného 

prostredia, 
c) obsahovala záväzok na dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ďalších požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, 
d) poskytovala rámec na určovanie a preskúmavanie dlhodobých environmentálnych cieľov 

a krátkodobých environmentálnych cieľov, 
e) bola zdokumentovaná, zavedená, udržiavaná a boli o nej informovaní všetci  

zamestnanci, 
f) bola prístupná verejnosti. 

Organizácia je povinná vytvoriť a udržiavať environmentálny program na dosahovanie 
svojich environmentálnych cieľov. Tento program musí obsahovať: 
a) určenie zodpovednosti za dosahovanie dlhodobých environmentálnych cieľov a  

krátkodobých environmentálnych cieľov pre každú príslušnú funkciu a úroveň 
organizácie, 

b) prostriedky a časový rámec, v ktorom sa majú ciele podľa písmena a) dosiahnuť. 
Manažment organizácie musí poskytnúť potrebné zdroje na zavedenie a operatívne 

riadenie systému environmentálneho manažérstva. Tieto zdroje zahŕňajú tak ľudské zdroje a 
špecializované schopnosti, ako aj technologické a finančné zdroje. 

Vrcholový manažment organizácie je povinný vymenovať osobitného predstaviteľa ktorý 
musí mať bez ohľadu na ďalšie zodpovednosti definované úlohy, zodpovednosti a právomoci 
na 
a) zabezpečenie ustanovenia, zavedenia a udržiavania požiadaviek systému 

environmentálneho manažérstva, 
b) predkladanie správ vrcholovému manažmentu organizácie o fungovaní systému 

environmentálneho manažérstva najmä ako podkladu na zlepšovanie systému 
environmentálneho manažérstva. 
Významnú úlohu má aj poskytovanie informácií zamestnancom a verejnosti o 

opatreniach a postupoch pre prípad havárie a nehôd. Súčasťou systémových dokumentov je 
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register účinkov na životné prostredie. V systéme musí prebiehať pravidelné monitorovanie a 
vyhodnocovanie významných charakteristík prevádzok, ktoré  majú vplyv na životné 
prostredie. Súčasťou systémov riadenia životného prostredia sú aj postupy na identifikáciu 
možných nehôd a havarijných situácií a ich vyhodnocovanie. 

Posúdenie dosahu zamýšľanej investičnej akcie na životné prostredie ešte pred jej 
realizáciou sa riadi uzákonením EIA (angl. Environmental Impact Assessment) procedúr 
(Zákon NR SR č. 127/94 Z .z. v znení neskorších predpisov). V medzinárodnej miere je tzv. 
čistejšia produkcia podporovaná aj ako stratégia dvojitého zisku (angl. win – win strategy). 
Význam čistejšej produkcie je podporovaný zavádzaním environmentálneho systému riadenia 
podniku. 

Systémy environmentálneho manažérstva sa riadia v zásade dvoma normatívnymi 
dokumentmi: 
1. Systémy environmentálneho manažérstva (EMS) noriem ISO radu 14 000, 

reprezentované certifikačnou normou STN EN ISO 14 001 
2. Systém riadenia podnikov a auditu z hľadiska ochrany životného prostredia (EMAS), tzn. 

Nariadenie Rady č. 93/1836/EEC, platné v krajinách Európskej únie (na rozdiel od ISO 
14 000, ktorá je normou EMAS je regulatívnym opatrením). 

 
Štátna správa  a dozor  v odpadovom hospodárstve 

Štátnu správu odpadového hospodárstva tvoria orgány odpadového hospodárstva, a to 
ministerstvo, inšpekcia, krajské úrady životného prostredia a okresné úrady životného 
prostredia. Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce a Štátna energetická 
inšpekcia.  

Štátnym dozorom je zisťovanie, ako právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
dodržiavajú zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy  v oblasti odpadového 
hospodárstva. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas alebo autorizácia sa vykonáva 
najmenej raz za štyri roky. Osoby vykonávajúce štátny dozor sú pri plnení svojich úloh 
oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné 
povolenie podľa osobitných predpisov. 
 
Trvalo udržateľný rozvoj  

Ekologicky vyvážený rozvoj ľudskej spoločnosti, ktorý súčasným aj budúcim generáciám 
zachováva možnosť uspokojovať základné životné potreby. Zameriava sa na zachovanie 
prírodných zdrojov, prírodnej krajiny a udržiavanie kultúrnej rozmanitosti.  

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio De Janeiro (1992) deklarovala trvalo 
udržateľný rozvoj ako globálny rozvojový program pre koniec 20. a najmä pre 21. storočie. 

Trvalo udržateľné využívanie pôdy zodpovedá konkrétnym pôdno-ekologickým 
podmienkam a uskutočňuje sa spôsobom a intenzitou, kedy nevznikajú negatívne zmeny v 
pôde a ani sa nezakladajú trendy na negatívny vývoj vlastností pôd. Základným princípom  
trvalo udržateľného využívania pôdy je jej ochrana proti akejkoľvek degradácií prírodnými a 
človekom indukovanými vplyvmi. Trvalo udržateľný vývoj využívania pôdy vyplýva z 
potreby zabezpečiť nevyhnutný rozsah uplatňovania jej všetkých funkcií. 

 
Voda 

Významná zložka životného prostredia a základná podmienka života. Patrí k obnoviteľným 
prírodným zdrojom. Pokrýva 71% zemského povrchu. Voda morí a oceánov, voda povrchová 
a podzemná vytvára hydrosféru Zeme. Z celkového množstva iba 3% predstavujú zásoby 
sladkej vody a z toho viac ako 2% viazané v ľade a snehu. Pre život je využiteľné len 1% 
vody na Zemi a väčšina z nej je podzemná.  
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Denná potreba pitnej vody predstavuje 1-2 litre na človeka. Voda je potrebná na chod 
domácností, priemyslu i poľnohospodárstva a slúži na zabezpečenie  hospodárskych a ostatných 
celospoločenských potrieb. Z celosvetového hľadiska sú zásoby pitnej vody nedostačujúce a jej 
zdroje sú nerovnomerne geograficky rozložené. 

Voda sa rozdeľuje najčastejšie : 
1. podľa pôvodu v prírode na zrážkovú, povrchovú a podzemnú, 
2. podľa používania na pitnú, úžitkovú, prevádzkovú a odpadovú. 

Obeh vody v prírode, tzv. hydrologický cyklus patrí k najťažšie opísateľným fyzikálnym 
procesom na Zemi . 

Pitná voda (voda určená na ľudskú spotrebu) je zdravotne bezchybná voda, ktorá ani pri trvalom 
požívaní alebo používaní nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo 
látok ovplyvňujúcich zdravie spotrebiteľa akútnym, chronickým alebo oneskoreným pôsobením 
a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Pitná voda 
v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní je určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo 
iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny 
alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia, používaná v potravinárskych podnikoch 
pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú 
spotrebu a používaná pri všetkých epidemiologicky závažných činnostiach. 

Kvalita a zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje na základe 
výsledkov rozborov vody z vodovodnej siete, surovej povrchovej vody a surovej podzemnej 
vody, ktorú dodávajú vodárenské organizácie a podľa ukazovateľov ukazovateľov kvality 
pitnej vody a ich limitov.. Pitná voda určená na hromadné zásobovanie sa dezinfikuje pričom 
druh a spôsob jej dezinfekcie schvaľuje príslušný orgán na ochranu zdravia → Dezinfekcia 
vody. 

Úžitková voda je zdravotne neškodná voda, ktorá nie je určená na pitie ani na prípravu 
stravy. Požiadavky na kvalitu úžitkovej vody sú podstatne nižšie ako na pitnú vodu, ale ani 
táto voda nesmie predstavovať riziko vzniku ochorenia u ľudí, či už infekčného alebo 
toxického pôvodu a nesmie pôsobiť odpudzujúco. Požiadavky na jej chemické a fyzikálne 
vlastnosti sa riadia účelom jej použitia. Jej vlastnosti a možnosti použitia posudzuje orgán na 
ochranu zdravia. 

Prevádzková voda slúži na zabezpečenie potrieb výroby v priemysle alebo 
v poľnohospodárstve, okrem epidemiologicky významných činností. Nesmie sa používať na 
pitie, varenie, kúpanie alebo pranie bielizne. Z hľadiska ochrany zdravia nie sú na ňu 
stanovené požiadavky. Tie sú dané účelom použitia. 

Odpadová voda je voda použitá v sídliskách, obciach, závodoch, zdravotníckych 
zariadeniach, ťažobných a spracovateľských výrobniach a stavbách alebo v dopravných 
prostriedkoch a iných objektoch a má po použití zmenené vlastnosti a kvalitu a môže ohroziť 
povrchové a podzemné vody. Patrí k nej aj znečistená atmosferická voda v čase zrážok a aj 
priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, 
priemyselná a komunálna. Odpadové vody sa najčastejšie vypúšťajú do vôd povrchových 
(recipient), resp. v ojedinelých prípadoch do podzemných vôd. Čistia sa v čistiarňach 
odpadových vôd → (Čistiareň odpadových vôd). 
 
Zdravé životné prostredie 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie musí spĺňať päť základných podmienok: 
- čisté ovzdušie,  
- bezpečná pitná voda a jej dostatok, 
- bezpečné a výživovo hodnotné potraviny, 
- bezpečné a mierové obydlia a obce, 
- stabilné globálne ekosystémy vhodné pre život ľudí. 
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Zdravotné nebezpečenstvo z vody  

Voda môže spôsobiť alebo sprostredkovať viaceré vážne poškodenia zdravia. Okrem 
nedostatku pitnej vody (tzv. „vodné epidémie bez vody“) môže poškodiť ľudské zdravie 
predovšetkým kontamináciou patogénnymi mikroorganizmami. Najčastejšími črevnými 
nákazami, ktoré sa môžu prenášať pitnou vodou, sú brušný týfus, dyzentéria a vírusová 
hepatitída A. Väčšina mikroorganizmov sa pri dezinfekcii vody chlórovaním usmrcuje. 
Najväčšie problémy však predstavujú vírusy, na likvidáciu ktorých sa musia použiť vysoké 
hodnoty voľného aktívneho chlóru, alebo iný vhodný spôsob dezinfekcie (UV žiarenie). Tam, 
kde sa do povrchových vôd dostávajú aj odpadové vody, môže nastať kontaminácia pitných 
vôd, občas i potravín, najmä zeleniny. Niektoré infekcie sa prenášajú aj priamo, napríklad pri 
kúpaní, keď ústnou dutinou, porušenou pokožkou alebo sliznicami prenikajú do organizmu 
rozličné patogény (leptospiróza, dyzentéria, enterovírusové infekcie).  

Pitná ani úžitková voda nesmú obsahovať látky poškodzujúce ľudské zdravie (toxické, 
biologicky aktívne a rádioaktívne) v hodnotách presahujúcich najvyššie prípustné 
koncentrácie. Ako škodliviny vo vode sú v popredí : toxické kovy (olovo, kadmium, ortuť), 
fenoly, polycyklické aromáty, minerálne oleje, pesticídy, tenzidy a ľahko prchavé 
halogénované uhľovodíky. Aj zmenený obsah niektorých bežne sa vyskytujúcich látok vo 
vode môže spôsobiť poškodenie organizmu. Do tejto kategórie patrí zvýšený obsah 
dusičnanov a dusitanov v pitnej vode. Voda s vyšším obsahom dusičnanov ako 15mg/l sa 
nesmie používať na prípravu výživy pre dojčatá. Pitná voda s vyšším obsahom dusíkatých 
látok spôsobuje kojencom živeným sušeným mliekom rozpusteným vo vode premenu 
červeného krvného farbiva (hemoglobínu) na bezcenný methemoglobín v vážnymi 
dôsledkami na organizmus novorodenca.  

Ak nastane znečistenie vody v individuálnych studniach mikrobiálnou kontamináciou 
napr. pri oprave, pri topení snehu a záplavách, treba vodu v zdroji dezinfikovať. Najčastejšie 
sa používajú chlórové prípravky. Znečistenú vodu treba však pred dezinfekciou najskôr 
odčerpať. Jedným z existujúcich schválených dezinfekčných prípravkov, vhodným na 
dezinfekčnú úpravu pitnej vody pre potravinárske, zdravotnícke, ale aj konzumné potreby, je 
chlórnan sodný. 

 
Znečistenie a znečisťovanie ovzdušia 

Ovzdušie patrí v súčasnosti k najohrozenejším zložkám prírodného prostredia a jeho 
znečistenie neustále narastá. Spôsobuje to hlavne prudký nárast výroby, dopravy, ťažby 
surovín, výroba energie ai.. Znečistenie ovzdušia možno považovať za stav, keď sa cudzorodé 
látky nachádzajú v ovzduší v množstve, ktoré prevyšuje najvyššie prípustné hodnoty NPH. 
Vzťahuje sa to však len na látky, u ktorých bola NPH stanovená. Všeobecne sa však 
znečisťujúcou látkou môžu stať aj normálne zložky ovzdušia s prirodzeným výskytom 
v nízkych koncentráciách (ozón, oxidy dusíka), keď ich koncentrácie za určitých okolností 
dosiahnú obťažujúce alebo aj toxické hodnoty. Okrem konštantných zložiek ovzdušia sa 
v ňom nachádzajú aj ďalšie zložky prirodzeného pôvodu, ktorých koncentrácie sú kolísavé. 
Sú to vodné pary, fluorovodík, chlorovodík sopečného pôvodu, sírovodík z výronov 
prírodných plynov, prach a aerosóly z morskej vody, pôdne a rastlinné častice, peľ, spóry 
baktérií ai. 

Znečisťovanie ovzdušia predstavuje vypúšťanie (vnášanie, emisiu) znečisťujúcich látok 
do atmosféry. Tieto látky priamo alebo po chemických zmenách, prípadne pri spolupôsobení 
inej látky nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie. 

Znečistenie ovzdušia označuje prítomnosť (obsah, imisiu) znečisťujúcich látok v ovzduší. 
Označuje stav ovzdušia, ktorý je dôsledkom pôvodného deja. V užšom slova zmysle sa pod 
pojmom znečisťovanie ovzdušia rozumie vnášanie akýchkoľvek znečisťujúcich látok do 
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ovzdušia ľudskou cestou. 
Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo, alebo po fyzikálne 

alebo chemickej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou  nepriaznivo 
ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, 
zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.  

Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú emisné, imisné alebo depozičné limity a 
emisné kvóty pre jednotlivé znečisťujúce látky. Emisný limit je najvyššou prípustnou mierou 
vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja znečisťovania, zariadenia alebo inej 
súčasti zdroja znečisťovania vyjadrenou ako 
- hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,  
- hmotnostný tok znečisťujúcej látky,   
- hmotnostné množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku produkcie alebo 

výkonu, 
- emisný stupeň,  
- stupeň znečisťovania ovzdušia spôsobovaný týmto zdrojom. 

Imisný limit predstavuje najvyššiu prípustnú koncentráciu znečisťujúcej látky obsiahnutej 
v ovzduší.  

Depozičný limit je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade 
na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.  

Emisné kvóty sú najvyššie prípustné množstvá znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu 
v priebehu roka vypustiť do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa 
okresov ( platí pre SR 

Najmä imisné limity boli stanovené z hľadiska ochrany  zdravia človeka, v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie  a po schválení rezortom zdravotníctva. 
Pre niektoré škodliviny boli naviac stanovené environmentálne limity na ochranu prírody, 
poľnohospodárstva a pod (platí pre SR). Znečisťujúce látky zadeľujú do piatich skupín:  
1.  základné znečisťujúce látky (napr. oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, ozón a 

pachové látky),  
2.  znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom (napr. benzpyrén, kadmium, arzén, benzén, 

vinylchlorid), 
3.     tuhé znečisťujúce anorganické látky (napr. ortuť, titan, selen, fluoridy, kyanidy, olova),  
4.     plynné znečisťujúce látky ( napr. arzénovodík, chlór, sulfán ai.), 
5.     organické plyny a pary ( napr. fenol, formaldehyd, tetrachlóretán, toluén, acetón). 

Od doby, keď sa začalo používať uhlie ako zdroj tepla, (14. Storočie), sa datuje aj 
začiatok znečisťovania ovzdušia ako spoločenský problém. Najvážnejšie postihnutou krajinou 
sa stala najprv Veľká Británia. Už na začiatku 17. storočia bolo známe, že nepríjemný pach a 
dráždenie v krku, ktoré sprevádzali uhoľný dym, spôsobuje síra obsiahnutá v uhlí a hľadali sa 
metódy odsírenia. Bolo vynájdené koksovanie uhlia, ktoré odstraňovalo síru a  prchavé látky 
z tohoto paliva. Na začiatku 19. storočia sa stali problémom emisie chlóru pri výrobe 
uhličitanu sodného a kuchynskej soli. Rýchle sa rozvíjajúci chemický priemysel sa stal 
postupne zdrojom ďalších škodlivín. V ostatných desaťročiach je vážnym zdrojom 
narastajúceho znečisťovania ovzdušia petrochemický priemysel a automobilová doprava. V 
20. storočí znečistenie ovzdušia nadobudlo takú intenzitu, že viedlo k mnohým priemyselným 
katastrofám. To donútilo vlády priemyslovo vyspelých krajín prijať legislatívne opatrenia 
vedúce k obmedzovaniu znečistenia ovzdušia a podpore rozsiahlych štúdií a výskumu tohoto 
problému. 

Emisný faktor  je pomer hmotnosti znečisťujúcej látky vypúšťanej zo zdroja alebo z jeho 
časti k jednotke hmotnosti alebo k inej jednotke množstva výrobku, polotovaru, suroviny, 
alebo výkonu výrobnej technológie znečisťujúcej ovzdušie. Je údajom charakterizujúcim 
pomerné množstvo emisií (merná výrobná emisia) vystupujúcich z daného technologického 
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procesu (vrátane zariadenia na obmedzenie emisií) do ovzdušia. Vyjadruje sa najmä v 
jednotkách kg.t-1, kg.GJ-1. 

Emisný stupeň je pomer hmotnosti znečisťujúcej látky vypúšťanej zo zdroja, jeho časti 
alebo zo zariadenia na obmedzovanie emisií k hmotnosti tejto látky privedenej do procesu. 
Vyjadruje sa v percentách. 

Z hľadiska vzniku sa rozlišuje: 
− primárne  znečisťovanie - úlet škodlivín zo zdrojov (emisia), 
− sekundárne znečisťovanie - chemické zmeny niektorých látok, prebiehajúcich pri šírení 
exhalátov (transmisia v atmosfére).  

Miera znečistenia ovzdušia (vyjadrená okamžitou alebo priemernou koncentráciou 
škodlivín na danom mieste) závisí od emisie škodlivín a od procesov, ktorými sú tieto emisie 
v ovzduší podrobené. Túto mieru charakterizujú zistené emisie škodlivín. Znečistenie 
ovzdušia nie je len problémom lokálnym, nepôsobí iba v mieste znečisťovania, ale látky, 
ktoré majú dlhší polčas rozpadu sa môžu prúdením vzduchu dostať do vzdialenejších lokalít. 
Okrem toho môžu niektoré látky dlhodobo pretrvávať v atmosfére a svojimi rozkladnými 
produktmi spôsobovať globálne problémy, ktoré ovplyvňujú pomery na Zemi.  

Lokálne znečistenie ovzdušia sa vzťahuje na územie s plochou rádovo km2  až desiatky 
km2 (znečistenie ovzdušia miest a priemyselných oblastí). V úrovni koncentrácie sa vyskytujú 
výrazné denné a sezónne zmeny, ktoré sú vyvolané zmenami miestnych emisných a 
meteorologických podmienok. Hlavnými zdrojmi lokálneho znečistenia ovzdušia sú exhaláty 
z miestneho priemyslu, stavebníctva, energetiky, automobilovej dopravy, domáceho 
vykurovania a likvidácie odpadov. Hlavnými zložkami znečistenia sú produkty spaľovania, 
exhaláty z priemyselných technológií a zložky výfukových plynov. Typickými škodlivinami 
sú: oxid uhličitý oxidy síry, oxidy dusíka, uhľovodíky a tuhé častice. Hlavným kritériom pri 
posudzovaní úrovne lokálneho znečistenia je porovnanie nameraných koncentrácií s najvyššie 
prípustnými hodnotami NPH.  

Krátkodobou koncentráciou je stredná hodnota koncentrácie na určenom mieste 
v časovom úseku 30 minút. 

Priemernou dennou koncentráciou je stredná hodnota koncentrácie na stanovenom mieste 
v časovom úseku 24 hodín. 

Regionálnym znečistením ovzdušia je znečistenie spodnej troposféry  územných celkov až 
častí kontinentov. Negatívne následky regionálneho znečistenia možno pozorovať až do 
vzdialenosti väčšej ako 1000 km od zdroja znečistenia. Pri vyhodnocovaní regionálneho 
znečistenia ovzdušia treba analyzovať dlhodobý vplyv a jeho následky na vodu, pôdu a citlivé 
ekosystémy.  

Globálnym znečistením ovzdušia je znečistenie voľnej atmosféry, tzn. zmeny zloženia 
atmosféry ako celku. Z globálneho hľadiska sa dnes považujú za najzávažnejšie znečisťujúce 
látky oxid uhličitý a drobné čiastočky tuhých a kvapalných látok. Organizácia spojených 
národov prijala Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami 
štátov, ku ktorému sa postupne pridávajú protokoly, obmedzujúce alebo vylučujúce 
vypúšťanie určitých látok (napr. Protokol o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, Protokol 
o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín, Protokol o perzistentných 
organických látkach, Protokol o ďalšom znižovaní emisií síry a iné). 

Zdrojmi znečisťovania ovzdušia môžu byť najmä technologické celky, sklady, skládky 
palív, surovín a produktov, skládky odpadov, lomy a plochy s možnosťou zaparenia, horenia 
alebo úletu znečisťujúcich látok a iné stavby, objekty a zariadenia alebo činnosti, ktoré 
výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie. Uvedené zdroje sú charakteristické ako 
stacionárne zdroje znečisťovania.  

Mobilnými zdrojmi sú pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími 
jednotkami, ktoré znečisťujú ovzdušie. Sú to najmä cestné motorové vozidlá, železničné 



 287

koľajové vozidlá, plavidlá, lietadlá a pohyblivé stroje. Situácia v znečistení ovzdušia sa 
sleduje aj kontrolou zdrojov znečisťovania, ktoré sú evidované v Registri emisií a zdrojov  
znečisťovania ovzdušia (REZZO). Zdroje sú členené podľa veľkosti a druhu nasledovne : 
REZZO1- veľké stacionárne zdroje (5 MW a viac), REZZO 2 – stredné stacionárne zdroje 
(0,2-5 MW), REZZO 3 – malé stacionárne zdroje (menej ako 0,2 MW) a REZZO 4 – mobilné 
zdroje (doprava). 

Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje celkovú klimatickú situáciu postihnutých miest a oblastí 
a tento účinok sa môže uplatňovať aj na celkovú zemskú klímu. Znečistené ovzdušie koroduje 
viaceré materiály, najmä stavebné. Znečistené ovzdušie má ďalej vplyv na živú prírodu 
vrátane človeka a jeho zdravia.. 

Monitorovaním znečisteného ovzdušia je zber spoľahlivých informácií o znečisťovaní 
ovzdušia, na základe ktorého možno prijať racionálne a efektívne opatrenia pre ochranu 
čistoty ovzdušia. Pre monitorovanie ovzdušia bolo stanovené nasledovné poradie významu 
škodlivín v medzinárodnom meradle :  
- oxid siričitý a poletujúci prach vo všetkých programoch merania,  
- ozón v impaktnom a globálnom meradle, 
- oxidy dusíka v impaktnom programe,  
- olovo v impaktnom programe a oxid uhličitý v globálnom programe,  
- oxid uhoľnatý v impaktnom programe, v šiestom poradí priorít nie je žiadna škodlivina, 
- azbest v impaktnom programe,  
- reaktívne uhľovodíky v impaktnom programe.  

Sledovaním globálneho znečistenia sa zaoberá v rámci programu OSN systém GEMS. 
Výsledky meraní slúžia na štúdium jednotlivých zložiek biosféry, na určenie kvantitatívneho 
a  kvalitatívneho škodlivého účinku na človeka, faunu a flóru a slúžia ako podklady na 
opatrenia obmedzujúce  emisie. Monitorovanie kvality ovzdušia a realizácia opatrení na jej 
zlepšenie sú v pôsobnosti rezortu životného prostredia. Ovzdušie  vo vnútorných priestoroch 
bytov a budov nevýrobného charakteru predstavuje komplexnú odbornú problematiku, ktorú 
sledujú orgány na ochranu zdravia. 

 
Znečisťovanie a znečistenie vôd 

 Znečistením vôd je priame alebo nepriame vypúšťanie alebo únik látok alebo tepla do 
vody, ovzdušia alebo do pôdy spôsobené ľudskou činnosťou a prírodnými vplyvmi alebo 
ktoré môže poškodiť zdravie ľudí, kvalitu vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých 
ekosystémov v krajine, spôsobiť poškodenie materiálnych hodnôt a obmedzenie alebo 
zhoršenie rekreačných možností alebo iného využívania životného prostredia. 

Vodné toky a nádrže sú rôznym spôsobom znečisťované. Horné časti toku sú zväčša 
menej znečisťované, preto sa na nich často vytvárajú vodné nádrže na odber pitnej vody.  

V ďalšej časti toku znečistenie narastá, pretože samočistiaca schopnosť vody už 
nepostačuje likvidáciu pribúdajúcich nečistôt. Samočistiaca schopnosť vody spočíva v 
prirodzených oxidačných pochodoch a v mikrobiologickom rozklade látok na jednoduché 
chemické zlúčeniny a prvky bežné v prírode. Závisí od života vo vode, rýchlosti toku, jeho 
prevzdušňovaní, teplote. Prítomnosť znečisťujúcich látok vo vodách sa postupne prejaví 
zmenou fyzikálnych, chemických i biologických vlastností. Biologický stav, vyvolaný 
znečistením vody biologicky rozložiteľnými organickými látkami sa označuje ako saprobita. 

Fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti vody v tokoch alebo nádržiach sa menia 
vplyvom znečistenia :  
- prvotného - látkami, prítomnými ako znečisťujúce zložky v odpadových vodách, alebo 

zmenami ich vlastností, 
- druhotného – vplyvom chemických a biologických reakcií vyvolaných látkami, ktoré 

spôsobujú rozmnoženie mikroorganizmov (eutrofizácia vôd)  
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Zdroje znečistenia vody pochádzajú  
- z priemyselnej výroby, 
- z poľnohospodárskej výroby, 
- zo sídiel , 
- z dopravy, 
- z turizmu a služieb. 

Do vodných tokov sa vypúšťajú odpadové vody z priemyslu, z poľnohospodárskej 
výroby aj zo sídiel. Nečistotami sú napr. ropné produkty, saponáty, rôzne kaly, toxické látky, 
ťažké kovy, rádioaktívne látky, ale aj silážne šťavy, močovka, hnojivá a ďalšie organické 
látky, ktoré často prinášajú infekciu a cudzopasníky. Existuje tiež tzv. tepelné znečisťovanie, 
ku ktorému dochádza vypúšťaním ohriatej vody z chladiacich veží do vodných tokov. 
Druhotné znečistenie spôsobujú látky, ktoré sami vodu neznečisťujú, ale prispievajú k 
rozmnoženiu organizmov. Sú to napr. sacharidy (cukry), obsiahnuté aj vo vyčistených 
odpadových vodách, splašky priemyselných hnojív atď. Zvýšené množstvo dusíkatých látok v 
podzemných vodách je tiež nebezpečné z hľadiska získavania pitnej vody.  

Vo vodných tokoch sa sleduje akosť vody a zisťuje sa najmä kyslíkový režim, základné 
chemické zloženie a obsah osobitných látok. Pre každý z týchto ukazovateľov sú stanovené 
hraničné hodnoty. Podzemné vody sú znečisťované z prehnojenej pôdy, pri ropných 
haváriách, aj vplyvom znečistených povrchových tokov. Znečistenie podzemných vôd je 
obvykle dlhodobé. Úroveň poškodenia vody v povrchových tokoch organickými nečistotami 
sa zisťuje meraním biochemickej spotreby kyslíka. Určuje, koľko kyslíka baktérie spotrebujú 
pri rozklade organických nečistôt odpadovej vody.  

Ohrozením vôd je manipulácia s odpadovými vodami, osobitnými vodami alebo 
s nebezpečnými látkami, ktoré môže mať za následok zhoršenie stavu vôd. 

 
Znižovanie znečistenia  ovzdušia 

Opatrenia znižujúce alebo zamedzujúce znečistenie ovzdušia možno členiť do dvoch 
skupín a to:  
- opatrenia na ochranu zdravia  
- opatrenia technické a technologické.  

V oblasti hygieny životného prostredia sa spravidla sleduje znečistenie ovzdušia 
konkrétnej oblasti (obec, mesto, kraj, priemyselná aglomerácia). Vzhľadom na priestorovú 
premenlivosť sa merania ukazovateľov kvality ovzdušia vykonávajú súčasne na niekoľkých 
miestach. Následné stanovenie škodlivín sa uskutočňuje pomocou analytických metód. 
Hodnotenie výsledkov analýz sa uskutočňuje podľa stanovených kritérií.  

Významným predpokladom čistoty ovzdušia je uplatňovanie hygienických opatrení už pri 
projektovaní elektrární, chemických závodov, teplární a iných zdrojov znečistenia ovzdušia, 
teda v rámci preventívneho dozoru. Úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú 
doplnkové meranie asi v 350 lokalitách, zväčša formou krátkodobých alebo manuálnych 
meraní. Objektívne meranie znečistenia ovzdušia zabezpečuje Slovenský 
hydrometeorologický ústav. Ďalšie merania zabezpečujú niektoré veľké znečisťujúce 
podniky. 

Technické spôsoby obmedzovania emisií je možné členiť do nasledovných kategórií: 
zníženie množstva emisií pomocou odlučovacích zariadení, zníženie emisií zmenou 
technológie výroby, paliva alebo výrobných surovín, zriedenie emisií vybudovaním vysokých 
komínov. 

Pôvodným spôsobom znižovania koncentrácií škodlivých látok v ovzduší bolo ich 
zvýšené rozptyľovanie prostredníctvom vysokých komínov. V zastavanom priestore majú byť 
komíny aspoň 2,5 krát vyššie ako najvyššia budova. Vyšší dôraz sa kladie na zachytávanie 
emisií pri zdroji a na budovanie čistiacich zariadení. Pokiaľ nie je možné vylúčiť vznik 
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škodlivín pri výrobnom alebo spaľovacom procese, je potrebné ich oddeliť od prúdu 
vypúšťaných plynov alebo spalín a zneškodniť. Na tieto účely sa používajú odlučovacie 
zariadenia tzn. zariadenia na odlučovanie emisií tuhých a kvapalných aerosólov alebo 
zariadenia na odlučovanie plynných emisií. Na odlučovanie prachu a aerosólov sa používajú 
zariadenia využívajúce princípy gravitácie, impakcie, odstredivej sily, filtrácie, ionizácie a 
aglomerácie. Najjednoduchšími zariadeniami sú gravitačné usadzovacie komory. V nich je 
rýchlosť nosného plynu znížená tak, aby sa prach mohol odlúčiť pôsobením tiaže. Sú 
jednoduchej konštrukcie a sú používané aj ako predstupne zložitejších zariadení. Sú účinné 
len pre častice väčšie ako 50 μm. Účinnejšími zariadeniami cyklóny, v ktorých sú pri rýchlom 
otáčavom pohybe plynu častice odstredivou silou vynášané na obvodovú stenu cyklónu a 
zhromažďujú sa v spodnej kónickej časti cyklón Zlepšenie odlučovacej účinnosti sa dosahuje 
použitím sústavy cyklónov s malým priemerom, tzv. multicyklónov.  

Na odlučovanie jemných tuhých látok sa používajú veľmi účinné tkaninové filtre. 
Účinnosť filtrov vzrastá s postupným zanášaním pórov zadržanými časticami, preto je menšia 
v celkom nových filtroch, alebo po ich vyčistení. Odlučivosť filtrov je vysoká (až 99,5 % 
zadržaného prachu). Ich využitie je veľmi široké, najmä pri výrobe cementu, v metalurgii, pri 
mletí surovín a pri niektorých chemických výrobách.  

V elektrostatických odlučovačoch sa ionizujú molekuly prechádzajúcich plynov vplyvom 
intenzívneho elektrického poľa, ktoré na tuhých časticiach generuje el. náboj. Tieto častice sa 
potom zhromažďujú na elektricky orientovanej elektróde a z nej sú odvádzané do zberného 
zariadenia. Elektrostatické odlučovače sa používajú na zachytávanie popolčeka a prachu 
z cementární, hút a chemických výrob. Majú vysokú účinnosť (98 %).  

Ďalšími zariadeniami na odstraňovanie škodlivín sú práčky. Sú to mokré odlučovače, kde 
sa tvorí aerosól alebo penová vrstva pracej kvapaliny. Používajú sa v metalurgických 
prevádzkach najmä pre výbušné a horľavé látky.  

Zneškodňovanie škodlivín vo forme plynov a pár sa uskutočňuje najmä absorbciou, 
adsorbciou alebo spaľovacími metódami. Spaľovanie sa používa ak sú plynné emisie 
oxidovateľné. Spaľuje sa pri teplotách okolo 600° C. Používa sa najmä pri výrobe farieb, pri 
pražení kávy a na likvidáciu zapáchajúcich látok.  

Fluidné kotly sú moderné zariadenia na spaľovanie uhlia, v ktorých sa zároveň veľmi 
znižuje množstvo škodlivých látok v spalinách. Absorbcia je založená na výpierke zložiek 
odpadových plynov, ktoré sa v pracej kvapaline rozpúšťajú alebo s ňou reagujú. Adsorbcia 
slúži na koncentrovanie plynov a pár na povrchu a v póroch adsorbčného materiálu. 
Najčastejším adsorbentom je aktívne uhlie. Používa sa na odstraňovanie jedovatých alebo 
zapáchajúcich plynných nečistôt.  

Najvýznamnejším opatrením je použitie technológie výroby, pri ktorej je vznik emisií  
znížený na najmenšiu možnú mieru. Pri úprave technológie možno využiť zámenu paliva, 
používaných surovín, alebo upraviť organizáciu prevádzky (napr. čistenie roštov, 
dodržiavanie technológie zapaľovania). 
 
Životné prostredie 

Zložitý systém, ktorý vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane 
človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. (Na konferencii UNESCO v r.1967 sa prijala 
nasledovná definícia: „Prostredie človeka je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom 
pôsobení /interakcii/ tzn. ktorú používa, ovplyvňuje ju a prispôsobuje si ju“). 

Životné prostredie je miesto (priestor), v ktorom sa realizuje pôsobenie všetkých 
vnútorných a vonkajších činiteľov v miere, ktorá umožňuje organizmu (jedincovi, populácii 
toho istého druhu) v tomto priestore žiť, vyvíjať sa rozmnožovať. 

Životné prostredie vytvárajú tieto zložky prostredia: 
a) prírodné ( pôda, voda, ovzdušie, fauna, flóra) - prírodné prostredie, 



 290

b) umelé (stavby, dopravné prostriedky, výrobné zariadenia) - prostredie vytvorené 
človekom, 

c) sociálne - spoločenské prostredie. 
Zložky životného prostredia sa vyznačujú rôznymi vlastnosti. Javy, ktoré podmieňujú 

tieto vlastnosti (napr. žiarenie, hluk, teplo a pod.) sa označujú ako faktory životného 
prostredia. Najčastejšie používanými metódami skúmania faktorov životného prostredia sú: 
pozorovanie, terénne meranie a laboratórne vyšetrovanie. 

Životné prostredie človeka možno členiť podľa prevládajúcich činností na nasledovné 
funkčné druhy :  
- pracovné 
- obytné 
- rekreačné. 
Podľa prevládajúcich zložiek sa prostredie člení na: 
- prírodné  –  prirodzené, kultivované (antropogénne zmenené), 
- umelé – sídlisko, pracovisko. 

Životné prostredie sa prejavuje vo svojom pôsobení na človeka viacerými hľadiskami 
alebo funkciami - estetické, psychologické, bezpečnostné, úžitkové apod. 

Ochrana a tvorbu životného prostredia je predmetom starostlivosti nasledovných orgánov 
štátnej správy : 
a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
b) krajské úrady životného prostredia, 
c) obvodné úrady životného prostredia, 
d) Slovenská inšpekcia životného prostredia. 

Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú aj obce v rozsahu 
ustanovenom osobitnými predpismi. 
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XIII.    Ekonomické aspekty BOZP 
 
 
Efektívnosť opatrení na zlepšenie BOZP 

Efektívnosť opatrení na zvýšenie úrovne BOZP je možné hodnotiť 
- z humánneho hľadiska - efektívnym je opatrenie, realizáciou ktorého sa úplne odstráni, 

resp. do veľkej miery obmedzí riziko poškodenia zdravia zamestnancov pri práci, 
- z ekonomického hľadiska - posudzovanie účinnosti opatrení na zlepšenie BOZP z 

pohľadu ekonomickej prosperity subjektu tzn. sledovanie ekonomickej efektívnosti. 
      Všeobecne  možno efektívnosť vyjadriť ako pomer medzi účinkom (efektom, prínosom) 
a nákladmi (investičnými, prevádzkovými) vynaloženými na vznik tohto účinku. 

Ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie BOZP vyjadruje, aká je účinnosť 
všetkých prostriedkov (finančných, materiálnych, personálnych ai.) vynaložených na 
dosiahnutie zlepšenia hospodárskeho výsledku podnikateľským subjektom cestou zvýšenia 
úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to zložitý systém a hodnotí sa sústavou 
ukazovateľov. Ekonomická efektívnosť týchto opatrení je tým vyššia, čím sú zdroje 
vynaložené účelnejšie, hospodárnejšie a účinnejšie. 

Ekonomický prínos bezpečnostných opatrení sa prezentuje najmä v znížení škôd a strát 
vznikajúcich v podniku v dôsledku pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí. Avšak 
investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžu priniesť aj ďalšie efekty (→ 
Mikroekonomické aspekty ekonomiky BOZP), najmä ak ide o systémové opatrenia. Zníženie 
rizika vzniku úrazu alebo choroby pri práci, zlepšenie pracovných podmienok vrátane 
eliminácie negatívnych vplyvov pracovného prostredia, možno často dosiahnuť viacerými 
spôsobmi (technickými opatreniami, zmenou technológie, organizačnými opatreniami apod.). 
Z ekonomického hľadiska je pre podnik najefektívnejšie také riešenie, pri ktorom sú náklady 
vynaložené na realizáciu  opatrenia čo najnižšie, pričom dosiahnutý efekt je rovnaký alebo 
vyšší ako pri iných alternatívach.  

Ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie BOZP predstavuje účinok opatrení 
prejavujúci sa najmä v hospodárení podniku. Prínos opatrení v štruktúre spoločnosti je 
charakterizovaný ich sociálno–ekonomickou efektívnosťou. 

Sociálno-ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci je vyjadrením ekonomickej efektívnosti opatrení realizovaných podnikateľským 
subjektom, ktoré okrem priamych efektov v podniku zohľadňujú aj sociálne efekty vzniknuté 
mimo podniku, spravidla na celospoločenskej úrovni (napr. zníženie zaťaženia systému 
zdravotného a sociálneho poistenia). Matematicky je sociálno-ekonomická efektívnosť 
vyjadrená pomerom sumy celkových efektov (vzniknutých v podniku aj mimo podniku) k 
nákladom vynaloženým na realizáciu opatrení. 

 
Ekonómia BOZP 

Ekonomická teória akceptuje bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako ekonomickú 
kategóriu. Ekonomický aspekt BOZP sa prezentuje na úrovni národného hospodárstva, 
v hospodárskych subjektoch a tiež na úrovni zamestnanca. Ekonómia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci skúma ekonomické dôsledky BOZP najmä na úrovni hospodárskeho 
subjektu a na celospoločenskej úrovni. Sleduje ako stav a úroveň starostlivosti o BOZP 
ovplyvňuje hospodársky výsledok podniku a ekonomiku štátu, aká je veľkosť vyvolanej 
škody, ako organizovať a riadiť BOZP, aby bol hospodársky efekt čo najväčší, a aké 
ukazovatele a metódy ich výpočtu je vhodné použiť pri vyhodnocovaní ekonomických 
aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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Ekonomická motivácia k BOZP 
Ekonomická podstata ekonomickej motivácie k BOZP súvisí s realizáciou ekonomickej 

zainteresovanosti. Podstatou motivácie je presadzovanie záujmov jednotlivých subjektov  
pomocou nástrojov, ktoré motiváciu vyvolajú. V trhovej ekonomike sa uplatňujú viaceré 
hmotné stimuly (mzda, zisk, daň, subvencia, systém bonus - malus apod.)  

Ekonomickými nástrojmi motivujúcimi zamestnávateľa k starostlivosti o BOZP sú hmotné 
stimuly, pomocou ktorých nepriamo ovplyvňuje správanie podnikateľských subjektov vo 
vzťahu k  BOZP predovšetkým štát. Tieto nástroje sú súčasťou komplexu nástrojov riadenia 
hospodárstva a dopĺňajú normatívne nástroje (zákonné ustanovenia, zákazy a príkazy,  vecné 
a časové limity, štandardy a technické normy) založené na donucovacej právomoci orgánov 
štátnej správy. Ekonomické nástroje napr.  
- podnecujú k investovaniu do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (granty a dotácie zo 

štátneho rozpočtu a účelových fondov, zľavy k poistnému úrazového poistenia, zníženie 
základu dane zahrnutím výdavkov vynaložených na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci do odpočítateľných položiek ako daňovo uznateľný výdavok), 

- zabezpečujú, aby vzniknuté náklady hradili tí, čo ich spôsobili (povinné úrazové poistenie, 
najmä pri uplatnení diferencovaných poistných sadzieb), čím sa zvyšuje zainteresovanosť 
podnikateľských subjektov na vytváraní podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú 
prácu, 

- postihujú za neplnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(sankčné opatrenia).  
Sankcie sú formou postihu za porušenie všeobecne záväzných predpisov. Pre ekonomický 

subjekt sú sankcie prostriedkom, ktorý ho má donútiť dodržiavať zákonné požiadavky. 
Sankcia je teda následným opatrením, hoci znalosť pravidiel udeľovania sankcií má na 
činnosť ekonomických subjektov pôsobiť preventívne. V súčasnosti sa vo vzťahu k BOZP 
využívajú najmä sankcie uplatňované orgánmi inšpekcie práce, resp. iného orgánu dozoru 
a to: 
- uložením pokuty za porušenie povinností ustanovených predpismi a záväzkov 

vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, za neplnenie právoplatných rozhodnutí orgánov 
inšpekcie práce alebo iných orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci, vykonávanie činnosti bez predpísaného oprávnenia alebo osvedčenia a marenie 
výkonu dozoru, 

- vydaním zákazu používania pracovných a prevádzkových objektov a priestorov, strojov, 
zariadení a iných technických zariadení, pracovných postupov, látok a činností a prác, 
ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb na 
pracovisku, resp. sú v rozpore s predpismi, 

- odobratím oprávnenia alebo osvedčenia na činnosť na vybraných technických 
zariadeniach. 
Ekonomická motivácia zamestnancov k BOZP znamená uplatňovanie ekonomických 

stimulov zamestnávateľom alebo iným subjektom (orgánom inšpekcie práce apod.) na 
zvýšenie zainteresovanosti zamestnancov na bezpečnosti pri práci a ochrane svojho zdravia. 
Podporným opatrením je, ak zamestnávateľ pri hodnotení pracovných výsledkov prihliada na 
dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP a motivuje zamestnancov k bezpečnej práci 
formou odmien, resp. finančných postihov. Svojím charakterom je ekonomickým stimulom aj 
mzdové zvýhodnenie zamestnancov, resp. príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom 
pracovnom prostredí, nakoľko môže ovplyvniť ochotu zamestnancov vykonávať prácu 
v zdravie a život ohrozujúcich podmienkach. Ide však o pôsobenie stimulu v nevhodnom 
smere, pretože jeho uplatnením sa nezvyšuje zainteresovanosť na zlepšení bezpečnosti a 
zdravia pri práci.  

Zo strany dozorných orgánov je pôsobenie nástrojov ekonomickej motivácie smerované 
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predovšetkým k zamestnávateľom, voči zamestnancom môžu byť uplatnené postihy vo forme 
pokút. 
 
Ekonomické dôsledky havárií a porúch technických zariadení na hospodárenie podniku 

Následky havárií a porúch technických zariadení sa spravidla prezentujú priamo 
v podniku, avšak najmä väčšie havárie môžu mať negatívny dopad aj na iné subjekty a na 
životné prostredie. Štruktúra nákladov a strát vyvolaných v podniku pri havárii alebo poruche 
technického zariadenia zahŕňa okrem škody súvisiacej s poškodením zdravia alebo smrťou, 
ku ktorým došlo v dôsledku týchto nežiaducich udalostí, najmä: 
- priame škody na technickom zariadení, príp. na ďalších zariadeniach a budovách 

v podniku, škody vzniknuté v dôsledku poškodenia a zničenia surovín a materiálov apod., 
- náhrady vecnej škody vzniknutej pri poruche technického zariadenia alebo havárii 

zamestnancom alebo iným osobám, 
- náklady na odstránenie následkov havárie mimo teritória podniku, 
- náklady na vyšetrenie udalostí, na súdne pojednávanie apod., 
- pokuty, 
- straty vzniknuté v dôsledku nevyužívania poškodených zariadení, resp. aj zariadení, ktoré 

na ne nadväzujú, najmä straty zodpovedajúce hodnote odpisov a straty na nevyrobenej 
produkcii (ak neboli kompenzované inou výrobou), 

- ďalšie straty súvisiace s prestojmi, resp. pri presunutí obsluhujúceho personálu na iné 
zariadenia apod. 

 
Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie 
podniku 

Škody vyvolané v podniku pri vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
možno členiť na priame náklady viažuce sa na vznik konkrétnej udalosti, nepriame náklady, 
ktoré síce vznikajú v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, nie sú však 
viazané na konkrétny prípad, a straty vzniknuté vo výrobe.  

Štruktúra ekonomických dôsledkov pracovných úrazov je nasledovná: 
- priame náklady, najmä náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poškodeného 

(najviac za desať kalendárnych dní), náhrada vecnej škody vzniknutej zamestnancovi pri 
pracovnom úraze, náklady na odstránenie následkov pracovného úrazu (vecná škoda 
podniku v prípade poškodenia zariadenia, znehodnotenia materiálu apod.), a ostatné 
náklady priamo súvisiace s úrazom, napr. náklady na dopravu zraneného podnikovým 
dopravným prostriedkom, náklady na súdne pojednávanie, náhrada ušlej mzdy a 
cestovného svedkov na súde, v prípade smrteľného pracovného úrazu výdavky spojené 
s účasťou zamestnancov na pohrebe apod., 

- nepriame náklady, a to platby poistného na povinné úrazové poistenie a prirážky k 
poistnému, náklady na činnosť útvarov podniku v súvislosti so spracovaním úrazovej 
agendy, náklady na nadčasy zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu navyše počas absencie 
poškodeného, resp. na zaškolenie nového pracovníka apod., ale aj náklady na vybavenie 
lekárničiek, zabezpečenie zdravotníckeho materiálu pre prípad úrazu, náklady na vlastné 
sanitné vozidlo, jeho prevádzku a údržbu, 

- straty na nevyrobenej  produkcii vzniknuté v dôsledku straty pracovného času 
poškodeného, resp. jeho spolupracovníkov (v dôsledku poskytovania prvej pomoci, 
zariaďovania odvozu poškodeného, účasti na vyšetrovaní úrazu, svedectva na súde apod.) 
a nižšej produktivity práce poškodeného (pri dočasnom alebo trvalom znížení jeho 
pracovnej schopnosti), jeho spolupracovníkov (napr. v dôsledku rozrušenia), alebo 
novozapracovávaného pracovníka, 
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-   straty v dôsledku nevyužitia pracovného miesta. 
Ekonomické dôsledky chorôb z povolania majú podobnú štruktúru ako škody vzniknuté 

pri pracovnom úraze. Rozdiel je v tom, že poškodenie zdravia pri chorobe z povolania 
nevzniká náhle, preto spravidla nevznikajú náklady na dopravu poškodeného k lekárovi, 
nedochádza k škodám v dôsledku poškodenia zariadení a materiálu, ani k stratám na 
nevyrobenej produkcii pri poskytovaní prvej pomoci apod. 
 
Ekonomické dôsledky sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia 

Pri práci v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach je zdravie 
zamestnancov ohrozené najmä možným vznikom choroby z povolania. Ak u zamestnanca 
dôjde k poškodeniu zdravia z práce, pre podnik to znamená vznik nákladov a strát vo výrobe 
(→ Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie 
podniku). Okrem týchto škôd vznikajú v súvislosti so sťaženým a zdraviu škodlivým 
pracovným prostredím v podnikateľských subjektoch aj ďalšie náklady a straty, a to  
- náklady na technické opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia (napr. na nákup 

a inštaláciu odsávacieho zariadenia), 
- náklady na zabezpečenie monitorovania faktorov pracovného prostredia, 
- náklady vyvolané špeciálnymi pracovnými režimami (pri zavedených bezpečnostných 

prestávkach,  skrátení pracovného času) a náklady na dodatkovú dovolenku, 
- náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, zvýšenú spotrebu umývacích, 

čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a na ochranné nápoje, 
- náklady na zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok (predovšetkým v súvislosti 

s rizikovými prácami), 
- náklady na rekondičné pobyty zamestnancov, 
- náklady vyvolané pôsobením škodlivých faktorov pracovného prostredia na stroje, 

zariadenia, budovy a stavby (napr. zvýšené náklady na údržbu), 
- náklady na mzdy vyplatené v súvislosti so mzdovým zvýhodnením, resp. príplatkov za 

prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, 
- náklady na náhradu príjmu poskytovanú zamestnávateľom pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti (vo výške zodpovedajúcej zvýšeniu počtu zamestnancov s nešpecifickým 
ochorením v dôsledku práce v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí), 

- straty spôsobené nižšou produktivitou práce zamestnancov (či už v dôsledku negatívneho 
pôsobenia faktorov pracovného prostredia alebo v dôsledku používania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov), 

- straty vo výrobe v dôsledku kratšej pracovnej doby (pri zavedení špeciálnych pracovných 
režimov), resp. v dôsledku neprítomnosti v práci (počas lekárskych prehliadok, v dôsledku 
zvýšeného počtu nešpecifických ochorení), 

- straty vo výrobe spôsobené zvýšenou fluktuáciou zamestnancov. 
 
Makroekonomické aspekty ekonomiky BOZP 

Z celospoločenského hľadiska má ekonomika BOZP dosah na tvorbu a rozdelenie 
spoločenského produktu. Miera tohto dosahu závisí od politiky štátu v oblasti BOZP a od 
celkovej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v krajine. Makroekonomické aspekty  
BOZP možno rozdeliť do nasledovných oblastí: 

a)  Náklady na vytvorenie podmienok pre BOZP, pričom aktivity hradené zcelospoločenských 
prostriedkov môžu byť realizované  

- v štruktúre štátnej správy; ide o náklady vzniknuté v súvislosti s riadením a kontrolou  
BOZP zo strany štátu, najmä náklady na zabezpečenie riadiacich činností, dozorných 
činností, na tvorbu predpisov, zabezpečenie výskumu a vývoja na tomto úseku, náklady 
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na propagáciu apod., 
- v podnikoch (v prípade poskytnutia grantu alebo dotácie). 

b) Náklady vzniknuté v dôsledku nežiadúcich  udalostí a nevyhovujúceho pracovného   
prostredia, najmä 

- náklady na redukciu následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania na 
poškodeného, resp. jeho rodinu a iné blízke osoby, hradené zo zdravotného a sociálneho 
poistenia, napr. náklady na liečenie (ústavné alebo ambulantné), náklady na nemocenské 
dávky (počnúc jedenástym kalendárnym dňom dočasnej pracovnej neschopnosti 
poškodeného), náklady na dôchodky (invalidné dôchodky, vdovské, resp. vdovecké 
a sirotské dôchodky) a náklady na úrazové dávky z úrazového poistenia, 

- náklady vyvolané zvýšeným počtom nešpecifických ochorení v dôsledku práce 
v nevyhovujúcom pracovnom prostredí alebo skorším odchodom do dôchodku (hradené 
zo zdravotného a sociálneho poistenia), 

- náklady poisťovní na úradnú agendu súvisiacu s pracovnými úrazmi, chorobami 
z povolania, so zvýšenou chorobnosťou apod., 

- náklady štátu na činnosť dozorných orgánov a polície v súvislosti s vyšetrovaním 
pracovných úrazov, príp. chorôb z povolania, štatistické spracovanie údajov o pracovnej 
úrazovosti a chorobách z povolania, agendu súvisiacu s vyhlasovaním rizikových prác 
apod. (náklady zaťažujúce rozpočet štátu), 

- náklady súvisiace s odstraňovaním následkov prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 
technických zariadení, ktoré vznikajú najmä vtedy, ak podnikateľský subjekt, ktorý škodu 
utrpel, resp. ju spôsobil, nahradí iba časť škody a zvyšná škoda je hradená zo štátneho 
rozpočtu (napr. pri poskytnutí dotácie na náhradu nákladov spojených s uvedením 
poškodeného zariadenia do pôvodného stavu, náklady na odstránenie škôd na životnom 
prostredí apod.). 

c) Straty na nevyrobenej produkcii, ktoré vznikajú v dôsledku prerušenia práce, resp. v 
dôsledku nižšej produktivity práce v súvislosti so vznikom nežiadúcich udalostí alebo pri 
práci v nevyhovujúcom pracovnom prostredí. Nepriaznivo sa odrážajú na produktivite 
celej ekonomiky. V prípade havárií a porúch technických zariadení straty na nevyrobenej 
produkcii môžu vzniknúť nielen v podniku, kde nežiadúca udalosť vznikla, ale čiastočne aj 
v podnikoch, ktorých výroba je na poškodený podnikateľský subjekt naviazaná. 

d) Strata prostriedkov vynaložených na získanie kvalifikácie, ak pracovník nemôže ďalej 
využívať svoju kvalifikáciu z dôvodu choroby z povolania alebo zmenenej pracovnej 
schopnosti v dôsledku pracovného úrazu.  

e) Prínosy vyplývajúce zo zlepšenia stavu a úrovne  BOZP a jeho vplyvu na produktivitu, zo 
zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti vyrábaných výrobkov, čo zvyšuje medzinárodnú 
konkurencieschopnosť krajiny. 

Časť prostriedkov hrubého domáceho produktu sa spotrebuje na vytváranie predpokladov  
BOZP, ale aj na náhradu škôd vzniknutých v dôsledku pracovných úrazov, chorôb 
z povolania, havárií a porúch technických zariadení, a nepriaznivých vplyvov 
nevyhovujúceho pracovného prostredia. Tvorbu hrubého domáceho produktu nepriaznivo 
ovplyvňujú straty vo výrobe súvisiace s pracovnými úrazmi alebo vznikom iných nežiadúcich 
udalostí, resp. straty v dôsledku nižšej produktivity práce vyplývajúcej z negatívneho 
pôsobenia sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia. Kladný vplyv na hodnotu 
hrubého domáceho produktu majú efekty dosiahnuté v dôsledku zvýšenia úrovne bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v podnikoch. 
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Mikroekonomické aspekty ekonomiky BOZP  
Stav a úroveň starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov sa odráža 

v hospodárení podniku. Taktiež ekonomiku podniku ovplyvňuje bezpečnostná kvalita 
poskytovaných služieb, resp. vyrábaných výrobkov. Štruktúra ekonomických aspektov BOZP 
na podnikovej úrovni zahŕňa najmä tieto položky: 
- náklady na vytvorenie a udržanie podmienok pre BOZP vyvolané najmä plnením 

požiadaviek predpisov platných pre danú oblasť (sú to náklady na prevenciu vzniku 
nežiaducich udalostí a náklady na zaistenie bezpečnosti vyrábanej produkcie), 

- náklady a straty vznikajúce v prípade nedostatočnej úrovne BOZP vyvolané nežiadúcimi 
udalosťami (pracovnými úrazmi, chorobami z povolania alebo inými poškodeniami 
zdravia z práce, poruchami technických zariadení alebo haváriami), resp. sťaženým 
a zdraviu škodlivým pracovným prostredím, vrátane strát v dôsledku nižšej produktivity 
práce, 

- prínosy vyvolané realizáciou opatrení na zlepšenie BOZP, resp. zvýšenie bezpečnosti 
výrobku, vrátane prínosov vyplývajúcich zo zvýšenia konkurencieschopnosti podniku. 
Z uvedenej charakteristiky nákladov a prínosov je zrejmé, že BOZP je faktorom, ktorý 

ovplyvňuje hospodársky výsledok podniku. Na tvorbu zisku alebo vznik straty teda vplýva aj 
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úroveň starostlivosti o túto oblasť. Náklady a 
straty vyvolané pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, alebo vzniknuté v dôsledku 
havárie a vplyvom nevyhovujúceho pracovného prostredia, ovplyvňujú hospodársky výsledok 
podniku v negatívnom smere. Vplyv prevencie rizík sa prejaví v redukcii priamych škôd 
spôsobených vznikom nežiadúcich udalostí, zároveň dochádza k obmedzeniu strát vo výrobe 
v dôsledku absencie pre chorobu a úraz, zastavenia výroby apod. Aj keď opatrenia na 
zlepšenie BOZP predstavujú pre podnik okrem úžitku aj vynaložené náklady, tieto náklady sa 
odzrkadlia v neprerušovanej práci, zníženej nešpecifickej chorobnosti, optimálnej 
vnútropodnikovej klíme, a tým v nižšej fluktuácii i v lepšej prezentácii podniku. Investície do 
BOZP sa môžu prejaviť aj pozitívnymi zmenami produktivity práce. Vytvorenie bezpečných 
pracovných podmienok, ktoré zodpovedajú potrebám zamestnancov vedie k ich vyššej 
spokojnosti, k zvýšeniu produktivity a zlepšeniu kvality vyrábanej produkcie. Prejaví sa to 
v znížení nákladov na výrobu, vo zvýšení konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku 
v zlepšení hospodárskeho výsledku podniku. 
 
Náklady na vytvorenie podmienok pre BOZP v podniku 

Výška nákladov potrebných na vytvorenie dobrých podmienok pre BOZP závisí od 
aktuálneho stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnom podniku a je 
ovplyvňovaná aj zameraním jeho ekonomickej činnosti a jeho veľkosťou. Taktiež závisí od 
postoja zamestnávateľa, či považuje za postačujúce uskutočniť základné minimálne 
požiadavky platné pre túto oblasť, alebo sa rozhodne ísť nad ich rámec. 

Náklady na vytvorenie podmienok pre BOZP zahŕňajú jednorazové náklady na zavedenie 
jednotlivých prvkov zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a náklady na ich 
udržanie (opakujúce sa náklady). Sú to najmä 
- investičné náklady na nové výrobné a nevýrobné zariadenia alebo stavebné úpravy, 

úpravy už existujúcich zariadení apod., 
- náklady na organizačné zabezpečenie realizácie opatrení, na bezpečnostnotechnickú 

službu, pracovnú zdravotnú službu, na školenia, nákup osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, bezpečnostné značenie apod.,  

- režijné náklady (napr. na uvedenie zariadenia do prevádzky, na interné audity) 
- prevádzkové náklady (na prevádzku, kontrolu a údržbu zariadení, poplatky za energie, 

náklady na suroviny a pod), 
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-  iné povinné náklady (povinné poplatky atď.). 
Pri realizácii niektorých opatrení môže byť zaistenie, resp. BOZP len (plánovaným alebo 

neplánovaným) vedľajším efektom. Napríklad pri zavádzaní novej technológie s cieľom 
zvýšiť objem vyrábanej produkcie môže byť vedľajším prínosom skvalitnenie pracovného 
prostredia. V takomto prípade pri stanovení výšky nákladov závisí len od kvalifikovaného 
prístupu aký podiel nákladov sa započítava do nákladov na BOZP.  

 
Odmeňovanie pri práci v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

V oblasti odmeňovania zamestnancov a vzťahu BOZP sú aktuálne nasledovné zásady: Pri 
prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti poškodenia zdravia, môže 
zamestnávateľ používať len taký spôsob odmeňovania, ktorý nemotivuje zamestnancov 
k neprimeranému zvyšovaniu výkonov, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich 
bezpečnosti a zdravia (nesmie sa napr. uplatniť úkolová mzda). Na druhej strane zákon 
ustanovuje povinnosť zamestnávateľa zvýhodniť pri odmeňovaní zamestnanca 
vykonávajúceho prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí čo môže 
podnecovať záujem zamestnanca takúto prácu vykonávať bez ohľadu na možné poškodenie 
zdravia. Práca v nevyhovujúcom pracovnom prostredí však znamená pre zamestnanca nielen 
zvýšené riziko vzniku choroby, príp. úrazu v práci, ale v spojitosti s nevyhnutným 
používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov (ktoré sú často nepohodlné a 
obmedzujú v práci) aj zvýšené nároky na výkon práce a v mnohých prípadoch tiež zvýšené 
náklady zamestnanca na regeneráciu organizmu a udržanie pracovných síl. Preto je 
kompenzácia týchto zaťažujúcich faktorov riešená legislatívne, a to nielen povinnými 
aktivitami zamestnávateľa na podporu zdravia zamestnancov (napr. rehabilitácia), ale aj 
osobitnou formou odmeňovania. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je 
kompenzáciou výkonu práce v podmienkach, pri ktorých je ohrozený život alebo zdravie 
zamestnanca. Uplatňuje sa najmä v zamestnávateľských subjektoch podnikateľského 
charakteru.  Právny nárok na túto kompenzáciu má zamestnanec vtedy, ak existuje riziko, že 
pri škodlivom pôsobení profesionálnej infekcie, ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia, 
chemických karcinogénov a chemických škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov (napr. prachu, 
teploty, hluku, vibrácií, zvýšeného tlaku vzduchu) môže dôjsť k prekročeniu najvyššie 
prípustných hodnôt alebo expozície zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo pracovného 
prostredia. V týchto prípadoch je zamestnávateľ  povinný poskytovať mzdové zvýhodnenie 
minimálne vo výške stanovenej zákonom (20% sumy hodinovej minimálnej mzdy). Výška 
mzdového zvýhodnenia stanovená predpismi nie je pre zamestnávateľa záväzná vtedy, keď je 
mzdové zvýhodnenie poskytované na základe dohody medzi zamestnávateľom a 
zamestnancami (pri nižšej intenzite škodlivého vplyvu faktorov práce alebo pracovného 
prostredia, resp. pri pôsobení ďalších škodlivých vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu 
významne sťažujú). 

Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je percentuálny 
príplatok určený mesačnou sumou (stanovený predpismi v rámci určeného rozpätia z hodnoty 
platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových 
taríf), ktorý prináleží štátnemu zamestnancovi, resp. zamestnancovi pri výkone prác vo 
verejnom záujme vtedy, ak vykonáva pracovné činnosti v pracovnom prostredí s rizikom 
škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie, ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia, 
chemických karcinogénov a chemických škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov, pri ktorých 
dochádza k ohrozeniu jeho života alebo zdravia. Rozhodujúcim kritériom pre určenie výšky 
príplatku je charakter práce a použité pracovné postupy, s prihliadnutím na mieru rizika, 
intenzitu a čas pôsobenia škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania pracovných činností. 
Pri hodnotení miery sťažujúcich a škodlivých vplyvov sa zohľadňujú zvyčajné podmienky na 



 298

pracovisku, nie ojedinelé výkyvy a havarijné stavy. Na rozdiel od iných činností, predpisy 
stanovujú pevným percentom sumu príplatku pre vymedzený okruh prác. (za každú hodinu 
práce vo výške 10 m a viac na nezabezpečených pracoviskách, za prácu vykonávanú 
s použitím dýchacieho izolačného prístroja alebo odevu proti sálavému teplu, za prácu pod 
vodou alebo pri ničení a výskumných skúškach výbušných predmetov apod.). 

Zamestnávateľ nesmie situáciu, keď zamestnanci vykonávajú prácu v sťaženom a zdraviu 
škodlivom pracovnom prostredí riešiť iba mzdovou kompenzáciou, resp. príplatkom. Tam, 
kde je predpoklad prekročenia stanoveného limitu musí prijať preventívne a ochranné 
opatrenia, ktorými  zabezpečí účinnú ochranu zamestnancov. 
 
Osobný rozsah úrazového poistenia 

Osobný rozsah úrazového poistenia znamená vymedzenie okruhu osôb, ktoré majú pri 
splnení stanovených podmienok nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia v prípade 
poškodenia zdravia alebo smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 
Osobný rozsah úrazového poistenia stanovuje zákon. Poberateľom úrazových dávok môže 
byť 
- zamestnanec, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo 

služobnom pomere, alebo vykonáva práce na základe dohôd  o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, tiež člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, 
pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti, doktorand v dennej forme doktorandského 
štúdia a ďalšie osoby v postavení zamestnanca (ústavný činiteľ, verejný ochranca práv, 
poslanec), resp. i väzni, a to v prípade, keď pracovný úraz alebo choroba z povolania 
vznikli pri plnení pracovných úloh, v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo 
pre plnenie pracovných úloh, 

- iná fyzická osoba, napr. žiak strednej školy a študent vysokej školy, ktorí utrpeli úraz 
alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej 
(výrobnej) praxe, fyzická osoba vykonávajúca základnú službu, náhradnú alebo 
zdokonaľovaciu službu v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách, resp. civilnú 
službu, dobrovoľný člen horskej služby, člen banského záchranného zboru, dobrovoľný 
zdravotník a ďalšie osoby, ktoré dobrovoľne vykonávajú spoločenskoprospešnú činnosť, 
ktorá nie je pravidelná (ich okruh taxatívne vymedzujú predpisy), 

- manžel, manželka, nezaopatrené dieťa, resp. fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený 
vyživovaciu povinnosť alebo žil s ňou v spoločnej domácnosti, a to v prípade smrti  
poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

 
Princíp bonus – malus v systéme úrazového poistenia 

Účelne fungujúci systém úrazového poistenia má prispievať k posilneniu preventívneho 
pôsobenia na zvyšovanie BOZP v zamestnávateľských subjektoch. Nástrojom, ktorého 
cieľom je motivovať zamestnávateľov k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, je 
zavedenie prirážok (malus) a zliav (bonus) k poistnému na úrazové poistenie. Uplatnením 
systému bonus – malus sa umožní, že zamestnávateľ bude môcť do určitej miery regulovať 
svoje odvodové zaťaženie stanovené systémom úrazového poistenia. Pre uplatňovanie 
systému bonus – malus sú stanovené nasledovné zásady: 

Prirážka k poistnému na úrazové poistenie sa ukladá zamestnávateľovi v prípade, ak je 
úroveň bezpečnostného rizika u zamestnávateľa vyššia, ako priemerné bezpečnostné riziko 
zistené za všetkých zamestnávateľov zaradených (pre účely stanovenia poistného na úrazové 
poistenie) do rovnakej skupiny ekonomických činností. V závislosti od percenta prekročenia 
priemernej úrovne bezpečnostného rizika sa stanoví počet percent prirážky k poistnému 
úrazového poistenia. Výška prirážky je pre zamestnávateľa platná v období kalendárneho roka 
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nasledujúceho po roku, kedy sa prirážka k poistnému na úrazové poistenie určila. 
Zľava z poistného na úrazové poistenie sa poskytuje zamestnávateľovi na poistnom na 

úrazové poistenie vtedy, ak je v príslušnom období úroveň bezpečnostného rizika u 
zamestnávateľa percentuálne nižšia ako priemerné bezpečnostné riziko u zamestnávateľov 
zaradených do rovnakej skupiny ekonomických činností.  

Ukladanie prirážok a poskytovanie zliav z poistného na úrazové poistenie je 
ekonomickým nástrojom pôsobiacim na zvýšenie zainteresovanosti zamestnávateľov na 
zlepšovaní starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (→ Ekonomická motivácia 
k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). 
 
Sadzby  úrazového  poistenia 

Výška poistného úrazového poistenia sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho 
základu zamestnávateľa za rozhodujúce obdobie (príslušný mesiac). Vymeriavacím základom 
zamestnávateľa je úhrn vymeriavacích základov jeho zamestnancov. Vymeriavací základ 
zamestnanca tvoria príjmy zamestnanca za vykonanú prácu (ktoré podliehajú dani z príjmu 
fyzických osôb, resp. nepodliehajú dani z príjmu z dôvodu dvojitého zdanenia) a náhrady 
mzdy za dovolenku, sviatok, prekážky v práci apod. 

V prechodnom období po zavedení úrazového poistenia je uplatnený princíp rovnakých 
východiskových podmienok pre všetkých zamestnávateľov tzn. je stanovená jednotnú sadzbu 
poistného na úrazové poistenie (0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa). Po 
uplynutí prechodného obdobia je sadzba závislá od zaradenia zamestnávateľa do jednej 
z desiatich nebezpečnostných tried podľa prevažujúcej skupiny ekonomických činností 
vykonávaných zamestnávateľom. Táto skupina je podľa odvetvovej klasifikácie 
ekonomických činností (OKEČ), ktorú vykonáva pre zamestnávateľa najväčší počet jeho 
zamestnancov. 

Nebezpečnostná trieda je kategória charakterizovaná stupňom úrovne bezpečnostného 
rizika, ktorý je špecifický pre vykonávanie určitej skupiny ekonomických činností. 
Bezpečnostné riziko pre každú skupinu ekonomických činností sa určuje na základe 
vyhodnotenia priemerných štatistických ukazovateľov charakterizujúcich početnosť a 
závažnosť pracovných úrazov a chorôb z povolania a relatívny počet zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce (s prihliadnutím na sumu nákladov vynaložených na úrazové 
dávky). Skupina ekonomických činností, ktoré vykazujú porovnateľnú úroveň 
bezpečnostného rizika, je zaradená pre účely úrazového poistenia do jednej nebezpečnostnej 
triedy. Zatriedenie ekonomických činností do desiatich nebezpečnostných tried umožňuje 
stanoviť diferencované sadzby úrazového poistenia (od 0,3% do 2,1% z vymeriavacieho 
základu) v závislosti od objektívnej miery nebezpečnosti, resp. rizikovosti vykonávania 
jednotlivých ekonomických činností a dosiahnutej úrovne starostlivosti o bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri ich vykonávaní.  

 
Sociálny dumping  

Uskutočňuje sa najmä v zahraničnom obchode pri vývoze tovaru za mimoriadne nízke 
(stratové) ceny s cieľom znemožniť konkurenciu a získať zahraničné trhy. Ak podnikateľ 
dosahuje zníženie ceny tým spôsobom, že zámerne nevynakladá prostriedky na zaistenie 
aspoň minimálnej úrovne BOZP požadovanej predpismi, ide o tzv. sociálny dumping. 
V takomto prípade konkurenčné subjekty môžu podať sťažnosť, resp. žalobu pre porušenie 
platného práva a nedostatočnú aplikáciu spoločných štandardov uplatňovaných v prostredí 
európskeho hospodárstva. Následne môže dôjsť i k strate konkurenčnej schopnosti podniku a 
úniku obchodných partnerov apod. 
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Úrazové dávky 

Dávky hradené z úrazového poistenia (→ Úrazové poistenie) poskytované v peňažnej 
alebo nepeňažnej forme poškodenému, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u neho vznikla 
choroba z povolania, resp. v prípade jeho smrti poskytované pozostalým. Účelom úrazových 
dávok je preklenutie nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej stratou príjmu poškodeného 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a umožnenie poškodenému opätovne 
sa uplatniť na trhu práce. Úrazové dávky poškodenému alebo pozostalým poskytuje Sociálna 
poisťovňa z úrazového poistenia aj v prípade, keď si zamestnávateľ neplní povinnosti voči 
poisťovni a neplatí načas poistné na úrazové poistenie. Nárok na úrazové dávky však 
nevzniká, resp. vzniká v obmedzenej miere, ak sa zamestnávateľ úplne alebo sčasti zbaví 
zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného. 

Úrazové dávky sú konštruované ako kompenzačné a pri súčasnom poberaní dávok 
nemocenského alebo dôchodkového poistenia majú nadstavbový charakter. Poškodenému 
poskytuje úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, náhrada nákladov 
spojených s liečením, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, pracovná 
rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné. Na zmiernenie následkov smrti 
poškodeného je pre pozostalých určená pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie 
a náhrada nákladov spojených s pohrebom.  

Úrazový príplatok  - je určený na vyrovnanie straty na zárobku počas práceneschopnosti. 
Na úrazový príplatok má nárok poškodený zamestnanec, ktorý v dôsledku pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného (s výnimkou sudcu, 
prokurátora a fyzickej osoby, ktorá vykonávala práce mimo pracovného pomeru na základe 
dohôd). Úrazový príplatok tvorí nadstavbu k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca, resp. k nemocenskému, a je podmienený vyplácaním niektorej z 
týchto dávok. Nárok naň vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.  

Úrazová renta - plní funkciu náhrady za stratu príjmu po skončení práceneschopnosti. Na 
úrazovú rentu má nárok poškodený, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania má viac ako 40 percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť. Suma 
úrazovej renty je závislá od percenta poklesu pracovnej schopnosti poškodeného Ak nastane 
zmena vo vývoji pracovnej schopnosti poškodeného, pokles pracovnej schopnosti sa vždy 
nanovo posúdi. Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu v období, počas ktorého poberá 
úrazový príplatok, a v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné a rekvalifikačné. 

Jednorazové vyrovnanie - nahrádza stratu príjmu po skončení pracovnej neschopnosti 
vtedy, ak poškodený nemá nárok na úrazovú rentu. Na jednorazové vyrovnanie vzniká 
poškodenému nárok, ak pokles jeho pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania je najmenej 10 %, ale nepresahuje 40 %. Nárok na jednorazové 
vyrovnanie má poškodený aj vtedy, ak mu v dôsledku zmeny vo vývoji jeho pracovnej 
schopnosti zanikol nárok na úrazovú rentu. 

Náhrada nákladov spojených s liečením - náhrada nákladov, ktoré poškodený na základe 
odporúčania odborného lekára účelne vynaložil na svoje liečenie v súvislosti s poškodením 
zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Poškodený má nárok na náhradu tých 
nákladov, ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia. Ide spravidla o náhradu 
nákladov na dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť, náhradu súvisiacich správnych 
poplatkov apod. Celková suma náhrady nákladov spojených s liečením nesmie prekročiť 
predpismi stanovený limit. 

Náhrada za bolesť - poskytuje sa poškodenému ako náhrada ujmy spôsobenej 
poškodením zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, jeho liečením alebo 
odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, vo výške 
zodpovedajúcej počtu bodov, ktorým bolesť ohodnotil lekár v lekárskom posudku. Ak sa po 
skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa 
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pôvodne nepredpokladal, má poškodený nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie 
na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať. 

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – dávka sa poskytuje poškodenému 
jednorazovo v prípade, keď jeho stav  v dôsledku poškodenia zdravia pracovným úrazom 
alebo chorobou z povolania má preukázateľne nepriaznivé následky na schopnosť 
poškodeného uspokojovať životné a spoločenské potreby a obmedzuje jeho možnosti uplatniť 
sa v živote a spoločnosti. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na 
základe bodového hodnotenia odborného lekára uvedeného v lekárskom posudku. Ak u 
poškodeného po vyplatení náhrady  vznikne také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri 
pôvodnom hodnotení nepredpokladal, zvýši sa pôvodná suma náhrady za sťaženie 
spoločenského uplatnenia na základe nového bodového ohodnotenia určeného lekárskym 
posudkom. 

 Pracovná rehabilitácia – úrazová dávka poskytovaná poškodenému vo forme výcviku 
potrebného na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti alebo inej vhodnej 
činnosti, ktorá zodpovedá zdravotnej spôsobilosti poškodeného, s prihliadnutím na jeho vek, 
pracovnú schopnosť a kvalifikáciu. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá 
poškodenému, u ktorého došlo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
k poklesu pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať 
opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu. Pracovnú rehabilitáciu a náklady 
s ňou spojené zabezpečuje Sociálna poisťovňa. Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak je 
poškodený poberateľom starobného dôchodku. 

Rehabilitačné – náhrada straty príjmu, na ktorú má nárok poškodený, ktorému sa 
poskytuje pracovná rehabilitácia. Rehabilitačné sa poskytuje za dni, v ktorých poškodený 
pracovnú rehabilitáciu absolvoval.  

Rekvalifikácia – poskytuje sa poškodenému vo forme zabezpečenia teoretickej 
a praktickej prípravy umožňujúcej jeho pracovné uplatnenie v inej činnosti ako vykonával 
pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Rekvalifikácia sa poskytuje 
poškodenému, u ktorého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania došlo 
k poklesu jeho pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno 
predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu. Rekvalifikáciu vo 
vzdelávacom zariadení zabezpečuje Sociálna poisťovňa. Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak je 
poškodený poberateľom starobného dôchodku. 

Rekvalifikačné - náhrada straty príjmu zo zárobkovej činnosti počas rekvalifikácie 
poškodeného zabezpečovanej v rámci dávok z úrazového poistenia. Poskytuje sa za dni 
rekvalifikácie. 

Pozostalostná úrazová renta - úrazová dávka, na ktorú má nárok fyzická osoba, voči 
ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 
v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom. Účelom pozostalostnej úrazovej renty je 
náhrada nákladov na výživu pozostalých, preto sa poskytuje len v období, počas ktorého mala 
trvať vyživovacia povinnosť poškodeného. Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn 
súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom je limitovaná. Nárok na 
pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného 
vznikol nárok na jednorazové odškodnenie. 

Jednorazové odškodnenie - je určené na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie 
rodiny, spôsobenej stratou príjmu poškodeného. Na jednorazové odškodnenie má nárok 
manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania zomrel. Jednorazové odškodnenie Suma jednorazového 
odškodnenia manžela, resp. manželky, ani súhrn súm jednorazových odškodnení 
nezaopatrených detí, nesmie presiahnuť finančný limit stanovený zákonom. 

Náhrada nákladov spojených s pohrebom - dávka, na ktorú má nárok ten, kto uhradil 
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náklady spojené s pohrebom v prípade smrti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania. Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady na pohreb 
účtované pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka a náklady 
na úpravu hrobu. Fyzická osoba, ktorá žila ku dňu smrti s poškodeným v spoločnej 
domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného, majú nárok na náhradu časti výdavkov 
vynaložených na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov vynaložených na 
prepravu z miesta trvalého bydliska na miesto pohrebu a späť. Účelom úrazovej dávky je 
nahradiť škodu a zmierniť tak finančné zaťaženie členov domácnosti, resp. iných blízkych 
osôb poškodeného. Predpisy stanovujú najvyššie sumy, ktoré môžu byť vo forme náhrady 
nákladov spojených s pohrebom v jednotlivých prípadoch z úrazového poistenia vyplatené. 
 
Úrazové poistenie 

Poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu 
(resp. služobného úrazu) alebo choroby z povolania. V SR je úrazové poistenie súčasťou 
sociálneho poistenia. V pozícii poistenca v úrazovom poistení je zamestnávateľ. Účelom 
úrazového poistenia je ochraňovať zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže v 
prípade jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania a garantovať odškodnenie zamestnancov, resp. iných fyzických osôb, ktoré majú 
pri vzniku týchto nežiadúcich udalostí nárok na odškodnenie. Poistenie je povinné pre 
každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca (s výnimkou 
zamestnávateľa sudcu a zamestnávateľa prokurátora). Povinnosťou zamestnávateľa je 
mesačne platiť poistné v stanovenej výške na účet Sociálnej poisťovne. V prípade vzniku 
pracovného úrazu musí túto udalosť poisťovni nahlásiť a zaslať jej „záznam o úraze“ (vznik 
choroby z povolania nahlasuje príslušný lekár). 

Aj keď úrazové poistenie v súčasnej podobe nadobudlo účinnosť v r. 2004, nie je na 
území Slovenska novým poistným systémom. V Rakúsku – Uhorsku bolo úrazové poistenie 
zavedené už v roku 1887. V uhorskej časti monarchie, sa začalo uplatňovať od roku 1907. 
Úspešne sa rozvíjalo aj za prvej ČSR (s výnimkou prerušenia II. svetovou vojnou), avšak v r. 
1948 bolo zrušené a majetok úrazovej poisťovne prevzalo tzv. národné poistenie. Zanikol tak 
významný nástroj stimulujúci starostlivosť o BOZP. Až sociálno–ekonomické zmeny 
v spoločnosti vyvolali opätovnú potrebu zavedenia inštitútu takéhoto charakteru. Od r. 1994 
bola poverená vykonávaním zákonného poistenia zodpovednosti za škodu pri pracovnom 
úraze a chorobe z povolania komerčná akciová spoločnosť Slovenská poisťovňa, od ktorej 
výkon poistenia v r. 2002 prebrala Sociálna poisťovňa. V r. 2003 bol dovtedajší systém 
odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania nahradený novým komplexne 
riešeným úrazovým poistením konštruovaným ako povinné úrazové poistenie. 
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XIV.   Osobné ochranné pracovné prostriedky 
 
 
Kategorizácia osobných ochranných prostriedkov 

Výrobky, ich doplnky a príslušenstvo, určené na ochranu jednotlivca pred možným 
nebezpečenstvom alebo viacerými súčasne pôsobiacimi  nebezpečenstvami. Pojem osobné 
ochranné prostriedky je širší ako osobné ochranné pracovné prostriedky a zahŕňa aj ochranné 
zariadenia používané mimo pracovného vzťahu, technické zostavy účelovo spojené výrobcom 
z niekoľkých zariadení alebo prostriedkov na ochranu jednotlivca apod. Osobné ochranné 
prostriedky (a teda aj osobné ochranné pracovné prostriedky) sú určenými výrobkami, ktoré 
podliehajú predpisom o posudzovaní zhody. 

Pre účely posudzovania zhody sa osobné ochranné prostriedky triedia do kategórií (tzv. 
kategorizácia OOP) podľa stupňa ochrany, tzn. podľa miery možného nebezpečenstva, pred 
ktorým má osobný ochranný prostriedok chrániť. V závislosti od kategórie sa líšia skúšobné 
postupy a kritériá na posudzovanie zhody ochranných, hygienických, konštrukčných a 
úžitkových vlastností ochranného prostriedku s požiadavkami technických predpisov a 
noriem. Definované sú tri kategórie osobných ochranných prostriedkov: 

− Kategória I – jednoduché OOP, ktoré sú určené na ochranu pred malými rizikami, a pri 
ktorých môže výrobca alebo dovozca predpokladať, že používateľ dokáže sám posúdiť ich 
účinnosť (napr. ochranné prostriedky chrániace proti povrchovému mechanickému 
pôsobeniu a drobnejším nárazom, proti teplotám do 50oC, klimatickým vplyvom, ktoré nie 
sú extrémne, alebo proti slnečnému žiareniu). Sú vyňaté z povinnosti predložiť ich vzorku 
na preskúšanie a certifikáciu notifikovanej skúšobni, posudzovanie zhody zabezpečuje 
výrobca.  

− Kategória II – OOP, ktoré svojim charakterom nevyhovujú definícii I. ani III. kategórie. 
Stanovená je povinnosť predložiť vzorku na preskúšanie notifikovanej skúšobni bez 
pokračujúcej kontroly výroby. 

− Kategória III – OOP určené na ochranu života a ochranu proti rizikám, ktoré môžu vážne 
a trvalo poškodiť zdravie, a u ktorých môže výrobca alebo dovozca predpokladať, že tieto 
nebezpečia nie je užívateľ schopný včas sám rozpoznať. Do tejto kategórie patria 
prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, ochrana proti teplotám nad 100oC, resp. 
nižším než - 50oC, prostriedky na ochranu proti pádu apod. Okrem povinnosti 
preskúmania a certifikácie vzorky naviac platí povinnosť každoročnej kontroly výroby 
notifikovanou skúšobňou. 

 
Ochrana celého tela 

OOPP na ochranu celého tela sú predovšetkým ochranné odevy, prípadne ochranné 
prikrývky a  prostriedky na prevenciu proti nebezpečenstvu pádu z výšky. Ich spoločným 
znakom je, že chránia telo ako celok, nie iba jeho jednotlivé časti. 

 
Ochranné odevy 

Ochranné odevy (dvojdielne obleky, kombinézy, kabáty alebo plášte) sú určené na 
zabránenie priameho kontaktu tela s nebezpečenstvom. Vyrábajú sa najmä z prírodných a 
umelých textilných materiálov, neupravených alebo špeciálne upravených (napr. nánosom 
plastických hmôt alebo impregnovaním tak, aby boli nehorľavé, odpudzovali kyseliny, vodu, 
olej apod.), a z kože. 

Ochranné odevy sa používajú na ochranu pred 
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- mechanickým ohrozením drsnými, špicatými a ostrými predmetmi pri práci na strojových 
zariadeniach a s ručným náradím, pri výrobe plochého a technického skla, pri otryskávaní, 
práci s motorovou reťazovou pílou, krovinorezom, pri ťažbe a úprave nerastov apod., 

- tepelným ohrozením, a to pri priamom kontakte s otvoreným plameňom alebo kontakte 
s horúcimi a chladnými materiálmi, a všade tam, kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla 
alebo chladu, najmä pri práci v hlbokomraziacich priestoroch, pri pôsobení infračerveného 
žiarenia, a tiež pri práci vonku, 

- vlhkosťou pri práci s kvapalinami, v mokrých prevádzkach alebo za daždivého počasia 
vonku, 

- ohrozením nebezpečným elektrickým napätím alebo statickou elektrinou, 
- chemickým a biologickým ohrozením pri práci s chemickými látkami, herbicídmi, 

insekticídmi, arboricídmi, s biologickým materiálom pri práci v zdravotníctve apod., 
- nedostatočnou rozoznateľnosťou pri práci, pri ktorej musia byť zamestnanci dobre 

viditeľní, napr. v doprave. 
Ochranné odevy musia byť konštrukčne riešené tak, aby bola obmedzená možnosť ich 

zachytenia pohybujúcimi sa a rotujúcimi časťami strojov a zariadení. Obťažujúco pôsobí, ak 
majú veľkú hmotnosť, nevhodnú veľkosť, sú zle ušité, nevhodne tvarovo riešené a obmedzujú 
v pohybe. V súvislosti s potivosťou je dôležitým ukazovateľom kvality priepustnosť vodných 
pár. 

  

Prostriedky na prevenciu proti pádu 

OOPP určené na zabezpečenie pred pádom sa používajú pri práci vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou, resp. pri práci vo vise. Prostriedkom na ochranu proti pádu je 
- úplný výstroj na prevenciu proti pádu, vrátane všetkých nevyhnutných doplnkov, 
- brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu, úplné vybavenie vrátane všetkých 

nevyhnutných doplnkov, 
- prostriedky na držanie tela, napr. bezpečnostné popruhy, bezpečnostné pásy, prídavné 

laná. 
Prostriedky na prevenciu proti pádu sa používajú pri prácach vykonávaných 

horolezeckou technikou, pri práci na lešení, na pracovných plošinách, výsuvných rebríkoch 
alebo stožiaroch a v korunách stromov, pri montáži stavebných prefabrikátov, v šachtách a 
stokách, a tiež v kabínach výškových žeriavov, vo výškových kabínach stohovacích a 
vyhľadávacích zariadení v skladoch. 

Používanie prostriedkov na prevenciu proti pádu môže vytvárať ďalšie nebezpečenstvá 
vtedy, ak sú veľmi zložité, čo môže viesť k nesprávnemu spôsobu použitia a následnému 
úrazu. Negatívne pôsobí veľká hmotnosť ochranných prostriedkov, neprimeraná pružnosť 
a s tým spojené obmedzenie voľnosti pohybu alebo kývanie (kmitanie) v závese,  
nedostatočné rozloženie zaťaženia pri brzdení na tie časti tela, ktoré sú schopné tlmiť 
zaťaženie, veľká statická záťaž na telo pri zavesení v popruhoch. 
 
Ochrana dolných končatín 

OOPP na ochranu dolných končatín sa zabezpečuje ochrana nôh od chodidla po bedrový 
kĺb pred pôsobením škodlivých a nebezpečných faktorov práce a pracovného prostredia 
a zabezpečenie protišmykovej ochrany. Používajú sa rôzne druhy ochrannej obuvi a jej 
doplnky (vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi), gamaše na ochranu pred popálením 
alebo premoknutím, chrániče jednotlivých častí nohy (stehna, kolena, predkolenia, 
priehlavku) proti otlačeniu, odretiu, porezaniu apod., a snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na 
iné šmykľavé plochy. 

Ochranná obuv 
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Obuv pre profesionálne použitie je vyrábaná z rôznych materiálov (predovšetkým z kože, 
plastu, gumy a textilu), v rôznom prevedení (sandále, nízka, členková, polovysoká alebo 
vysoká obuv) a s rôznym stupňom ochranného účinku. 

Ochranná obuv sa používa v závislosti od použitého materiálu, tvaru a spôsobu 
vyhotovenia zvršku a podošvy na ochranu proti nebezpečenstvu 
- mechanickému, ak hrozí úraz v dôsledku stúpenia na špicaté a ostré predmety (obuv so 

spevnenou podrážkou), pádu predmetov na nohu (obuv s vystuženou špicou), zovretia 
nohy, alebo pri pošmyknutí a následnom páde (protišmyková obuv), a to najmä na 
stavbách, pri cestných prácach, prácach v lese, pri údržbe a oprave strojov, pri vysokých 
peciach, v oceliarňach, valcovniach a pri spracúvaní kovov, pri ťažbe v lomoch a baniach,  
pri výrobe a spracovaní tabuľového skla, pri doprave a skladovaní apod., 

- elektrickému, pri ohrození nebezpečným napätím (dielektrická obuv) a výskyte statickej 
elektriny napr. vo výpočtových strediskách, v operačných sálach, v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu apod. (antistatická obuv), 

- tepelnému, pri práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi, pri práci 
v chlade, teple alebo v prostredí, kde môže dôjsť k rozstreknutiu roztaveného kovu (obuv, 
ktorú možno rýchlo vyzuť), 

- vibrácií (antivibračná obuv), 
- premoknutia, prevlhnutia (gumená obuv), 
- chemickému, pri pôsobení škodlivých alebo nebezpečných kvapalín a prachu (ochranná 

obuv s podrážkou proti kvapalinám, chemickým látkam napr. proti žieravinám, 
rozpúšťadlám, olejom), 

- nadmernej záťaže pri neprimerane dlhom státí alebo chôdzi (ortopedická obuv). 

Príčinou poškodenia zdravia môže byť nedostatočná pevnosť obuvi (vyvrtnutie nohy), 
resp. ak obuv prepúšťa vodu (prechladnutie, plesne apod.). Nepohodlie pri používaní 
pracovnej obuvi môže byť zapríčinené nevhodným tvarom a veľkosťou obuvi, jej veľkou 
hmotnosťou, nedostatočnou pružnosťou, neprispôsobivosťou obuvi nohe, nedostatočným 
pohlcovaním potu.  

 

Ochrana dýchacích orgánov 

Ochrana dýchacích orgánov je zameraná na ochranu zamestnanca pred negatívnymi 
účinkami nedostatku kyslíka vo vdychovanom vzduchu alebo pred pôsobením nebezpečných 
plynov, pár, resp. pevných a kvapalných látok, ktorých častice znečisťujú vzduch (prach, 
dym, aerosól). Z funkčného hľadiska sa prostriedky na ochranu dýchacích orgánov rozdeľujú 
na dve základné skupiny, a to filtračné prístroje a izolačné prístroje. 

OOPP na ochranu dýchacích orgánov sa používajú pri práci v nádržiach, v obmedzených 
priestoroch, v šachtách, v stokách a iných podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou, 
a tiež v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším z dôvodu 
vysokej prašnosti (napr. pri práci v blízkosti vysokých pecí, ťažbe a úprave nerastov,  
strojovom brúsení dreva alebo pri práci v archívoch) alebo z dôvodu prítomnosti škodlivých 
látok v ovzduší (pri práci v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média, pri 
nanášaní náterových látok, pri zdravotnom vyšetrení a ošetrení apod.). 

Používanie ochrany dýchacích orgánov znižuje pracovný komfort, najmä ak OOPP má 
veľkú hmotnosť, veľký dýchací odpor, obmedzuje pohyb hlavy v dôsledku prívodu vzduchu 
alebo jeho použitie vyžaduje zložitú manipuláciu. Nebezpečné je, ak maska ochranného 
prostriedku neprilieha k tvári (netesní), alebo obmedzuje zorné pole užívateľa. 

Filtračné dýchacie prístroje 
Filtračné dýchacie prístroje sú založené na čistení vdychovaného vzduchu od škodlivín 
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ich mechanickou alebo chemickou filtráciou. Možno ich použiť iba v prípadoch, keď 
koncentrácia škodlivín v ovzduší nepresahuje hodnota stanovené výrobcom a vdychovaný 
vzduch obsahuje viac ako 17 objemových percent kyslíka. Prístroj sa skladá z vymeniteľného 
filtra, ktorý sa pripája (naskrutkovaním alebo pomocou hadice) ku kukle alebo obličajovej 
maske, polomaske, štvrťmaske alebo k náustku. Výber filtra závisí od druhu škodliviny, ktorú 
je potrebné odstrániť (protiplynové filtre, filtre proti časticiam, kombinované filtre), a od 
požadovanej filtračnej účinnosti. Filtre sú označené podľa určenia farebným odlíšením 
a písmenami.  

Respirátory 
Osobitnou skupinou filtračných dýchacích prístrojov sú respirátory. Spravidla sú to 

polomasky s jedným alebo dvoma puzdrami, do ktorých sa vkladajú v závislosti od škodliviny 
v ovzduší rôzne filtračné vložky. V niektorých prípadoch je priamo polomaska vyrobená 
z filtračného materiálu (napr. ochranná rúška). 

Izolačné dýchacie prístroje 

Izolačné dýchacie prístroje fungujú nezávisle od zloženia ovzdušia v prostredí, kde sa 
používajú. Podľa konštrukcie sa delia na prístroje s vlastnou zásobou stlačeného vzduchu, 
ktorý sa privádza k dýchaciemu ústrojenstvu (autonómne dýchacie prístroje), alebo sa vzduch 
k exponovanej osobe privádza hadicou z prostredia, ktoré nie je kontaminované (nasávaním 
vzduchu vlastnou činnosťou pľúc, núteným prívodom vzduchu pomocou ventilátora alebo 
prívodom tlakového vzduchu). Prístroje sú použiteľné bez ohľadu na skupenstvo látky 
prítomnej v ovzduší. 

 
Ochrana hlavy 

Účelom poskytovania OOPP na ochranu hlavy je chrániť povrch (temeno) hlavy proti 
nepriaznivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného 
prostredia. Prostriedky na ochranu hlavy sa členia na ochranné prilby a ochranné pokrývky 
hlavy. Výber vhodného ochranného prostriedku je daný pracovným rizikom a odolnosťou 
ochranného prostriedku voči nemu. 
 

Ochranná prilba 

Ochrannú funkciu plní škrupina prilby, ktorá musí byť dostatočne odolná proti 
prerazeniu. Tlmiaci účinok má náhlavová vložka uložená pod škrupinou, ktorá obmedzuje 
prenos kinetickej energie nárazu na človeka. Na upevnenie prilby na hlave slúži podbradový 
pásik. V prípade potreby konštrukcia ochrannej prilby umožňuje upevniť na škrupinu prilby 
ďalší osobný ochranný pracovný prostriedok, napr. štít na ochranu tváre, slúchadlový chránič 
apod. Ochranná prilba slúži na ochranu proti 
- mechanickému ohrozeniu úderom, nárazom o pevné ohraničenie priestoru a rôzne 

prekážky, ohrozeniu pohybujúcimi sa, padajúcimi, príp. vstreľovanými predmetmi, alebo 
proti bočnému zovretiu hlavy, 

- tepelnému ohrozeniu chladom, žiarom alebo odstrekovaným roztaveným kovom, 
- ohrozeniu elektrickým prúdom. 

Ochranné prilby sa používajú najmä v baníctve, strojárstve, hutníctve, energetike, 
stavebníctve a lesníctve, a tiež v chemických prevádzkach. Nevyhnutné je použitie prilby pri 
práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, v stiesnených priestoroch, jamách, šachtách, 
výkopoch, pri montážnych, inštalačných a demolačných prácach, pri manipulácii a preprave 
materiálu, najmä pri práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov 
a zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch, pri trhacích prácach, odpaľovaní 
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ohňostrojov a pri vykonávaní záchranných prác. Ochranná prilba sa používa aj na zvýšenie 
viditeľnosti zamestnanca zvýraznením prilby výstražnou alebo svetlo odrážajúcou farbou. 

Z hľadiska zaistenia pohodlia pri práci treba dbať na to, aby prilba mala primeranú 
hmotnosť, vhodnú veľkosť a tvar priestoru pre hlavu, a aby bolo zaistené vetranie prilby. 
Prilba musí byť dostatočne stabilná, nesmie padať z hlavy. Pri poškodení funkčných súčastí 
prilby, alebo pri prekročení maximálne prípustnej energie nárazu, musí byť prilba vyradená 
z používania. 

 
Ochranné pokrývky hlavy 

Podľa konštrukcie sa ochranné pokrývky hlavy rozdeľujú na čiapky (so štítom, bez štítu, 
nevystužené alebo vystužené proti udretiu), baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, 
klobúky s časťou na ochranu krku apod. Sú vyrobené z textilu alebo sieťoviny, môžu byť 
impregnované.  

Plstené hutnícke klobúky slúžia na ochranu hlavy proti popáleniu odletujúcimi časticami 
roztavených kovov. Čiapky, šatky apod. sú určené najmä na ochranu povrchu hlavy, resp. 
vlasov pred zachytením pohyblivým zariadením alebo jeho časťou, a následným skalpovaním. 
Používajú sa tiež pri práci v prostredí s nebezpečenstvom infekcie a na ochranu hlavy proti 
prachu, chladu, príp. priamemu slnečnému žiareniu. Okrem ochrannej funkcie majú čiapky, 
šatky alebo sieťky aj hygienickú funkciu. Zabraňujú padaniu vlasov pri výrobe 
potravinárskych, kozmetických výrobkov, liečiv apod. 

 
Ochrana horných končatín 

OOPP určené na ochranu rúk zabezpečujú (podľa zvoleného druhu ochranného 
prostriedku) ochranu rúk od prstov až po ramenný kĺb. Používajú sa ochranné rukavice 
a ďalšie druhy ochranných prostriedkov, ktoré sú určené najmä na ochranu pred odretím, 
porezaním alebo pichnutím, napr. ochranné prsty pri brúsení a lisovaní malých predmetov, 
ochranné rukávy pri manipulácii s plechmi s ostrými hranami, ochrana predlaktia 
z krúžkového pletiva používaná pri vykosťovaní a krájaní mäsa a pri armovaní železa, 
náplecníky slúžiace na ochranu ramien pri prenášaní ťažkých bremien a dlaňovice na ochranu 
dlaní pri manipulácii s drsným materiálom. Zápästné remienky slúžia na ochranu zápästia pri 
prácach, kde sa zápästie ruky veľmi namáha, napr. pri zdvíhaní ťažkých bremien. Chránia aj 
pred porezaním ostrými predmetmi (sklo, plechy). Podložky pod lakeť na ochranu lakťa proti 
tlaku sa používajú napr. pri práci s počítačom. 

Ochranné rukavice  

Ochranné rukavice poskytujú ochranu proti jednotlivým nebezpečenstvám, alebo 
viacerým nebezpečenstvám súčasne. Vyrábajú sa z rôznych materiálov, najmä z textilu, kože, 
gumy alebo z nepriedušných materiálov máčaných v plastických látkach, buď s manžetou 
alebo bez manžety, riešené ako päťprstové, trojprstové alebo palcové. Sú určené na 
jednorazové alebo opakované použitie. 

Ochranné rukavice slúžia na ochranu rúk pred mechanickým ohrozením (nárazom, 
úderom, drsnými, špicatými a ostrými predmetmi), tepelným pôsobením (pri kontakte 
s horúcimi alebo chladnými materiálmi, s plameňom, resp. vplyvom teploty okolia), 
poškodením zdravia elektrickým prúdom, účinkom chemikálií, pôsobením vibrácií alebo pred 
kontamináciou pri kontakte s infekčnými materiálmi alebo rádioaktívnymi látkami. Používajú 
sa pri práci so strojovým zariadením (s výnimkou prípadov, keď by mohlo dôjsť k zachyteniu 
rukavice strojom alebo jeho časťou), s ručným náradím a nástrojmi, a na manipuláciu 
s materiálom. 

Pri výbere ochranných rukavíc je potrebné dbať na to, aby rukavice mali vyhovujúcu 
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hmotnosť, veľkosť (vzhľadom na veľkosť ruky), tvarové riešenie, a aby boli zachované dobré 
úchopové schopnosti užívateľa. Určujúcim kritériom pre výber rukavíc je druh vykonávanej 
práce. Pri mechanických prácach sa používajú väčšinou kožené rukavice (pri jemných 
prácach päťprsté, pri hrubých prácach palcové). Textilné rukavice sa používajú pri menej 
namáhavých prácach, špinavých prácach a na ochranu proti zime. Gumené rukavice 
a rukavice máčané v PVC sú určené pre prácu s kvapalinami, vrátane chemikálií. Rukavice 
z kovovej sieťoviny sa používajú pri vykosťovaní a krájaní mäsa, resp. pri výmene nožov na 
rezacích strojoch. Pre prácu s ručnými motorovými pílami alebo pneumatickými vŕtačkami 
apod. je potrebné zamestnancom prideliť antivibračné rukavice so špeciálnymi vložkami proti 
otrasom. Dielektrické rukavice sa používajú na ochranu pri práci na elektrickom zariadení. 

 
Ochrana kože 

Na ochranu kože slúžia ochranné pasty, masti, oleje. Používajú sa najmä na ochranu 
pokožky rúk pred pôsobením faktorov, ktorých škodlivé účinky nie sú príliš vysoké, napr. 
proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu apod. Ochranný 
prostriedok sa rozotrie na pokožku, čím sa vytvorí ochranný film proti pôsobeniu škodliviny. 

 
Ochrana sluchu 

OOPP na ochranu sluchových orgánov chránia zamestnanca pred nepriaznivým 
pôsobením trvalého hluku a impulzného hluku. Útlmová schopnosť osobných ochranných 
pracovných prostriedkov na ochranu sluchu závisí od typu a frekvencie hluku a druhu 
použitého ochranného prostriedku. Používajú sa zátkové chrániče sluchu, slúchadlové 
chrániče sluchu a protihlukové prilby.  

Ochrana sluchu je potrebná najmä pri tvarovaní kovov (kovaní, lisovaní, valcovaní, 
razení a pod), pri práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,  pri práci v blízkosti 
kompresorov, v textilnom priemysle, drevospracujúcom priemysle, pri práci s motorovými 
reťazovými pílami a krovinorezmi,  a tiež pri práci pozemného personálu na letiskách.  

Pri výbere OOPP na ochranu sluchu treba dbať na to, aby ich útlmový účinok 
neprijateľne nezhoršoval rečovú zrozumiteľnosť, rozoznávanie signálov a určovanie smeru 
hluku. V prípadoch, keď je zreteľná komunikácia nevyhnutná, používajú sa chrániče sluchu 
s interkomunikačným zariadením pre vnútorné dorozumievanie. 

Ochranné účinky prostriedkov na ochranu sluchu sa využívajú aj  na ochranu uší, resp. 
sluchových orgánov, proti vniknutiu horúceho, žeravého alebo roztaveného kovu 
odstrekujúceho pri zváraní apod. 

Zátkový chránič sluchu  

Zátkový chránič sluchu je ochranný prostriedok valcovitého tvaru, ktorý sa vkladá do 
zvukovodu alebo do priehlbiny pri zvukovode. Používajú sa najmä penové a plastické 
chrániče sluchu, ktoré sú tvarovateľné tlakom resp. konštruované tak, aby sa po vložení do 
zvukovodu postupným rozpínaním. vplyvom pôsobenia teploty ľudského organizmu 
prispôsobili tvaru zvukovodu. Zátkové chrániče sluchu sú účinné proti hluku vysokých, 
stredných, aj nízkych frekvencií. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre jednorazové použitie alebo 
pre viacnásobné použitie v rôznych veľkostiach. 

Slúchadlový chránič sluchu 

Slúchadlové chrániče zabezpečujú nielen ochranu zvukovodu, ale pred prenikajúcim 
hlukom chránia aj časť lebky. Skladajú sa z dvoch mušieľ s dosadajúcimi reliéfmi, ktoré kryjú 
ušnice a oblasť hlavy za ušami, a sú spojené pridržiavacím oblúkom. Používajú sa 
samostatne, alebo ich možno pripevniť na prilbu. 
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Pri používaní slúchadlových chráničov sluchu môže byť príčinou diskomfortu 
zamestnanca veľká hmotnosť chrániča sluchu, neprimerané zovretie hlavy slúchadlami, veľký 
tlak oblúka na temeno hlavy, zachytávanie a ťahanie vlasov a zvýšené potenie. Tesniace 
vankúšiky na slúchadlách sa po určitej dobe nosenia stávajú menej poddajnými (stvrdnú), 
preto je potrebné zabezpečiť ich výmenu. 

Protihlukové prilby  

Protihlukové prilby sú určené na používanie pri vysokých hladinách a frekvenciách 
hluku. Výhoda prilby spočíva v tom, že podstatne obmedzuje pôsobenie hluku, ktorý je 
prenášaný na lebečné kosti. Pri výbere prilby je nevyhnutné venovať pozornosť veľkosti 
prilby, nakoľko zle tesniaca prilba stráca značnú časť útlmových vlastností, je málo účinná. V 
extrémne hlučnom prostredí sa používajú plnoakustické prilby. 

 
Ochrana trupu a brucha 

OOPP na ochranu trupu a brucha sú určené predovšetkým na ochranu pred úrazom pri 
obzvlášť nebezpečných činnostiach. Ochranné vesty, blúzy, zástery a telové pásy sa používajú 
sa na ochranu najviac ohrozenej časti tela, a to 
- pri práci so strojovým zariadením a ručným náradím na ochranu proti pichnutiu, 

porezaniu, prebodnutiu najmä pri vykosťovaní a rezaní mäsa, pri rezaní dreva na 
kotúčovej píle, pri klampiarskych prácach a pri práci so sklom (napr. vystužené zástery), 

- pri zváraní, kovaní, zlievaní, odlievaní na ochranu proti  postriekaniu roztaveným kovom. 
(kožené zástery), 

- pri práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami, s biologickými materiálmi a kvapalinami na 
ochranu pred ich pôsobením (gumené alebo pogumované zástery), 

- pri práci v ionizujúcom a neionizujúcom žiarení (špeciálne zástery napr. zástery na 
ochranu pred röntgenovým žiarením), 

- pri prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou (bedrový a spevňovací pás), 
- pri  práci v chlade (napr. obličkový pás, vyhrievaná vesta). 
 
Ochrana zraku a tváre 

Na ochranu zraku a tváre sa používajú rôzne ochranné okuliare, štíty na ochranu zraku 
a tváre a kukly. Sú určené na ochranu pred 
- mechanickým alebo tepelnomechanickým poškodením časticami s rôznou rýchlosťou, 

teplotou a veľkosťou napr. prachom, odletujúcimi trieskami, črepinami, vystreknutou 
kvapalinou, iskrami a čiastočkami roztaveného kovu, ktoré ohrozujú zrak a tvár najmä pri 
opracovaní dreva a kovu, práci so vstreľovacím a vrtným náradím, v hutníckych 
prevádzkach, pri ťažbe a spracúvaní hornín, trhacích prácach apod., 

- podráždením chemickými látkami  (plynmi, aerosólmi, prachmi, dymami), 
- nepriaznivými účinkami prírodného žiarenia a žiarenia z technických zdrojov 

(infračerveného, ultrafialového, ionizujúceho, laserového, röntgenového žiarenia alebo 
viditeľného svetla), 

- chladom. 
Nebezpečenstvá spojené s používaním prostriedkov na ochranu zraku a tváre vyplývajú 

z nekvality, ak okuliare dobre netesnia alebo sú málo odolné proti prerazeniu, v dôsledku 
čoho môže dôjsť k preniknutiu cudzích teliesok do oka apod. Zraková schopnosť môže byť 
ovplyvnená zlými optickými vlastnosťami (skresľovaním obrazu, zmenou farieb apod.), 
obmedzením zorného poľa, náhlou zmenou priehľadnosti, zahmlievaním zorníkov apod. 
Vysoká hmotnosť okuliarov, resp. ochranného štítu, tlak (neprimerané zovretie), zvýšené 
potenie znižujú pohodlie pri práci.  Poškodené ostré okraje môžu byť príčinou zranenia. 
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Ochranné okuliare 

Ochranné okuliare sú určené na priamu ochranu zraku proti poškodeniu alebo poraneniu. 
Vyrábajú sa v rôznych vyhotoveniach v závislosti od nebezpečenstva, pred ktorým majú 
chrániť, napr. ochranné okuliare bez bočných krytov, s bočnými krytmi, okuliare uzatvorené 
s priamou ventiláciou, bez priamej ventilácie, okuliare so sklopným rámom zornej časti. 
Funkčnou zložkou okuliarov je zorník upevnený v ráme, ktorý môže byť z priehľadného 
alebo farebného materiálu. 

Ochranný štít 

Ochranný štít je určený na ochranu tváre vrátane zraku. Vyrába sa v rôznych 
konštrukčných vyhotoveniach (s uchytením na hlave, na prilbe, s držadlom, alebo môže byť 
súčasťou kukly), z rôznych materiálov (z organickej hmoty, z drôtenej tkaniny, alebo ako 
nepriehľadný štít s otvorom pre zorník) a v rôznych veľkostiach. Zorníky ochranných štítov 
môžu byť zhotovené z mineralizovaného skla, organického skla alebo vrstveného skla. 
Ochranný štít môže chrániť vlastné korekčné okuliare proti poškodeniu. 

  
Ochranné doplnky 

Pod ochranným doplnkom sa rozumie spodná bielizeň, ponožky a iné doplnky 
ochranných odevov. Používajú sa z hygienických dôvodov pod ochranný pracovný odev ako 
ochrana proti nadmernému poteniu, príp. chladu. Na pracoviskách s nebezpečím výbuchu 
vplyvom statickej elektriny sa používajú doplnky výhradne z prírodných materiálov (napr. 
bavlny). 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 
Každý prostriedok, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, používaný pri práci na 

individuálnu ochranu života a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom, ktoré nemožno 
vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani 
metódami a formami organizácie práce. Osobný ochranný pracovný prostriedok pôsobí ako 
bariéra vložená medzi nebezpečenstvo a telo zamestnanca alebo jeho jednotlivé časti, ktorá 
eliminuje účinky nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu, práce, pracovného 
prostredia na bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu úroveň. OOPP je nielen technický 
prostriedok určený na ochranu (rukavice, filtre, prilby), ale aj ochranná masť, olej alebo 
emulzia. Za OOPP sa nepovažuje pracovný odev a pracovná obuv bez ochranného účinku na 
zdravie zamestnanca, ani prostriedok osobnej ochrany používaný pri cestnej doprave (napr. 
prilba), športový výstroj alebo prostriedky na sebaobranu, odstrašovanie a poskytnutie pomoci 
záchrannými zložkami. 

Všetky osobné ochranné pracovné prostriedky uvádzané na trh musia byť certifikované. 
Certifikovaný môže byť iba taký prostriedok individuálnej ochrany, u ktorého  bola 
preukázaná zhoda jeho vlastností s technickými požiadavkami zaručujúcimi spoľahlivý 
ochranný účinok, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť. Posudzovanie zhody vykonáva 
v závislosti od kategórie OOPP výrobca, dovozca alebo notifikovaná osoba. Pre užívateľa je 
potvrdením o certifikácii umiestnenie značky CE, ktorá je grafickou podobou prehlásenia o 
zhode, na ochrannom prostriedku, prípadne na jeho obale. Na OOPP zaradených do III. 
kategórie musí byť označenie CE doplnené trojmiestnym identifikačným číslom notifikovanej 
osoby, ktorá vykonáva predpísaný každoročný dozor nad výrobkom, resp. jeho výrobou. Na 
každom osobnom ochrannom prostriedku musia byť povinne vyznačené aj ďalšie údaje, napr. 
pomenovanie výrobcu, názov výrobku, piktogram so stupňom ochrany a číslom príslušnej normy, 
dátum výroby a záručná doba. 
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Podmienky používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Úlohou zamestnávateľa je nielen určiť, aké OOPP budú zamestnanci používať na ochranu 
pred neodstrániteľnými nebezpečenstvami, ale aj vydať pokyny upravujúce spôsob 
zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (stanovený na základe 
informácií od výrobcu a pri zohľadnení konkrétnych podmienok v podniku). V pokynoch sa 
má zamestnávateľ zamerať najmä na správne používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, režim ich používania, dobu používania, spôsob dennej údržby, ukladania 
a výmeny .osobných ochranných pracovných prostriedkov.  

Osobitné opatrenia musí zamestnávateľ určiť pri spoločnom používaní OOPP (ak je 
osobný ochranný pracovný prostriedok používaný viacerými zamestnancami). Opatrenia 
musia byť zamerané na 
- zamedzenie hygienických problémov a zdravotných následkov vyplývajúcich zo 

spoločného používania ochranného prostriedku, 
- zabezpečenie dostupnosti osobného ochranného pracovného prostriedku vždy, keď ho 

zamestnanec potrebuje.  
Z hľadiska bezpečného používania OOPP je rovnako dôležité stanoviť aj súbor opatrení 

zameraných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní, výmene, čistení, 
dezinfekcii a údržbe osobných ochranných pracovných prostriedkov určených na ochranu 
pred zvláštnymi nebezpečenstvami, ktoré sú súčasťou niektorých špecifických pracovných 
procesov (napr. práca v infekčnom prostredí, práca s jedmi, karcinogénnymi látkami, 
rádioaktívnymi látkami apod.). Osobitný režim zaobchádzania s OOPP, ktoré sú v týchto 
procesoch používané,  je zamestnávateľ povinný stanoviť písomne vo vnútornom predpise, 
resp. v zozname na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  

So stanovenými podmienkami používania OOPP musí zamestnávateľ zrozumiteľným 
spôsobom oboznámiť zamestnancov. Zamestnanec je povinný používať pridelené osobné 
ochranné pracovné prostriedky určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania 
nebezpečenstva, v súlade s pokynmi na používanie, ktoré mu zamestnávateľ poskytol. 
S prostriedkami na ochranu musí zaobchádzať šetrne, udržiavať ich v používateľnom stave a 
predpísaným spôsobom ich čistiť a ukladať. 

Povinnosťou zamestnávateľa je kontrolovať, či zamestnanec osobný ochranný pracovný 
prostriedok používa, a či ho používa stanoveným spôsobom. Kontrolu používania OOPP 
vykonáva spravidla priamy nadriadený zamestnanca, ktorému bol ochranný prostriedok 
pridelený. Kontroluje sa skutočnosť, či zamestnanec osobný ochranný pracovný prostriedok 
používa vždy, keď je to potrebné, či ho používa a udržiava správnym spôsobom, a či nedošlo 
k extrémnemu zaťaženiu, predčasnému opotrebeniu alebo poškodeniu osobného ochranného 
pracovného prostriedku. 

 
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné prideľovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov  zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života  alebo 
zdravia. Zásada bezplatného prideľovania sa uplatňuje aj vtedy, ak ide o zamestnanca, ktorý. 
pracuje na vedľajší pracovný pomer alebo na základe dohody o prácach vykonávaných  mimo 
pracovného pomeru, alebo o iné fyzické osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa 
zdržiavajú na pracovisku (návštevy, klienti, kontroly apod. Poskytnutie osobného ochranného 
pracovného prostriedku zamestnávateľ nemôže nahradiť finančným plnením. 

OOPP sa prideľujú spravidla jednotlivcovi na individuálne použitie, a to natrvalo alebo 
jednorazovo, na čas potrebný na vykonávanie určitej práce. V prípade, keď viaceré 
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nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, tieto sa musia dať navzájom skombinovať tak, aby zabezpečovali 
účinnú ochranu. Zároveň je potrebné rešpektovať zdravotný stav zamestnanca, aby napriek 
prípadným zdravotným obmedzeniam (napr. problémom s alergiou, krátkozrakosťou) dostal 
vhodný a účinný typ osobného ochranného pracovného prostriedku.  

Pri pridelení konkrétneho typu OOPP musí zamestnávateľ zamestnanca preukázateľne 
informovať o nebezpečenstve, pred ktorým ho má osobný ochranný pracovný prostriedok 
chrániť, a tiež o správnom používaní, čistení, údržbe a postupe pri výmene OOPP. Pri 
zložitejších prostriedkoch individuálnej ochrany (napr. dýchacích prístrojoch) je potrebné 
zabezpečiť aj praktický nácvik nasadenia a používania osobného ochranného pracovného 
prostriedku. 

 
Pracovný odev a pracovná obuv 

Pracovný odev a pracovná obuv sú používané pri práci za účelom zábrany znehodnotenia 
civilného odevu a obuvi zamestnanca pri práci poškodením, znečistením a nadmerným 
opotrebením. Ak zamestnanec pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú 
mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú nepoužiteľné za 
čas kratší ako šesť mesiacov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na 
používanie pri výkone práce pracovný odev a obuv bezplatne. Na rozdiel od ochranného 
odevu a obuvi, ktoré chránia zamestnanca pred poškodením zdravia, pracovný odev a obuv 
nie sú osobným ochranným pracovným prostriedkom. 

 
Prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny.  

Umývacie, čistiace dezinfekčné a iné  prostriedky (masť na regeneráciu pokožky, uterák 
apod.) sú určené na odstránenie nečistoty, zabraňujú vzniku infekcií a šíreniu nákaz. Napriek 
tomu, že nie sú zaradené medzi osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnávateľ je ich 
povinný poskytovať zamestnancom bezplatne, s cieľom predchádzať hygienickým 
problémom a zdravotným následkom znečistenia. Množstvo a druh pridelených umývacích, 
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov stanovuje zamestnávateľ v závislosti od druhu práce 
z hľadiska znečistenia. Zamestnávateľ má kontrolovať, či zamestnanci pridelené prostriedky 
skutočne používajú, aby nebolo poskytovanie samoúčelné. 
 
Starostlivosť o osobné ochranné pracovné prostriedky 

Zamestnávateľ je povinný starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré 
pridelil zamestnancom tak, aby boli stále funkčné a nepoškodené. Pod pojem starostlivosť 
možno zahrnúť kontrolu stavu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich údržbu 
a zabezpečenie skladovania vhodným spôsobom.  

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov má byť zameraná na kontrolu 
kvality, spoľahlivosti a úplnosti OOPP. Kontrolu vykonáva zamestnávateľ pri preberaní 
osobného ochranného prostriedku od dodávateľa (vstupná kontrola), pri vydávaní zo skladu 
a pri pravidelnej kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Úlohou 
zamestnávateľa je tiež zabezpečiť pravidelnú kontrolu spoľahlivosti funkčnej ochrany OOPP 
III. kategórie autorizovanou skúšobňou v intervaloch stanovených výrobcom, resp. 
technickou normou. Opakované skúšky OOPP sa vzťahujú na tie prostriedky, ktoré sú určené 
na ochranu proti rizikám, ktoré môžu vážne a trvalo poškodiť zdravie zamestnanca, napr. na 
prostriedky na prevenciu proti pádu, osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú súčasťou 
vybavenia elektrických staníc apod. Pri stanovení termínu opakovanej skúšky je potrebné 
vziať do úvahy dátum výroby a nie dátum, kedy sa začal osobný ochranný pracovný 
prostriedok používať, nakoľko tieto výrobky sa znehodnocujú starnutím aj vtedy, keď sa 



 313

nepoužívajú. 
Kontrolu OOPP (či je prostriedok osobnej ochrany kompletný, nepoškodený a funkčný) 

má vykonávať aj zamestnanec, a to pri preberaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov zo skladu a vždy pred ich použitím. 

Udržiavanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v používateľnom a 
funkčnom stave zabezpečuje pravidelnou údržbou (pranie, čistenie, dezinfekcia apod.), 
opravami a výmenou zamestnávateľ a v rámci dennej údržby aj zamestnanec. Zamestnávateľ 
musí vytvoriť vhodné podmienky pre vykonávanie dennej údržby (zriadiť sušiareň odevov, 
umyváreň obuvi, zabezpečiť zariadenie na odprašovanie ochranných odevov, vymedziť 
priestor na ukladanie osobných ochranných pracovných prostriedkov apod.). 

Na skladovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov má byť vyhradený 
vhodný priestor (miestnosť). Sklad musí zodpovedať požiadavkám noriem a pokynom 
výrobcu v závislosti od druhu OOPP a materiálu, z ktorého je vyrobený. Spravidla však 
postačuje zachovávať všeobecné požiadavky na uskladnenie, tzn. skladovať osobné ochranné 
pracovné prostriedky vo vetrateľných, bezprašných miestnostiach, bez priameho vplyvu 
slnečného žiarenia, s normálnou teplotou a vlhkosťou. Osobné ochranné pracovné 
prostriedky, ktoré nie sú pripravené na použitie (sú vadné, znečistené apod.) sa musia ukladať 
oddelene. 

 
Úprava pracovného režimu pri používaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 

Úprava pracovného režimu z dôvodu používania OOPP je opatrenie na ochranu zdravia 
spočívajúce v zaradení bezpečnostných prestávok v prípade, keď zamestnanci nepretržite 
používajú osobné ochranné pracovné prostriedky počas celej pracovnej doby. Počet 
bezpečnostných prestávok a ich trvanie sa upravuje podľa charakteru práce a pracovných 
podmienok. Je ovplyvnený mierou záťaže z používania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov vzhľadom na zníženie pracovného komfortu a prítomnosťou ďalších faktorov 
(zvýšená tepelná záťaž, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, zvýšená prašnosť, nadmerná 
fyzická záťaž apod.), ktoré môžu prispieť k zníženiu pracovnej pohody. Počas trvania 
bezpečnostných prestávok má zamestnanec ochranné prostriedky odložiť, pričom však nesmie 
byť exponovaný rizikovým faktorom prekračujúcim limitné hodnoty. 

 

Výber osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Nevyhnutným predpokladom zaistenia účinnej ochrany zamestnanca je určenie vhodného 
druhu.(typu) osobného ochranného pracovného prostriedku, ktorý ho bude dostatočne chrániť 
pred existujúcim nebezpečenstvom a škodlivým pôsobením faktorov práce, ktorú vykonáva 
v konkrétnych pracovných podmienkach a pracovnom prostredí. Na základe analýzy a 
hodnotenia vyskytujúcich sa nebezpečenstiev musí zamestnávateľ zistiť druh a úroveň rizika, 
proti ktorému je potrebné zamestnanca chrániť pomocou OOPP (výsledky hodnotenia musia 
byť spracované písomne), určiť časť ľudského tela, ktorá je ohrozená, a analyzovať vlastnosti, 
ktoré musí mať vybraný osobný ochranný pracovný prostriedok.  

Vlastnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov charakterizujú kvalitatívne 
ukazovatele, ktoré vypovedajú o tom, či je výrobok vhodný na použitie v daných 
podmienkach ako OOPP bez toho, aby vytváral nové riziká a spôsoboval nepohodlie pri práci. 
Osobný ochranný pracovný prostriedok musí  
- zabezpečovať účinnú ochranu pred nebezpečenstvami vzhľadom na vykonávanú prácu, 

existujúce pracovné podmienky a pracovné prostredie, 
- vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a telesným rozmerom 

zamestnanca (resp. sa musí dať telu zamestnanca ľahko prispôsobiť), 
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- byť zdravotne nezávadný a konštruovaný tak, aby pri používaní nezvyšoval riziko 
negatívnym ovplyvňovaním záťaže zamestnanca (napr. obmedzovaním pohybu, znížením 
úchopových schopností). 
Výber vhodných OOPP sa vykonáva porovnaním existujúcich charakteristík 

nebezpečenstiev s vlastnosťami jednotlivých ochranných prostriedkov. Pri výbere musí byť 
zohľadnené aj riziko, ktoré môže vzniknúť v dôsledku používania osobného ochranného 
pracovného prostriedku. Napríklad pri práci s vŕtačkou by sa často žiadalo vzhľadom na 
vlastnosti obrábaného materiálu (ostré hrany apod.) použiť ochranné pracovné rukavice. 
Nebezpečenstvo zachytenia rukavice pri vŕtaní je však také veľké, že používať ochranné 
rukavice pri práci s vŕtačkou je zakázané. 

Overenie správnosti výberu osobného ochranného pracovného prostriedku sa zabezpečí 
spätným vyhodnotením jeho účinnosti počas používania. 

Výber OOPP podľa uvedených zásad sa musí obnoviť vždy, ak príde ku zmenám 
pracovných podmienok, resp. budú dostupné účinné technické prostriedky a prostriedky 
kolektívnej ochrany na elimináciu nebezpečenstiev, alebo nové účinnejšie typy osobných 
ochranných pracovných prostriedkov.  
 
Záchranná plávacia vesta 

Na ochranu pred utopením pri páde osoby do vody, resp. pri práci vo vode pre prípad 
bezvedomia alebo telesnej bezmocnosti  je určená záchranná plávacia vesta. Pri výbere je 
potrebné dbať na vhodné rozmery a tvar záchrannej plávacej vesty, aby neobmedzovala 
dýchanie, pohyby alebo výhľad. Nebezpečná je najmä nedostatočná funkčnosť nafukovacieho 
systému, príp. skĺzavanie záchrannej vesty pri páde do vody. 
 
Zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Zamestnávateľ prideľuje prostriedky určené na individuálnu ochranu zamestnancov 
podľa zoznamu poskytovaných OOPP, ktorý je povinný písomne vypracovať na základe 
hodnotenia nebezpečenstiev. V zozname sa vyžaduje špecifikovať konkrétne druhy (typy)  
osobných ochranných pracovných prostriedkov a určiť dobu ich používania. 

Pod dobou používania OOPP treba rozumieť predpokladaný čas zachovania funkčnosti 
prideleného osobného ochranného pracovného prostriedku pri jeho používaní v súlade 
návodom výrobcu, resp. pokynmi zamestnávateľa tak, aby bol zamestnanec pri práci účinne 
chránený vždy, keď je to potrebné. Dobu používania pridelených OOPP určuje zamestnávateľ 
iba orientačne, pre účely plánovania výmeny osobných ochranných pracovných prostriedkov 
za nové, na základe početnosti a závažnosti vyskytujúcich sa rizík, po zohľadnení druhu 
pracoviska a pracovného prostredia, charakteru práce, jej intenzity, namáhavosti práce, tempa 
práce apod., a s prihliadnutím k vlastnostiam príslušného osobného ochranného pracovného 
prostriedku. Ak dôjde k strate požadovaných ochranných vlastností OOPP pred uplynutím 
stanovenej doby jeho použiteľnosti, je zamestnávateľ povinný vymeniť ho ihneď  za funkčný. 

V osobitnej časti zoznamu môže zamestnávateľ upraviť aj ďalšie skutočnosti, ktoré 
súvisia s poskytovaním, používaním a likvidáciou OOPP, napr. organizačné zabezpečenie, 
systém označovania osobných ochranných pracovných prostriedkov používaných v podniku, 
systém overovania ich funkčných vlastností, spôsob ich poskytovania a výmeny, 
uskladňovania, údržby, čistenia, dezinfikovania, spôsob zaobchádzania s vrátenými osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami apod. 

Zoznam na poskytovanie OOPP je potrebné pravidelne prehodnocovať a dopĺňať podľa 
skutočne vyskytujúcich sa nebezpečenstiev a ohrození. 
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XV.    Manipulácia s materiálom, doprava 
 
 
Balenie  

Spôsob ochrany výrobkov pomocou obalových materiálov pred poškodením  
spôsobeným vonkajšími mechanickými, chemickými, biologickými, poveternostnými 
a inými vplyvmi počas manipulácie, prepravy a skladovania.  

Na obale musia byť potrebné informácie o jeho obsahu (o možných ohrozeniach, 
bezpečnom spôsobe použitia výrobku apod.). Obal musí spĺňať hygienické požiadavky 
a súčasne vytvoriť predpoklady pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu, prepravu a 
skladovanie vzhľadom na vlastnosti materiálu. Z hľadiska bezpečnej manipulácie musí byť 
obal najmä pevný, musí sa dať dobre uchopiť a jeho hrany a povrch nesmú byť zdrojom 
nebezpečenstva. Obaly uľahčujú manipuláciu s materiálom, keďže spoluvytvárajú 
manipulačnú jednotku a umožňujú využívať manipulačné zariadenia. Balený materiál vytvára 
širšie možnosti  skladovania.. 

Balenie jednotlivých kusov sa vykonáva ručne avšak v priemyselnej 
a obchodnej  praxi sa využívajú baliace stroje (baličky), ktoré sa môžu 
radiť do baliacich liniek. Súčasťou procesu balenia sú často aj ďalšie 
činnosti (váženie, paletizácia, stohovanie apod.), s ktorými vo zvýšenej 
miere súvisí riziko úrazu (tzn. s manipuláciou s materiálom). V súvislosti 
s prevádzkou baliacich strojov nebezpečenstvo poškodenia zdravia závisí od 
použitej technológie a druhu baleného materiálu. Často sa vyskytuje hluk 
v pracovnom prostredí. Riziko úrazu vzniká najmä pri zasahovaní do 
baliaceho procesu počas chodu linky, resp. stroj. 

 
Doprava materiálu 

Z hľadiska manipulácie s materiálom je doprava organizovaným premiestňovaním 
materiálu spravidla z miesta výroby do miesta spotreby. Vykonáva sa ako pretržitá 
doprava (v jednotlivých pracovných cykloch) alebo plynulá doprava (v nepretržitom 
pracovnom slede) pohybom dopravných prostriedkov alebo činnosťou dopravných zariadení. 

 

Dopravné prostriedky 

Vozidlá a ich prívesné zariadenia určené na cestnú, železničnú, vodnú alebo leteckú 
dopravu. Dopravným prostriedkom sú tiež všetky prostriedky, ktorých pohybom sa 
uskutočňuje preprava materiálu (napr. unášací prostriedok dopravníka, plynné alebo kvapalné 
médium apod.).  

Dopravné zariadenie 
Zariadenie, ktorým sa uskutočňuje preprava materiálu po stanovenej trase. Pri 

premiestňovaní nákladov je podstatná časť dopravného zariadenia v kľude, pohybuje sa len 
časť zariadenia (dopravný pás, reťaze apod.) alebo plynné, resp. kvapalné médium vrátane 
nákladu. 

Dopravné prostriedky a zariadenia urýchľujú a uľahčujú manipuláciu s materiálom pri 
jeho premiestňovaní, avšak pri nedodržaní požiadaviek na ich bezpečnú prevádzku a obsluhu 
sú častým zdrojom pracovných úrazov. Zdrojom ohrozenia  pri preprave je najmä samotný 
pohyb dopravného prostriedku (úraz vznikne v dôsledku prejdenia, prirazenia k prekážke, 
zachytenia pohybujúcim sa dopravným prostriedkom apod.), alebo môže dôjsť k prevráteniu, 
príp. deštrukcii dopravného prostriedku či zariadenia (pri prekročení povolenej rýchlosti, 
povoleného zaťaženia, nerovnomerne rozloženom náklade) a k poškodeniu zdravia 
zosunutými a padajúcimi predmetmi (napr. pri nedostatočnom upevnení nákladu na ložnej 
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ploche vozidla, pri nahromadení materiálu na dopravníku apod.). 
Dopravné prostriedky a zariadenia sú mobilnými pracovnými prostriedkami, tzn. sú to  

prostriedky s vlastným pohonom alebo bez neho pohybujúce sa v pracovnom priestore, resp. 
i mimo neho za účelom vykonania práce. Pri prevádzke mobilných pracovných prostriedkov 
musí zamestnávateľ prijať opatrenia, aby do pracovného priestoru pohybujúceho sa 
pracovného prostriedku bol zamedzený prístup nepovolaných osôb. Podmienky prevádzky 
všetkých mobilných pracovných prostriedkov musí zamestnávateľ upraviť vo 
vnútropodnikovom dopravnom predpise (→ Dopravno-prevádzkový predpis). 

Z hľadiska vlastností prepravovaných materiálov sa rozdeľuje doprava materiálu na 
dopravu tuhých látok (→ Materiál) a dopravu tekutín (→ Doprava tekutín), ktorá len 
čiastočne patrí do oblasti manipulácie s materiálom. 
 
Doprava tekutín 

Súhrnný pracovný názov pre dopravu kvapalín a plynov. Uskutočňuje sa pomocou 
čerpadiel, dmýchadiel a kompresorov. Súčasťou systémov na dopravu kvapalín a plynov sú aj 
potrubia a armatúry. Potrubia musia byť označené bezpečnostným značením podľa druhu 
dopravovanej látky, chránené proti nepriaznivým mechanickému účinkom, korózii a iným 
chemickým vplyvom. Na vykonávanie prác spojených so zásahom do potrubia, ktorým sa 
rozvádzajú nebezpečné látky, musí byť vypracovaný špeciálny technologický postup. 

Doprava kvapalín a. plynov v uzatvorených obaloch (vo fľašiach, sudoch apod.) sa 
posudzuje ako doprava kusového materiálu. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo 
médium s pretlakom, sa pri preprave musia riadne zabezpečiť proti samovoľnému pohybu, 
prevráteniu a sálavému teplu. Nesmú sa prepravovať spolu s látkami, s ktorými prudko 
reagujú, resp. s ktorými tvoria nebezpečnú zmes. 
 
Dopravník (transportér) 

Transportné zariadenie určené na plynulé vodorovné, šikmé alebo zvislé 
premiestňovanie sypkých materiálov alebo kusových bremien, ktoré sú na dopravník 
privedené iným mechanizmom alebo ručne. Používa sa na vnútroobjektovú prepravu 
materiálu, resp. jeho  dopravu medzi objektmi alebo mimo objektov. Dopravníky sa delia na 
dopravníky mechanické (napr. pásové, článkové, valčekové, redlery, závitnicové, žľabové, 
sklzy, elevátory, dopravníky podvesné jednodráhové alebo dvojdráhové), dopravníky 
pneumatické a hydraulické. Podľa možnosti pohybu sa dopravníky rozdeľujú na stabilné 
a premiestniteľné (pojazdné, posuvné alebo presuvné).  

Napojením niekoľkých dopravníkov možno zostaviť dopravnú linku. Vzájomné spojenie 
jednotlivých dopravníkov musí byť vyhotovené tak, aby k spúšťaniu zariadenia dochádzalo 
postupne proti smeru pohybu materiálu, a k zastavovaniu postupne v smere jeho pohybu. Toto 
opatrenie zabraňuje hromadeniu materiálu na dopravníku (pri spúšťaní, vypínaní alebo 
v prípade poruchy dopravníka). Nahromadenie materiálu spôsobuje nielen prevádzkové 
problémy (preťaženie alebo preplnenie dopravníka, zaseknutie materiálu v dopravníku a jeho 
rozsypanie v okolí zariadenia), ale aj zvyšuje riziko vzniku úrazov (v dôsledku pádu materiálu 
na pracovníka, pri čistení dopravníka a okolitých priestorov apod.). Ak nemožno celý 
dopravník kontrolovať zrakom, musí byť vybavený signalizačným zariadením (svetelným, 
zvukovým), slúžiacim na upozornenie, že sa dopravník uvádza do chodu, príp. že vznikla 
porucha a núdzovými vypínačmi umožňujúcimi dopravník alebo skupinu dopravníkov 
v prípade nevyhnutnosti okamžite zastaviť. Núdzové vypínače majú byť umiestnené najmä 
v počiatočnej a koncovej časti dopravníka, v miestach nakladania, prekladania a vykladania 
nákladov a tam, kde sa pri dopravníkoch trvalo pracuje, resp. priebežne po celej trase 
dopravníka (vypnutie dopravníka z ktoréhokoľvek miesta umožňuje napr. vypínač ovládaný 
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lankom umiestneným popri zariadení). 
Pre obsluhu a údržbu musí byť pozdĺž trasy dopravného zariadenia vymedzený 

dostatočný voľný priestor  (priestor o šírke 750 mm, v prípade medzery medzi súbežnými 
zariadeniami 1000 mm). Miesta  nad úrovňou podlahy vyžadujúce obsluhu alebo kontrolu 
musia mať obslužnú lávku alebo plošinu. Všetky nebezpečné (pohybujúce, resp. otáčajúce sa) 
miesta dopravníka musia byť zakryté alebo ohradené (napr. hnacie zariadenie, napínací 
bubon, podvozok pásového dopravníka). Korčekové a podobné elevátory musia byť 
uzatvorené zo všetkých prístupných strán po celej výške, okrem miest potrebných na ich 
obsluhu. Možno tak predísť úrazom spôsobeným pohybujúcim sa zariadením alebo pádom do 
priestoru elevátora.  

Obsluhu dopravných zariadení môže vykonávať iba pracovník určený organizáciou, ktorý 
je na túto činnosť riadne zaškolený a zacvičený a pozná všetky riziká spojené s ich obsluhou 
Najvažnejším rizikom je zachytenie osôb nezakrytými pohybujúcimi sa časťami dopravníka 
a ich vtiahnutie do nebezpečných miest. Takéto úrazy vznikajú najmä pri vyradení 
ochranných a bezpečnostných zariadení z funkcie, pri ručnom posúvaní preťaženého 
dopravníka do chodu alebo ručnom čistení, zoraďovaní, kontrole, mazaní a inej údržbe 
dopravníka, ktorý je v pohybe. Častou príčinou úrazu je aj podliezanie dopravníka a jeho 
prechádzanie (resp. preliezanie) mimo určených miest.  
 
Dopravno-prevádzkový predpis 

Vnútropodnikový dopravný poriadok, ktorý je povinná vypracovať každá organizácia, 
ktorá prevádzkuje mobilné pracovné prostriedky (cestné motorové vozidlá, motorové 
a bezmotorové vozíky, výťahy, žeriavy, regálové zakladače, dopravníky apod.). Okrem 
pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke a obsluhe mobilných prostriedkov má 
tento predpis obsahovať zoznam používaných dopravných prostriedkov a zariadení a zoznam 
ich používateľov, upravovať organizáciu vnútrozávodnej dopravy a vymedzovať 
zodpovednosť za prevádzku, technický stav a údržbu komunikácií, dopravných prostriedkov 
a dopravných zariadení, za organizáciu školení a preventívnych lekárskych prehliadok 
a vedenie predpísanej evidencie a dokumentácie. Súčasťou dopravného predpisu má byť 
určenie intervalov prehliadok a skúšok prevádzkovaných zariadení a pokyny pre vykonávanie 
údržby a opráv (vrátane údržby komunikácií). Dopravno-prevádzkový poriadok má 
obsahovať náčrt komunikačného členenia s vyznačením odstavných plôch, garáží 
a dopravného značenia.  
 
Komunikácie 

Pozemné komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch výrobných závodov 
a iných subjektov vykonávajúcich ekonomickú činnosť sú neverejnými účelovými 
komunikáciami. Prevádzkovateľ dopravy na neverejných účelových komunikáciách je 
povinný zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu a dobrý technický stav dopravných ciest, ich 
osvetlenie a označenie dopravnými značkami a bezpečnostným značením. Únosnosť a 
pevnosť komunikácií na dopravu bremien musí byť dimenzovaná s ohľadom na použité 
dopravné prostriedky a intenzitu dopravy. Najmenšia šírka priamej jednosmernej 
komunikácie pre vozidlá medzi výrobnými a prevádzkovými budovami sa musí rovnať šírke 
používaných dopravných prostriedkov, príp. najširšieho nákladu, ku ktorej sa pripočíta 1,2 m. 
V miestach, kde sa predpokladá státie vozidiel (napr. z dôvodu nakladania a vykladania 
materiálu), musí byť komunikácia v dostatočnej dĺžke primerane rozšírená. Najmenšia šírka 
obojsmernej priamej komunikácie pri použití motorových dopravných prostriedkov sa musí 
rovnať dvojnásobnej šírke dopravného prostriedku, prípadne najširšieho nákladu, ku ktorej sa 
pripočíta vcelku 1,6 m. 
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Okrem komunikácií určených pre vozidlá musia byť zriadené aj komunikácie pre 
chodcov najmenej 1,2 m široké. Ich bezpečnosť sa zaisťuje aj vyznačením prechodu pre 
chodcov (tzv. zebry). 

Vnútorné komunikácie vo výrobných  a prevádzkových budovách musia byť prehľadné 
a priame, farebne odlíšené od ostatných plôch. Ich povrch musí byť rovný, odolný proti 
mechanickému a chemickému poškodeniu, nešmykľavý a ľahko čistiteľný. V osobitných 
prípadoch musia komunikácie spĺňať ďalšie požiadavky, napr. v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu (v lakovniach apod.) musia byť v neiskrivom vyhotovení. 
Minimálnu šírku vnútorných komunikácií na dopravu materiálu (napr. v sklade) (→ Sklad) 
určujú technické normy. Komunikácie musia byť riadne osvetlené a neustále voľné, nesmú 
byť zužované výrobným zariadením, materiálom apod. Všetky šachty musia byť zakryté 
poklopmi alebo roštami. Ak je komunikácia vo výške väčšej ako 500 mm nad úrovňou okolia, 
musí byť vybavená zábradlím. 
 
Kontajnerizácia  

Manipulačný systém, ktorý ako základnú jednotku používa kontajner. Kontajnerom je 
prepravný a skladovací prostriedok s objemom aspoň 1 m3, čiastočne alebo celkom 
uzatvorený a určený na opakované použitie. Je prispôsobený na mechanizovanú manipuláciu. 
Kontajner bol skonštruovaný na uľahčenie a urýchlenie prepravy materiálu. Umožňuje 
uskutočniť prepravu jedným alebo viacerými druhmi dopravy (železničnou, cestnou, vodnou, 
leteckou) bez medziprekládky materiálu uloženého v kontajneri.  

Podľa konštrukcie sa kontajnery delia na skriňové (normálne a veľkorozmerné), 
nádržkové a mäkké skladacie (vyhotovené z gumy alebo plastu). Podľa určenia sa rozdeľujú 
na kontajnery univerzálne (pre všeobecné použitie), izotermické (chladiace, vyhrievacie 
apod.) a špeciálne, napr. určené pre sypké materiály, chemikálie, kvapaliny, ťažké predmety 
apod. Univerzálny kontajner je nákladný kontajner určený na prepravu rôznych druhov 
materiálu, úplne uzavretý a vodotesný, ktorý má celozváranú rámovú konštrukciu 
z oceľových profilov. Manipuláciu s kontajnerom pomocou mechanizačných zariadení a jeho 
fixáciu pri preprave a stohovaní umožňuje kovanie v horných a dolných rohoch (tzv. dolné 
a horné rohové prvky). Nákladný kontajner, ktorý vyhovuje všetkým platným ISO normám 
jestvujúcim v čase jeho výroby, sa označuje ako ISO kontajner. 

Manipulácia s kontajnermi sa vykonáva závesným (pomocou žeriavu, závesného rámu), 
vidlicovým, valivým alebo iným špeciálnym spôsobom. Ochrana proti pádu kontajneru pri 
jeho premiestňovaní je založená na dodržaní výrobcom predpísaných spôsobov zavesenia 
a zdvíhania kontajnerov a správnom rozložení nákladu v kontajneri. Materiál musí byť 
rozmiestnený rovnomerne, tak aby bolo ťažisko kontajnera čo najnižšie a čo najbližšie k jeho 
stredu. Náklad v kontajneri musí byť fixovaný, čím sa zabráni poškodeniu materiálu 
i kontajnera účinkom dynamických síl vznikajúcich pri manipulácii a preprave. Celková 
hmotnosť nákladu vrátane výplne, fixačných prostriedkov apod. nesmie prekročiť maximálne 
dovolenú užitočnú záťaž (určí sa z maximálnej dovolenej brutto hmotnosti kontajnera po 
odpočítaní hmotnosti prázdneho kontajnera). Pri preprave musia byť kontajnery na 
dopravnom prostriedku zabezpečené proti nežiaducemu pohybu, aby nemohlo dôjsť ich 
prevráteniu alebo zosunutiu a následnému zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Pre 
každý jednotlivý druh dopravy musia byť použité zodpovedajúce fixačné prostriedky (tyčové 
tiahla, reťaze a drôty, otočné zámky, otočné čapy alebo iné prvky na to uspôsobené).  

Kontajnery sa môžu ukladať len na spevnený, rovný, vodorovný a odvodnený podklad 
bez trhlín a vyvýšenín. Pri ukladaní kontajnerov treba dbať na to, aby nedochádzalo 
k nárazom o podlahy alebo o iné kontajnery. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 
poveternostným podmienkam, najmä pri stohovaní prázdnych kontajnerov.  

Prevádzkovať sa môžu byť kontajnery, ktorých typ bol riadne schválený. Kontajnery 
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a všetky súvisiace zariadenia používané pri manipulácii, musia byť udržiavané. Za technický 
stav kontajnerov, ich periodické a mimoriadne prehliadky a opravy poškodených je 
zodpovedný správca (vlastník) kontajnerov 

Kontajnerizácia má široké uplatnenie, keďže odstraňuje ručnú manipuláciu a umožňuje 
používať mechanizačné manipulačné prostriedky. Prínosom kontajnerizácie je zjednodušenie 
nakládky a vykládky materiálu, šetrenie pracovnej sily a zvýšenie bezpečnosti a hygieny 
práce pri manipulácii s bremenami, skrátenie doby prepravovania materiálov a ochrana 
materiálu loženého v kontajneri pred atmosférickými a inými nepriaznivými vplyvmi.  
 
Manipulácia bremien bezmotorovými vozíkmi 

Bezmotorovými vozíkmi sú jednokolesové a viackolesové ručné dopravné prostriedky 
rôznych konštrukcií a druhov uľahčujúce manipuláciu s materiálom (napr. fúrik, ručný 
dvojkolesový vozík – rudla, ručný vozík na prepravu paliet plošinový, nízkozdvižný, resp. 
vysokozdvižný). Používajú sa na prepravu bremien spravidla v areáli podniku, pri nakládke 
a vykládke nákladných automobilov a vozňov apod.  

Prevencia úrazovosti pri používaní bezmotorových vozíkov spočíva v udržiavaní 
vozíkov, ale aj podláh a komunikácií, v dobrom technickom stave. Z dôvodov bezpečnosti sa 
odporúča používať vozíky vybavené samočinnou brzdou (povinne musia byť aspoň jednou 
brzdou vybavené ručné vozíky s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 400 kg používané 
v premávke na pozemných komunikáciách). Obsluha musí byť oboznámená s bezpečným 
spôsobom ovládania a údržby vozíkov. Vozíky sa nesmú preťažovať. Náklad na vozíku musí 
byť zabezpečený a umiestnený tak, aby sa zabránilo jeho pádu a aby mal vozík dobrú 
stabilitu. Výška nákladu nesmie prekážať vo výhľade na cestu.  

Úrazy pri manipulácii s vozíkom najčastejšie vznikajú v dôsledku prirazenia vozíkom 
o pevnú prekážku alebo prejdenia dolných končatín obsluhujúceho pracovníka, resp. inej 
osoby (nebezpečné je najmä  zaťahovanie vozíka do úzkeho priestoru výťahu, kontajnera 
apod. a  ťahanie alebo tlačenie vozíka zboku). Početné sú aj úrazy spôsobené pádom 
nedostatočne zabezpečeného bremena z plošiny vozíka alebo vidlice zdvíhacieho zariadenia. 

 

Manipulácia bremien motorovými vozíkmi 

Motorovými vozíkmi sú dopravné prostriedky so spaľovacím motorom (naftovým, 
benzínovým, plynovým) alebo elektrické (akumulátorové, trolejové), určené na prepravu 
paliet a  kusového materiálu na kratšie vzdialenosti (vnútri skladu, medzi skladmi alebo medzi 
jednotlivými prevádzkami). Podľa spôsobu ovládania sa motorové vozíky rozdeľujú na 
vozíky riadené kráčajúcim vodičom, vezeným vodičom (stojacim alebo sediacim) a vozíky 
bez vodiča. Podľa druhu vozíka sa delia na plošinové (vybavené nakladacou plošinou 
s konštantnou výškou), nízkozdvižné (určené na zdvíhanie bremien pomocou nosnej plošiny, 
rámovej konštrukcie alebo vidlice len do výšky, ktorá umožní ich prepravu), vysokozdvižné 
(vybavené plošinou, vidlicou, príp. iným manipulačným zariadením, ktoré umožňuje 
zdvihnúť záťaž do potrebnej výšky, nakladanie a vykladanie materiálu, stohovanie 
a rozoberanie stohov, resp. zakladanie do regálov a odoberanie z regálov), vlečné a ťažné 
vozíky.  

Pri nedodržaní zásad BOZP a dopravných predpisov vzniká pri prevádzke motorových 
vozíkov riziko poškodenia zdravia obsluhy motorových vozíkov, resp. ďalších osôb, ktoré sa 
v priestore ich prevádzky zdržiavajú, a to v dôsledku pracovného úrazu alebo pôsobením 
škodlivín prítomných v pracovnom prostredí. Úrazy vznikajú najmä následkom prejdenia, 
zachytenia, udretia alebo prirazenia osoby vozíkom k pevnej prekážke, a tiež pri prevrátení 
vozíka, páde osoby z vozíka alebo pri páde bremena (z vozíka alebo zo stohu). Príčinou 
týchto úrazov je nesprávne konanie vodiča (jazda nadmernou rýchlosťou, neopatrné 



 320

prechádzanie zákrut, preťažovanie vozíka alebo nevhodné umiestnenie ťažiska bremena, 
nezabezpečený náklad, preprava bremien, ktoré obmedzujú výhľad vodiča), nesprávne 
konanie iných osôb (zotrvávanie v jazdnej dráhe vozíka, naskakovanie na vozík, použitie 
vozíka neoprávnenou osobou) alebo nevyhovujúce podmienky práce (nevhodný technický 
stav vozíkov, komunikácií a pracovných plôch).  

Základom úrazovej prevencie je udržiavanie vozíkov v dobrom technickom stave, 
dodržiavanie bezpečnostných a ochranných požiadaviek na prevádzku motorových vozíkov a 
kvalifikovaná obsluha. Prevádzkovateľ motorových vozíkov je povinný určiť osobu 
zodpovednú za technický stav a prevádzku vozíkov, vypracovať dopravno-prevádzkový 
predpis upravujúci ich prevádzku, zabezpečiť technické kontroly, údržbu a opravy vozíkov 
(vrátane odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení vozíkov určených na zdvíhanie 
a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo uchopenie, ktoré sú 
vyhradenými technickými zariadeniami skupiny B) a zdravotne a odborne spôsobilú obsluhu, 
ktorá je držiteľom preukazu vodiča motorového vozíka. Pokiaľ je obsluha 
oprávnená motorovým vozíkom prepravovať osoby alebo výnimočne jazdiť po verejných 
komunikáciách, musí mať aj vodičský preukaz vydaný dopravným inšpektorátom.  

Vodič musí pri obsluhe motorového vozíka dodržiavať najvyššiu povolenú jazdnú 
rýchlosť stanovenú výrobcom, resp. dopravno-prevádzkovým predpisom organizácie. Ak má 
pri jazde zhoršený rozhľad, musí rýchlosť znížiť a použiť výstražnú signalizáciu. Môže 
manipulovať iba s bremenami s hmotnosťou neprevyšujúcou nosnosť vozíka s prídavným 
zariadením. Menovitá nosnosť motorového vozíka (tzn. výrobcom stanovená maximálna 
hmotnosť bremena, ktorú je vozík schopný prepravovať alebo zdvíhať za normálnych 
prevádzkových podmienok), resp. pri vlečných vozíkoch ťažná sila na háku, musí byť 
uvedená na identifikačnom štítku trvalo pripevnenom na každom prevádzkovanom vozíku na 
viditeľnom mieste. Rovnako zreteľne musí byť vyznačená menovitá nosnosť nosného 
prídavného zariadenia (vidlice, žeriavovom háku, nakladacej plošiny apod.). Ak sa vozík 
prevádzkuje v iných ako bežných podmienkach, musí štítok udávať určenie špeciálnych 
podmienok použitia a nosnosť pre každú z týchto podmienok. Okrem údajov o nosnosti musia 
byť na vysokozdvižných vozíkoch umiestnené v zornom poli vodiča zaťažovacie diagramy so 
závislosťou hmotnosti bremena  a polohy jeho ťažiska.  

Na ochranu vodiča pred úrazom spôsobeným bremenom sú určené ochranný rám 
(nadstavba nad hlavou vodiča pripevnená na vozík - strieška, kryt) a opora bremena (zvislá 
mreža zvyčajne pripevnená k nosiču vidlice). Ochranným rámom musí byť vybavený každý 
vysokozdvižný vozík, ktorého vodič môže byť ohrozený pádom bremena. Na stohovanie 
pomocou čelných vozíkov do výšky väčšej ako 1,5 m nad sedadlo vodiča sa môžu použiť iba 
vozíky s ochranným rámom. Výškové stohovacie operácie a manipuláciu s vysokými 
a kusovými bremenami možno vykonávať len vysokozdvižnými vozíkmi, ktoré sú okrem 
ochranného rámu vybavené aj oporou bremena. Na vozíkoch s bočnou vidlicou musí byť na 
strane vodiča (smerom k bremenu) ochranná mriežka. Pri stohovaní bremien do výšky väčšej 
ako 2 m musí obsluha vozíka používať ochrannú prilbu.  

Na ochranu osôb nachádzajúcich sa v blízkosti jazdnej dráhy vozíkov sú určené 
opatrenia, ktorých cieľom je upozorniť na možné nebezpečenstvo. Farebná úprava vozíkov 
vytvárať kontrast s okolitým prostredím. Výstražným náterom (šrafovaním) musia byť 
označené vonkajšie bočné zvislé plochy ramien vidlíc a plošiny, rám zdvíhacích zariadení a 
opora obkročných vozíkov, resp. všetky časti vyčnievajúce z obrysu vozíka (prídavné 
zariadenia, nosný čap apod.). Vysokozdvižné vozíky musia mať na obidvoch stranách 
výstražné nápisy, ktoré zakazujú zdržiavať sa pod bremenom. Pri preprave nebezpečných 
bremien sa musí na vozíku umiestniť nápis „Nebezpečný náklad“. Vozíky riadené vezeným 
vodičom musia byť vybavené zreteľne počuteľným zvukovým výstražným zariadením, a ak to 
vyžadujú prevádzkové podmienky aj ďalšími výstražnými zariadeniami (napr. blikajúcimi 
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svetlami). Všetky motorové vozíky musia mať bezpečnostné zariadenie, ktoré zabraňuje ich 
použitiu nepovolanými osobami (vypínač na znehybnenie vozíka ovládaný pomocou kľúča, 
páky apod.).  

Okrem protiúrazovej prevencie je pri prevádzke motorových vozíkov potrebné prijať aj 
opatrenia na ochranu zamestnancov pred možným poškodením zdravia vplyvom 
nevyhovujúceho a škodlivého pracovného prostredia. Obsluha motorových vozíkov je často 
vystavená účinkom vetra, dažďa, mrazu a slnečného žiarenia, resp. zmenám teplôt a prievanu. 
Ochranu pred nepriaznivým pôsobením týchto faktorov možno zabezpečiť najmä vhodným 
pracovným odevom a obuvou, inštalovaním pružných brán, ktoré sa samočinne otvárajú a 
zatvárajú, alebo použitím vzduchových clôn. Staršie, resp. nedostatočne udržiavané motorové 
vozíky sú často zdrojom nadmerného hluku. Vodiča možno chrániť pridelením chráničov 
sluchu. Vozíky so spaľovacím motorom sú zdrojom škodlivých látok obsiahnutých vo 
výfukových plynoch. V uzatvorených priestoroch sa môžu používať len vtedy, ak je 
zabezpečená potrebná výmena vzduchu, sú dodržané ustanovenia hygienických požiadaviek 
na pracovné prostredie, a pri ich prevádzke nie sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty v 
pracovnom ovzduší. Pri prevádzke vo vnútorných priestoroch budov je potrebné zabezpečiť 
pravidelné meranie škodlivín. Na zníženie škodlivého účinku výfukových plynov sa používa 
čistič výfukových plynov (napr. katalyzátor).  

 
Manipulácia s bremenami regálovým zakladačom 

Zakladanie kontajnerov, paliet, obalov apod. do regálov a ich odoberanie z regálov 
zakladacím zariadením regálového zakladača. Regálový zakladač (→ Technické zariadenia 
zdvíhacie) sa môže používať iba na manipuláciu s bremenami, ktoré zodpovedajú parametrom 
(hmotnosť, rozmer, druh obalu apod.) stanoveným výrobcom zariadenia. Pri manipulácii musí 
byť bremeno na zakladacom zariadení  usporiadané tak, aby nevyčnievalo do priestoru, 
nemohlo sa voľne pohybovať alebo spadnúť. Pracovník obsluhujúci regálový zakladač musí 
byť na jeho obsluhu zaškolený a zacvičený. Riadiť regálový zakladač so stanovišťom obsluhy 
môže len osoba zdravotne spôsobilá, písomne poverená riadením stroja (užívateľom alebo 
jeho oprávneným zástupcom), ktorej odbornú spôsobilosť overil odborný pracovník 
zdvíhacích zariadení. Bezpečnosť obsluhy sa zaisťuje najmä ochranou obslužného stanovišťa 
(zakrytím ochrannou strieškou apod.), čistením a údržbou obslužných plôch a prístupových 
ciest a zabezpečením únikovej cesty pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí. Núdzové 
opustenie stanovišťa a manipulačnej uličky si musí obsluha nacvičiť. Počas prevádzky 
regálového zakladača sa v manipulačných uličkách a v iných  miestach jeho pohybu nesmú 
zdržiavať žiadne osoby ani pohybovať iné skladovacie zariadenia, keďže v pracovnom 
priestore regálového zakladača hrozí riziko úrazu zásahom stroja, prejdením alebo rozdrvením 
(pri kolízii stroja s osobami, najmä. pri pohybe neoprávnených osôb v uličkách), 
prestrihnutím osoby medzi pohybujúcim sa strojom a regálom, vtiahnutím alebo zachytením 
pohybujúcim sa strojom (najmä pri nedostatočnej ochrane stanovišťa obsluhy alebo údržby, 
pri nepovolenom ručnom zasahovaní do regálov apod.). K úrazom dochádza aj pri prevrátení 
stroja (v dôsledku preťaženia alebo v dôsledku neprimeranej rýchlosti zakladača pri 
presúvaní), pri páde osôb z vyvýšeného stanovišťa obsluhy (najmä v dôsledku nedostatočnej 
údržby prístupových lávok) a pri zasiahnutí padajúcimi predmetmi zo stanovišťa obsluhy (pri 
nedostatočnej kontrole polohy nákladu, presahovaní nákladu do uličky apod.). 

 
Ochrana pred úrazom regálovým zakladačom sa uskutočňuje najmä 

- opatreniami na obmedzenie prístupu osôb do pracovnej oblasti stroja obvodovým 
oplotením, resp. pomocou dočasných bariér a ohradení a zavedením systému písomného 
povolenia práce na ploche priľahlej k pracovnej oblasti stroja, ktoré môže byť vydané iba 
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zaškoleným osobám, 
- oddelením plochy, na ktorej sa bremená odovzdávajú na zakladanie alebo preberajú od 

regálového zakladača, od pracovnej oblasti stroja (napr. predĺžením trate dopravníka), 
resp. jej oddialením (používajú sa napr. elektrosenzitívne alebo fotoelektrické zariadenia 
na zastavenie stroja v prípade zásahu do jeho pracovnej oblasti apod.),  

- zavedením svetelnej alebo zvukovej signalizácie činnosti stroja, 
- zabezpečením stroja proti použitiu neoprávnenou osobou.   
 
Manipulácia s materiálom 

Premiestňovanie, ukladanie a usmerňovanie materiálu a predmetov (surovín, výrobkov 
apod.) vo výrobe, obehu a skladovaní. Pri manipulácii s materiálom zásadne nedochádza 
k zmene množstva ani k zmene fyzických, chemických alebo mechanických vlastností 
materiálu.  

Manipulácia s materiálom sa vykonáva ručne alebo pomocou mechanizačných 
prostriedkov a automatizovaných zariadení. Ručnou manipuláciou (→ Práca s bremenami) je 
manipulácia vykonávaná ručne alebo s použitím ručného náradia. Pre ručnú manipuláciu 
s materiálom je charakteristická zvýšená fyzická námaha pri vykonávaní práce a potenciálna 
úrazovosť. Pre uľahčenie manipulácie s materiálom sa používajú manipulačné pomôcky, ktoré 
sprostredkujú uchopenie bremena (klieštiny, svorky, háčiky, prísavky a magnetické úchytky), 
resp. do ktorých sa bremeno ukladá a sú vybavené držadlami (prepravky, koše, klietky apod.). 
Manipulačné pomôcky umožňujú bezpečné uchopenie manipulovaných bremien a vylučujú 
prítomnosť rúk pracovníka v priestore bezprostredného ohrozenia. Znižujú riziko úrazov 
vznikajúcich pri dotyku s  bremenom (riziko porezania, odretia, popálenia), zabraňujú 
prirazeniu prstov a rúk pri ukladaní bremien apod. 

Základom úrazovej prevencie a zvyšovania bezpečnosti práce pri manipulácii 
s materiálom je nahrádzanie ručných prác uplatňovaním mechanizácie a  automatizácie 
manipulačných prác. Pri mechanizovanej manipulácii sa uplatňujú systémy kontajnerizácie 
(→ Kontajnerizácia), paletizácie (→ Paletizácia) a paketizácie (→ Paketizácia). Manipulácia 
s kontajnerovými a paletovými jednotkami a paketami (→ Manipulačná jednotka) sa väčšinou 
vykonáva ako vidlicová alebo závesná manipulácia. Vidlicová manipulácia je vykonávaná 
manipulačným zariadením alebo manipulačným prostriedkom s nosnou vidlicou. Nosná 
vidlica manipulačných zariadení  a prostriedkov (napr. regálových zakladačov, stohovacích 
žeriavov, dopravných vozíkov) musí byť pri manipulácii úplne zasunutá do naberacích 
otvorov manipulačnej jednotky a musí bremeno pevne podopierať. Pri závesnej manipulácii je 
stohovanie, odoberanie zo stohu alebo premiestňovanie manipulačných jednotiek vykonávané 
pri použití viazacích a zavesovacích prostriedkov. Závesná manipulácia sa môže vykonávať 
iba vtedy, ak je manipulačná jednotka vybavená konštrukčnými prvkami pre bezpečné 
pripojenie viazacích alebo zavesovacích prostriedkov. V prípade, ak by pri viazaní bremien 
mohol byť viazač ohrozený (napr. pri stohovaní manipulačných jednotiek, ak závesné miesta 
poslednej vrstvy stohu sú vyššie ako 1800 mm od miesta bezpečného postavenia viazača) je 
potrebné uplatniť vždy bezviazačovú manipuláciu, pri ktorej použitie závesných prostriedkov 
nevyžaduje obsluhu viazačom. Používa sa závesný rám ovládaný žeriavnikom. Bezpečnosť 
mechanizovanej manipulácie s materiálom závisí najmä od technického stavu 
prevádzkovaných zariadení a odbornej spôsobilosti ich obsluhy.  

Najmä operačná a medzioperačná manipulácia sa vykonáva ako manipulácia 
automatizovaná a to s využitím automatov (robotov, manipulátorov), resp. automatizovaných 
riadených systémov. Prostriedky bez vodiča sú vybavené automatickým riadiacim zariadením, 
idú po predpísanej trase a zastavujú na určených miestach, aby samočinne naložili alebo 
vyložili určený materiál. Pri automatizovanom uskladňovaní ide o systém uskladňovania 
materiálu dopravnými prostriedkami, ktoré ho automaticky ukladajú do regálov a z regálov 
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odoberajú (regálový zakladač s automatizovaným riadením). Uplatnením automatizácie sa 
výrazne obmedzuje účasť zamestnancov na manipulácii a preprave materiálov a tým aj 
ohrozenie spojené s výkonom týchto prác.   

Manipulačné práce môžu vykonávať iba zdravotne spôsobilí zamestnanci, ktorí 
absolvovali zaučenie a inštruktáž o bezpečných metódach práce. Obsluhu dopravných 
prostriedkov a iných technických zariadení môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí majú 
potrebnú odbornú spôsobilosť a sú zamestnávateľom poverení tieto zariadenia obsluhovať. Pri 
vykonávaní manipulačných prác musia byť zamestnanci vystrojení osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami v závislosti od druhu materiálu, resp., bremena a ďalších 
podmienok na vykonávanie prác. 

 
Manipulačná jednotka 
Značná časť materiálu je ukladaná v skladoch resp. prepravovaná dopravnými 

prostriedkami vo vytvorených  manipulačných jednotkách. Manipulačnú jednotku tvorí 
materiál (balený, nebalený, zväzkovaný, uložený voľne alebo na prepravnom prostriedku), 
ktorý vytvára samostatne alebo spolu s prepravným prostriedkom celok, s ktorým možno 
manipulovať ako s jedným kusom. Manipulačnou jednotkou sú napr. výrobky prispôsobené 
na mechanizovanú manipuláciu, ložené prepravky, ložené palety a ložené kontajnery (tzv. 
paletové a kontajnerové jednotky), prepravné zväzky apod. Prepravným prostriedkom je 
prostriedok určený na tvorbu manipulačnej jednotky, na ktorý je prenášané zaťaženie pri 
manipulačných, prepravných a skladových operáciách napr. kontajner, paleta, prepravka, 
ukladacia debna, prepravná plošina, prepravný obal apod.  

Manipulačné jednotky sú spravidla prispôsobené pre mechanizovanú manipuláciu (najmä 
vidlicovú alebo závesnú → Manipulácia s materiálom), prepravu a skladovanie. Manipulačné 
jednotky s hmotnosťou do 100 kg môžu byť určené tiež pre ručnú manipuláciu (napr. 
ukladacia debna, naložená prepravka), musia však byť prispôsobené telesným rozmerom 
a silovým schopnostiam zamestnancov a zaisťovať bezpečný spôsob uchopenia a manipulácie 
s nimi. Manipulačné jednotky majú byť vytvárané tak, aby pri manipulácii, preprave a 
skladovaní zachovávali svoj tvar a aby bolo možné z menších manipulačných jednotiek tvoriť 
jednotky väčšie (napr. z ložených paliet stoh paliet). 
 

Manipulačný  priestor a manipulačná plocha 

Manipulačné práce sa majú vykonávať na vyhradených miestach, ktoré musia spĺňať 
bezpečnostné a zdravotné požiadavky na priestory, resp. plochy určené pre manipuláciu. 

Priestor vymedzený na manipuláciu s materiálom musí svojimi rozmermi zodpovedať 
určenému spôsobu manipulácie s materiálom. Musí zabezpečovať dostatočnú manipulačnú 
vôľu (pôdorysnú a výškovú) nevyhnutnú pre vykonávanie manipulačných prác. Pri 
projektovaní manipulačného priestoru sa musia dodržať bezpečnostné vzdialenosti, bezpečná 
výška vzhľadom na stohovanie a bezpečné šírky komunikácií. Manipulačný priestor musí byť 
riadne a rovnomerne osvetlený a bez oslňovania zamestnancov. Škodliviny v pracovnom 
ovzduší, hladina hluku, vibrácie a iné škodlivé a nebezpečné faktory nesmú na miestach 
vykonávania manipulačných prác prekračovať stanovené limitné hodnoty. Miesto 
manipulačných prác musí byť v závislosti od konkrétnych podmienok vybavené 
prostriedkami kolektívnej ochrany a bezpečnostnými značkami.  

Plocha určená na manipuláciu s materiálom musí mať vyznačené hranice pre uloženie 
materiálu, pohyb zamestnancov, resp. prejazd dopravných prostriedkov a manipulačných 
zariadení a podklad zabezpečujúci stabilitu skladovaných materiálov a používaných zariadení 
a prostriedkov. Manipulačná plocha, tzn. plocha pracoviska, na ktorej sa s materiálom 
manipuluje, resp. na ktorej sa ukladá, vyprázdňuje alebo napĺňa prepravný obal s materiálom, 
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musí byť dostatočne veľká, pevná, rovná, ľahko čistiteľná, odolná proti mechanickému 
a chemickému poškodeniu. 

Neakceptovanie bezpečnostných požiadaviek na manipulačnú plochu, resp. manipulačné 
priestory má výrazne nepriaznivý vplyv na bezpečnosť pri manipulácii s materiálom.  Zvyšuje 
sa riziko úrazov vzniknutých v dôsledku pokĺznutia, zakopnutia , narazenia do prekážky, resp. 
dopravných a prevádzkových nehôd zapríčinených stratou stability, šmykom, nedostatočnou 
viditeľnosťou apod. 
 
Materiál 

Materiál je súhrnné označenie pre všetky hmotné prostriedky (suroviny, základný 
a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad apod.), ktoré 
sú predmetom manipulácie, prepravy a skladovania. Pre určenie bezpečného spôsobu 
manipulácie, projektovanie pracovísk a výber vhodných manipulačných, dopravných a 
skladovacích zariadení je smerodajná konzistencia a ďalšie fyzikálno-mechanické a chemické 
charakteristiky materiálu, resp. jeho biologická účinnosť.  

Materiály v pevnom stave sa členia na kusové a hromadné. Hromadný materiál môže byť 
sypký (triedený alebo netriedený) alebo ide o veľké množstvo kusového materiálu rovnakého 
druhu a rozmerov. O materiáloch v kvapalnom a plynnom stave sa v súvislosti s manipuláciou 
s materiálom uvažuje len ako o kusových materiáloch, a to vtedy, keď sú umiestnené 
v obaloch, tzn. v sudoch, v plechovkách alebo vo fľašiach apod. (→ Doprava tekutín). 

Rozhodujúcim znakom pre určenie spôsobu manipulácie, prepravy a skladovania 
kusového materiálu sú rozmery a hmotnosť bremien, najmä vo vzťahu k nosnosti zariadení 
a prostriedkov používaných pri manipulácii, skladovacích plôch apod. Nosnosťou je najvyššia 
povolená hmotnosť bremena, ktorým možno zaťažiť prepravný alebo dopravný prostriedok, 
manipulačné zariadenie, regál, podlahu apod. 

Sypké materiály sa skladajú z jednotlivých častíc a majú len súdržnosť spôsobenú trením. 
Z vlastností sypkých materiálov je pre navrhovanie, konštrukciu a výber vhodných 
dopravných, manipulačných a skladovacích zariadení smerodajná najmä zrnitosť, súdržnosť, 
resp. sypnosť a objemová hmotnosť. Dôležité je poznať aj ďalšie charakteristiky sypkých 
materiálov, ktoré môžu mať pri doprave a skladovaní rizikový vplyv, napr. teplota a vlhkosť 
materiálu, abrazívnosť, schopnosť vytvárať, resp. viazať statickú elektrinu, zápalnosť, 
výbušnosť, prašnosť, korozívnosť, lepivosť apod. 

Zrnitosť sypkých materiálov je charakterizovaná rozmermi a tvarom zŕn. Pre voľbu typu a 
vyhotovenia dopravných zariadení je dôležité okrem uvedených znakov poznať aj pomer 
medzi rozmerom najväčšieho a najmenšieho zrna, na základe ktorého možno určiť, či je 
materiál triedený alebo netriedený. Pri používaní zásobníkov s triediacimi sitami (pri 
vibračnej alebo pneumatickej doprave) a v iných špeciálnych prípadoch musí byť 
identifikovaná presná zrnitosť sypkých materiálov (doložená rozborom). 

Súdržnosť sypkých materiálov, resp. ich sypnosť, je daná vzájomným silovým pôsobením 
jednotlivých zŕn. Je charakterizovaná sypným uhlom, ktorý zviera vodorovná rovina 
s povrchovou priamkou sypného kužeľa voľne sypaného materiálu. Údaje o sypnom uhle sú 
rozhodujúce napr. z hľadiska zaistenia bezpečnosti pri voľnom skladovaní sypkých 
materiálov (musia mať  sklony v zodpovedajúcich sypných uhloch alebo sa musia ohradiť 
pevnými opornými stenami). 

Objemová sypná hmotnosť  
Pomer hmotnosti sypkého materiálu vyjadrenej v tonách k jeho objemu  v sypkom stave. 
Abrazívnosť  
Kombinácia vlastností sypkých  materiálov, ktorá spôsobuje odieranie povrchu vlastných 

častíc, a tiež odieranie povrchu dopravného zariadenia, s ktorým materiál prichádza do styku. 
Vlhkosť materiálu   
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Obsah vody v mernej objemovej jednotke. Výrazne ovplyvňuje vlastnosti sypkej látky. 
Voda sa môže v látke vyskytovať  ako chemicky viazaná (uvoľní sa iba zmenou chemického 
stavu látky a zvyčajne je pre manipuláciu neškodná), voľná voda pohltená látkou vo forme 
vodných pár z okolitého vzduchu (je pri manipulácii najnebezpečnejšia, lebo môže spôsobiť 
tzv. nepravú súdržnosť prejavujúcu sa stvrdnutím materiálu) alebo povrchová (tvorí tvrdý 
povlak na povrchu častíc alebo vypĺňa medzery medzi časticami; ľahko sa vysuší ale pri 
väčšom množstve môže spôsobiť aj nepravú súdržnosť). 

Materiály, ktoré na základe svojich fyzikálnych a chemických vlastností alebo 
biologických účinkov vytvárajú pri manipulácii a skladovaní riziko poškodenia zdravia osôb, 
životného prostredia a majetku sa označujú ako nebezpečné látky a predmety. Za nebezpečné 
sa považujú výbušné alebo horľavé látky a predmety, samozápalné, oxidujúce a toxické látky, 
resp. látky, ktoré pri kontakte s vodou prudko reagujú a uvoľňujú toxické plyny, rádioaktívne 
látky, stlačené skvapalnené plyny a iné nebezpečné látky a predmety. 

 
Materiálový tok 

Organizovaný pohyb materiálu vo výrobnom procese resp. obehu požadovaným 
smerom, v potrebnej intenzite a frekvencii. Cieľom je dosiahnuť, aby bol materiálový tok čo 
najefektívnejší. Zefektívňovanie materiálového je predmetom logistiky, ktorá  predstavuje 
integrovaný systém riadenia materiálového toku v organizácii vrátane prísunu materiálu a 
surovín od dodávateľa a distribúcie výrobkov k odberateľom. Manipulácia s materiálom, 
doprava a skladovanie sú významnými zložkami logistiky. I keď je cieľom logistiky najmä 
efektívne uspokojovanie potrieb zákazníka, logistika má význam aj z hľadiska bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, keďže zabezpečuje optimalizáciu procesov spojených s pohybom 
materiálu (od zásobovania cez prípravu výroby, výrobu, skladovanie a dopravu), redukuje 
manipulačné operácie na nevyhnutne potrebnú mieru a znižuje rozsah výkonov v doprave.  

 
Miestny poriadok skladu 

Vnútropodnikový predpis, ktorým zamestnávateľ stanovuje podmienky a pravidlá 
bezpečnej prevádzky skladu. Musí byť osobitne spracovaný pre každý prevádzkovaný sklad. 
Miestny poriadok upravuje organizáciu bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení 
pri prevádzke skladu, vymedzuje zodpovednosť za jeho prevádzku, vykonanie prehliadok 
a skúšok skladovacieho zariadenia a prostriedkov a zabezpečenie údržby a opráv. Obsahuje 
pravidlá bezpečnej prevádzky skladu vzťahujúce sa na bezpečnú manipuláciu s materiálom, 
tvorbu manipulačných jednotiek, prevádzku skladovacích zariadení a prostriedkov (vrátane 
termínov ich prehliadok a skúšok), povinnosti obsluhy skladovacích zariadení a požiadavky 
na jej kvalifikáciu a tiež špecifikáciu prevádzkových plôch skladu, organizáciu pohybu 
dopravných prostriedkov a osôb v priestoroch skladu apod. Súčasťou miestneho poriadku 
skladu je schematický pôdorysný plán skladu a priľahlých priestorov. 
 
Nadmerná a nadrozmerná preprava 

Doprava nákladov, ktoré svojou hmotnosťou alebo rozmermi prekračujú parametre 
bežného vozidla (napr. preprava veľkých konštrukčných prvkov, stavebných strojov apod.), 
patrí medzi atypické prepravy. Vykonáva sa podľa technologického postupu dopravy, 
nakládky a vykládky povinne vypracovaného dopravcom. Úlohou dopravcu je tiež upraviť 
pracovisko určené na naloženie a vyloženie nákladu a zabezpečiť vhodné zariadenia 
a pomôcky pre nakladanie a vykladanie. Doprava nadmerných a nadrozmerných nákladov po 
cestných komunikáciách sa môže vykonávať len na základe osobitného povolenia na 
používanie pozemnej komunikácie. Musí sa zabezpečiť špeciálnymi vozidlami a najmenej 
dvoma vyškolenými vodičmi. Náklad musí byť na ložnej ploche vozidla riadne zabezpečený.  
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Nakládka a vykládka 

Ložné operácie, pri ktorých sa materiál nakladá (ukladá, sype apod.) na dopravný 
prostriedok alebo prepravný prostriedok (spravidla kontajner → Kontajnerizácia), resp. sa 
z nich vykladá. Z hľadiska BOZP je potrebné zabezpečiť vykonávanie ložných operácií  
dostatočným počtom spôsobilých a poučených osôb, a aby bola nakládka a vykládka pokiaľ 
možno mechanizovaná s využitím najmä žeriavov a iných zdvíhadie (napr. hydraulická ruka), 
dopravníkov (vrátane pneumatických) a nakladačov, alebo sa vykonávala pomocou 
motorových vozíkov.     

Ak sa ložné operácie vykonávajú na stálom pracovisku, musí na túto činnosť organizácia 
vyčleniť osobitné priestory, vybaviť ich potrebnými manipulačnými zariadeniami  a zaistiť 
ich bezpečnosť. Vymedzená plocha, resp. šírka nakladacej a vykladacej rampy musia 
umožňovať bezpečný pohyb osôb a manipuláciu. Priestor pre vykonávanie musí byť riadne 
osvetlený, miesta vykonávania prác musia byť rovné, bez jám a výmoľov, v  zime čistené od 
snehu, pri náľadí posypané pieskom alebo iným materiálom.  

Pri nakládke a vykládke pri preprave cestnou alebo železničnou dopravou musia byť 
železničné vozne a cestné motorové vozidlá  zabezpečené  proti nežiaducemu pohybu, 
návesy, jednonápravové prívesy a poloprívesy musia byť podoprené. Náklad musí byť na 
vozidlo ukladaný tak, aby nedošlo k prevráteniu alebo k pohybu vozidla, k náhodnému 
vypadávaniu bremien apod. Pri používaní motorových vozíkov musí byť zabezpečená 
dostatočná pevnosť podláh nakladaných vozidiel a na preklenutie výškového rozdielu a 
vzdialenosti medzi ložnou plochou vozidla a miestom, z ktorého sa materiál odoberá 
a nakladá, doskové premostenie s protišmykovým povrchom, vyhovujúce požadovanému 
prevádzkovému zaťaženiu. 

Pre ložné operácie sú typické najmä úrazy vzniknuté v dôsledku prirazenia bremenom pri 
ručnom nakladaní a odoberaní nákladu, úrazy spôsobené spadnutým bremenom alebo 
nákladom zosunutým z ložnej plochy vozidla a úrazy pri zatváraní a otváraní bočníc a klaníc, 
resp. pri vystupovaní na ložnú plochu alebo zostupovaní z vozidla. Prevencia úrazovosti pri 
vykonávaní ložných operácií nespočíva len v mechanizácii manipulačných prác, 
v optimalizácii zariadení určených na výstup a zostup z dopravných prostriedkov apod., ale aj 
v dodržiavaní bezpečných pracovných postupov zo strany zamestnanca.  

 
Paketizácia 

Manipulačný systém založený na  používaní zväzkov materiálu (pakiet) ako 
manipulačných jednotiek pre uplatnenie príslušných mechanizačných zariadení. Pri 
paketovaní (zväzkovaní) sa spája vhodný počet výrobkov preväzovaním, páskovaním alebo 
iným vhodným spôsobom za účelom vytvorenia manipulačnej jednotky. 

 
Paletizácia 

Systém prepravy a manipulácie s materiálom založený na  používaní prepravných paliet 
alebo plošín, ukladacích debien apod. vhodných na vytváranie manipulačných jednotiek 
(→ Manipulačná jednotka). Paletizáciou sa nahradzuje manipulácia s jednotlivými kusmi 
manipuláciou s väčšími ucelenými jednotkami, ktoré spravidla umožňujú pri manipulačných 
operáciách využívať rôzne technické zariadenia a automatizované systémy. Zavedením 
paletizácie sa znižuje počet dopravných a skladových operácií a zvyšuje sa humanizácia 
a bezpečnosť  práce. 

Paleta 
Prepravný prostriedok uspôsobený na stohovanie tvorený pevnou horizontálnou plošinou 

s minimálnou výškou vhodnou na manipuláciu s paletovým vozíkom, vidlicovým 
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vysokozdvižným vozíkom alebo iným vhodným manipulačným zariadením. Používa sa ako 
základňa na kompletizáciu, stohovanie, skladovanie a prepravu tovarov a nákladov. 
Konštruuje sa s pevnou alebo odnímateľnou hornou konštrukciou (nadstavbou). Základnou 
požiadavkou bezpečnej manipulácie s paletami je dobrý stav palety, viazané ukladanie obalov 
(ktoré zvyšuje stabilitu palety)  a zabezpečenie nákladu na palete fixačnými prostriedkami 
(viazacími páskami apod.). Na palete musí byť vyznačená nosnosť a stohovacia nosnosť. 
Tieto parametre sa nesmú prekračovať. Stoh možno vytvárať len z paliet rovnakého typu. 

Nadstavba palety   
Samostatná konštrukcia (pevná, rozoberateľná, skladacia), ktorá spolu s prostou paletou 

tvorí jeden funkčný celok. Používa sa na úpravu palety na ohradovú, stĺpikovú alebo 
klietkovú paletu. Na každej nadstavbe musí byť vyznačené, či je stohovateľná. 

Prepravná plošina  
Prepravný prostriedok vybavený ložnou podlahou určený na vidlicovú manipuláciu. 

Prepravná plošina nie je (na rozdiel od palety) uspôsobená pre stohovanie. Pojazdná 
prepravná plošina umožňuje pojazd prídavným zariadením. Prepravné plošiny sú 
manipulovateľné predovšetkým bezmotorovými zdvižnými vozíkmi, príp. regálovým 
zakladačom. Závesná manipulácia je prípustná iba vtedy, ak je prepravná plošina na takúto 
manipuláciu špeciálne konštruovaná. 

Ukladacia  debna  
Stohovateľný prepravný prostriedok vyrobený z kovu, dreva, preglejky, drevovláknitého 

materiálu, pevnej lepenky, plastu alebo iného vhodného materiálu, určený na tvorbu 
manipulačných jednotiek. Môže byť prispôsobená mechanizovanej alebo  ručnej manipulácii. 
Debny určené na ručnú manipuláciu musia byť vybavené držadlami odolnými proti 
preťaženiu alebo otvormi na uľahčenie manipulácie, ktoré však nesmú byť na ujmu celistvosti 
obalu počas prepravy. 

 
Práca s bremenami 

Ručná manipulácia s bremenami zahŕňajúca akékoľvek podopieranie, držanie alebo 
prepravovanie bremien vrátane ich zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia 
alebo premiestňovania, vykonávaná jedným alebo viacerými osobami. Práca s bremenami je 
fyzicky namáhavá a pri jej vykonávaní sa vyskytuje riziko poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy, najmä chrbtice zamestnanca.  

Faktormi, ktoré zvyšujú riziko poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii bremien sú 
najmä nevyhovujúce vlastnosti bremena (hmotnosť, veľkosť, tvar, obsah, konzistencia, 
spôsob a poloha umiestnenia, stabilita, spôsob uchopenia), nesprávny spôsob vykonávania 
práce a s tým súvisiaca zvýšená fyzická námaha a nevyhovujúce ergonomické podmienky. 
K ohrozeniu zdravia  dochádza najmä vtedy, ak je  
- bremeno príliš ťažké alebo veľké, neskladné alebo ťažko uchopiteľné, nestabilné, resp. sa 

jeho obsah môže premiestňovať, alebo ak je umiestnené v takej polohe, že je ho potrebné 
držať v určitej vzdialenosti od tela, nakláňať sa s ním alebo vytáčať trup, 

- bremeno potrebné zdvíhať a prenášať na veľkú vzdialenosť, 
- fyzická námaha nadmerná, dlhotrvajúca alebo sa opakuje, 
- práca vykonávaná v nefyziologickej polohe, otáčavým pohybom trupu apod., 
- priestor na vykonávanie manipulačných prác nedostačujúci, podlaha je šmykľavá, 

nerovná alebo nestabilná, resp. je nevyhovujúce osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo 
vetranie pracoviska, 

- zamestnancovi vnútené tempo práce, ktoré nemôže meniť, 
- telesný odpočinok a čas potrebný na zotavenie zamestnanca nedostačujúci. 

Každý zamestnávateľ je povinný nahrádzať namáhavú ručnú manipuláciu s bremenami 
mechanizáciou manipulačných prác. Ak je práca s bremenami nevyhnutná, je zamestnávateľ 
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povinný vykonať opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika poškodenia zdravia 
zamestnancov, tzn. musí zabezpečiť vhodné manipulačné pomôcky (→ Manipulácia 
s materiálom) a prostriedky na uľahčenie manipulácie  (valčekové plošiny pre presun bremien 
apod.), optimalizovať manipulačný priestor a vytvoriť bezpečné a zdravotne nezávadné 
podmienky pre prácu vo vzťahu k faktorom pracovného prostredia, organizácie pracovnej 
činnosti a pracovného času.  

Individuálna spôsobilosť zamestnanca vykonávať manipulačné práce závisí najmä od 
jeho fyzickej a zdravotnej spôsobilosti na výkon práce s bremenami, a tiež či má dostatok 
vedomostí a primeraný zácvik, vhodný pracovný odev a obuv, a či používa pridelené osobné 
ochranné pracovné prostriedky (ochranné rukavice, prilbu apod.). Každý zamestnávateľ je 
povinný pri zaradení zamestnanca na prácu s bremenami zohľadniť jeho zdravotnú 
spôsobilosť (preukázanú na základe výsledkov preventívnej lekárskej prehliadky) a posúdiť 
jeho fyzické možnosti a tiež zohľadniť smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami 
stanovené predpismi (→ Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami). Musí 
zabezpečiť zaškolenie a praktický zácvik zamestnanca, upozorniť ho na existujúce 
nebezpečenstvá a hrozenia a oboznámiť so zásadami správnej manipulácie s bremenami. 

Zásady bezpečnej práce s bremenami určujú pravidlá správneho zdvíhania, prenášania 
a ukladania bremien, ktoré by mal ovládať a v záujme svojej bezpečnosti a ochrany zdravia aj 
uplatňovať pri práci každý zamestnanec poverený touto činnosťou. Je to najmä zásada zvislej 
roviny, tzn. ťažisko bremena a ťažisko zdvíhajúcej a prenášajúcej osoby musia byť čo 
najbližšie, a zásada vodorovnej roviny, tzn. predmet pri premiestňovaní je potrebné udržiavať 
v rovnakej výške, v úrovni manipulačnej alebo ložnej plochy tak, aby výškové rozdiely boli 
minimálne a nevynakladala sa zbytočne sila na nadvihovanie bremien. Chrbtica má pri 
manipulácii s bremenami ostať vzpriamená.  

 
Preprava materiálu výťahmi 

Preprava kusových a hromadných  materiálov, príp. iných nákladov zvislým alebo 
šikmým smerom medzi dvoma alebo viacerými stálymi miestami v prevádzkach, skladoch, 
na stavbách apod. nákladnými výťahmi. Pri preprave nákladov nesmú byť prekročené 
parametre a podmienky prevádzky výťahov. Dopravovať sa môžu len náklady, ktorých 
hmotnosť (spolu s hmotnosťou osoby, ktorá sprevádza náklad) neprevyšuje nosnosť výťahu. 
Prepravovaný náklad musí byť na plošine výťahu rovnomerne rozložený a zabezpečený proti 
samovoľnej zmene polohy. Nesmie presahovať obrysy klietky a deformovať jej steny.  

Osobitné pravidlá platia pre prepravu motorových vozíkov. Dopravovať motorové vozíky 
možno iba v prítomnosti obsluhy, v nákladných výťahoch na tento účel určených. Z hľadiska 
vzniku nehôd, je najrizikovejšou operáciou vchádzanie vozíka do zúženého priestoru kabíny 
výťahu. Pri vjazde vozíka nesmú byť v kabíne žiadne osoby, aby nemohlo dôjsť k ich 
zachyteniu alebo prirazeniu k stene kabíny. Zaťažené vozíky musia vchádzať do výťahu s 
bremenom vpredu. Vo výťahu, musí sa ovládanie vozíka uviesť do neutrálnej polohy. Pohon 
musí byť vypnutý a parkovacia brzda uvedená do činnosti. 

 

Preprava nákladov cestnými motorovými vozidlami 

Premiestňovanie voľne loženého materiálu alebo materiálu vo forme manipulačných, 
resp. prepravných jednotiek po verejných cestných komunikáciách uskutočňované 
nákladnými automobilmi, ťahačmi apod. Z hľadiska BOZP je dôležité zabezpečiť 
pravidelné kontroly a dobrý technický stav vozidla, bezpečné uloženie a zabezpečenie 
nákladu na ložnej ploche vozidla, odbornú prípravu a zdravotnú spôsobilosť vodiča. Pri 
plánovaní trasy prepravy je potrebné zohľadniť aspekt bezpečnosti a vybrať trasu najmenej 
náročnú a nebezpečnú (napr. diaľnicu). Prepravný čas sa musí stanoviť nielen s ohľadom na 
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dĺžku trasy, je treba zohľadniť aj náročnosť trasy, možné zdržanie (na colnici, v dopravnej 
zápche), nepriazeň počasia a čas potrebný na odpočinok vodiča, bezpečnostné prestávky 
apod. Vodič musí počas jazdy dodržiavať povolené rýchlosti pre daný druh vozidla a (s 
výnimkou vodičov, ktorí vedú vozidlo mimo pozemnej komunikácie pri vykonávaní 
poľnohospodárskych, lesných a melioračných prác) rešpektovať predpismi stanovenú dobu 
nepretržitého vedenia motorového  vozidla, po uplynutí ktorej musí mať vodič bezpečnostnú 
prestávku (započítava sa do pracovného času vodiča). Účelom bezpečnostnej prestávky je 
predchádzanie vzniku únavy vodiča, preto počas jej trvania nesmie vodič vykonávať žiadnu 
činnosť vyplývajúcu z jeho pracovných povinností, okrem dozoru nad vozidlom a nákladom. 
Pre účely kontroly je vodič povinný viesť o dobe vedenia vozidla a bezpečnostných 
prestávkach evidenciu.  

Pracovný čas a odpočinok vodičov motorových vozidiel, ktorých maximálna povolená 
hmotnosť vrátane prívesu alebo návesu presahuje 3,5 tony upravuje osobitný predpis, ktorým 
sa stanovuje povinnosť dodržiavať (okrem určených výnimiek) maximálny denný, týždenný 
a dvojtýždňový čas vedenia vozidla, bezpečnostnú prestávku, denné  doby  odpočinku  a 
nepretržitý odpočinok v týždni. Vodiči týchto vozidiel musia viesť evidenciu o dobe vedenia 
vozidla na schválených záznamových listoch záznamovým zariadením (tachografom, 
digitálnym meračom), ktorého montáž do motorového vozidla vykonala autorizovaná osoba. 
Zamestnávateľ je povinný  zabezpečiť evidenciu a uchovanie záznamových listov najmenej 
počas dvoch rokov od ich použitia. Pri účasti na medzinárodnej cestnej doprave sa musia 
zamestnávateľ i vodič  riadiť medzinárodnými dohodami, napr. Európskou dohodou o práci 
osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR). 

Pri preprave nákladu nesmie byť prekročená užitočná hmotnosť vozidla uvedená v  
technickom preukaze motorového vozidla, zaťaženie náprav a prípustné rozmery stanovené 
pre vozidlo vrátane nákladu. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a upevnený tak, 
aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nepoškodzoval, resp. 
neznečisťoval komunikácie ani ovzdušie a nespôsoboval nadmerný hluk. Predmety, ktoré sa 
dajú ľahko prehliadnuť (rúry, tyče) nesmú vyčnievať po strane vozidla. Ak prečnieva náklad 
vpredu alebo vzadu, musí byť predpísaným spôsobom označený. Pri vlastnej preprave musí 
vodič prispôsobiť rýchlosť vozidla jeho celkovej hmotnosti, druhu nákladu, spôsobu jeho 
rozloženia na ložnej ploche, okamžitej dopravnej situácii a terénu pozemnej komunikácie. 
Nesmie prudko brzdiť, aby sa prepravované predmety zotrvačnosťou nepohybovali. V prípade 
prepravy nadmerných, nadrozmerných alebo nebezpečných vecí sú pre prepravu predpismi 
stanovené osobitné podmienky.  

Najčastejším zdrojom úrazov súvisiacich s prepravou materiálu po verejných 
komunikáciách sú dopravné prostriedky. Príčinou týchto nehôd je často nedodržanie pravidiel 
cestnej premávky alebo nevyhovujúci technický stav vozidla. Okrem týchto úrazov sa však 
často vyskytujú úrazy pri úprave naloženého nákladu alebo údržbe vozidla počas jazdy napr. 
zachytenie iným vozidlom pri státí na krajnici, pritlačenie závozníka alebo inej osoby pri 
cúvaní, pritlačenie nezaistenou korbou pri čistení a oprave vozidla, úrazy pri zasiahnutí 
uvoľneným materiálom, zranenia bočnicou pri jej otváraní, pád z ložnej plochy vozidla apod. 
Napriek zákazu používať iné ako nezávislé kúrenie pri odpočinku vo vozidle, dochádza aj 
k otravám a smrti vodičov v dôsledku udusenia pri používaní propán-butánových ohrievačov. 
 
Preprava nebezpečných vecí 

Premiestňovanie látok a predmetov, ktoré sú pre svoje vlastnosti zdrojom ohrozenia 
zdravia a života osôb, zvierat a rastlinstva, alebo jednotlivých zložiek životného prostredia. 
K základným požiadavkám pri preprave nebezpečných vecí je ich zabezpečenie proti 
prevráteniu, samovoľnému pohybu a sálavému teplu. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné 
látky, sa pri preprave musia riadne utesniť.  
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Vo vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej doprave možno prepravovať iba nebezpečné 
veci vymedzené Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí 
(ADR), ktorá radí nebezpečné veci do deviatich tried podľa druhu nebezpečenstva, a to  

- 1  Výbušné látky a predmety 
- 2  Stlačené skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny 
- 3  Horľavé kvapaliny 
- 4.1  Horľavé tuhé látky 
- 4.2  Samozápalné látky 
- 4.3  Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny 
- 5.1  Látky podporujúce horenie 
- 5.2  Organické peroxidy 
- 6.1  Jedovaté látky 
- 6.2  Látky vzbudzujúce odpor alebo látky schopné vyvolávať nákazu 
- 7  Rádioaktívne látky 
- 8  Žieravé látky 
- 9  Iné nebezpečné látky a predmety 

Dohoda upravuje špeciálne podmienky týkajúce sa odosielania zásielok, prepravy, 
nakládky, vykládky a manipulácie látok a nebezpečných predmetov a tiež požiadavky na 
konštrukciu a skúšanie obalov, na prepravujúce vozidlá, bezpečnostné značenie a osoby 
dotknuté prepravou nebezpečných vecí.   

Nebezpečné veci sa môžu prepravovať iba špeciálnymi vozidlami určenými, vyrobenými 
a schválenými na takúto prepravu, s vyškolenou osádkou vozidiel, resp. ďalšími osobami, 
ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečných vecí alebo inej manipulácii s nimi.  

Každá organizácia, ktorá vykonáva prepravu nebezpečných vecí alebo činnosť s ňou 
súvisiacu (balenie, plnenie, nakládku alebo vykládku) musí vymenovať jedného alebo 
viacerých odborne spôsobilých bezpečnostných poradcov. Úlohou bezpečnostného poradcu je 
poskytovať odbornú pomoc organizáciám pri činnostiach súvisiacich s prepravou 
nebezpečných vecí, sledovať súlad s predpismi upravujúcimi ich prepravu a poskytovať 
poradenstvo napr. o vhodných dopravných prostriedkoch a ich vybavení, o nevyhnutnom 
školení zamestnancov organizácie, o postupoch identifikácie nebezpečných vecí, havarijných 
postupoch pri nehode, postupoch na zabezpečenie dopravnej dokumentácie a bezpečnostnej 
výbavy, ktoré musia sprevádzať prepravu v dopravnom prostriedku. 

Železničná doprava nebezpečných vecí sa uskutočňuje a riadi Poriadkom pre 
medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je dodatkom Dohovoru 
o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF). 
 
Prostriedky na viazanie bremien 

Prostriedky na viazanie bremien patria k technickým zariadeniam zdvíhacím  skupiny C 
(→ Technické zariadenia zdvíhacie) a používajú sa na viazanie bremien a ich zavesenie na 
hák alebo iný zavesovací prostriedok (→ Prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremena) 
pri manipulácii bremien zdvíhacími zariadeniami (žeriavmi apod.). Na viazanie bremien sa 
používajú najmä laná  (konopné, z chemických vlákien, oceľové) a reťaze, príp. rôzne 
popruhy. Na každom viazacom prostriedku musí byť vyznačené dovolené zaťaženie (tzn. 
nosnosť viazacieho prostriedku).  

Prostriedky možno použiť iba vtedy, ak bremeno svojím tvarom a pevnosťou umožňuje 
bezpečné uviazanie, a ak je známa hmotnosť bremena. Výber vhodných viazacích 
prostriedkov a ich úprava pre prevádzku závisí okrem hmotnosti bremena aj na tvare, veľkosti 
a povrchu bremena a na prostredí, v ktorom sa tieto prostriedky používajú (napr. oceľové laná 
sú vhodné na viazanie ťažších bremien zaobleného tvaru, na prepravu teplých a horúcich 
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bremien možno použiť iba reťaze, konopné laná sa nesmú používať v mokrom prostredí a 
v prostredí s látkami narúšajúcimi ich pevnosť). Hmotnosť bremena nesmie prevyšovať 
nosnosť zariadenia, ktorým sa bude bremeno zdvíhať a premiestňovať.  

Po použití sa tieto prostriedky musia očistiť, konzervovať a uložiť na vhodných 
stojanoch, vešiakoch alebo policiach. Počas používania sa musia pravidelne kontrolovať.  
 

Prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremena  

Patria k ním háky, slučky, klieštiny, zveráky, vidlice, drapáky, bremenové magnety, 
prísavné zariadenia ai. a sú doplnkovým zariadením jednotlivých mechanizačných 
zariadení, najmä zdvíhadiel a zdvíhacích vozíkov. Môžu byť trvalým príslušenstvom 
zdvíhacieho zariadenia, alebo sú vymeniteľné. Prostriedky musia mať vyznačenú nosnosť, 
ktorá sa nesmie prekročiť. Počas prevádzky sa musia pravidelne kontrolovať (technický stav, 
označenie, ukladanie) a zabezpečiť proti zneužitiu. Zariadenia na zavesenie a uchopenie 
bremien, ktoré sú trvalou súčasťou vyhradených zdvíhacích zariadení (žeriavov a pod) sú tiež 
vyhradenými zdvíhacími zariadeniami a musia sa podrobiť pravidelným odborným 
prehliadkam a odborným skúškam. 
 
Regál 

Skladovacie zariadenie na viacvrstvové skladovanie materiálu vo viacerých podlažiach 
nad sebou (v bunkách alebo na nosníkoch) konštruované pre obsluhu regálovým 
zakladačom, stohovacím žeriavom, vysokozdvižným vozíkom alebo pre obsluhu ručnú. 
Regály (prázdne, čiastočne i celkom zaplnené) musia byť stabilné, pevné a trvalo označené 
štítkami s uvedením údajov o nosnosti regálovej bunky a počte buniek v stĺpci, resp. na 
prestaviteľných regáloch musí byť vyznačená nosnosť regálového stĺpca. Regál sa nesmie 
preťažovať. Druh a rozmery zakladaného materiálu a manipulačných jednotiek musia 
zodpovedať vyhotoveniu regála. Prístup k regálom musí byť voľný, aby sa nebránilo 
zakladaniu a odoberaniu manipulačných jednotiek alebo materiálov z regálov. Šírka uličiek 
medzi regálmi  musí byť najmenej 800 mm. Ručná obsluha regálov vo výške nad 1800 mm sa 
musí vykonávať z rebríka, pojazdných schodíkov apod. 

Pred uvedením do prevádzky, po premiestnení, resp. minimálne raz do roka sa musí 
každý regál skontrolovať z hľadiska jeho stability, tuhosti spojov, zvislosti a vodorovnosti 
konštrukcie apod. O kontrole regálu musí byť vyhotovený záznam. 
 
Riziko úrazov pri ručnej manipulácii bremien 

Pri práci s bremenami je zamestnanec vystavený najmä nebezpečenstvu poranenia 
- ostrými hranami prenášaných resp. prepravovaných bremien, vyčnievajúcimi klincami, 

páskami obalov,  drsným alebo nerovným povrchom, trieskami,  teplotou,  chemickými 
účinkami (toto nebezpečenstvo existuje vždy, či je bremeno v kľude alebo v pohybe) ai,  

- pri páde bremena, pri jeho vyšmyknutí z rúk alebo pri prirazení bremenom v dôsledku 
chybnej manipulácie s bremenom, veľkej hmotnosti bremena, zlých úchopových 
možností, zlého technického stavu bremena, nevhodnej konštrukcie manipulačných 
pomôcok alebo ich zlým technickým stavom (tieto nebezpečenstvá sú tým väčšie, čím 
väčšia je hmotnosť bremien a rýchlosť manipulácie s nimi), 

- v súvislosti s nevhodným pracovným priestorom (množstvo a veľkosť rizík tejto skupiny 
sú ovplyvňované viacerými faktormi, z ktorých najvýraznejšie sa prejavujú nedostatočná 
šírka komunikácií, ich nekvalitný povrch, veľká hustota premávky, nevyhovujúca 
dispozícia a rozmery manipulačných a úložných plôch, nevhodné osvetlenie apod.). 
Prevencia úrazovosti pri nevyhnutnej ručnej manipulácii s bremenami vychádza z 
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posúdenia a vyhodnotenia zdravotných a bezpečnostných podmienok daného druhu práce so 
zreteľom na vlastnosti manipulovaných bremien, vynakladanú fyzickú námahu, pracovné 
prostredie a spôsobilosť zamestnancov vykonávať prácu s bremenami, a následnom vykonaní 
opatrení na elimináciu existujúcich rizík (→ Práca s bremenami). 
 
Sklad 

Objekt, príp. priestor používaný na skladovanie, vybavený skladovacou technikou 
a zariadením (skladovacími zariadeniami sú zariadenia a prostriedky, slúžiace na skladovú 
manipuláciu a uloženie materiálu v sklade). Sklad môže byť uzatvorený (zastrešený, so 
všetkými obvodovými stenami), krytý (zastrešený, úplne alebo sčasti bez obvodových stien), 
otvorený (nezastrešený s aspoň jednou z obvodových stien) a voľný (nezastrešený objekt bez 
obvodových stien).  

Sklad svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním musí zodpovedať druhu 
skladovaných materiálov. Materiál sa v skladoch ukladá viacerými spôsobmi a to voľne, na 
paletách, v kontejneroch, v regáloch, v stohoch apod. Musí byť skladovaný tak, aby sa pri 
odoberaní alebo pri dlhšom skladovaní nemohol zosunúť a aby nevyvíjal tlak na priečky, 
podpery, murivo, ani na iné časti budov, pokiaľ nie sú na to prispôsobené. Z hľadiska 
bezpečnosti je v skladištných miestnostiach potrebné zabezpečiť najmä  dostatočnú nosnosť 
podláh, stabilitu skladovacích zariadení a primeranú šírku nevyhnutných uličiek s ohľadom na 
spôsob manipulácie a prepravy materiálu. Vzhľadom na nevyhnutný pohyb osôb pri 
skladovaní a priestor potrebný na skladovú manipuláciu je v sklade potrebné zriadiť 
priechodové a manipulačné uličky. Priechodové uličky sú určené pre peší prístup osôb ku 
skladovacím zariadeniam a materiálu uloženému v sklade a manipulačné uličky slúžia na 
premiestňovanie a ukladanie bremien do regálov a stohov pomocou pojazdných a zakladacích 
zariadení. Môžu byť jednosmerné a obojsmerné. Šírku uličiek určujú v závislosti od spôsobu 
premiestňovania bremien, použitých zariadení a ich rozmerov, rýchlosti a frekvencie dopravy 
apod. predpisy tak, aby bola zaistená bezpečná manipulácia s materiálom v sklade. Minimálna 
šírka uličky na prechod dopravných vozíkov však musí byť aspoň o 400 mm väčšia ako 
najväčšia šírka vozíkov alebo nákladov. Všetky uličky musia byť trvale prejazdné, resp. 
priechodné. 

Plochy skladovacej zóny, tzn. úžitkové plochy slúžiace na uloženie materiálu voľne, 
v stohoch alebo v regáloch, a plochy nevyhnutných uličiek a hlavných dopravných ciest, sa 
musia udržiavať čisté a zarovnané (bez výtlkov, blata, olejových škvŕn apod.). Obrysy 
všetkých plôch skladovacej zóny musia byť na podlahe vyznačené bielymi alebo žltými 
čiarami. Plocha určená na voľné a stohové skladovanie musí byť na viditeľnom mieste 
označená tabuľkou alebo nápisom s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia (udáva sa 
hmotnosť na jednotku plochy v kg.m-2), pri voľnom skladovaní sypaného materiálu musí byť 
vyznačený aj najvyšší povolený profil ukladania pre príslušný materiál. V otvorených 
skladoch musia byť plochy určené na uloženie materiálu odvodnené. 

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia byť dostatočne osvetlené. Pre každý 
sklad musí byť spracovaný miestny poriadok skladu (→ Miestny poriadok skladu). 

Na rozdiel od skladu je skladisko vybavené len jednoduchým skladovacím zariadením. 
Môže byť uzatvorené, kryté, otvorené alebo voľné. Príručným skladom je skladisko, ktoré 
slúži na operatívne doplňovanie zásob určených na priamu spotrebu alebo predaj. Dočasne 
vymedzeným priestorom bez skladovacieho zariadenia používaným na uloženie materiálu je 
skládka, ktorá môže byť uzatvorená, krytá, otvorená alebo voľná. Povrch miesta pre skládku 
sa musí upraviť s ohľadom na charakter skladovaného materiálu. Voľne skládkované sypké 
materiály musia mať sklony v zodpovedajúcich sypných uhloch, alebo musia byť ohradené 
pevnými opornými stenami. Priestor bez skladovacieho zariadenia používaný k uloženiu 
zásob môže byť zastrešený (prístrešok) alebo nezastrešený (zložisko).  
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Skladovanie v zásobníkoch na sypké materiály 

Zariadenie na zhromažďovanie a skladovanie zrnitých, prachových, príp. čiastočne 
súdržných materiálov (→ Materiál). Napĺňa sa zvrchu priestorovej konštrukcie (komory) 
zásobníka, ktorá je z ocele, železobetónu alebo dreva a má tvar valca alebo hranola; dno sa 
zvyčajne ihlanovito zužuje. Pri vyprázdňovaní zásobníka sa využíva vlastná váha materiálu. 
Výsypný otvor musí byť v potrebnej výške nad terénom (podlahou), aby sa pod zásobník dal 
bezpečne zasunúť dopravný prostriedok alebo zariadenie, ktorým sa skladované hmoty ďalej  
prepravujú (automobil, dopravník apod.) 

Zásobník trvalo alebo dočasne zabudovaný nad zemou, pod zemou alebo pod úrovňou 
podlahy, v ktorom možno skladovať materiál vo výške presahujúcej 1500 mm je tzv. 
stabilným zásobníkom na sypké materiály.  (vnútorný priemer telesa zásobníka je najmenej 
1000 mm). Zásobník sa vyprázdňuje samočinne, resp. ak má materiál tendenciu vytvárať 
klenby, dutiny, lieviky a previsy, používajú sa na vyprázdňovanie zariadenia na rozrušovanie 
klenieb (miešadlá, vibrátory, pneumatické vankúše, prevzdušňovače apod.). Ich použitie 
prispieva k plynulému vyprázdňovaniu zásobníkov, čím sa obmedzuje nevynutnosť vstupu do 
zásobníkov a znižuje riziko úrazov. 

Tvar, rozmery, konštrukčný materiál a vyhotovenie zásobníka musia zodpovedať 
vlastnostiam skladovaného materiálu, najmä vzhľadom na chemickú reaktívnosť, agresivitu, 
schopnosť samovznietenia niektorých materiálov a možnosť vytvorenia výbušných zmesí. 
Zásobníky musia byť riadne osvetlené, vybavené ochranou pred bleskom a statickou 
elektrinou a v prípade skladovania materiálov, pri ktorých môže dôjsť k náhlemu zvýšeniu 
tlaku (napr. pri explózii), aj zariadením umožňujúcim uvoľnenie tlakovej vlny do bezpečného 
priestoru (výbušnou klapkou apod.).  Ak z ovládacieho stanovišťa nie sú viditeľné všetky 
obslužné, resp. manipulačné miesta, musí byť zabezpečená signalizácia činnosti zariadenia. 
Prevádzkové podmienky zásobníka musí prevádzkovateľ upraviť v prevádzkovom poriadku.  

Úrazom pri obsluhe a údržbe zásobníka, ktoré vznikajú najčastejšie v dôsledku pádu osôb 
zo zásobníka, resp. do zásobníka alebo pri zasypaní skladovaným materiálom, je potrebné 
predchádzať najmä zaistením bezpečného prístupu na obslužné a kontrolné stanovištia a  
zabezpečením všetkých otvorov tak, aby nikto nemohol vstúpiť do zásobníka bez osobitného 
povolenia. O každom vstupe do zásobníka musí rozhodnúť zodpovedný zamestnanec. 
Zamestnanec, ktorý do zásobníka vstupuje, musí byť vybavený potrebnými osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami (ochranným postrojom, bezpečnostným lanom, 
prilbou apod.) a zaisťovaný aspoň dvoma ďalšími zamestnancami, ktorí sú na takú prácu 
vyškolení.  

Bunker 
Plytký zásobník určený na skladovanie menšieho množstva sypkých materiálov. Plní sa 

zhora a vyprázdňuje zdola zvislým pádom materiálu alebo zboku  (samočinne alebo nútene). 
Je určený na krátkodobé skladovanie rôznych materiálov, musí však taktiež spĺňať špecifické 
požiadavky vzhľadom na vlastnosti materiálu. 

Silo  
Zariadenie na skladovanie sypkých materiálov (obilia, krmiva, cementu apod.) tvorené 

jednou silovou bunkou spravidla tvaru uzatvoreného vysokého zvislého valca alebo viacerými 
silovými bunkami združenými do batérií. Silo môže byť murované, železobetónové alebo 
oceľové, monolitické alebo montované. Okrem skladovacej časti môže silo obsahovať aj 
prevádzkovú časť vybavenú zariadením na váženie, triedenie, sušenie, čistenie, prevetrávanie 
a dopravu materiálu (napr. obilné silo). Vzhľadom na veľké množstvo skladovaného 
materiálu je v silách zvýšené riziko požiaru a výbuchu horľavého prachu v zmesi so 
vzduchom. 
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Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami 

Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami stanovené predpismi na ochranu 
zdravia pri práci umožňujú individuálne posúdiť vhodnosť činnosti spojenej s ručnou 
manipuláciou bremien podľa konkrétnych podmienok práce. Smerné hodnoty stanovujú 
(pre rôzne vekové kategórie mužov a žien) aká je maximálne prípustná hmotnosť zdvíhaných 
a prenášaných bremien, ak zamestnanec manipuluje s bremenami oboma rukami v základnej 
polohe postojačky a to v závislosti od frekvencie zdvihov bremena, dĺžky trvania práce a 
pracovných podmienok. Osobitne sú určené limitné hmotnosti bremien zodpovedajúce 
priaznivým podmienkam práce a nepriaznivým podmienkam pri manipulácii s bremenami. Za 
nepriaznivé podmienky sa považujú napr. zhoršené úchopové možnosti, manipulácia 
s bremenami v úrovniach podlaha – plece, resp. plece – nad plece, vyšší podiel statických 
prvkov (držanie bremena), fyziologicky nevhodná pracovná poloha (napr. nakláňanie a 
pootáčanie trupu, vzpaženie horných končatín apod.), veľká vzdialenosť medzi ťažiskom tela 
a ťažiskom bremena, vynútené pritláčanie bremena k telu, prenášanie bremien s rizikom 
prevrhnutia a vystreknutia, nerovná, naklonená alebo šmykľavá podlaha, nárazové zaťaženie 
v priebehu zmeny, nedostatočná fyzická zdatnosť zamestnancov apod. 

 Predpismi určená maximálna  hmotnosť bremena nesmie byť pri žiadnom z bremien, 
s ktorými zamestnanec manipuluje, prekročená. Ak má zamestnanec vykonávať prácu 
s bremenami počas celej zmeny, je potrebné v záujme vytvorenia zdravých a bezpečných 
podmienok pre jeho prácu určiť maximálnu celozmenovú hmotnosť ručne prenášaných 
bremien. Pri jej stanovení sa musí zohľadniť aj energetický výdaj a srdcová frekvencia 
zamestnanca. Pri zaraďovaní zamestnancov na práce, ktoré sú spojené s dlhodobou 
a pravidelnou manipuláciou s bremenami, musí zamestnávateľ požiadať príslušný orgánu na 
ochranu zdravia o stanovisko k vhodnosti týchto prác. 

 
Tab.č.1    Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien 

v základnej polohe postojačky v trvaní max. 1 hodinu za zmenu 
 

Maximálna hmotnosť bremena Vek Podmienky 
Muži Ženy 

18 – 29 r. Priaznivé 
Nepriaznivé 

50 kg 
40 kg 

15 kg 
10 kg 

30 – 39 r. Priaznivé 
Nepriaznivé 

45 kg 
40 kg 

15 kg 
10 kg 

40 – 49 r. Priaznivé 
Nepriaznivé 

40 kg 
35 kg 

15 kg 
10 kg 

50 – 60 r. Priaznivé 
Nepriaznivé 

35 kg 
30 kg 

10 kg 
5 kg 

Nepretržitá práca s bremenami musí byť v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnanca prerušovaná prestávkami. Muži môžu bremená s hmotnosťou 30 – 50 kg  
zdvíhať nepretržite počas jednej hodiny. Prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi 
zdvíhania bremien musia byť minimálne 30 minút. Maximálna frekvencia zdvihov pre ručné 
zdvíhanie bremena s hmotnosťou 50 kg je pre mužov stanovená za priaznivých podmienok na 
1 zdvih za 2 minúty, pri hmotnosti bremena 25 kg  na 1 zdvih za 1 minútu v priebehu 1 
hodiny za zmenu. Pri zvyšovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnosť bremena znižuje.  

Pre ženy je maximálny počet zdvihov, maximálna vzdialenosť prenášania bremien 
a maximálna doba nepretržitého zdvíhania bremien stanovená v závislosti od hmotnosti 
bremena nasledovne: 
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Tab. č. 2  Maximálna frekvencia zdvihov stanovená pre ženy pri manipulácii s bremenami 
v základnej polohe postojačky v závislosti od hmotnosti bremena a vzdialenosti, 
na ktorú sa bremeno premiestňuje 

 
Max. hmotnosť ručne 

zdvíhaných 
a prenášaných  

bremien 

Dĺžka vertikálnej 

dráhy bremena 
Max. počet 

zdvihov za min.
Max. vzdialenosť 

15 kg podlaha – zápästie 
zápästie – plece 

6 
5 8 m 

 
10 kg 

podlaha – zápästie 
zápästie – plece 
podlaha - plece 

8 
7 
5 

10 m 
15 m pri dobrých 

úchop. Možnostiach 
 

5 kg 
podlaha – zápästie 

podlaha – plece 
podlaha – nad plece 

zápästie – plece 
zápästie – nad plece 

plece – nad plece 

10 
8 
6 
10 
8 
5 

15 m 
20 m pri dobrých 

úchopových 
možnostiach 

Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie byť jeho hmotnosť väčšia ako 5 
kg. Bremená s hmotnosťou 10 – 15 kg možno zdvíhať nepretržite počas 10 minút, bremená 
s hmotnosťou 5 – 10 kg počas 15 minút. Prestávky medzi jednotlivými úsekmi práce spojenej 
so zdvíhaním bremien nesmú byť kratšie ako 10 – 15 minút.  

U tehotných žien a matiek do deviateho mesiaca po pôrode, vykonávajúcich ručnú 
manipuláciu s bremenami, je potrebné rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa 
úpravy režimu práce a odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania ručnej práce s 
bremenami, ak si to vyžaduje zdravotný stav ženy, ochrana plodu a nerušený priebeh 
tehotenstva. Pre tehotné ženy sa odporúča smerné hmotnostné limity určené pre ženy znížiť 
na menej ako polovicu. 

Mladiství nemajú vykonávať pravidelnú dlhodobú prácu s bremenami. V prípade, ak je 
takáto práca nevyhnutná, príslušnú prípustnú hmotnosť bremien  uvádzajú predpisy. 

Ak hmotnosť bremena, s ktorým je potrebné manipulovať ručne, prevyšuje stanovené 
smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami, alebo ak je bremeno dlhé, príp. 
rozmerné, musia bremeno zdvíhať a premiestňovať dvaja alebo viacerí zamestnanci. Pri práci 
v skupine by zaťaženie pripadajúce na jedného zamestnanca (muža) nemala presiahnuť 40 kg. 
Vzdialenosť medzi osobami by mala byť minimálne 70 cm. Práce v skupine musí riadiť jeden 
pracovník.  

 
Stohovanie 

Ukladanie manipulačných jednotiek na seba (do zvislých stĺpcov, stohov). Do stohov sa 
ukladajú najmä prepravné prostriedky (kontajnery, palety, prepravky, ukladacie debny apod.), 
ktoré sú vybavené  stohovacím systémom, alebo predmety nemenného tvaru, ktoré môžu na 
sebe spočívať celou plochou hornej a dolnej základne. Do jedného stohu sa môžu ukladať iba 
rovnaké predmety. Pri stohovaní sa musí dodržať predpísaná stohovacia nosnosť a výška. 
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Stohovacia nosnosť 
 Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorou možno trvalo zaťažiť manipulačnú 

jednotku v najspodnejšej vrstve vytvoreného stohu. Pri manipulačných jednotkách, ktoré 
nemajú stohovaciu nosnosť všeobecne stanovenú, je túto nosnosť treba stanoviť pre každý 
jednotlivý prípad. 

Stohovacia výška  
Výška stohu meraná od podlahy k hornému okraju stohu. Maximálne povolenú 

stohovaciu výšku pre jednotlivé druhy manipulačných jednotiek (paliet, prepraviek apod.), 
resp. i počet manipulačných jednotiek v stohu v závislosti od ich rozmerov, nosnosti, príp. i 
spôsobu manipulácie, určuje výrobca a technické normy. Napr. ohradové, skriňové a stĺpikové 
palety so vzdialenosťou klopných hrán nad 700 mm sa môžu stohovať až do výšky 8m, 
pričom počet paliet v stohu nesmie prekročiť počet uvedený v tabuľke č. 3. 

Tab. č. 3  Počet paliet v stohu, ktoré sú určené pre stohovanie do 8 m 

Nosnosť (kg) 
do 1500 väčšia 

než 1500 
do 2000 

väčšia 
než 2000 
do 2500 

väčšia 
než 2500 
do 3200 

väčšia 
než 3200 
do 5000 

Základný rozmer palety 

(mm) 

Počet paliet v stohu (najviac kusov) 
od    800 
a menší než 1000 9 

od  1000 
a menší než 1200   

 
- 

od  1200 
a menší než 1600 25 

Od  1600 Neobmedzene

20 

 
 

16 

 
 

13 8 

 
 

Tab. č. 4  Stohovacia výšky a počet vrstiev v stohu pre vybrané druhy paliet 

Druh palety Maximálny počet 
vrstiev v stohu (ks) Stohovacia výška 

(mm) 

Paleta ohradová, skriňová alebo stĺpiková so 
vzdialenosťou klopných hrán do 700 mm 

11 4000 

Paleta prostá vratná  (600x800 mm) 4 2000 

Paleta prostá vratná (800x1200 mm) 4 5500 

Paleta prostá nevratná 4 4000 

Paleta prostá výmenná 5 6000 
 

Skutočná výška stohu manipulačných jednotiek nesmie spôsobit aby bola medzi hornou 
hranou stohu a spodnou hranou stropného nosníka (príp. stropnej inštalácie)  vzdialenosť 
menšia ako 100 mm.  

Stohy musia byť súdržné a stabilné. Pri stohovaní manipulačných jednotiek na voľnom 
priestranstve alebo pod prístreškom sa musia stohy vytvárať tak, aby ich stabilita nebola 
ohrozená nepriaznivými účinkami vetra.. Zabezpečovať stabilitu stohov manipulačných 
jednotiek podopieraním, vzájomným opieraním, resp. opieraním o rôzne konštrukcie nie je 
prípustné. V miestach, kde výška stohov presahuje 2 m, musia pracovníci používať ochranné 
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prilby, keďže pri nedostatočnej stabilite stohu, prekročení stohovacej výšky, resp. stohovacej 
nosnosti vzniká riziko úrazov v dôsledku pádu predmetu zo stohu alebo zrútenia celého stohu. 
Základným opatrením pre zabezpečenie stability stohu je vyhovujúci podklad, na ktorom sa 
stoh zakladá. Stohy a stohové hromady  sa (s výnimkou stohov poľnohospodárskych plodín) 
môžu zakladať iba na pevnej, únosnej, rovnej a nešmykľavej podlahe. 

Stohovaná hromada Hromada, do ktorej sa  predmety ukladajú, nie sypú. Do 
stohovaných hromád sa môžu ukladať aj predmety, ktorých tvar sa mení (napr. vrecia, vaky). 
Pri vytváraní stohových hromád hrozí riziko úrazov najmä v dôsledku pádu uložených 
predmetov, zosunutia steny hromady alebo pádu osoby zo stohovej hromady. Aby sa 
zabránilo zosunutiu hromady, musí mať šikmé (nie zvislé) steny. Jednotlivé vrstvy hromady 
sa majú navzájom prekrývať tak, aby sa uložené predmety vzájomne viazali. Pri vytváraní 
stohovej hromady sa musí dodržať predpísaná stohovacia nosnosť a maximálna výška 
stohovanej hromady. Odoberanie uložených predmetov sa musí vykonávať z bezpečného 
stanovišťa, a to zhora dole a stupňovite. Na stohované hromady sa smie vystupovať len vtedy, 
ak sú ich okraje pevné. Nesmie sa vystupovať na stohy slamy a podobných predmetov. 
 
Viazač bremien 

Viazaním a zavesovaním bremien pri manipulácii s bremenami zdvíhacími zariadeniami 
môže byť poverená iba osoba zdravotne spôsobilá, fyzicky schopná manipulovať 
s bremenami, viazacími a zavesovacími prostriedkami (→ Prostriedky na viazanie bremien, 
→ Prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremien), zaškolená a prakticky zacvičená 
v spôsoboch viazania a v používaní dorozumievacích znamení. Musí  byť držiteľom 
viazačského preukazu, ktorý ju oprávňuje k samostatnému viazaniu a zavesovaniu bremien. 

Viazač je zodpovedný za bezpečné uviazanie a odviazanie bremena a za použitie 
vhodných viazacích a zavesovacích prostriedkov (vzhľadom na prepravované bremeno). 
Môže používať len vyskúšané  viazacie prostriedky označené dovoleným zaťažením. Pred 
použitím musí viazacie prostriedky prehliadnuť, či nie sú poškodené a počas prevádzky ich 
nesmie preťažovať. Musí poznať hmotnosť viazaného a zavesovaného bremena. Počas 
premiestňovania bremena má bremeno sledovať po celej jeho dráhe. 

Medzi žeriavnikom a viazačom musia byť dohodnuté jednoznačné, zreteľné 
dorozumievacie znamenia a signalizácia. Žeriavnik môže zdvíhacie zariadenie  s bremenom 
uviesť do prevádzky iba na znamenie viazača (príp. inej na to určenej osoby v postavení 
signalistu). Premiestňovať bremeno bez sprievodu viazača môže žeriavnik len v prípade 
hroziaceho nebezpečenstva. 
. 
Závodná doprava  

Doprava, ktorú zabezpečuje závod vlastnými dopravnými prostriedkami a vlastnými 
pracovnými silami v rámci plnenia výrobných alebo odbytových úloh. Člení sa na 
vnútrozávodnú a vonkajšiu závodnú dopravu.Vnútrozávodnou dopravou sa zabezpečuje 
presun materiálov vo vnútri prevádzkového priestoru závodu podľa potrieb výroby a odbytu. 
Člení sa na dopravu medziobjektovú a vnútroobjektovú. Na premiestňovanie materiálov sa 
používajú koľajové a bezkoľajové vozidlá (vrátane všetkých druhov manipulačných vozíkov), 
výťahy a iné zdvíhacie zariadenia, dopravníky, a tiež plynné a kvapalné médiá (pneumatická 
a hydraulická doprava). Vnútrozávodnú dopravu musí upravovať podnikový dopravný 
predpis (→ Dopravno-prevádzkový predpis).Vonkajšiou závodnou dopravou sa zabezpečuje 
prísun a odsun materiálov (surovín, hotových výrobkov apod.) do závodu, resp. zo závodu. 
Uskutočňuje sa mimo areálu závodu najmä cestnými motorovými alebo koľajovými 
vozidlami. Vonkajšia závodná doprava musí spĺňať podmienky prevádzky na verejných 
pozemných komunikáciách. 
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Závodná vlečka 

Účelová, spravidla krátka železničná dráha zaústená do celoštátnej alebo regionálnej 
dráhy, ktorá slúži vlastným potrebám prevádzkovateľa priemyselného závodu, skladu apod. 
Účelom závodnej vlečky je dopraviť priamo do závodu alebo zo závodu odviezť materiál, 
suroviny a výrobky tak, aby sa vylúčili zbytočné manipulačné operácie spojené s prekládkou. 
Vlastnú vlečku možno prevádzkovať iba na základe povolenia na prevádzkovanie dráhy a 
licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe vydaných príslušným dráhovým úradom. 
Bezpečnosť prevádzky na vlečke musí upravovať dopravno-prevádzkový poriadok platný 
v organizácii. 

Organizácia prevádzkujúca vlastnú vlečku musí určiť zdravotne, psychicky a odborne 
spôsobilého zamestnanca zodpovedného za vlečkovú prevádzku, zabezpečiť dobrý technický 
stav vlečky a prevádzkovaných vozidiel a vybaviť vlečku potrebným oznamovacím a 
zabezpečovacím zariadením. Bezpečnosť prevádzky na vlečke sa zaisťuje predovšetkým 
- vykonávaním revízií, prehliadok, skúšok stavieb a zariadení vlečky v predpísaných 

lehotách, 
- zabezpečením pravidelných technických kontrol a údržby dráhových vozidiel, 
- zabezpečením pravidelného čistenia koľajišťa a priľahlých priestorov, predovšetkým pri 

snežení a námraze, 
- zabezpečením osvetlenia manipulačných koľajíšť tak, aby nebola nepriaznivo ovplyvnená 

zreteľná viditeľnosť návestidiel (osvetľovať sa musia najmä všetky stanovištia pre 
riadenie  posunu, miesta, na ktorých sa často posunuje, vykladacie a nakladacie koľaje), 

- zachovaním voľného schodného a manipulačného priestoru pre bezpečný pohyb 
pracovníkov pri prevádzke vlečky medzi stavbami, zariadeniami, trvalými skládkami a 
prechodovým prierezom, 

- bezpečnostným značením v obvode vlečky. 
Činnosti spojené s riadením dopravy na vlečke, resp. s používaním a vedením dráhového 

vozidla, zostavením, brzdením a sprevádzaním posunujúceho dielu môžu vykonávať len 
určené osoby, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky na odbornú, zdravotnú, zmyslovú a 
psychickú spôsobilosť. Viesť dráhové vozidlá môžu len osoby, ktoré majú preukaz na vedenie 
dráhového vozidla  

Nakládka a vykládka materiálu sa spravidla uskutočňuje z nakladacích a vykladacích 
rámp. Vyložený materiál alebo materiál pripravený na nakladanie sa musí ukladať a 
zabezpečiť tak, aby nezasahoval do prechodového prierezu a voľného schodného priestoru 
vlečky. Pri nakládke a vykládke je potrebné vozne zabezpečiť proti samovoľnému pohybu. 
Tovar vo vozňoch sa musí zabezpečiť, aby sa nemohol počas prepravy posunúť, vypadnúť 
alebo poškodiť. Posunovač sa musí pred začatím posunu vagónov  presvedčiť, či je nakládka 
alebo vykládka ukončená, či nie sú na vozňoch a na ich nákladoch prečnievajúce a 
vyčnievajúce časti, a či sú mechanizmy na nakládku odstavené mimo koľaje. Pri náhlom 
vysypaní, vypadnutí alebo spadnutí nákladu sa musí zabezpečiť jeho urýchlené odstránenie. 
Kým nie je prekážka odstránená, je zakázaný posun vagónov v mieste prekážky. 
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XVl.    Chemická bezpečnosť 
 
 
BOZP pri práci s chemickými látkami 

Pri práci s chemickými látkami môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu zdravia človeka. 
Preto by každý zamestnávateľ mal identifikovať všetky chemické látky na pracovisku 
a zhodnotiť riziká vyplývajúce z ich vlastností. Na základe zistených údajov sa zavádzajú 
príslušné bezpečnostné opatrenia. Zamestnanci by mali poznať podmienky zaobchádzania 
s jednotlivými látkami, týkajúce sa ich skladovania, používania, dopravy a likvidácie, 
porozumieť im a riadiť sa nimi. Všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu s chemickými látkami, 
by mali mať k dispozícii ich karty bezpečnostných údajov. Zamestnanci by taktiež mali 
vedieť čo robiť v prípade nehody alebo havárie, akou je napríklad únik alebo výbuch látky.  

Bezpečné skladovanie chemických látok  
Základné informácie o vlastnostiach konkrétnej chemickej látky ako aj pokyny pre 

bezpečné skladovanie a manipuláciu poskytujú karty bezpečnostných údajov, príp. údaje na 
etiketách pôvodných obalov. Inštrukcie, ktoré udáva výrobca je potrebné dodržiavať. Tieto 
údaje by mali byť dostupné všetkých zamestnancom, ktorí na pracovisku prichádzajú do 
kontaktu s chemikáliami.  

Jednotlivé chemikálie si vyžadujú špecifické zaobchádzanie na základe svojich vlastností, 
pre všetky látky však platia základné všeobecné pravidlá skladovania. 

Látky by sa mali skladovať v ich pôvodných obaloch a nepremiestňovať do menších 
nádob, pretože môžu nastať problémy spôsobené nevhodným výberom materiálu skladovacej 
nádoby alebo problémy s identifikáciou látky. Takisto je nevhodné odstraňovať etikety zo 
skladovacích nádob, všetky chemické látky musia byť riadne označené.   

Skladovacie priestory by mali byť dobre vetrateľné miestnosti s podlahou, ktorá 
nedovoľuje presakovanie a mali by sa dať uzamykať, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných 
osôb.  

Niektoré látky sú citlivé na vlhkosť, slnečné žiarenie, teplo alebo nárazy, čo treba brať do 
úvahy pri vytváraní vhodných skladovacích podmienok. Z dosahu chemikálií je nevyhnutné 
odstrániť všetky možné zdroje vznietenia. Nekompatibilné látky, ktoré by mohli spolu 
reagovať, napr. oxidujúce a horľavé látky, kyseliny a kyanidy sa musia skladovať oddelene. 

Na sklade by sa malo držať iba nevyhnutné množstvo chemikálií, potrebné pre 
bezproblémový chod prevádzky. O nákupe, skladovaní, použití a premiestnení látok je 
potrebné robiť presné záznamy.  

Miestnosť, v ktorej sa skladujú jedovaté látky musí byť uzamknutá, zabezpečená proti 
vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá, omamné 
látky a psychotropné látky, potraviny, krmivá, výbušné a horľavé látky.  

Jedovaté látky a prípravky umiestnené v cisternách, veľkokapacitných kontajneroch alebo 
v obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým 
klimatickým podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu týchto látok na okolie a proti 
vniknutiu nepovolaných osôb do týchto priestorov. Množstvo jedov sa musí evidovať. 

V skladovacích priestoroch musia byť k dispozícii adekvátne osobné ochranné pracovné 
prostriedky, skladované mimo dosahu chemikálií a takisto sa tam musí nachádzať hasiaci 
prístroj vhodného druhu. Ako vo všetkých miestach s prítomnosťou chemických látok, aj 
v sklade je zakázané jesť, piť a fajčiť.    

Bezpečný transport chemických látok 
Chemické látky sa musia prevážať oddelene od potravín, vody, krmiva pre zvieratá 

a iných vecí, aby nedošlo k ich kontaminácii a znehodnoteniu. Chemikálie, ktoré môžu 
navzájom reagovať nie je vhodné prepravovať spolu. Preprava chemických látok sa vykonáva 
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hlavne v rámci cestnej a železničnej dopravy. Náklad musí byť primerane zaistený a osoba 
zabezpečujúca prevoz potrebuje poznať hlavné zásady bezpečnej manipulácie s danou 
chemickou látkou, možné riziká vyplývajúce z jej nebezpečných vlastností ako aj spôsob 
reakcie na prípadný únik, požiar alebo výbuch látky.  

Aj počas transportu môže dôjsť k úniku chemickej látky, či už v prípade dopravnej 
havárie alebo v dôsledku nedostačujúceho alebo nevhodného zabezpečenia nákladu. Havária 
v mnohých prípadoch predstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie, najmä ak pri 
nej uniknú kvapalné látky, ktoré môžu kontaminovať spodné vody. O prevážaných látkach je 
potrebné urobiť písomný záznam.  

Bezpečné používanie chemických látok 
Riziko dané používaním látok s nebezpečnými vlastnosťami možno eliminovať ich 

odstránením z výrobného procesu, čo však nie je vždy možné, resp. žiadúce. Inou možnosťou 
je nahradenie týchto látok inými chemikáliami, ktoré  sú menej nebezpečné alebo využitie 
iného, bezpečnejšieho pracovného procesu.  

Ak nie je možné uplatniť substitúciu ani elimináciu nebezpečnej chemickej látky, 
nevyhnutné je aspoň v čo najväčšej miere zredukovať kontakt zamestnancov s ňou 
vytvorením fyzikálnej bariéry medzi užívateľom a látkou (izolácia). 

Na odstránenie a zriedenie výparov látok na pracovisku musí byť zabezpečené primerané 
vetranie pracovných priestorov (→ Klíma, prašnosť).   

Pri práci je potrebné riadiť sa inštrukciami na etikete, resp. karte bezpečnostných údajov. 
Všetky prázdne alebo čiastočne naplnené nádoby obsahujúce chemické látky musia byť pevne 
uzavreté, aby sa zabránilo inhalácii výparov. Ak je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné 
presunúť určité množstvo chemikálie do inej nádoby alebo zásobníka, tieto musia byť 
označené, aby sa dala látka ľahko identifikovať.  

Osobitnú pozornosť treba venovať otváraniu plných zásobníkov, pretože jednotlivé typy 
majú rôzne otváracie zariadenia a pri neopatrnej manipulácii by mohlo dôjsť k vyšplechnutiu 
kvapalnej látky a zasiahnutiu pracovníka. 

Používanie ochranného odevu, rukavíc, okuliarov, príp. iných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov je nevyhnutným predpokladom bezpečnej práce s chemikáliami. 
Typ OOPP sa musí zvoliť na základe vlastností chemických látok, s ktorými pracovníci 
prichádzajú do kontaktu. Napr. maska na ochranu dýchacích orgánov pred prachom nie je 
účinná v prostredí, kde sa vyskytujú výpary chemických látok. Taktiež rukavice vhodné na 
ochranu rúk pri práci s látkami rozpustnými vo vode nemusia poskytovať dostatočnú ochranu 
pred organickými rozpúšťadlami.  

Bezpečná likvidácia chemických látok 
Pri práci s chemickými látkami vznikajú odpady v tuhej, kvapalnej alebo plynnej forme, 

ktoré môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudí. Ich zneškodňovanie závisí od typu 
odpadu, jeho množstva, chemických a fyzikálnych vlastností a toxicity danej látky. 
Najčastejšími metódami spracovania plynných odpadov sú neutralizácia, elektrostatické 
vylučovanie, vyzrážanie, spaľovanie (v prípade horľavých látok) a filtrácia (samotná alebo 
v kombinácii s inými metódami). Kvapalné odpady sa zvyčajne zneškodňujú chemickou 
neutralizáciou, sedimentáciou alebo filtráciou. Na odstránenie rozliatych chemikálií sa 
používajú rôzne absorbčné materiály.   

Všeobecne platí, že pri likvidácii odpadov sa treba riadiť inštrukciami od výrobcu.  
 

Biologický expozičný test 

Biologický expozičný test sa používa na posúdenie úrovne vystavenia zamestnancov 
chemickým faktorom pri pracovnej činnosti. Chemické látky alebo ich produkty látkovej 
premeny v ľudskom organizme (metabolity) sa stanovujú analyzou z rôznorodého 
biologického materiálu. Väčšinou sa stanovujú v moči alebo krvi, menej často v inom 
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biologickom materiále (stolici, vlasoch, nechtoch). Niektoré látky je možné stanoviť vo 
vydychovanom vzduchu, napr. oxid uhoľnatý. 

Pri stanovovaní škodliviny sa vzorky odoberajú zvyčajne na konci alebo začiatku zmeny, 
príp. priebežne počas zmeny. Na hodnotenie expozície je možné využiť aj sledovanie zmien, 
ktoré škodlivina v organizme vyvoláva, napr. zmeny v aktivite enzýmov, zmeny 
v metabolizme rôznych látok, bunkách alebo tkanivách. Metódy používané pri biologických 
expozičných testoch musia byť diagnosticky špecifické a dostatočne citlivé, prijateľné pre 
zamestnancov a uskutočniteľné pre lekárov. 

Výsledky biologických expozičných testov sa porovnávajú so záväznými biologickými 
medznými hodnotami, ktoré sa nesmú prekročiť vôbec alebo indikatívnymi biologickými 
medznými hodnotami, ktorých prekročenie upozorňuje na pravdepodobnosť zvýšeného 
vystavenia zamestnancov chemickým faktorom. Pre zamestnávateľa sú signálom na zlepšenie 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia a prevenciu chorôb z povolania. Záväzná 
biologická medzná hodnota sa stanovuje pre olovo a jeho iónové zlúčeniny (nesmie prekročiť 
700 μg Pb na liter krvi).  

Vzťah medzi koncentráciou karcinogénu alebo mutagénu v pracovnom ovzduší a  
koncentráciou karcinogénu alebo mutagénu alebo ich metabolitov v biologickej vzorke 
charakterizuje expozičný ekvivalent. Na jeho základe sa určuje zaťaženie organizmu výlučne 
pri expozícii vdychovaním. 

 
CAS číslo 

CAS je tím vedcov zaoberajúci sa sumarizáciou informácií z publikovanej odbornej 
literatúry. Sídlo CAS je v Ohiu (Columbus) a je divíziou American Chemical Society. Od 
roku 1907 CAS zozbieral odborné články z viac ako 40 000 vedeckých časopisov, najmä 
z oblasti chémie a prírodných vied.  

Výnimočné postavenie získal vďaka CAS registru, ktorý je najväčšou databázou 
informácií o chemických látkach na svete. Ak sa vyskytne zmienka o novej chemickej látke, 
do CAS registra sa pridajú jej identifikačné údaje (napr. molekulová štruktúra, systematický 
názov ai.) a priradí sa jej jedinečné CAS číslo (CAS Registry Number). Jedinečné tým, že je 
nezávislé od chemickej štruktúry, systematického, obchodného alebo triviálneho názvu. 
Predpokladom na jeho získanie je publikovanie informácií o chemickej látke v odbornej 
literatúre. 

V súčasnosti CAS register obsahuje informácie o viac ako 23 miliónoch organických, 
anorganických látkach, kovoch, koordinačných zlúčeninách, proteínoch, polyméroch a iných, 
pričom každým rokom sa rozširuje o približne 4 000 nových chemických látok.  

CAS číslo môže obsahovať 5 až 9 číslic rozdelených do troch častí, napr. 58-08-2 je CAS 
číslo kofeínu. Umožňuje presne identifikovať látku, nehovorí však nič o jej koncentrácii alebo 
zložení zmesi. Preto sa napr. číslo 7647-01-0 (platí pre kyselinu chlórovodíkovú) uvedie na 
zásobníkoch obsahujúcich bezvodý chlorovodík, jeho vodný roztok ako aj roztok kyseliny 
chlórovodíkovej v dietyléteri. Na druhej strane sa CAS číslo využíva na identifikáciu látok 
nezávisle od chemickej nomenklatúry vo vedeckých kruhoch, mnohých databázach, priemysle 
i rôznych regulačných  dokumentoch. Tým  sa odstráni nejednotnosť v pomenovaní, pretože 
ak má napr. acetón a dimetyl ketón rovnaké CAS číslo,  je zrejmé, že ide o tú istú látku, len 
ináč pomenovanú. 

 
Dráždivá látka 

Viaceré chemické látky majú výrazný dráždivý účinok pri priamom styku s pokožkou 
alebo sliznicou, pri zasiahnutí očí, požití alebo vdýchnutí. Tento účinok môže byť akútny pri 
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vysokej úrovni jednorazovej expozície alebo chronický, vyplývajúci z dlhodobej expozície 
nízkou hladinou látky. 

Dráždivým účinkom chemikálií býva najčastejšie vystavená pokožka rúk. Pri styku 
s chemickou látkou môže dôjsť k zafarbeniu pokožky, sčervenaniu, olupovaniu, tvorbe 
rôznych pľuzgierov, mokvaniu alebo naopak silnému vysušeniu rúk, tvorbe ekzémov atď. 
Týmto zmenám sa však dá väčšinou predchádzať používaním ochranných rukavíc, 
dôkladným umytím rúk po skončení práce a ich ošetrením regeneračným krémom.  

Plynné alebo prchavé látky  môžu podráždiť oči, čo vedie k ich slzeniu, začervenaniu, 
bolesti či opuchu. Inhaláciou sa dostávajú aj do dýchacích ciest. Najčastejšie sa vyskytujú 
poškodenia po inhalácii chlóru, amoniaku, oxidov dusíka, oxidu siričitého, pesticídov 
a konzervačných látok.  

Menej často sa dráždivý účinok chemických látok prejavuje pri ich požití.  
 

EC čísla 

EC číslo je číslo Európskeho spoločenstva, ktoré majú chemické látky uvedené 
v zoznamoch EINECS a ELINCS. EINECS číslo je číslo priradené chemickej látke, ktorá sa 
nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS).  

EINECS vznikol na základe rozhodnutia Európskej komisie č. 81/437/EEC. Sú v ňom 
spísané všetky chemické látky, ktoré boli uvedené na trh v Európe medzi 1.januárom 1971 
a 18.septembrom 1981. Zoznam obsahuje 100 196 rôznych látok a to chemikálií, látok 
vyrobených z prírodných produktov chemickými modifikáciami alebo čistením (kovy, 
nerasty, cement, rafinovaný olej a plyn), látky vyrobené zo zvierat a rastlín, aktívne látky 
prípravkov na ochranu rastlín, liekov, hnojív a kozmetických výrobkov, potravinové prísady, 
niekoľko prírodných polymérov, niektoré odpady a vedľajšie produkty (môžu to byť zmesi 
rôznych chemikálií vyskytujúcich sa v prírode alebo vzniknuté ako nezamýšľaný výsledok 
výrobného procesu). 

Medzi existujúce látky nepatria syntetické polyméry (registrované v EINECS podľa 
svojich východiskových monomérov), zámerne pripravené zmesi, potraviny, krmivá, zliatiny 
a väčšina surovín vyskytujúcich sa v prírode (vrátane uhlia a väčšiny rúd).  

Pre chemické látky ohlásené po septembri 1981 sa vytvoril zoznam ELINCS tzn. 
Európsky zoznam ohlásených chemických látok (European List of Notified Chemical 
Substances). ELINCS číslo je číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v tomto 
zozname.  

Za nové látky sa nepovažujú polyméry, ak  sú ich monomérne jednotky uvedené 
v zozname EINECS a tiež hydratované formy chemických látok uvedených v EINECS. Napr. 
polyvinylchlorid s číslom CAS 9002-86-2 nie je v EINECS uvedený, ale vinylchlorid s číslo 
CAS 75-01-4 sa v ňom nachádza. Polyvinylchlorid sa preto nepovažuje za novú chemickú 
látku. 

 
Jedovatá látka 

Jed je biologicky aktívna látka, ktorá v malých dávkach po vniknutí do organizmu 
vyvoláva rôzne ťažké poruchy, často končiace smrťou a je uvedená v špeciálnom zozname 
jedov.  

V súčasnosti sa jedy rozdeľujú podľa pôvodu na: 
-  prírodné 

-    z vyšších a nižších živočíchov (napr. plazy, pavúky, hmyz), 

       -    z vyšších a nižších rastlín (napr. opiáty, glykozidy, mykotoxíny, alkaloidy), 
       -    minerálneho pôvodu (napr. olovo, ortuť, arzén), 
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- syntetické – všetky toxické látky umele pripravené, napr. pesticídy, konzervačné látky ai. 
Jedovaté látky (jedy) boli súčasťou života ľudí už od čias starých Egypťanov, ktorí 

poznali účinok zlúčenín olova, medi či antimónu. Jedy sa často používali na dosiahnutie 
politických cieľov, odstránenie nepohodlných osôb alebo vo vojnách. 

Prvýkrát rozdelil jedy podľa ich pôvodu grécky lekár Discorides (50 rokov pred Kr.) a to 
na rastlinné, živočíšne a minerálne. Toto delenie sa používalo až do 16.storočia. S rozvojom 
priemyselnej výroby súvisí vznik štvrtej skupiny tzv. syntetických jedov. 

Takmer každá látka môže pôsobiť ako jed v závislosti od použitého množstva. Vo  
všeobecnosti za látky škodlivé zdraviu možno označiť mnoho látok, ktoré spôsobujú škody na 
zdraví, ale v menšom rozsahu ako jedy. Škodliviny (škodlivé látky) spôsobujú vážne 
poškodenie organizmu, po dlhšom kontakte vyvolávajú choroby z povolania a vo 
výnimočných prípadoch zapríčiňujú smrť. 

Existujú látky, ktoré už vo veľmi malých dávkach poškodzujú zdravie človeka. Patria 
k nim napríklad kyanovodík, oxid uhoľnatý alebo arzén. Avšak niektoré látky sú v malých 
množstvách neškodné, resp. žiadúce pre ľudský organizmus. Mikroelementy ako chróm, 
kobalt, nikel, zinok, mangán alebo meď sú v stopových koncentráciách nevyhnutné pre 
mnohé fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Vo vysokých dávkach sú však tieto 
prvky, resp. ich zlúčeniny toxické. Príkladom môže byť dvojitý účinok zinku. 

Zinok prispieva k správnemu fungovaniu cievneho systému, podporuje funkciu inzulínu, 
posilňuje imunitu, je súčasťou mnohých enzýmov, udržiava zdravú kožu. Roztavený zinok 
a jeho zliatiny však spôsobujú tzv. zlievárenskú horúčku. Jej príčinou je alergická reakcia na 
denaturáciu bielkovín v dôsledku pôsobenia oxidu zinočnatého. Prejavuje sa sladkou chuťou 
v ústach, bolesťami hlavy, kašľom, triaškou a horúčkou. Podobná profesionálna otrava sa 
vyskytuje aj pri spracúvaní ďalších kovoch, napr. kadmia, kobaltu, medi, železa a niklu. 

O niektorých látkach možno teda povedať, že kým v minimálnom množstve sú pre 
organizmus potrebné, väčšie dávky už pôsobia škodlivo a po prekročení určitej hranice môžu 
spôsobiť až smrť. Toto platí napr. aj pre chlorid sodný (kuchynská soľ). V ľudskom tele riadi 
rovnováhu kyselín a zásad, aktivuje esenciálne enzýmy a podieľa sa na mnohých iných 
procesoch. Normálna denná dávka soli je 3 - 7g. Pri jej nadmernej konzumácii pôsobí 
škodlivo a zvyšuje krvný tlak. Vo vysokých dávkach má toxický účinok. Letálna dávka pre 
človeka s hmotnosťou 70 kg je asi 200 - 280g. 

S jedovatými látkami a prípravkami používanými pri práci môže manipulovať iba 
odborne spôsobilá osoba 

 
Karcinogénna látka 

Látka, ktorá pri vdychovaní alebo požití alebo vstrebaní pokožkou môže vyvolať 
rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt sa označuje ako karcinogénna. 

 Už začiatkom 18. storočia sa u robotníkov pracujúcich v závodoch na výrobu rôznych 
produktov suchej destilácie uhlia pozoroval vznik kožných karcinómov. Rôzne typy nádorov 
boli zistené aj u robotníkov v závode na výrobu anilínu, pričom karcinogénny účinok anilínu 
sa prejavil aj u obyvateľov, ktorí bývali v blízkosti závodu. Rakovinu ako profesionálne 
ochorenie kominárov popísal v roku 1775 anglický lekár Percival Pott. Prvýkrát bol však 
experimentálne vznik karcinómu dokázaný až v roku 1914, kedy japonskí výskumníci 
natierali ucho králika dostatočne dlhú dobu kamenouhoľných dechtom, čo vyvolalo 
ochorenie. Neskôr bola dokázaná karcinogenita ďalších látok a to sadzí, nafty, arzénu, anilínu,  
benzidínu, chrómu, niklu a iných. Karcinogénny účinok sa preukázal pri mnohých 
pesticídoch, napr. arzénových pesticídnych prípravkoch používaných na postrek viniča. 
U vinohradníkov, ktorí s nimi prišli do kontaktu sa zistil výskyt rakoviny kože, pľúc a pečene.  

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on 
Cancer - IARC) delí látky podľa ich schopnosti vyvolávať rakovinu do štyroch skupín: 
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Skupina 1 – látky, o ktorých je dostatočne dokázané, že sú karcinogénne pre ľudí; 
Patria k nim napr. arzén, benzén, metylmetyléter, azbest, vinylchlorid, sadze, technický 

chlór, decht, izopropylalkohol. 
Skupina 2 – látky, ktoré sú pravdepodobne karcinogénne pre ľudí; 
Zaraďujú sa sem látky, u ktorých sa dokázal vyšší stupeň karcinogenity – skupina 2A 

(pravdepodobné) napr.nikel, kadmium a látky s dokázaným nižším stupňom karcinogenity 
– skupina 2B (možné) napr.berýlium, tetrachlórmetán, etylénoxid, polychlorované 
bifenyly 
Skupina 3 – látky, ktoré sa zatiaľ nedajú hodnotiť pre nedostatok dôkazov 
o karcinogenite; 
Sú to napr. DDT, chloroprén, hexachlórcyklohexán (technický produkt HCH), olovo, 

styrén, trichlóreylén 
Skupina 4 – látky pravdepodobne nekarcinogénne. 
Toto delenie používa väčšina európskych štátov, v legislatíve SR sa zatiaľ používa 

delenie karcinogénov na dokázané a pravdepodobné.  
Dokázaný karcinogén spôsobuje u osôb vystavených jeho účinku ochorenia na rakovinu, 

kým pravdepodobný karcinogén dokázateľne spôsobuje ochorenie na rakovinu 
u experimentálnych zvierat, ale údaje o účinku na osoby nie sú k dispozícii. Za karcinogény 
v pracovnom prostredí sa považujú chemické, biologické a fyzikálne faktory pracovného 
prostredia, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť nádorové ochorenia zamestnancov, ktorí sú 
pri práci vystavený ich pôsobeniu. Ich účinok býva výrazne oneskorený, od začiatku 
expozície po prejavy ochorenia môžu uplynúť aj desiatky rokov. 

Medzi pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity patrí najmä výroba auramínu, 
práca spojená s vystavením zamestnancov polycyklickým aromatickým uhľovodíkom 
nachádzajúcim sa v uhoľných sadziach, dechte, smole, dyme a prachu Ďalej silno acidický 
proces pri výrobe izopropylalkoholu, pracovné činnosti spojené s vystavením zamestnancov 
prachu, dymu a aerosólom, ktoré vznikajú počas praženia a elektro-rafinovania medeno-
niklového kamienku, práca, pri ktorej dochádza k vystaveniu zamestnancov prachu z rôznych 
druhov tvrdého dreva a práca s cytostatikami. 

Za najzávažnejší faktor vyvolávajúci rakovinu je považovaný azbest. Vďaka svojim 
mimoriadnym vlastnostiam mal v minulosti rozsiahle použitie pri výrobe azbesto-
cementových panelov, protipožiarnych izolačných materiálov a nehorľavých textílií v rôznych 
oblastiach priemyselných činností. Prvé správy o škodlivosti azbestu sa objavili už na konci 
devätnásteho storočia. U pracovníkov vystavených negatívnym účinkom azbestových vlákien 
sa prejavoval dráždivý kašeľ, tlak v hrudníku, zhoršujúca sa dýchavičnosť až srdcovo-pľúcna 
nedostatočnosť označená ako pľúcna azbestóza. Okrem nej môžu pri dlhodobej expozícii 
azbestu vznikať rôzne väzivovité útvary na pohrudnici a zhubné bujnenie (rakovina pľúc, 
mezoteliom pohrudnice a pobrušnice). V roku 1930 Anglicko uznalo ako prvé na svete 
azbestózu za chorobu z povolania, v Československu bola uznaná v roku 1947. 

 Napriek tomu, že v súčasnosti už 27 krajín zakázalo používanie azbestu, každoročne 
pribúda množstvo nádorových ochorení spôsobených práve expozíciou azbestovým vláknam. 
Výskyt ochorení súvisí s dlhou latentnou dobou, ktorá je 30 až 40 rokov. Pri sanácii, údržbe 
a opravách budov, zariadení a strojov, ktoré obsahujú azbest sa z hľadiska ochrany zdravia  
musia dodržiavať prísne opatrenia. Je potrebné určiť prítomnosť azbestu v používaných 
zariadeniach alebo budovách, obsah azbestových vlákien v ovzduší na pracovisku a ak je to 
možné, zabezpečiť jeho odstránenie alebo používanie adekvátnych ochranných pracovných 
prostriedkov a oblečenia. 
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Karta bezpečnostných údajov 

Karta bezpečnostných údajov je súhrn identifikačných údajov o výrobcovi alebo 
dovozcovi, o nebezpečnej látke alebo prípravku a údajov potrebných pre ochranu zdravia 
človeka alebo životného prostredia. 

Kartu bezpečnostných údajov chemickej látky alebo prípravku vyhotovuje výrobca, 
dodávateľ alebo distributér, ak je daná látka nebezpečná pre ľudí alebo životné prostredie. Je 
určená užívateľovi, ktorému môže byť odovzdaná na papieri alebo v elektronickej forme. 
Karta bezpečnostných údajov musí byť dostupná všetkým zamestnancom pracujúcim 
s nebezpečnými chemickými látkami. Výrobca, dovozca alebo distributér musia poskytovať 
príjemcovi aj všetky nové informácie o danej látke. 

Karty bezpečnostných údajov sa vypracúvajú v zmysle požiadaviek EÚ. Musia 
obsahovať nasledujúce položky: 
- identifikácia výrobcu, 
- chemický alebo obchodný názov a informácie o zložení látky alebo prípravku, 
- identifikácia vlastností chemickej látky alebo prípravku, 
- pokyny pre bezpečné zaobchádzanie,  
- údaje o opatreniach na ochranu zdravia pri práci, 
- pokyny pre prvú pomoc, 
- opatrenia pri horení a požiaroch, 
- opatrenia pre havarijný únik chemickej látky, 
- pokyny pre manipuláciu a skladovanie, 
- údaje o fyzikálnych a chemických vlastnostiach, 
- údaje o stabilite a reaktivite. 
- údaje o toxikologických vlastnostiach, 
- údaje o ekotoxikologických vlastnostiach, 
- metódy zneškodnenia a likvidácie, 
- pokyny pre prepravu, 
- výstražné symboly, nápisy a pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, 
- ďalšie informácie podľa potreby, napr. dátum vyhotovenia, odporúčané   použitie. 

 
Kombinované účinky xenobiotík 

Ak je človek počas pracovného procesu vystavený pôsobeniu určitých látok 
neovplyvňujúcich jeho organizmus samostatne, ale dochádza k ich kombinovanému účinku, 
ktorý je výsledkom fyzikálnych a chemických interakcií, enzýmovej indukcie, aktivácie 
alebo inhibície alebo iných vzťahov. Môže nastať niekoľko prípadov a to buď je ich 
vzájomný účinok aditívny alebo synergický. Ďalšími možnosťami sú potenciovanie 
a antagonizmus. 

Kombinovaný účinok viacerých látok na organizmus sa hodnotí ako aditívny, keď sa 
nepozoruje potenciovanie ich účinku, látky sa vzájomne k sebe, ako aj k svojom účinkom na 
organizmus správajú indiferentne. 

Potenciovanie vzniká vtedy, keď je účinok kombinácie viacerých látok silnejší ako 
aditívny. Významne sa to prejavuje pri mutagenéze (inhibícia reparačných mechanizmov 
DNA pôsobením niektorých látok). Pri antagonizme sa účinok jednej látky vplyvom druhej 
oslabuje alebo úplne zanikne (napr. účinok ortuti a selénu u zvierat). Látky rušiace toxický 
účinok iných látok sa nazývajú antidóta (protijedy). Ak dve látky podané súčasne svoj účinok 
znásobujú vzniká synergický účinok. Najčastejšie sa však látky správajú indiferentne, čiže 
vzájomne sa neovplyvňujú. 
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Kumulatívny účinok 

Pri opätovných expozíciách dochádza ku kumulácii látok v tele, a to tým skôr, čím sú 
častejšie a väčšie expozície, čím sú kratšie intervaly ponechané k degradácii škodliviny a čím 
sa jej organizmus ťažšie zbavuje. Ďalšia expozícia zvyšuje koncentráciu xenobiotika 
zachovaného z predchádzajúcich expozícií. Teoreticky nikdy nie je možné dosiahnuť 
pôvodný stav.  

Na základe toho boli odvodené najvyššie prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov 
chemickým faktorom pri práci (→ Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia). Po dobu 
zamestnania dochádza pri pravidelnej expozícii k ustáleniu určitej priemernej stálej hladiny 
látky v organizme, ktorá neznamená ohrozenie zdravia pri dodržiavaní nevyhnutných 
bezpečnostných opatrení.  

Jednotlivé látky majú rôznu schopnosť akumulácie v tkanivách ľudského organizmu. 
Z tohto hľadiska je významná najmä ich rozpustnosť v tukoch, resp. vo vode. Látky ako napr. 
DDT alebo HCH sú rozpustné v tukoch a prakticky nerozpustné vo vode, čo umožňuje ich 
akumuláciu v tkanivách. Hromadiť sa môžu aj v biologicky dôležitých orgánoch (mozog, 
pečeň), ktoré sú na ne citlivé. 

Niektoré látky majú výrazný sklon ukladať sa v tkanivách. Napríklad fluoridy sa ukladajú 
v kostiach, čo vedie k ich zhrubnutiu (osteopertóza) alebo v zuboch, čo spôsobuje biele 
kriedové škvrny.  Medzi látky rozpustné v tukoch patria aj vitamíny A, D, K a E, s čím súvisí 
možnosť predávkovania tzv. hypervitaminózy. Ak človek prijme nadbytok vitamínov 
rozpustných vo vode (vitamín C, B), telo ho dokáže vylúčiť, zatiaľ čo vitamíny rozpustné 
v tuku sa akumulujú v tele. 
 
Letálna dávka  

Letálna dávka je také množstvo jedu (škodliviny), ktoéý spôsobí smrť určitému počtu 
pokusných zvierat za presne určených podmienok. Označuje sa LD (dosis letalis) a udáva sa 
v mg.kg-1 (miligramy, prípadne gramy látky na kilogramy hmotnosti tela). Napr. LD50 udáva 
množstvo škodliviny, ktoré spôsobí uhynutie 50% pokusných zvierat. LD100 určuje dávku 
toxickej látky, pri ktorej uhynú všetky pokusné zvieratá. Často sa používa stredná smrtiaca 
dávka DLM (dosis letalis media), ktorá sa získa ako priemernú hodnotu z niekoľkých 
pokusov po štatistickom vyhodnotení dosiahnutých výsledkov. 

Na základe hodnoty LD50 možno približne vyjadriť stupeň toxicity látok. Čím je hodnota 
LD nižšia, tým je látka toxickejšia. Napr. kým pre glycerín je letálna dávka 28g/kg tzn., že je  
prakticky netoxický, kyanid draselný má LD50 len 13mg/kg, čo znamená, že ide o veľmi 
toxickú látku.  

Určiť stupeň toxicity látky umožňuje aj letálna koncentrácia, čo je koncentrácia 
škodliviny, ktorá spôsobí smrť určitému počtu pokusných zvierat za presne určených 
podmienok. Čím nižšia je jej hodnota, tým je látka toxickejšia. Zvyčajne sa pri chemických 
látkach udáva LC50, pri ktorej uhynie 50% testovaných organizmov, príp. LC100  čo je 
absolútna letálna koncentrácia, pri ktorej uhynie 100% testovaných organizmov. 

 
Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti  

Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (IFCS - International Forum for Chemical 
Safety) bolo založené na Medzinárodnej konferencii chemickej bezpečnosti v Štokholme 
v apríli roku 1994. Je to v podstate neinštitucionálna dohoda reprezentantov vlád pre 
poradenské aktivity, odporúčania pre vlády, medzinárodné organizácie, medzivládne 
inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú chemickou bezpečnosťou 
z hľadiska hodnotenia chemického rizika a environmentálne zdravého riadenia chemických 
látok. 
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Medzinárodný program chemickej bezpečnosti  

Medzinárodný program chemickej bezpečnosti (IPCS - International Programme on 
Chemical Safety) je spoločný program troch organizácií: International Labour 
Organization (ILO), World Health Organization (WHO) a United Nations Environment 
Programme (UNEP) vykonávajúcich aktivity v oblasti chemickej bezpečnosti. Bol vytvorený 
v roku 1980 a medzi jeho hlavné priority patria 
- rozšírenie a urýchlenie medzinárodné hodnotenia chemických rizík, 
- harmonizácia klasifikácie a označovania, 
- výmena informácií o toxických chemických látkach a chemických rizikách, 
- založenie programov znižovania rizika, 
- posilnenie národných kapacít a kapacít pre riadenie chemických látok, 
- prevencia nezákonnej prepravy toxických a nebezpečných produktov. 

IPCS má vykonávať a rozširovať vyhodnocovanie účinkov chemických látok na zdravie 
človeka a kvalitu prostredia. Podporné činnosti zahŕňajú rozvoj epidemiologických 
experimentálnych metód hodnotenia rizík, ktoré by mohli produkovať medzinárodne 
porovnateľné výsledky a podpora výchovy pracovníkov v oblasti toxikológie ako aj podpora 
výskumu. K ďalším aktivitám IPCS patria: rozvoj know-how pre zvládanie chemických 
havárií, koordinácia laboratórneho testovania a epidemiologických štúdií a podpora výskumu 
zameraného na mechanizmy biologických účinkov chemických látok. 

 
Monitoring expozície chemickým látkam 

Chemické látky sa v pracovnom prostredí vyskytujú v pevnom, kvapalnom aj plynnom 
stave. Ich koncentrácia v ovzduší závisí od fyzikálno-chemických vlastností látky, zdroja 
škodlivín, používaného pracovného procesu, spôsobu vetrania a teploty a vlhkosti vzduchu. 
Na vyhodnotenie miery rizika ohrozenia zdravia pri vykonávanej práci sa meria ich 
koncentrácia v pracovnom ovzduší.  

Pri odbere vzoriek sa zohľadňujú niektoré dôležité faktory: 
- zdroj a spôsob šírenia škodlivín,  
- fyzikálne a chemické vlastnosti chemickej látky, 
- toxicita látky (čím je toxickejšia, tým sa musia vykonávať častejšie a dôkladnejšie    

odbery), 
- spôsob expozície, 
- intenzita expozície (môže sa meniť v priebehu dňa, resp. pracovnej smeny, odber vzorky 

v krátkom časovom intervale nemusí zodpovedať celkovej situácii), 
-  pohyb pracovníkov na pracovisku, 
- druh činnosti (niektorí pracovníci môžu byť na základe vykonávanej aktivity viac 

ohrození ako ostatní), 
-  spôsob a účinnosť vetrania, 
-  mikroklíma a vonkajšie poveternostné podmienky, 

Vykonávajú sa stacionárne (stabilne na jednom mieste, do úvahy sa berie kolektívna 
expozícia) alebo osobné odbery (stanovujú sa priemerné koncentrácie v dýchacej zóne 
pracovníka). Podľa doby odberu sa rozoznávajú dlhodobé a krátkodobé odbery. Dlhodobé 
odbery s dĺžkou 10 minút až niekoľko hodín sa využívajú na stanovenie priemerných 
koncentrácii škodlivín, ktoré majú prevažne chronický a kumulatívny účinok. Krátkodobé 
odbery trvajúce 1 až 10 minút slúžia najmä na zistenie úniku škodlivín a stanovenie 
koncentrácií látok s prevažne akútnym toxickým alebo dráždivým účinkom (→ Metódy 
meranie prašnosti ovzdušia na pracovisku). 
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Koncentrácia škodlivín sa vyjadruje ako hmotnosť škodliviny v objemovej jednotke 
vzduchu (mg.m-3, μg.m-3) alebo ako objem škodliviny v objemovej jednotke vzduchu (ppm - 
pars per milion alebo ppb - pars per bilion). Zistená koncentrácia chemických látok 
v pracovnom ovzduší sa hodnotí na základe priemerných a hraničných hodnôt NPHV (→ 
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia).  

Stacionárne meranie úrovne znečistenia pracovného ovzdušia je významným nástrojom 
hodnotenia rizík a pomáha definovať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia 
pracovníkov.  

Osobný monitoring slúži na určenie úrovne vystavenia zamestnancov chemickým látkam. 
Zamestnanec má odberový prístroj v priebehu celej zmeny, vrátane prestávok a prerušení 
práce, takže zachytené vzorky reálnejšie demonštrujú množstvo chemikálií v inhalovanom 
vzduchu. Zistené hodnoty umožňujú posúdiť, či sú zavedené opatrenia na ochranu 
zamestnancov pred účinkami chemických látok dostatočné a či namerané údaje vyhovujú 
národným normám.  

Na kontrolu znečistenia ovzdušia na pracovisku sa používajú elektronické a optické 
prístroje a prístroje na chemickom alebo kombinovanom princípe. Jednoduchým, ľahko 
prenosným prístrojom je farebná detekčná trubička na priame zisťovanie koncentrácie 
jednoduchých chemických látok alebo zmesí (napr. uhľovodíkov) vo vzduchu. Špecifické 
množstvo vzduchu prechádza trubičkou, pričom chemická látka umiestnená v trubičke reaguje 
so škodlivinou, čo spôsobí farebnú zmenu a na jej základe sa určí množstvo škodliviny vo 
vzduchu. Iné prístroje indikujú úroveň znečistenia ovzdušia prostredníctvom digitálnej alebo 
analógovej stupnice (číselníka). Optické prístroje poskytujú informácie o veľkosti častíc 
a množstve prachu v pracovnom ovzduší. Niektoré zariadenia obsahujú chemické senzory, 
špecifické pre chemikálie ako sú oxid uhoľnatý, sírovodík, horľavé plyny, chlór ai. Slúžia na 
detekciu úniku látok alebo zhodnotenie situácie pred vstupom zamestnancov do uzavretého 
priestoru alebo na miesto havárie. Užitočné sú aj prenosné plynové chromatografy 
a infračervené analyzátory, ktoré umožňujú stanoviť koncentráciu viacerých chemických 
látok v ovzduší.      

Ak sa vyžaduje nepretržité zaznamenávanie hodnôt, výhodné sú priame metódy, kedy sa 
koncentrácia látok dá určiť rovno na pracovisku pomocou vhodne zvolených prístrojov. Často 
sa používajú aj nepriame metódy, čo znamená, že odobraté vzorky sa následne laboratórne 
analyzujú s využitím gravimetrických a chemických metód. Pri odbere vzoriek vzduch 
prechádza cez zachytávacie médium, ktorým môže byť filter u aerosólov, absorbent alebo 
chemický roztok podľa typu zachytávanej látky.  

Monitorovanie koncentrácie škodlivín v pracovnom ovzduší nie je vždy postačujúce. U 
mnohých ľudí je exponovaná koža, čo pri schopnosti viacerých látok penetrovať kožou 
zvyšuje celkovú expozíciu človeka. Relevantné informácie sa v týchto prípadoch dosiahnu 
zisťovaním úrovne chemických látok v biologickom materiále (→ Biologický expozičný test).   

 
Mutagénna látka 

Mutagénna látka zvyšuje výskyt mutácií vyskytujúcich sa spontánne v ľudskej 
populácii. Môže spôsobiť trvalé genetické zmeny v bunkách (mutácie) alebo zmeny, ktoré sa 
objavia počas normálneho rastu organizmu. Negatívny účinok chemickej látky sa prejaví buď 
v somatických alebo pohlavných bunkách. Ak sú postihnuté pohlavné bunky, mutagénny 
účinok sa prenáša aj na ďalšiu generáciu. Mutagénne látky spôsobujú zmenu dedičných 
vlastností a vyvolávajú kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v genetickej informácii, čím 
dochádza  ku genetickému poškodeniu. Somatické mutácie môžu iniciovať nádorový proces, 
urýchľujú rozklad buniek, a tým aj starnutie organizmu.  

    Sú známe tri typy mutagénov a to fyzikálne, chemické a biologické. K fyzikálnym 
mutagénom patria najmä rőntgenové (X) lúče ako aj iné formy ionizujúceho žiarenia, taktiež 
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ultrafialové lúče. Chemické mutagény sú najrozšírenejšie, ide o veľkú skupinu látok 
používaných v rôznych oblastiach života. Patria k nim aj niektoré liečivá (cytostatiká 
a imunosupresívne látky, ale aj niektoré antibiotiká či psychofarmaká). Predstaviteľmi 
biologických mutagénov sú napr. niektoré vírusy.  

Experimentálne sa dokázala súvislosť medzi mutagénnym a karcinogénnym účinkom. 
Výskumy v tejto oblasti ukazujú, že 80 až 90 % karcinogénnych látok má zároveň aj 
mutagénny účinok (→ Karcinogénna látka).  

 
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia  

Ak sa na pracovisku vyrábajú, používajú, skladujú, prepravujú či zneškodňujú chemické 
látky alebo tieto látky vznikajú počas pracovnej činnosti, ide o pracovisko s výskytom 
chemických faktorov.  

Úroveň chemických faktorov na pracovisku s ich výskytom charakterizujú najvyššie 
prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov týmto faktorom pri práci. NPHV je limitná 
hodnota koncentrácie plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom 
ovzduší. 

Existujú NPHV hraničná a priemerná. NPHV priemerná sa nesmie prekročiť 
v celozmenovom priemere, ktorý predstavuje časovo-vážený priemer hodnôt koncentrácií 
chemických faktorov nameraných počas referenčného časového intervalu v dýchacej zóne 
zamestnanca. Vzťahuje sa na osemhodinovú pracovnú dobu a 40-hodinový pracovný týždeň. 
NPHV hraničná sa nesmie prekročiť vôbec. 

NPHV plynom, parám a pevným aerosólom sú stanovené nezávisle od teploty a tlaku 
vzduchu v ml na m3 (ppm – pars per milion) a závisle od týchto premenných v mg na m3 pri 
teplote 20°C a tlaku 101,3kPa.  

NPHV pevným aerosólom sa stanovujú ako celozmenové priemerné hodnoty vystavenia 
celkovej koncentrácii pevného aerosólu (NPHVc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPHVr). 
Respirabilná frakcia je podiel častíc, ktoré vzhľadom na svoje rozmery môžu prenikať až do 
pľúcnych alveol. Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorej hrúbka je menej ako 3μm, 
dĺžka vlákna je väčšia alebo rovná 5μm a pomer dĺžky a hrúbky je 3:1. 

NPHV sa určujú pre jednotlivé látky, v praxi sa však vyskytujú ich rôznorodé zmesi. Ak 
sa vyskytujú v pracovnom ovzduší viaceré chemické faktory, ktorých účinky sa vzájomne 
zosilňujú, NPHV sa stanoví výpočtom z NPHV jednotlivých faktorov, pričom dodržiavanie 
povolených hodnôt sa posudzuje  podľa vzorca 

1...
2

2

1

1 ≤+++
n

n

NPHV
C

NPHV
C

NPHV
C , 

kde C1 až Cn sú namerané priemerné koncentrácie jednotlivých škodlivín 
NPHV1 až NPHVn sú hodnoty priemerných NPHV jednotlivých škodlivín. 
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia sa stanovujú na základe výskumov. Koncentrácia 

akej môžu byť ľudia vystavení bez rizika ohrozenia zdravia závisí od konkrétnej situácie. Iná 
je pre pracovné ovzdušie, iná pre voľné mestské ovzdušie. Expozícia na pracoviskách pôsobí 
na zdravých ľudí totiž len obmedzený čas, kým v obytnej zóne miest je nepretržitá a pôsobí aj 
na deti, tehotné ženy, starých a chorých ľudí. 

V súčasnosti sú hodnoty NPHV známe pre viac ako 2000 škodlivín. Známych je okolo 10 
miliónov látok a každoročne pribúda množstvo nových látok, pričom NPHV sa určí len 
pre zlomok z nich, pretože je to časovo i ekonomicky veľmi náročné. Základom pre 
stanovenie NPHV je fakt, že každá látka má určitú prahovú koncentráciu, nad ktorou sa 
prejaví účinok danej látky. Platí to pre mnohé toxické anorganické látky (napr. ťažké kovy, 
kyanidy). U karcinogénnych, teratogénnych alebo mutagénnych látok je však biologicky 
účinné každé množstvo škodliviny, ktoré sa do organizmu dostane (bezprahový účinok). Preto 
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sa prijalo hodnotenie na základe tzv. prijateľného rizika podľa odporúčaní WHO. Pre 
karcinogény a mutagény, pre ktoré nie sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty vzhľadom na 
ich predpokladané bezprahové účinky (napr. pre azbest), sa určujú hodnoty TSH (→ 
Technické smerné hodnoty). 

 
Ochrana zdravia zamestnancov pred chemickými škodlivinami 

Základom ochrany zamestnancov pred negatívnym pôsobením chemických látok je 
podrobné poznanie ich fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností. Len tak je 
možné zaviesť primerané preventívne opatrenia, technické aj organizačné. Významnými 
opatreniami sú aj používanie OOPP a dodržiavanie osobnej hygieny na pracovisku. Osoby, 
ktoré pracujú s chemickými škodlivinami by sa mali podrobovať aj pravidelným 
preventívnym lekárskym prehliadkam. 

Ak je to možné, nebezpečná chemická látka by mala byť vylúčená z pracovného procesu, 
prípadne nahradená inou, menej škodlivou. Tak je to napr. u niektorých organických 
rozpúšťadiel (benzén, tetrachlorometán). Zníženie kontaminácie pracovného prostredie je 
možné zabezpečiť rôznymi úpravami technologického procesu. Pri spracovaní veľmi 
jedovatých látok je potrebné úplné uzavretie (hermetizácia) zariadenia, aby nedošlo k ich 
úniku do okolia. Súčasťou  miesta vzniku alebo spracovania škodlivých látok by mal byť 
účinný odsávací systém, pričom nemenej dôležité je i celkové vetranie pracoviska. Účinným 
spôsobom ochrany zdravia zamestnancov je aj automatizácia a diaľkové riadenie procesov 
spojených s používaním chemických škodlivín. Z technického hľadiska je dôležitá ešte 
pravidelná, dôkladná údržba zariadení, čistenie, zisťovanie a odstraňovanie netesností, ktoré 
môžu byť príčinou úniku látky. 

Medzi organizačnými opatreniami zastáva popredné miesto dodržiavanie stanovených 
technologických postupov. Tie by mali byť vypracované tak, aby bolo riziko nepriaznivých 
účinkov chemikálii na ľudské zdravie čo najnižšie. Patrí k nim napr. dodržiavanie potrebného 
času, stanovenej teploty pre jednotlivé operácie, určeného spôsobu manipulácie s látkami, či 
správne zaobchádzanie s odpadmi. Taktiež je potrebné pravidelne sledovať koncentráciu 
škodlivín v ovzduší, aby neprekročila hodnoty NPHV. Niektoré práce súvisiace s chemickými 
škodlivinami sú zakázané pre ženy, tehotné ženy, dojčiace matky a mladistvých.  

Pri práci s nebezpečnými chemickými látkami má význam aj osobná hygiena. Mnohé 
látky prechádzajú kožou, čo môže spôsobiť otravu, prípadne sa látka dostane do tela cez ústa. 
Tomuto sa dá predchádzať dodržiavaním niekoľkých jednoduchých pravidiel. Patria k nim 
najmä zákaz jesť, piť a fajčiť na pracovisku, udržiavanie čistých rúk ako aj kože celého tela, 
a tiež pravidelné čistenie resp. výmena pracovného odevu. Zamestnanci by mali mať 
k dispozícii tečúcu teplú vodu na dodržiavanie osobnej hygieny. 

 
Otravy 

Podľa klinického priebehu sa rozlišujú otravy na: 
- akútne - toxická látka za krátky čas vyvolá prudkú otravu, 
- subakútne - menšie dávky jedu vyvolajú počas niekoľkých dní ochorenia s miernejším    

priebehom, 
- subchronické - vývoj ochorenia je pomalý, dávky toxických látok sú malé, 
- chronické - vznikajú po dlhšej niekoľkoročnej expozícii v prostredí, kde koncentrácia  

toxických látok prekračuje prípustné normy. 
Otravy, ktoré vzniknú v súvislosti s pracovným procesom sa označujú ako profesionálne. 

Vyskytujú sa na pracoviskách, kde môže dôjsť k úniku nebezpečných látok pri nedodržaní 
zásad bezpečnosti práce. Za hromadnú otravu sa považuje výskyt troch alebo viacerých otráv 
súčasne na tom istom pracovisku alebo viac ako desať otráv tou istou škodlivinou. Ostatné 
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otravy, ktoré sú náhodné, úmyselné, kozmetické alebo medicinálne sa označujú ako 
neprofesionálne. 

K hlavným príznakom otráv patria nervové a psychické príznaky (vnútorné trasenie, 
závraty, hučanie v ušiach, svalové kŕče), bezvedomie alebo poruchy rovnováhy, halucinácie,  
poruchy pamäti, stavy zúrivosti, poruchy videnia, zmeny na koži, krvácanie z dýchacích ciest, 
edém pľúc, poruchy tráviaceho traktu, zvýšená salivácia (slinenie) a sladká chuť v ústach.  

Pri akútnych otravách je mimoriadne dôležitá prvá pomoc.  
Vylučovanie škodliviny z organizmu 
Pri bežnom vylučovaní klesá koncentrácia škodliviny exponenciálne. Rýchlosť 

vylučovania je úmerná zostávajúcej koncentrácii. Vylučovanie prebieha močom, stolicou, 
žlčou, vydychovaným vzduchom, potom a slinami. 

Účinok škodliviny závisí aj od cesty, ktorou vstúpi do organizmu. V pracovnom procese 
sa často stáva, že jedna látka vstupuje do organizmu viacerými cestami. Napr. mnohé 
rozpúšťadlá sú pri používaní absorbované kožou a zároveň sa dostávajú do tela 
prostredníctvom dýchania. 

Podľa vstupu škodliviny do organizmu sa otravy členia na 
-  inhalačné  - jedy vstupujú do organizmu najmä dýchacími cestami, 
-  perorálne - jedovatá látka vniká do tela ústami a resorbuje sa v tráviacom trakte, 
-  perkutánne - jed vniká do tela cez kožu, 
-  parenterálne - jed vniká do tela inými cestami (napr. očnou sliznicou). 

Pri inhalačných otravách škodlivina vstupuje do organizmu spoločne so vzduchom. Časť 
zostáva v pľúcach a časť je vydýchnutá. Plyny, pary a rozpustné aerosóly sa vstrebávajú, 
väčšie častice sa môžu dostať z nosohltanu do tráviaceho traktu. Množstvo látky zadržanej 
v pľúcach závisí od jej fyzikálno-chemických vlastností, no taktiež od intenzity vykonávanej 
fyzickej práce, veku a zdravotného stavu pracovníka. 

Vstupu škodliviny kožou sa zvyčajne nevenuje veľká pozornosť, napriek tomu môže aj 
touto cestou nastať otrava, často bez varovných príznakov (napr. organofosforovými 
pesticídami, anilínom, nitrobenzénom, fenolmi). Kožou dobre prechádzajú látky, ktoré sú 
dobre rozpustné v lipidoch a súčasne vo vode. Ich prestup veľmi uľahčujú prípadné drobné 
poranenia kože. Kontakt určitej látky s kožou môže vyvolať precitlivelosť, vznik ekzémov 
alebo až celkovú reakciu organizmu.  

Podceňované je riziko poškodenia zdravia napr. pri manipulácii so sklenenou vatou, kedy 
dochádza k mikropoškodeniu kože.  

Ak sa počas práce pokožka znečistí určitými látkami, nesmie sa čistiť použitím riedidiel 
či organických rozpúšťadiel (acetón, éter) ako je možné často vidieť, ale treba zabezpečiť 
vhodné čistiace, resp. umývacie prostriedky nepoškodzujúce pokožku.  

Ďalším spôsobom ako sa môže škodlivina dostať do tela je vstup ústami. Najčastejšie 
k tomu dochádza pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, ak je porušený zákaz jedenia a pitia 
na pracovisku alebo pri nedostatočnej pracovnej hygiene pracovníkov, ktorí prichádzajú do 
kontaktu s nebezpečnými látkami, kedy sa škodlivina dostane do organizmu napr. 
prostredníctvom nedostatočne umytých rúk. Určité množstvo látky sa vstrebáva už v ústach, 
zostávajúce množstvo v tráviacich orgánoch.  

 
Pesticídy 

Pesticídy sú výrobky chemického priemyslu, ktoré ničia škodlivé mikroorganizmy, 
živočíšnych škodcov a buriny, používajú sa na regulovanie rastu rastlín 
v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.  

Pesticídy podľa ich biologických účinkov sa rozdeľujú na:  
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- zoocídy - prípravky na ničenie živočíšnych škodcov, napr. hmyzu - insekticídy,   
hlodavcov - rodenticídy, slimákov - moluskocídy, červov - nematocídy, lariev - larvicídy, 
vošiek - aficídy, vajíčok hmyzu a roztočov – akaricídy,  

- fungicídy a fungistatiká - prípravky na ničenie húb, prípadne na obmedzovanie alebo   
zastavenie ich vývinu,  

- herbicídy - prípravky na ničenie buriny,  
- rastové regulátory - prípravky stimulujúce alebo inhibujúce rast patria k ním defolianty – 

prípravky, ktoré spôsobujú opadávanie listov, desikanty – prípravky na vysušovanie 
nadzemných častí rastlín pred zberom a defloranty – prípravky proti nadmernému počtu 
kvetov,  

- atraktanty – vnadidlá,  
- repelenty – odpudzovadlá. 

Pesticídy sa vo veľkej miere začali používať po druhej svetovej vojne. Umožňujú výrazne 
znížiť straty poľnohospodárskej produkcie avšak existuje nebezpečenstvo komtaminácie 
životného prostredia. Pesticídy sa dostávajú do pôdy, vody a ovzdušia, prechádzajú 
biologickým reťazcom cez rastliny a živočíchy až po konečný článok tzn. človeka. Sú to 
látky, ktoré sa väčšinou v prírode nevyskytujú ale svojou prítomnosťou môžu narušiť jej 
biologickú rovnováhu. Ich použitie významne ovplyvňuje aj rezistencia niektorých 
organizmov voči pesticídom. 

 
 

POP látky 

Stále organické látky (Persistent Organic Pollutants), ktoré zotrvávajú v životnom 
prostredí, bioakumulujú sa prostredníctvom potravinového reťazca a predstavujú riziko 
škodlivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie. Patria k nim pesticídy (napr. 
DDT), priemyselné chemikálie (napr. polychlorované bifenyly) a neúmyselné vedľajšie 
produkty priemyselných procesov (napr. dioxíny, furány). 
 
Pracovisko s výskytom chemických faktorov 

Pracovisko, kde sa používajú, skladujú, vyrábajú, upravujú či zneškodňujú chemické 
látky sa označuje ako pracovisko s výskytom chemických faktorov.  Ak pri ich používaní 
môže byť poškodené zdravie zamestnancov, ide o nebezpečné chemické faktory. 

Zamestnávateľ je povinný zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku a prijať 
preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pred ich účinkami. Zároveň má 
povinnosť informovať zamestnancov o možných rizikách vyplývajúcich z pracovnej činnosti 
v súvislosti s nebezpečnými chemickými faktormi. K predvídateľnému vystaveniu 
zamestnancom chemickým faktorom môže dôjsť počas údržby zariadení, generálnej opravy, 
výmeny dielov alebo sanitácií, no môže sa vyskytnúť aj nepredvídateľné vystavenie pri 
rozliatí chemickej látky alebo pri havarijných situáciách.  

Informácie o vlastnostiach chemických látok poskytujú karty bezpečnostných údajov (→ 
Karta bezpečnostných údajov), výrobcovia, ako aj odborná literatúra. 

Úroveň koncentrácie chemických faktorov treba pravidelne sledovať, pretože mnohé 
chemické látky môžu negatívne zasiahnuť ľudské zdravie. Na ochranu zdravia zamestnancov 
boli stanovené limitné hodnoty koncentrácií chemických látok, ktoré sa nesmú prekročiť (→ 
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia a Technické smerné hodnoty). 

Zamestnanci musia požívať pracovné oblečenie, preto je potrebné zabezpečiť 
uzamykateľné skrinky na civilné oblečenie. Na pracovisku s výskytom chemických faktorov  
je nevyhnutné udržiavať čistotu a poriadok, pravidelne vykonávať údržbu všetkých 
prostriedkov a zariadení. Podlahy by mali byť nepriepustné, bez škár, z nehorľavého a ľahko 
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umývateľného materiálu. V miestach kde horľavé pary, plyny alebo prach môžu vytvoriť so 
vzduchom výbušnú atmosféru, musia byť podlahy z neiskrivého materiálu. 

Pracovisko by malo byť vybavené zdrojom tečúcej vody, príp. sprchami. Nevyhnutná je 
lekárnička s prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci pri vdýchnutí, požití, zasiahnutí kože 
alebo očí chemickou látkou  (→ Prvá pomoc pri úraze spôsobenom chemickou látkou). 

Miestnosti určené na skladovanie nebezpečných chemických látok a miesta vstupu do 
priestorov s nebezpečenstvom výbuchu musia byť označené vhodnou výstražnou značkou. 
Príslušným spôsobom musia byť označené aj nádoby obsahujúce nebezpečné chemické látky. 
Podobne sa vyžaduje označenie potrubí, najmä v blízkosti ventilov alebo rozoberateľných 
spojov. 

Vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov je potrebné v čo najväčšej 
miere nahradzovať nebezpečné látky menej nebezpečnými, príp. látkami, ktoré nevykazujú 
žiadne nebezpečné vlastnosti, ak je to z technologických dôvodov možné. Niektoré látky 
patria medzi zakázané alebo obmedzené, napr. azbest.  

Na základe výsledkov posúdenia rizika sa určia primerané prostriedky kolektívnej 
ochrany. Patrí k nim najmä výber vhodných zariadení pre činnosti spojené s výskytom 
chemických faktorov a výber vhodných pracovných postupov, ktoré by mali čo najviac 
redukovať expozíciu pracovníkov (hermetizácia, automatizácia, mechanizácia). Na 
pracoviskách s výskytom chemických faktorov musí byť zabezpečená dostatočná výmena 
vzduchu a to buď celkovým vetraním alebo miestnym odsávaním v mieste vzniku škodliviny. 
Všetky pracovné prostriedky treba pravidelne kontrolovať a preskúšavať.  

Ak sa nedosiahne prostriedkami kolektívnej ochrany zníženie úrovne chemických 
faktorov pod NPHV, zamestnávateľ je povinný poskytnúť vhodné OOPP. Vyberajú sa tak, 
aby boli účinné proti nebezpečenstvám spojeným s používaním chemických látok a pritom 
neboli zdrojom ďalšieho nebezpečenstva. Napr. v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa 
musia používať OPPP z neiskrivých materiálov, aby nedošlo k iniciácii výbuchu. OOPP 
musia byť vyrobené z materiálu odolného proti chemickým látkam.  

Prevádzkový poriadok pre pracovisko s výskytom chemických faktorov musí obsahovať 
pracovné postupy a preventívne opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s chemickými 
látkami a spôsob ich zneškodňovania ako aj pokyny pre prvú pomoc. Nevyhnutnou súčasťou 
je aj spôsob informovania zamestnancov o nebezpečných chemických faktoroch, možných 
rizikách a opatreniach na ochranu zdravia. Zamestnanci musia poznať vlastnosti a účinky 
chemických látok i spôsob ochrany pred nimi. 

Oboznámenie zamestnancov sa uskutočňuje pri ich prijatí do zamestnania, pri preložení 
na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu, pri zavedení novej technológie, nových 
pracovných postupov alebo strojov a zariadení. 

Na pracoviskách s výskytom karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov sa uplatňujú 
sprísnené opatrenia. Priestor, v ktorom môžu byť zamestnanci ich účinku musí byť 
vymedzený výstražnou značkou (tzv. kontrolované pásmo), označený zákazom fajčenia 
a používania otvoreného ohňa. Do kontrolovaného pásma je zakázaný vstup nepovolaných 
osôb.  

Na pracoviskách s výskytom karcinogénov alebo mutagénov nemôžu pracovať tehotné 
alebo dojčiace ženy a ženy do 9.mesiaca po pôrode. Režim práce je treba upraviť tak, aby 
nepriaznivým účinkom bol vystavený čo najmenší počet ľudí a to len na nevyhnutne potrebnú 
dobu. Zamestnávateľ nesmie nariaďovať nadčasy. Úroveň karcinogénnych alebo 
mutagénnych látok na pracovisku sa má pravidelne monitorovať. Všetky látky musia byť 
v hermeticky uzatvorených zásobníkoch a viditeľne označené.  
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Prah toxického účinku 

Vlastnosťou každého živého organizmu je zachovať si stálosť vnútorného prostredia tzv. 
homeostázu (Paulov 1980). Ak je táto v dôsledku vonkajších vplyvov narušená, dochádza 
k určitým fyziologickým zmenám. Zmeny môžu spôsobiť rôzne faktory, medzi ktoré patria aj 
škodlivé chemické látky. Nie každý účinok škodliviny však znamená poškodenie zdravia 
človeka. Z tohto hľadiska je významný tzv. prah toxického účinku, čo je množstvo škodliviny, 
ktorá je schopná vyvolať biologickú zmenu v organizme, za hranicou homeostatických 
a adaptačných mechanizmov.  

V praxi to teda znamená, že ak je zamestnanec vystavený pôsobeniu škodliviny určitej 
nízkej koncentrácie, v jeho organizme prebiehajú len adaptačné procesy vyplývajúce zo 
zmeny prostredia, napr. zmena aktivity niektorých enzýmov alebo zmena hladín určitých 
látok v tele. Nedochádza však k patologickým účinkom látky. Ak má veľký počet buniek 
rovnaké alebo podobné funkcie, k prejavu nepriaznivých účinkov dôjde až vtedy, keď sú 
všetky tieto bunky poškodené alebo zničené. Preto je veľmi dôležité objektívne stanovenie 
koncentrácie škodliviny v pracovnom prostredí a na jej základe rozhodnúť, či je potrebné 
vykonať určité preventívne opatrenia. 

 
Prvá pomoc pri úraze spôsobenom chemickou látkou 

Každý, kto pracuje s chemickými látkami je potenciálne ohrozený ich negatívnym 
účinkom. Napriek preventívnym opatreniam môže dôjsť ku kontaktu nebezpečnej látky 
s kožou zamestnanca, vdýchnutiu alebo požitiu, či vniknutiu do oka. V takýchto prípadoch je 
dôležitá rýchla a správne poskytnutá prvá pomoc (→ Prvá pomoc). Uvedené situácie sa môžu 
vyskytnúť počas bežnej prevádzky, ako aj v prípade chemickej havárie tzn. úniku chemických 
látok, požiaru alebo výbuchu.  

V podnikoch kde sa vyrábajú, skladujú alebo spracúvajú chemické látky, musia byť 
pracovníci zamestnávateľom dostatočne poučení o možných rizikách a postupoch pri 
poskytovaní prvej pomoci. Tieto informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov, 
niekedy aj na etikete chemikálie.  

Človek, ktorý poskytuje prvú pomoc, by mal rýchlo vyhodnotiť situáciu a zistiť, či sám 
nemôže byť ohrozený. Potom treba prerušiť pôsobenie chemikálie tzn. vyviesť zo 
zamoreného priestoru, vyzliecť zo znečisteného oblečenia, umyť, očistiť mydlom. Ak je 
osoba v bezvedomí, je nevyhnutné sledovať životné funkcie (dýchanie, činnosť srdca) a čo 
najrýchlejšie privolať lekársku pomoc. 

Vniknutie chemickej látky do oka 
Ak sa látka dostane do oka, je potrebné oko okamžite začať vyplachovať jemným prúdom 

čistej vody po dobu minimálne 15 minút smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu. 
U zamestnancov nosiacich kontaktné šošovky tieto treba vybrať. Ak podráždenie alebo bolesť 
neprestáva, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc.  

Kontakt chemickej látky s kožou 
Najskôr sa musí odstrániť znečistené oblečenie. Keď jeho vyzlečenie spôsobuje ťažkosti 

(napr. kvôli zraneniam), rozstrihne sa. Zasiahnuté časti tela by mali byť oplachované prúdom 
čistej vody minimálne 15 minút. Vodu nemožno použiť, ak bol zamestnanec zasiahnutý 
látkou, ktorá s vodou reaguje. Každá prevádzka s nebezpečenstvom podobných nehôd by 
mala byť vybavená havarijnou sprchou alebo aspoň prívodom čistej vody. 

Niekedy je takáto nehoda spojená aj s popáleninami, vtedy sa neodporúča odstraňovať 
odev, pretože najmä umelé vlákna sa vplyvom tepla prilepia na kožu a pri ich odstraňovaní by 
sa postihnutému zamestnancovi spôsobili ďalšie zranenia. Odstránenie prilepených časti 
odevu je treba prenechať na zdravotníkov.   

Vdýchnutie chemickej látky 
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V mnohých prípadoch je prítomnosť chemikálie vo vzduchu čuchom ťažko 
detegovateľná, najmä ak ide o látku bez výrazného zápachu. Preto sa žiadne ťažkosti ako 
bolesti hlavy, slabosť, podráždenia, závraty alebo nevoľnosť nesmú brať na ľahkú váhu, lebo 
môžu byť spôsobené únikom látky. Postihnutého treba okamžite vyviesť z kontaminovaného 
priestoru na čerstvý vzduch. Ak upadne do bezvedomia a nemá hmatateľný pulz, treba 
vykonať resuscitáciu.  

Niektoré látky majú oneskorený účinok, ktorý sa môže prejaviť o niekoľko hodín, príp. 
až dní, preto by mala byť osoba exponovaná takouto látkou pod lekárskym dohľadom.  

Požitie chemickej látky 
Najčastejšie k nemu dochádza vypitím alebo zjedením kontaminovanej potravy alebo 

prostredníctvom znečistených rúk. Pomerne časté (predovšetkým v domácnostiach) sú aj 
otravy v dôsledku zámeny, keď sú chemikálie skladované v obaloch od rôznych nápojov. 

Najskôr je vhodné vypiť väčšie množstvo vody.  Ak človek vypil silnú kyselinu alebo 
lúh, nevyvolávať vracanie pretože by došlo k opakovanému poškodeniu sliznice hltana 
a pažeráka ale podať rozdrvené aktívne uhlie.  

 
REACH  systém 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) je nový systém na 
registráciu, hodnotenie a autorizáciu (povolenie) chemických látok v EÚ. Jeho hlavnými 
cieľmi sú ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, zachovanie a zvýšenie 
konkurencieschopnosti chemického priemyslu, globálny prístup k chemickej bezpečnosti, 
zlepšenie prístupu k informáciám o chemických látkach, podpora testovania s vylúčením 
zvierat a súlad s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie. 
Systém REACH je kľúčovým prvkom stratégie, ktorý má zaviesť rovnaké požiadavky na 
testovanie nových aj existujúcich chemických látok v závislosti od objemu, preukázaných 
alebo podozrivých nebezpečných vlastností, od použitia, expozície a množstva vyrábaných 
alebo dovážaných látok. 

V roku 2005 bolo na trhu EÚ registrovaných viac ako 100 000 rôznych látok, pričom 
legislatíva ich rozdeľuje na nové a existujúce. Existujúce látky sú tie, ktoré boli uvedené na 
trh do septembra 1981 a nové látky uvedené na trh po tomto dátume (→ EC čísla). 
Obchodovať s novými látkami (celkove je ich cca 2700) v objemoch nad 10 kg možno až po 
vykonaní testov a posúdení nebezpečnosti pre ľudské zdravie a životné prostredie. Pre väčšie 
objemy sa musí zabezpečiť podrobnejšie testovanie zamerané na dlhodobé a chronické 
účinky. Hoci existujúce látky predstavujú viac ako 99 % z celkového objemu všetkých látok 
na trhu, neplatia pre ne rovnaké opatrenia ako pre nové látky.  

Túto nejednotnosť by mal odstrániť systém REACH. Okrem rovnakých požiadaviek na 
testovanie nových a existujúcich látok sa prenáša zodpovednosť za vyhodnocovanie rizík zo 
štátnych orgánov na podniky, ktoré následne budú musieť poskytovať primerané informácie 
spotrebiteľom. Jedným z významných cieľov je aj postupné vyradenie látok s karcinogénnymi 
a mutagénnymi účinkami alebo látok poškodzujúcich reprodukciu a ich nahradenie 
bezpečnejšími alternatívami.  

Registrácia  
Podniky vyrábajúce alebo importujúce chemické látky v množstve viac ako 1 tona za rok 

ich musia zaregistrovať v centrálnej databáze. Pri vyššej tonáži sa bude osobitná pozornosť 
venovať dlhodobým a chronickým účinkom. Registračné dokumenty majú poskytovať 
informácie o fyzikálnych, chemických, toxických a ekotoxických vlastnostiach chemických 
látok, zistených z epidemiologických štúdií, testovaním alebo na základe počítačových 
modelov. Ich súčasťou sú ďalej: predpokladané použitie daných látok, odhadovaná expozícia, 
predpokladané vyrábané množstvo, návrh na klasifikáciu a označovanie látky, karta 
bezpečnostných údajov, predbežné hodnotenie rizika a navrhované bezpečnostné opatrenia pri 
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manipulácii s nimi. Očakáva sa, že pre približne 80 % látok bude dostačujúca ich registrácia. 
Niektoré skupiny látok nebudú musieť byť registrované (napr. vybrané medziprodukty alebo 
polyméry). 

Hodnotenie  
Uskutočňuje sa v dvoch úrovniach: 
A/ Hodnotenie dokumentov vykonávané na všetkých návrhoch obsahujúcich testy na 

zvieratách s cieľom minimalizovať testovanie na zvieratách, resp. zabrániť zdvojenému 
testovaniu. V súvislosti s touto požiadavkou platí aj opatrenie akceptovať už existujúce údaje. 

B/ Hodnotenie chemickej látky vykonávané na látkach, u ktorých je podozrenie, že môžu 
poškodzovať ľudské zdravie alebo životné prostredie.  

Hodnotenie vykonajú kompetentné orgány a bude obsahovať vývoj testovacích 
programov prispôsobených jednotlivým látkam, zameraných na účinky pri dlhodobej 
expozícii. 

Povolenie   
Pre chemické látky, na ktoré sa kladie zvýšená pozornosť sa vyžaduje špeciálne 

povolenie pre konkrétne použitie. Povolenie sa udeľuje, len ak výrobca alebo dovozca 
preukáže, že riziká vyplývajúce z nebezpečných vlastností danej látky sú primerané, 
kontrolované a že socio-ekonomické prínosy z používania tejto látky prevyšujú jej možné 
nepriaznivé vplyvy. Medzi látky podliehajúce autorizácii patria tzv. CMRs (látky mutagénne, 
karcinogénne a poškodzujúce reprodukciu), PBTs (perzistentné, bioakumulatívne a jedovaté), 
vPvBs (veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne) a látky so závažnými a ireverzibilnými 
účinkami na zdravie ľudí a životné prostredie. 

  
R-vety 

R-vety (z ang. risk phrases ), tzv. rizikové vety sa uvádzajú na obaloch alebo etiketách 
nebezpečných chemických látok a zároveň sú aj súčasťou karty bezpečnostných údajov. 
Upozorňujú na nebezpečné vlastnosti chemickej látky alebo prípravku. Ich znenie je jednotné 
vo všetkých krajinách Európskej únie.  

R-vety obsahujú zoznam označení špecifického rizika spojeného s používaním 
chemických látok alebo prípravkov. Pozostávajú z písmena R, za ktorým nasleduje číslo vety, 
napr. R5 - Zahriatie môže spôsobiť výbuch alebo R20 - Škodlivý pri vdychovaní. Používajú 
sa aj kombinácie R-viet, ktoré označujú viac osobitných rizík vyplývajúcich z jednej 
chemickej látky, napr. R36/37 - Dráždi oči a dýchacie cesty, R - 36/38 Dráždi oči a pokožku. 

 Zoznam     R-viet: 

R1 V suchom stave výbušný 

R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia 

R3 Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia 

R4 Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov 

R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch 

R6 Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom 

R7 Môže spôsobiť požiar 

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar 

R9 Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom 

R10 Horľavý 
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R11 Veľmi horľavý 

R12 Mimoriadne horľavý 

R14 Prudko reaguje s vodou 

R15 Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny 

R16 Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami 

R17 Vznetlivý na vzduchu 

R18 Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom 

R19 Môže vytvárať výbušné peroxidy 

R20 Škodlivý pri vdýchnutí 

R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou 

R22 Škodlivý po požití 

R23 Jedovatý pri vdýchnutí 

R24 Jedovatý pri kontakte s pokožkou 

R25 Jedovatý po požití 

R26 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí 

R27 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou 

R28 Veľmi jedovatý po požití 

R29 Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn 

R30 Pri použití sa môže stať veľmi horľavým 

R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn 

R32 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn 

R33 Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov 

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie 

R35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie 

R36 Dráždi oči 

R37 Dráždi dýchacie cesty 

R38 Dráždi pokožku 

R39 Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov 

R40 Možnosť karcinogénneho účinku 

R41 Riziko vážneho poškodenia očí 

R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí 

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 

R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore 
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R45 Môže spôsobiť rakovinu 

R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie 

R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii 

R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí 

R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy 

R51 Jedovatý pre vodné organizmy 

R52 Škodlivý pre vodné organizmy 

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia 

R54 Jedovatý pre flóru 

R55 Jedovatý pre faunu 

R56 Jedovatý pre pôdne organizmy 

R57 Jedovatý pre včely 

R58 Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie 

R59 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu 

R60 Môže poškodiť plodnosť 

R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa 

R62 Možné riziko poškodenia plodnosti 

R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa 

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat 

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc 

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky 

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat 

R68 Možné riziká ireverzibilných účinkov 

       Zoznam kombinácií R-viet 

R14/15 Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny 

R15/29 Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn 

R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou 

R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití 

R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití 

R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití 

R23/24 Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou 

R23/25 Jedovatý pri vdýchnutí a po požití 

R23/24/25 Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití 
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R24/25 Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití 

R26/27 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou 

R26/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití 

R26/27/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití 

R27/28 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití 

R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty 

R36/38 Dráždi oči a pokožku 

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku 

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku 

R39/23 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím 

R39/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou 

R39/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití 

R39/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri  
kontakte s pokožkou 

R39/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po 
požití 

R39/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s 
pokožkou a po požití 

R39/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri 
kontakte s pokožkou a po požití 

R39/26 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím 

R39/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s 
pokožkou 

R39/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití 

R39/26/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a 
pri kontakte s pokožkou 

R39/26/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a 
po požití 

R39/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s 
pokožkou a po požití 

R39/26/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov 
vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití 

R68/20 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím 

R68/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou 

R68/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití 

R68/20/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou 

R68/20/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití 
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R68/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití 

R68/20/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou 
a po požití 

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou 

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím 

R48/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri 
kontakte s pokožkou 

R48/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití 

R48/20/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou 

R48/20/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím a po požití 

R48/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri 
kontakte s pokožkou a po požití 

R48/20/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití 

R48/23 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím 

R48/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri 
kontakte s pokožkou 

R48/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití 

R48/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou 

R48/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím a po požití 

R48/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri 
kontakte s pokožkou a po požití 

R48/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 
vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití 

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia 

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 
zložke životného prostredia 

R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 
zložke životného prostredia 

 
S-vety 

S-vety (z ang. safety phrases), tzv. bezpečnostné vety predstavujú zoznam štandardných 
pokynov na bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami alebo prípravkami. Nachádzajú 
sa na obaloch alebo etiketách nebezpečných chemických látok a prípravkov a zároveň sú aj 
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súčasťou karty bezpečnostných údajov. Ich znenie je jednotné vo všetkých krajinách 
Európskej únie.  

Podobne ako v R-vetách aj v S-vetách za písmenom S nasleduje číslo a slovný text 
charakterizujúci hlavnú zásadu bezpečnej manipulácie s danou látkou, napr. S1 Uchovávajte 
uzamknuté, S15 - Uchovávajte mimo dosahu tepla. Používajú sa aj kombinácie S-viet napr. 
S20/21 - Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.  

 Zoznam S-viet 

S1 Uchovávajte uzamknuté 

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí 

S3 Uchovávajte na chladnom mieste 

S4 Uchovávajte mimo obývaných priestorov 

S5 Obsah uchovávajte pod ...(vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca) 

S6 Uchovávajte pod ...(inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca) 

S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú 

S8 Uchovávajte nádobu suchú 

S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste 

S12 Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú 

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá 

S14 Uchovávajte mimo dosahu ... (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca) 

S15 Uchovávajte mimo dosahu tepla 

S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia 

S17 Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu 

S18 S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne 

S20 Pri používaní nejedzte ani nepite 

S21 Pri používaní nefajčite 

S22 Nevdychujte prach 

S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca) 

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou 

S25 Zabráňte kontaktu s očami 

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a 
vyhľadať lekársku pomoc 

S27 Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev 

S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (bude špecifikované 
výrobcom) 

S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete 
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S30 Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku 

S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom 

S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste 

S36 Noste vhodný ochranný odev 

S37 Noste vhodné rukavice 

S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor 

S39 Použite ochranu očí a tváre 

S40 Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite ... 
(špecifikuje výrobca) 

S41 V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary 

S42 Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca) 

S43 V prípade požiaru použite ... (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, 
dodajte - "Nikdy nehaste vodou") 

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to 
možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)) 

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie 

S47 Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej ...0C (teplotu špecifikuje výrobca) 

S48 Uchovávajte vlhké s ... (vhodný materiál špecifikuje výrobca) 

S49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe 

S50 Nemiešajte s ... (bude špecifikované výrobcom) 

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste 

S52 Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách 

S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami 

S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho 
odpadu 

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii 

S59 Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie 

S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad 

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, 
kartou bezpečnostných údajov 

S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal 
alebo označenie 

S 63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a 
zabezpečte mu kľud 

S64 Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí) 

       Zoznam označení kombinácií S-viet 
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S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí 

S3/7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste 

S3/9/14 Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný 
materiál bude určený výrobcom) 

S3/9/14/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo 
dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom) 

S3/9/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste 

S3/14 Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený 
výrobcom) 

S7/8 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú 

S7/9 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste 

S7/47 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej .... 0 C (teplota bude 
špecifikovaná výrobcom) 

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite 

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami 

S 27/28 Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a 
dôkladne umyte ... (vhodný prípravok uvedie výrobca) 

S 29/35 Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania 
obvyklých bezpečnostných opatrení 

S29/56 Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu 
nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice 

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár 

S36/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár 

S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár 

S47/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej ... °C (teplota bude 
špecifikovaná výrobcom) 

 

Teratogénna látka 

Ako teratogénna sa označuje látka, ktorá vyvoláva vznik trvalých nededičných porúch 
štruktúry embrya alebo plodu, keď sa dostane do materského organizmu pred narodením, 
látka schopná vyvolať malformáciu vyvíjajúceho sa zárodku. 

Teratogénny účinok sa sleduje z hľadiska štruktúrnych, funkčných a biochemických 
zmien organizmu. Teratogénne môžu pôsobiť nielen chemické látky, ale aj vírusové a iné 
infekcie či žiarenie rôznych druhov. 

Jednou z látok, u ktorých je známy teratogénny účinok na plod, je alkohol, ktorý 
spôsobuje mentálnu a fyzickú retardáciu. Teratogénny je aj vitamín A, ak sa používa vo 
vysokých dávkach počas prvých troch mesiacov tehotnosti. 
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Z hľadiska ochrany organizmu pred účinkami teratogénov je nevyhnutné vylúčenie 
tehotnej ženy z pracovného procesu, pri ktorom je nebezpečenstvo expozície plodu 
teratogénnymi alebo inými nebezpečnými látkami. 

 
Technické smerné hodnoty  

Pre karcinogény a mutagény, pre ktoré nie sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty 
vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky, sa určujú technické smerné hodnoty. 
Poskytujú informáciu o tom, akým hodnotám karcinogénov alebo mutagénov sú zamestnanci 
vystavení. Sú to hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami 
a možno ich dosiahnuť preventívnymi technickými a organizačnými opatreniami. Ich 
dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť ochorenia ľudí, ale vzhľadom na bezprahové účinky 
ich nevylučuje.  

Technické smerné hodnoty sa vyjadrujú v mg/m3 (miligramy látky na meter kubický 
vzduchu pri teplote 20°C a tlaku 101,3 kPa) a ppm (počet objemových častí chemickej látky 
na milión objemových častí vzduchu, ml/m3). Predstavujú časovo vážený priemer 
karcinogénu alebo mutagénu vo vzduchu v dýchacej zóne zamestnanca meranej 
v definovanom referenčnom čase za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.  

 
Toxicita 

Schopnosť chemickej látky spôsobiť poškodenie organizmu a stupeň tohto poškodenia. 
Je definovaná vzhľadom na množstvo podanej alebo absorbovanej chemickej látky, cestou, 
ktorou sa chemická látka dostáva do organizmu (vdychovanie, požitie, miestne podanie, 
injekcia), distribúciu v čase (jednotlivá alebo opakovaná), typom a závažnosťou poškodenia, 
časom potrebným na poškodenie, druhom postihnutého organizmu a inými relevantnými 
podmienkami. 

Toxicitu charakterizuje smrtiaca (letálna) dávka. Dôkaz neškodnosti testovanej látky sa 
získava špeciálnymi testmi. V súčasnej dobe má však veľký význam, pretože do životného 
prostredia sa denne dostáva množstvo škodlivých chemických látok, ktoré negatívne 
ovplyvňujú všetky zložky životného prostredia vrátane človeka. Pri niektorých látkach, ktoré 
sa v minulosti vo veľkej miere používali sa až po mnohých rokoch dokázala ich toxicita, hoci 
pôvodne boli považované za neškodné (azbest, PCB, DDT, pesticídy). 

 
Toxikologické informačné centrum  

Rozvoj chemického priemyslu v 20.storočí so sebou priniesol aj nárast počtu rôznych 
otráv, často so smrteľnými následkami. Do popredia sa dostala potreba rýchlo reagovať na 
vzniknutú situáciu, čo viedlo k vytváraniu toxikologických centier, ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú v 33 európskych štátoch, vrátane Slovenska. 

Na Slovensku bolo Toxikologické informačné centrum zriadené v roku 1968 v Bratislave 
pri Klinike pracovného lekárstva (dnes Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - KPLaT) 
NsP akad.L.Dérera (dnes Dérerovej NsP). V roku 1997 bola zriadená aj toxikologická 
jednotka intenzívnej starostlivosti (TJIS) s pretlakovou komorou za účelom poskytovania 
hyperbarickej oxygenoterapie.  

Toxikologické informačné centrum sústreďuje a analyzuje poznatky o chemickom 
zložení priemyselných prípravkov, liekov, húb, rastlín, drog a iných toxických látok 
a poskytuje informácie o spôsoboch terapie pri intoxikácii týmito látkami v 24-hodinovej 
prevádzke.  

Je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov 
(EAPCCT – European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists). EAPCCT 
bola založená skupinou lekárov a vedcov roku 1964 so zámerom uľahčiť liečbu rôznych 
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typov otráv vďaka informáciám sústredeným na jednom mieste. Preto podporuje vytváranie 
toxikologických informačných a liečebných centier, ktoré disponujú súpisom toxických látok 
s charakteristickými symptómami pri expozícii a špecifickými odporúčaniami pre liečbu. 

K ďalším aktivitám EAPCCT patrí podpora výskumu v oblasti intoxikácií, spolupráca 
s rôznymi medzinárodnými organizáciami (napr. WHO, European Communities), výmena 
a rozširovanie informácií medzi jednotlivými členmi, toxikologickými centrami 
a organizáciami zaoberajúcimi sa klinickou toxikológiou.  

 
Účinok chemických látok na ľudské zdravie 

Účinok chemických látok na ľudské zdravie závisí od viacerých faktorov ako sú spôsob 
vstupu škodliviny do organizmu, jej fyzikálne a toxikologické vlastnosti, množstvo, trvanie 
expozície a taktiež aj stav konkrétnej osoby (vek, pohlavie, zdravotný stav). Počas 
pracovného procesu sa chemické látky do organizmu dostávajú troma hlavnými spôsobmi 
a to: vdychovaním, požitím a vstrebaním pokožkou alebo sliznicou.  

Človek počas dňa vdýchne viac ako 8 m3 vzduchu, ktorý okrem kyslíka a dusíka 
v závislosti od prostredia obsahuje aj rôzne nečistoty vo forme plynu, aerosólu alebo prachu 
(→  Účinok prachu na ľudské zdravie). Inhalácia je najčastejšou cestou vstupu škodliviny do 
organizmu. Čím menšia je veľkosť vdychovaných častíc, tým hlbšie prenikajú do dýchacích 
orgánov. Ich účinok na zdravie človeka závisí od množstva chemickej látky, dĺžky expozície 
a tiež individuálnej odolnosti človeka.  

Negatívny účinok vdychovaných látok je veľmi rôznorodý od podráždenia dýchacích 
orgánov až po vznik astmy či iné vážne ochorenie. K najrozšírenejším ochoreniam 
spôsobeným inhaláciou škodlivých látok patrí chronická bronchitída, silikóza, azbestóza  a 
astma.  

Niektoré látky sú charakteristické svojim zápachom, príp. farbou, takže ich prítomnosť 
v pracovnom ovzduší možno ľahko zistiť aj bez použitia detekčných prístrojov. Vo väčšine 
prípadov sú chemikálie bez zápachu a ich obsah v ovzduší treba určovať použitím prístrojov. 
Typickým príkladom je oxid uhoľnatý, ktorý spôsobuje bolesti hlavy, stratu koordinácie a 
sústredenia, apatiu, bolesti celého tela a pri ťažkých otravách až stratu vedomia a smrť.  
 

Tab. č. 1  Prehľad niektorých odvetví, pracovísk, resp. procesov, pri ktorých môžu byť pracovníci 
exponovaní chemickým látkam inhalačnou cestou 

 
Chemická látka Odvetvie, proces, aktivita, pracovisko, zdroj  
oxid uhoľnatý  koksárne, vysoké pece, spaľovanie, výfukové plyny motorov 
sulfán práca v uzavretých priestoroch kde sa rozkladá organický materiál, 

odpadové kanále, rafinérie, spracovanie koží, chemické laboratória 
amoniak výroba umelých hnojív, detergentov, mraziarne, tvorba ľadu 
oxid siričitý spaľovanie uhlia, cukrovary, ropné rafinérie 
oxidy dusíka výfukové plyny automobilov, výroba umelých hnojív 
chlór bielenie, dezinfekcia, úprava vody, textilné závody 
prchavé organické 

zlúčeniny (VOC 
striekanie farieb, autoopravovne, odlakovač, benzínové čerpadlá, 

výroba a povrchová úprava nábytku, tlačiarne 
benzén gumársky priemysel, povrchové úpravy (laky, farby) 
formaldehyd lepidlá, spracovanie kože, nemocnice 
acetón farbivá, laky, politúry, odlakovače 

     
K expozícii zamestnancov dochádza aj pri styku kože s časticami chemickej látky. Medzi 

látky, ktorých pôsobeniu bývajú zamestnanci najčastejšie vystavení patria kyseliny, zásady, 
abrazíva, farbivá, mazacie oleje a lubrikanty, riedidlá, pesticídy, nátery, laky a fermeže, 
detergenty, lepidlá, epoxidové živice a iné. Väčšina organických rozpúšťadiel pri dlhodobej 
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práci s nimi pôsobí dráždivo, poškodzuje ochrannú lipidovú vrstvu kože, vysušuje ju, čím sa 
koža stáva citlivejšou a zraniteľnejšou na vplyvy iných látok. Žieravé látky ako 
koncentrované kyseliny a zásady poškodzujú kožu priamo.  

Kontakt kože s chemickou látkou často vyúsťuje do vzniku rôznych foriem dermatitídy 
alebo alergického prejavu, typickými symptómami sú sčervenanie a vyrážky. Niektoré typy 
alergie (napr. na nikel) pretrvávajú u človeka doživotne aj po odstránení zdroja expozície. 

Mnohé chemikálie, najmä organické rozpúšťadlá, majú schopnosť penetrovať cez kožu. 
Ak je pokožka poškodená napr. porezaná, popálená alebo je iným spôsobom narušená jej 
celistvosť, prestup chemickej látky do tela je oveľa ľahší. Prostredníctvom krvného obehu 
môže potom ovplyvňovať rôzne telesné funkcie (dýchanie, nervový systém ai.). 

Pri nedodržaní základných zásad bezpečnosti práce môže dôjsť aj k požitiu chemikálie, 
pričom jej účinok sa prejaví nielen v tráviacom trakte, ale po vstrebaní má dopad na celý 
organizmus.  

Účinky chemických látok sú čiastočne ovplyvnená aj ich fyzikálnymi vlastnosťami. 
Látky s nízkou hodnotou bodu varu a vyšším tlakom pár (napr. benzén, toluén alebo acetón) 
sa ľahšie vyparujú, preto by zásobníky s nimi mali byť vždy pevne uzavreté, aby sa 
nekontaminovalo pracovné ovzdušie. Pri tuhých časticiach prachu ich účinok vo veľkej miere 
závisí od veľkosti a tvaru častíc (→ Účinok prachu na ľudské zdravie). Väčšie častice sú 
zachytávané v nose alebo prehltnuté, kým menšie sa dostávajú hlbšie do dýchacích ciest. 
Vláknité častice (napr. benzén) sa ľahšie dostávajú do dolných dýchacích ciest ako častice 
guľovitého tvaru a tým viac môžu ovplyvňovať zdravie človeka.  

Pri niekoľkominútovej, hodinovej alebo niekoľkodňovej expozícii sa chemická látka 
prejaví akútnym účinkom, ktorého následky bývajú zvyčajne reverzibilné, ak intenzita 
expozície nebola príliš vysoká. Trvalé zdravotné následky sa vyskytujú pri akútnej expozícii 
veľmi vysokej koncentrácii toxickej látky. Po opakovanej expozícii malými dávkami sa 
zdravotné problémy môžu prejaviť až po dlhšom čase alebo až po skončení expozície. Toto 
obdobie od ukončenia expozície po prejavy prvých zdravotných symptómov sa označuje ako 
obdobie latencie, charakteristické je napr. pre azbest. Niektoré látky pôsobia škodlivo 
viacerými spôsobmi. Jedným z nich je benzén, ktorý negatívne pôsobí na nervový systém 
a kožu pri krátkodobom pôsobení, kým chronický účinok má vplyv na krvotvorbu, čo môže 
viesť až k leukémii.  

 
Výstražné symboly 

Výstražné symboly sa uvádzajú na etikete nebezpečnej chemickej látky alebo prípravku 
aj so slovným označením nebezpečenstva. Ich úlohou je informovať o nebezpečnej 
vlastnosti alebo vlastnostiach danej chemickej látky. Ak má látka viacero nebezpečných 
vlastností, na obale musia byť výstražné symboly prislúchajúce každej nebezpečnej vlastnosti.  

Vzhľadom na jednotnosť symbolov v rámci Európskej únie odpadá jazyková bariéra, 
pretože výstražné symboly umožňujú rýchlu prvotnú orientáciu aj bez znalosti jazyka krajiny, 
v ktorom bola látka vyrobená. K výstražným symbolom sa pripája aj slovné označenie 
nebezpečenstva, poukazujúce na nebezpečenstvo vyplývajúce z chemickej látky slovom 
(napr. žieravý, výbušný). 
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Obr. č. 1 Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a 
nebezpečné chemické prípravky  
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XVII.     Ochrana pred požiarmi 
 
 

Automatické zariadenie ochrany pred požiarmi  

Zariadenie automaticky zabraňujúce šíreniu požiaru, napr. stabilné hasiace zariadenie, 
zariadenie, ktoré automaticky uzatvára  požiarny uzáver bezprostredne  po každom otvorení 
alebo bezprostredne po vzniku požiaru ai. 

 
Bezpečná vzdialenosť (z hľadiska ochrany pred požiarmi) 

a/ Najmenšia možná vzdialenosť od daného objektu k iným objektom, zariadeniam a 
priestorom (napr. stavba, železničná trať, elektrické vzdušné vedenie, lesný porast) 
nevyhnutná na zabránenie prenesenia požiaru horiacimi časťami 

b/ Určená vzdialenosť vonkajších obrysov spotrebiča alebo dymovodu od stavebných 
konštrukcií, vstavaného nábytku, zariaďovacích predmetov, skladovaného alebo 
spracúvaného materiálu apod. z horľavých hmôt 
 
Celistvosť deliaceho prvku 

Schopnosť prvku, ktorý pri normalizovanej skúške požiarnej odolnosti je z jednej strany 
vystavený pôsobeniu ohňa brániť v určenom čase prieniku plameňov a horúcich plynov alebo 
výskytu  plameňov na strane nevystavenej požiaru 

 
Dobrovoľná požiarna ochrana 

Dobrovoľné združenie fyzických osôb na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi. 
Ich úlohou je pomáhať štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a podnikajúcim 
fyzickým osobám. S Dobrovoľnou požiarnou ochranou spolupracujú Ministerstvo vnútra SR, 
iné ústredné orgány a orgány obcí v oblastiach určených zákonom o ochrane pred požiarmi.  

 
Dokumentácia hasičskej jednotky 

Súhrn dokumentov (záznamov) o významných skutočnostiach týkajúcich sa činnosti 
hasičskej jednotky. Dokumentácia sa člení na základnú dokumentáciu a dokumentáciu 
ostatnú. 
1. Základná dokumentácia 

a)   kniha o výkone služby – údaje o organizačnom začlenení zamestnancov zmeny, 
zaradení hasičskej techniky, o priebehu služby, 

b)     správa o zásahu – údaje o vykonanom zásahu vlastnej jednotky, ďalších  
zúčastnených jednotiek 

c)  ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznamy o účasti 
nazdokonaľovacej príprave, dokumentácia taktických cvičení a previerkových 
cvičení. 

2. Ostatná dokumentácia 
a)      dokumentácia o zdolávaní požiarov - súhrn dokumentov poskytujúcich informácie o 

charaktere a mieste predpokladaného vzniku udalosti  pre potreby zásahovej 
činnosti hasičskej  jednotky (operatívny plán a operatívna karta), 

b)     požiarny poplachový plán – určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych 
služieb vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do 
jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah, 
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c)       povodňový plán záchranných prác. 
 

Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby 

Súhrn dokumentov stanovený predpismi: požiarny štatút, požiarny poriadok pracoviska, 
požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán vrátane grafického vyznačenia 
evakuačných ciest, požiarna kniha, analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, zoznam objektov 
a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, dokumentácia požiarno-
technických zariadení a požiarnych vodovodov, údaje o požiaroch a príčinách ich vzniku, 
správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach, dokumentácia o 
školeniach zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok, o činnosti hasičskej 
jednotky a ďalšie doklady ustanovené predpismi napr. potvrdenie o kontrole, čistení alebo 
preskúšaní komínov, dokumentácia palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a 
zariadení ústredného vykurovania, správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach 
vyhradených technických zariadení, protokoly o určení prostredí apod. 

 
Dym 

Viditeľná zložka splodín horenia 
Hustota dymu 
Optická miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym (vyjadrená vo forme 

dekadického logaritmu) 
Nepriesvitnosť dymu (opacita) 
Miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako pomer 

dopadajúceho svetelného toku k emitovanému svetelnému toku za určených podmienok 
Zadymenie (zatemnenie dymom) 
Zníženie intenzity svetla v dôsledku jeho prechodu dymom 

 
Elektrická požiarna signalizácia 

Zariadenie, ktoré identifikuje najmenej jeden fyzikálny alebo chemický jav spôsobený 
požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizuje poplach a ovláda 
zariadenia, ktoré sú na signalizáciu napojené. Spravidla pozostáva z ústredne, hlásiča 
požiaru, zariadenia na signalizáciu požiaru, zariadenia na prenos požiarnej signalizácie a 
napájacieho zariadenia. 

Hlásiče požiaru sú tlačidlové a samočinné. 
Tlačidlové hlásiče sú určené sú určené na manuálne ohlásenie požiaru osobou, ktorá 

požiar zistí. 
Samočinné hlásiče sa podľa konštrukcie a javu, na ktorý reagujú členia na tepelné, hlásiče 

vyžarovania, dymové a hlásiče s laserovým alebo infra lúčom. 
Ústredňa je zariadenie, ktoré 

- prijíma a vyhodnocuje vstupné elektrické signály odovzdávané hlásičmi požiaru, 
- ovláda vlastné signalizačné prvky, pripojené signalizačné jednotky a doplňujúce 

zariadenia, 
- ovláda zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, uľahčujú hasiace práce alebo samotné 

vykonávajú likvidáciu požiaru, 
- kontroluje stav všetkých prvkov systému signalizácie, 
- napája pripojené hlásiče požiaru, 
- v prípade prerušenia dodávky el. energie zo siete umožňuje automatický prechod na 

náhradný zdroj.  
Elektrická požiarna signalizácia môže byť 
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- jednostupňová – má jednu alebo viac hlavných ústrední, na vstupy ktorých sú pripojené 
automatické a tlačidlové hlásiče požiaru. Na výstupy sú pripojené doplňujúce zariadenia, 
príp. ovládané zariadenia. 

- viacstupňová  –  má hlavnú a vedľajšie ústredne, na vstupy ktorých sú pripojené 
automatické a tlačidlové hlásiče požiaru a výstupy vedľajších ústrední nižšieho stupňa. Na 
výstupy ústrední sú zapojené doplňujúce zariadenia, príp. ovládané zariadenia.   

 
Evakuácia (pri požiari) 

Opustenie požiarom ohrozeného priestoru únikovými cestami alebo iným možným 
spôsobom. Spôsob evakuácie sa upravuje tzv. „požiarnym evakuačným plánom“ (→ Požiarny 
evakuačný plán). V tomto pláne je upravený postup pri evakuácii osôb a zvierat, prípadne aj 
materiálu z požiarom ohrozených objektov. Podmienky pre evakuáciu sa posudzujú v zásade 
z dvoch hľadísk: 
a)    ochrana osôb pred nebezpečnými faktormi požiaru, ktorými sú 
- toxické látky, ktoré i pri malej koncentrácii ohrozujú osoby, 
- netoxické látky, ktoré sú dráždivé, znižujú viditeľnosť apod., 
- plyny s nedostatočným obsahom kyslíka, 
- plamene a vysoké teploty spôsobujúce fyziologické ohrozenie osôb, 
b)   pohyb osôb pri evakuácii, ktorý je ovplyvnený 
- psychickým tlakom, 
- fyzickou schopnosťou, 
- znalosťou únikových ciest, 
- bezpečnostnými opatreniami. 

 
Hadica (hadicové armatúry) 

Tkané rúrkovité teleso určené na dopravu tlakovej vody od výtlačného hrdla čerpadla 
po prúdnicu 

Hadicová spojka 
Zariadenie umožňujúce spojenie dvoch hadíc alebo pripojenie hadice k inému zariadeniu 
Hadicový rozdeľovač 
Armatúra určená na rozdeľovanie toku a regulovanie množstva hasiacej látky 

dopravovanej požiarnymi hadicami 
Prúdnica 
Technické zariadenie zakončujúce tlakové hadicové vedenie, ktoré zmenšuje jeho 

priemer a umožňuje tvorbu rozličných hasiacich prúdov v závislosti od druhu použitej 
hasiacej látky a reguláciu jej prietoku 

 
Halón 

Hasiaca látka pozostávajúca z halogénového uhlovodíka. Halóny sa pri teplotách 
požiaru rozkladajú, pričom vznikajú radikály, ktoré pôsobia na proces horenia ako inhibítory 
v dôsledku čoho spomaľujú reakcie horenia do takej miery, že ich prerušia. Halóny sú vhodné 
najmä na hasenie požiarov horľavých kvapalín, elektrických zariadení a v motorových 
priestoroch. Z dôvodov ich toxicíty a negatívneho vplyvu na životné prostredie sú 
nahradzované tzv. halónovými alternatívami, ktorých pozitívnou vlastnosťou sú najmä 
znížené potenciály odčerpávania ozónu a skrátená doba ich životnosti v atmosfére. 
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Hasiaca látka 

Kvapalná, pevná alebo plynná látka určená na prerušenie procesu horenia. Podľa 
druhu sa tieto látky členia na: 
- voda (para) 
- sneh oxidu uhličitého 
-     hasiaca pena - hasiaca látka vznikajúca prevzdušnením penotvorného roztoku 
- hasiaci prášok - hasiaca látka pozostávajúca z tuhej jemnej práškovej chemickej látky 
- hasiaci plyn – oxid uhličitý, dusík, inertné plyny, halón 
 
Hasiace prístroje 

Zariadenie pozostávajúce z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po 
ručnom otvorení prostredníctvom ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej 
energie vytláčaná na miesto požiaru s cieľom uhasiť ho. Sú obsluhované jednou alebo 
viacerými osobami a určené na zdolávanie začínajúceho požiaru. Hasiace prístroje sa členia: 
a)  podľa druhu hasiacej látky na vodné, penové, vzduchopenové, halónové, práškové, 

snehové 
c) podľa objemu, príp. hmotnosti náplne na prenosné a pojazdné. 

Prenosný prístroj je zhotovený na prenášanie s hmotnosťou v pracovnom režime do 20 
kg. Hasiaca látka a zdroj akumulovanej energie sa môžu opakovane do tlakovej nádoby 
dopĺňať. 

Pojazdný prístroj je inštalovaný na kolieskach alebo na podvozku, a jeho obsluhu 
vykonáva spravidla viac ako jedna osoba. 

Jedným z predpokladov účinného hasenia je aj voľba vhodného druhu hasiaceho 
prístroja, určenia ich dostatočného počtu a vhodného rozmiestnenia. Optimálny počet, druh a 
rozmiestnenie hasiacich prístrojov sa určí podľa pôdorysnej plochy a charakteru prevádzky 
pre každé podlažie viacpodlažného požiarneho úseku, pre každý jednopodlažný požiarny úsek 
samostatne alebo spoločne  pre viac úsekov v jednom podlaží. Prístroj sa umiestňuje najmä 
v blízkosti technických a technologických zariadení, v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú 
činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a na miestach so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom. Prenosný prístroj sa umiestňuje najmä na zvislej konštrukcii 
alebo na podlahe. Rukoväť prenosného prístroja môže byť najviac vo výške 1,5 m. Prístroj 
musí byť chránený pred  priamymi účinkami slnečného žiarenia a vplyvu prostredia. 

Vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta požiarneho úseku aspoň po jeden hasiaci prístroj a 
vzájomná vzdialenosť medzi prenosnými prístrojmi môže byť najviac 30 m a 
v zhromažďovacích priestoroch najviac 20 m. 

 
 Hasičská jednotka 

Organizovaný útvar s vycvičeným personálom vybavený požiarnou technikou a inými 
vecnými prostriedkami požiarnej ochrany na zdolávanie požiarov, vykonávanie 
záchranných prác pri živelných pohromách a pri iných mimoriadnych udalostiach. 
Hasičská jednotka najmä: 
- vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov, 
- vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom, 
- poskytuje pomoc pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných 

mimoriadnych udalostiach, 
- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov, 
- vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov, 
- vypracúva a vedia dokumentáciu hasičskej jednotky. 
Druhy hasičských jednotiek: 
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a)  Hasičský a záchranný zbor, zložený z príslušníkov a je zriadený zákonom o Hasičskom a 
záchrannom zbore, 

b)  závodný hasičský útvar, zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej 
fyzickej osoby, 

c)   závodný hasičský zbor, zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej 
fyzickej osoby, 

d)    mestský hasičský a záchranný zbor, zložený zo zamestnancov mesta, 
e)    obecný (mestský) hasičský zbor, zložený z fyzických osôb. 

Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo pozostáva 
z veliteľa a ďalších troch až ôsmich osôb 

Ako odborné služby hasičskej jednotky sa zriaďujú strojná služba, protiplynová služba a 
spojovacia služba. V mestskom hasičskom a záchrannom zbore sa zriaďuje aj hasičská 
záchranná služba a povodňová záchranná služba. 

Strojná služba - odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh 
súvisiacich s akcieschopnosťou hasičskej techniky a vecných prostriedkov 

Protiplynová služba – odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie 
chemicko-technických úloh súvisiacich s ochranou zamestnancov a členov pri zásahu 
v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí a pri manipulácii s chemickými, 
rádioaktívnymi a biologickými nebezpečnými látkami, ktoré spôsobujú ohrozenie životného 
prostredia 

Spojovacia služba - odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh 
súvisiacich s prenosom a  prijímaním správ o vzniku udalostí a vyhlasovaním požiarneho 
poplachu, ako aj pri spojení medzi hasičskými jednotkami. Plní úlohy súvisiace 
s automatizovaným systémom podpory riadenia a spracúvania informácií v hasičských 
jednotkách. 

Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek obsahuje: požiarnu techniku, vecné 
prostriedky požiarnej ochrany na výkon odborných služieb a špecializovaných činností, 
hasiace, dekontaminačné a sorbčné  látky , osobné ochranné pracovné prostriedky, 
prostriedky na poskytovanie predlekárskej pomoci, na určenie škodlivosti  prostredia a na 
likvidáciu  
ekologických havárií, rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia, signalizačné zariadenia a 
výpočtovú techniku. 

Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek je zameraná na 
dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a potrebných návykov. 

Samotná odborná príprava pozostáva z prípravy teoretickej, fyzickej a praktického 
výcviku. Člení sa na prípravu základnú, zdokonaľovaciu, špecializovanú a cyklickú 
- základná príprava – určená pre novoprijatých zamestnancov a členov 
- zdokonaľovacia príprava – je súčasťou výkonu služby, jej súčasťou sú aj taktické cvičenia 
- špecializovaná príprava – určená na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a členov a 

pozostáva z prípravy a z overovania odbornej spôsobilosti na určené funkcie v hasičskej 
jednotke  a z prípravy na získanie odbornosti na výkon špeciálnych činností  

- cyklická príprava – určená na prehľbenie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov 
potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác 
pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Vykonáva sa pred 
uplynutím platnosti vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
Fyzická príprava sa vykonáva s cieľom upevňovať a zvyšovať fyzickú zdatnosť, rozvíjať 

pohybové schopnosti a osvojiť si pohybové návyky nevyhnutné pri plnení úloh. Člení sa na: 
- všeobecnú fyzickú prípravu – vykonáva sa v rámci zdokonaľovacej prípravy a je zameraná 

na upevňovanie a zvyšovanie sily, rýchlosti, vytrvalosti a pohyblivosti ako základu 
fyzickej zdatnosti, 
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- špeciálnu fyzickú prípravu – zameraná na upevňovanie a rozvíjanie špeciálnych 
pohybových, silových a vytrvalostných schopností a vlastností zodpovedajúcich 
charakteru činnosti pri zásahu hasičských jednotiek. Súčasťou tejto prípravy je aj hasičský 
šport. 

 
Hasičská stanica 

Budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie stálej služby hasičskej 
jednotky, umiestnenie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej 
prípravy a výcviku. 

 
Hasičská taktika 

Súbor metód, postupov a činností hasičských jednotiek pri lokalizácii a likvidácii 
požiarov, pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. 

 
Hasičská technika 

Súbor technických prostriedkov požiarnej ochrany určených na zdolávanie požiarov, 
následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. Hasičskou technikou sú všetky 
druhy zásahových automobilov, automobilov hasičskej záchrannej služby a povodňovej 
záchrannej služby a ostatná technika, ktorá sa používa pri zdolávaní  požiarov, pri výkone 
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.  

 
Hasičská záchranná služba 

Odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich 
s poskytovaním pomoci v prípadoch, keď je ohrozený život, zdravie osôb alebo majetok a 
keď na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenosť. 

Hasičská záchranná služba 
- vyslobodzuje a zachraňuje osoby pri požiaroch, živelných pohromách, dopravných 

nehodách a pri iných mimoriadnych udalostiach 
- zachraňuje osoby z výšok a z voľných hĺbok a z  ťažko prístupných terénov s použitím 

horolezeckej, speleologickej, špeciálnej leteckej alebo zásahovej techniky, 
- vyslobodzuje osoby zo závalov a tesných priestorov, 
- poskytuje predlekársku pomoc postihnutým osobám na mieste zásahu, 
- vykonáva zásahy pri haváriách s únikom nebezpečných látok.  

 
Hasičská zbrojnica 

Budova, ktorá je obvykle bez personálu a určená na uskladnenie technických zariadení, 
hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi 

 
Hasičské automobily 

      Patria k technickým prostriedkom, ktorými sú vybavené hasičské jednotky. Sú to: 
Základný zásahový hasičský automobil 
Zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a na 

zdolávanie požiarov. Umožňuje prepravu vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a 
spravidla aj hasiacej látky na vykonanie zásahu 
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Cisternová automobilová striekačka 
Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva, 

prepravu hasiacich látok, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na vykonanie 
hasiaceho zásahu 

Dopravný automobil 
Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva, 

prenosnej motorovej striekačky a vecných prostriedkov sacieho, tlakového, penotvorného a 
pomocného príslušenstva ochrany pred požiarmi. V miestach so zdrojom hasiacej látky sa 
používa na dopravu vody. 

Penový hasiaci automobil 
Základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov hasičského družstva 

na hasenie požiarov triedy B v prípadoch potreby veľkého množstva vzduchovej ťažkej peny 
Plynový hasiaci automobil (snehový hasiaci automobil) 
Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a 

hasiacej látky, ktorou je spravidla oxid uhličitý 
Špeciálny zásahový požiarny automobil 
Zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a 

vykonávanie špeciálnych činností (napr. požiarne automobilové vysokozdvižné plošiny, 
automobilové rebríky, vozidlá na ekologické havárie a pre rýchlu technickú pomoc) 

Hadicový automobil 
Špeciálny zásahový hasičský automobil určený a svojim vybavením prispôsobený na 

prepravu väčšieho množstva požiarnych hadíc, na ich rýchle rozvíjanie pri zabezpečovaní 
diaľkovej dopravy vody 

Kombinovaný hasiaci automobil 
Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva 

k zásahom s možnosťou použitia viacerých druhov hasiacich látok 
Technický automobil 
Špeciálny zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a 

svojím vybavením prispôsobený na technické práce pri zásahoch 
  Hasičská plošina 
Zariadenie špeciálneho zásahového hasičského automobilu určené na záchranu osôb 

z výšok a na hasiaci zásah vo výške 
Hasičský automobilový rebrík 
Špeciálny zásahový hasičský automobil určený na záchranu osôb z výšok a na hasiaci 

zásah vo výškach 
Požiarny príves 
Príves na prepravovanie prenosných hasičských agregátov, hasičskej technickej výzbroje 

alebo hasiacej látky 
 
Hasičský a záchranný zbor 

Jednotne organizovaný zbor, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených 
zákonom (zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov) a ďalšími osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zbor je 
podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky a plní nasledovné úlohy: 
a/  výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 
b/  výkon štátneho požiarneho dozoru, 

       c/ úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním 
záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľa sa na poskytovaní pomoci 
pri iných mimoriadnych udalostiach, 
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d/ poskytovanie pomoci v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku právnických 
osôb, ako aj životného prostredia, 

e/ úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia bezprostredne 
súvisiace s výkonom činnosti podľa písmen c/ a d/, 

f/  úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi 
a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia, 

g/ úlohy pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek požiarnej 
bezpečnosti, posudzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami  

h/  účasť na úlohách vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.  
  Zbor tvoria: prezídium zboru, krajské a okresné riaditeľstvá. 
  Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru sa rozumie osoba, ktorá je so zborom 

v služobnom pomere. Môže ním byť občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý 
spĺňa nasledovné podmienky 
- je bezúhonný, 
- má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie príslušnej funkcie, 
- je zdravotne, telesne  a duševne spôsobilý na vykonávanie služby, 
- ovláda štátny jazyk, 
- ovláda cudzí jazyk, ak túto podmienku určí služobný úrad, 
- má trvalý pobyt na území SR, 
- úspešne absolvoval výberové konanie na prípravnú štátnu službu alebo spĺňa podmienky   

na dočasnú štátnu službu. 
Príslušník zboru je oprávnený, ak to vyžaduje plnenie úloh zboru 

a/  vyzvať každého, aby nevstupoval na určené miesto alebo aby sa podrobil iným 
obmedzeniam vyplývajúcim z vykonávaného zásahu, 

b/    vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala 
svoju totožnosť, 

c/    vstupovať na pozemok, do objektov a zariadení, 
d/   vykonávať ďalšie potrebné činnosti a zisťovania v rozsahu vymedzenom osobitnými 

predpis-   mi (zákon o ochrane pred požiarmi), 
e/    nazerať do príslušnej dokumentácie, 
f/     požadovať potrebné informácie, údaje a vysvetlenia, 
g/    požadovať potrebnú súčinnosť od právnických i fyzických osôb. 

Príslušník je oprávnený otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor a vstúpiť doň na účely 
vykonania zásahu, ktorý neznesie odklad, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo 
vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí značná škoda na majetku. 
  
Horenie 

Exotermická, chemická, oxidačno - redukčná reakcia látky s oxidantom sprevádzaná 
vyžarovaním svetla. K procesu horenia je nevyhnutná prítomnosť horľavej látky (palivo), 
oxidačného prostriedku (obvykle vzdušný kyslík) a zdroja tepla. Horľavá látka a oxidačný 
prostriedok tvoria horľavý súbor. Iniciátorom horenia môže byť ľubovolný zdroj tepelnej 
energie (plameň, iskra, rozžeravené teleso), tepelný prejav chemickej (exotermickej) reakcie, 
povrchová teplota strojov a zariadení, tepelné žiarenie, teplota okolitého prostredia, alebo 
tepelný prejav mechanickej energie (trenie, stláčanie). 

Najnižšia teplota horľavej látky, pri ktorej sa tvoria horľavé pary, ktoré sa od otvoreného 
plameňa zapália a samé ďalej horia je tzv. teplota horenia. 

Pre vznik horenia musí mať iniciátor horenia tzv. iniciačnú teplotu horenia. Je ňou 
najnižšia teplota, pri ktorej za určených podmienok môže nastať horenie. V ustálenom 
(pokračujúcom) procese horenia je zdrojom tepla podmieňujúcim proces horenia pásmo 
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horenia, tzn. priestor, v ktorom prebieha exotermická chemická reakcia. Podmienkou horenia, 
resp. jeho pokračovania je dostačujúci tepelný výkon pásma horenia samotného alebo 
v súčinnosti s inými zdrojmi tepla. 

Podľa typu zdroja iniciácie sa rozoznávajú tieto základné spôsoby iniciácie procesu 
horenia: 
- vzplanutie, 
- zapálenie, 
- vznietenie, 
- samovznietenie. 

Podľa skupenstva jednotlivých zložiek horľavého súboru možno horenie členiť na: 
a) homogénne – horľavý súbor je jedného skupenstva; horľavá zmes sa vytvára už pred jej 

reakciou; príkladom je horenie kvapalín 
b) heterogénne – horľavý súbor je zložený z látok dvoch skupenstiev, tzn. palivom je tuhá 

látka a oxidovadlom je plyn.  
Podľa spôsobu vzniku plynnej zmesi a podľa reakčnej rýchlosti sa horenie člení na: 

a) kinetické – horľavá látka je zmiešaná s oxidačným prostriedkom, rýchlosť horenia je 
závislá od rýchlosti chemickej reakcie medzi palivom a oxidačnou látkou, 

b) difúzne – podmienkou horenia je difúzia oxidačného prostriedku do paliva, rýchlosť 
horenia je závislá od času potrebného na vytvorenie fyzikálneho kontaktu medzi palivom 
a oxidačnou látkou. 
Podľa spôsobu prúdenia plynnej zmesi sa horenie člení na: 

a) laminárne – v difúznom plameni nevzniká vírenie, 
b) turbulentné – horľavý súbor sa premiešava, rýchlosť a tlak prúdenia častíc v plameni sa 

menia. 
       Horenie v plynnej fáze, obvykle s produkciou svetla je tzv. „horenie plameňom“. Horenie 
v tuhej fáze bez plameňa, ale s produkciou svetla zo zóny horenia je tzv. „horenie žeravením“. 

 Zníženie alebo neutralizácia schopnosti okolitej atmosféry podporovať horenie sa 
docieľuje inertizovaním.  

Tepelná energia vytvorená horením jednotkovej hmotnosti daného materiálu je tzv. 
„výhrevnosť“. Tepelná energia, ktorá sa uvoľňuje horením látky za určených podmienok je 
tzv. „uvolnené teplo“. 

Minimálna koncentrácia kyslíka v zmesi kyslíka a dusíka, ktorá je postačujúca na 
udržanie horenia látky plameňom za určených podmienok je tzv.“ kyslíkové číslo“. 

Produktmi horenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky vznikajúce pri horení.  
 

Horľavá kvapalina 

Kvapalina (suspenzia, emulzia), ktorá pri atmosférickom tlaku 101 kPa spĺňa súčasne 
tieto podmienky: 
− nie je pri teplote 35 oC tuhá ani pastovitá, 
− má pri teplote 50 oC tlak nasýtených pár najviac 294 kPa, 
− má bod vzplanutia najviac 250 oC, 
− možno určiť jej bod horenia. 

Horľavé kvapaliny sa podľa teploty vzplanutia členia do štyroch tried nebezpečnosti. 
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Tab. č. 1  Triedy nebezpečnosti horľavých kvapalín 
 

Trieda nebezpečnosti Bod vzplanutia v 0C 
I. do 21 
II. nad 21 do 55 
III. nad 55 do 100 
IV. nad 100 do 250 

 
Kvapalina, ktorá má pri atmosférickom tlaku 101 kPa teplotu varu nižšiu ako 50 oC je 

horľavou kvapalinou s nízkym bodom varu 
Horľavé kvapaliny sa pri zohrievaní vyparujú. Uvoľnené plynné produkty zohrievania 

(tepelného rozkladu) a pary pri styku so vzduchom vytvárajú horľavú zmes. Pre horenie 
kvapalín je preto rozhodujúcim faktorom dosiahnutie optimálnej koncentrácie horľavých pár 
nad hladinou kvapaliny a vytvorenie horľavého súboru, tzn. horľavej zmesi pár 
s oxidovadlom. 

 
Horľavá látka 

Látka tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva schopná bez ohľadu na spôsob 
zapálenia a spaľovací proces uvoľňovať teplo v podmienkach horenia. Látka schopná 
horenia sa tiež nazýva horľavinou. 

Horľavé látky plynného skupenstva a prachy tuhých horľavých látok môžu vytvárať 
horľavé zmesi pri ľubovolnej teplote. Tuhé látky a látky kvapalného skupenstva vytvárajú 
horľavé zmesi len pri dosiahnutí alebo prekročení určitých teplôt. Najnižšia teplota tuhých a 
kvapalných látok, pri ktorej dochádza ku vzniku koncentrácie horľavej zmesi vyššej ako je 
dolná medza zapálenia, sa nazýva teplotou vzplanutia. Pri tejto teplote zhorí vytvorená zmes, 
iniciovaná zdrojom zapálenia a látka ďalej nehorí. Vyššia je teplota horľavej látky, pri ktorej 
dochádza k dostatočne intenzívnej tvorbe horľavej zmesi v takej miere, že po jej iniciácii 
zdrojom zapálenia horenie pokračuje. Táto teplota sa nazýva teplotou zapálenia alebo teplotou 
horenia. Najvyššia teplota horľavej látky, pri ktorej dochádza k iniciácii horenia, je teplota 
vznietenia. Pri tejto teplote dochádza k horeniu bez pôsobenia zdroja zapálenia iba v dôsledku 
zohrievania. 

 
Horľavosť 

Schopnosť látky horieť. Schopnosť látky horieť plameňom za daných podmienok je tzv. 
horľavosť plameňom. 

Skúšobné metódy horľavosti sú založené na stanovení hraničných hodnôt, pri ktorých sa 
pozoruje vzplanutie alebo vznietenie látok. Rozšírenou skúškou horľavosti je metóda 
kyslíkového čísla (→ Kyslíkové číslo). 

 Horľavosť stavebného materiálu sa vyjadruje nasledovnými stupňami horľavosti: 
A   – nehorľavé, 
B   – neľahko horľavé, 
C1 – ťažko horľavé, 
C2 – stredne horľavé, 
C3 – ľahko horľavé 

  
Kontrolná skupina obce 

Pracovný a pomocný orgán obce pre oblasť požiarnej ochrany zriadená na vykonávanie 
preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 
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Nástupná plocha 

Plocha z vonkajšej strany stavby určená na nástup hasičských jednotiek a na 
umiestnenie hasičskej techniky na vykonanie zásahu. Nástupná plocha sa situuje pozdĺž 
alebo kolmo k priečeliu stavby tak, aby 
a) bol umožnený zásah mobilnou požiarnou technikou do každého požiarneho úseku 

priliehajúceho k priečeliu, 
b) vzdialenosť každého miesta v stavbe bola najviac 4 m od najbližšieho otvoru v priečelí, 

ku ktorému je prístup pomocou prostriedkov požiarnej ochrany alebo požiarnej techniky. 
Tento otvor musí mať šírku najmenej 0,8 m a výšku najmenej 1,2 m 

 
Nebezpečenstvo vzniku požiaru 

Stav zahŕňajúci riziko požiaru a pravdepodobné následky požiaru. Analýza 
nebezpečenstva vzniku požiaru sleduje cieľ analyzovať reálne existujúce nebezpečné faktory 
a podmienky s využitím kritérií požiarneho nebezpečenstva za účelom zhodnotenia 
požiarneho rizika 

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 
Činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, 

používaní alebo pri skladovaní horľavých látok 
Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 
Miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú 

zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. Sú to najmä priestory, v ktorých sa 
- používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné 

horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia 
podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru, 

- vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové látky, 
- usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť 

požiar alebo pri výrobe, príp. manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo 
v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť, 

- vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé 
kvapaliny, horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny, 

- vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky, 
- používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo vodou, alebo vzájomne medzi 

sebou môžu vznietiť alebo môžu uvolniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi 
so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes, 

- používa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok otvorený oheň. 
 
Nehorľavosť 

Neschopnosť horieť za určených podmienok. V podmienkach požiaru je to neschopnosť 
sa tepelne sa rozkladať a uvoľňovať horľavé plyny (pary) alebo uhoľnatieť a následne horieť.  

Nehorľavosť plameňom: 
Neschopnosť horieť plameňom za určených podmienok 

 
Oheň 

Riadené samovoľné horenie, ktoré bolo úmyselne pripravené na získanie užitočných 
výsledkov a ktorého rozsah je riadený v čase a priestore 
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Ohlasovňa požiarov 

Miesto v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba, ktoré 
nepretržite prijíma podnety a hlásenia o požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach a z ktorého sa vyhlasuje požiarny poplach. Zriadiť potrebný počet 
ohlasovní požiarov patrí k základným zákonným povinnostiam právnických osôb.  
 
Ochrana pred požiarmi 

Zásady riešenia, systémy, zariadenia, objekty alebo konštrukcie určené na zníženie 
ohrozenia osôb a majetku signalizovaním, hasením alebo lokalizovaním požiaru. 

Z funkčného hľadiska predstavuje ochrana pred požiarmi súhrn organizačných, 
technických a iných súvisiacich opatrení zameraných na predchádzanie vzniku požiarov a 
v prípade ich vzniku na ich účinné a rýchle zdolávanie. Tieto opatrenia sa členia na štyri 
základné skupiny : 
a) Opatrenia na zamedzenie vzniku požiaru 
- organizačné – vzdelávacia, preventívno-výchovná a propagačná činnosť, určenie 

požiarno-technických opatrení pri technologických postupoch, stanovenie zásad 
bezpečného správania sa na pracovisku, vyznačenie zákazov a príkazov a informácií, 
kontrolná činnosť a odstraňovanie zistených nedostatkov, 

- technické – zodpovedajúca konštrukcia a inštalácia zariadení, používanie vhodných 
materiálov, vhodné umiestnenie horľavých materiálov apod. 

b) Opatrenia na zamedzenie šírenia požiarov 
- organizačné – zabránenie vytvorenia požiarnych mostov nevhodným ukladaním 

horľavých materiálov, uzatvorenie požiarnych uzáverov apod., 
- technické – vhodné požiarne delenie objektov na menšie celky, utesňovanie otvorov 

v požiarno-deliacich konštrukciách, riešenie a ochrana prestupov potrubí a iných 
technologických zariadení cez uvedené konštrukcie, zabezpečenie dostačujúcich 
odstupových vzdialeností medzi objektmi. 

c) Opatrenia na rýchlu evakuáciu osôb, zvierat a materiálov 
- organizačné – príprava a praktický nácvik evakuácie, udržiavanie voľných únikových 

ciest, vypracovanie evakuačných plánov apod.  
- technické – vybudovanie dostačujúceho počtu evakuačných ciest (uličky, chodby, 

schodiská, výťahy), ich vhodné riešenie a zabezpečenie ochrany unikajúcich osôb, 
vybavenie jednotiek požiarnej ochrany vhodnou technikou na evakuáciu  apod. 

d) Opatrenia na rýchlu likvidáciu požiarov 
- organizačné – školenie osôb o zásadách a princípoch hasenia, výcvik v zaobchádzaní  

s jednoduchými prostriedkami na hasenie (ručné hasiace prístroje, požiarne hydranty), 
zriaďovanie, odborná príprava a výcvik jednotiek požiarnej ochrany, výcvik obslúh 
technologických zariadení na havarijné odstavovanie prevádzok. 

- technické – vybavenie objektov vhodnými hasiacimi prostriedkami (hasiacimi prístrojmi, 
požiarnymi hydrantmi, stabilným hasiacim zariadením apod.), vybavenie jednotiek 
požiarnej ochrany, zabezpečenie zdrojov vody, resp. iných látok (penidlo, prášok, oxid 
uhoľnatý a i. ), inštalácia uzáverov na prívodoch horľavých látok, inštalácia zariadení na 
odvod tepla a dymu pri požiari. 
Z inštitucionálneho hľadiska predstavuje ochrana pred požiarmi sústavu organizačných 

štruktúr, do ktorej popri orgánoch štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi patria aj 
útvary a funkcie v ústredných orgánoch, obciach a právnických osobách, do pôsobnosti 
ktorých , okrem úloh vyplývajúcich z ich základného poslania patrí aj zabezpečovanie úloh na 
úseku ochrany pred požiarmi.   
  



 381

Operačné pracovisko 

Odborné pracovisko závodného hasičského útvaru právnickej osoby, ktoré zabezpečuje 
funkciu ohlasovne požiarov a vysiela hasičské jednotky  
  
Operačné stredisko 

Odborné pracovisko ochrany pred požiarmi sa zriaďuje na hlavnej hasičskej stanici 
Mestského hasičského a záchranného zboru hl. m. SR Bratislavy. Operačné stredisko tiež plní 
funkciu ohlasovne požiarov. 

Stredisko zabezpečuje najmä: 
- nepretržitý príjem a vyhodnocovanie informácií o požiarnej situácii, zdolávaní požiaru a o 

vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách alebo iných 
mimoriadnych udalostiach, 

- zdolávanie a sústreďovanie hasičských jednotiek na zdolávanie požiarov podľa 
požiarnych poplachových plánov, povodňových plánov alebo podľa požiadaviek veliteľa 
zásahu,  

- koordináciu nasadzovania jednotiek požiarnej ochrany, záchranárskych zložiek a 
špeciálnych služieb na zdolávanie rozsiahlych požiarov a vykonávanie záchranných prác 
pri živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, 

- vyžiadanie pomoci hasičských jednotiek z iných okresov, krajov alebo zo zahraničia. 
 
Osobný výstroj hasiča 

Hasičská prilba 
Osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu hlavy so zátylníkom vyrobený 

z pevného a nevodivého materiálu, chrániaci hlavu, zátylok a krk hasiča pred padajúcimi 
ťažkými alebo ostrými predmetmi a žeravými časticami. 

0chranný oblek 
Chráni pri zásahu pred sálavým teplom, kontaktom s plameňom, chemikáliami apod. 
Hasičský opasok 
Ochranný opasok určený ako osobný ochranný prostriedok pri lezení, istení, záchrane 

osôb a sebazáchrane, ako aj na zavesovanie potrebnej výzbroje 
       Lampa 
       Slúži na osvetľovanie priestoru požiariska pri zásahu alebo prieskume požiariska. 
 
Penidlo 

Látka, ktorá pri zmiešaní s vodou v určenom pomere vytvára penotvorný roztok. Na 
výrobu penidiel sa používajú živočíšne a rastlinné bielkoviny, saponiny a 
syntetickomydelnaté látky. V požiarnej praxi sa využívajú dve základné skupiny penidiel a to 
na báze zmáčadiel a na báze bielkovín. Podľa zloženia a vlastností sa penidlá členia do 
štyroch skupín: 
- proteínové, ktorých prednosťou je zvyšovanie odolnosti proti ďalšiemu odhorievaniu 

materiálov, obmedzovanie tepelného sálania, vysoká stabilita peny a jej vysoká 
priľnavosť, 

- syntetické, ktorých výhodou sú široké možnosti napenenia a väčšia výdatnosť ako pri 
penidlách proteínových, 

- fluoroproteínové, ktorých prednosťou je zvýšená účinnosť (kratší čas hasenia), znížené 
nároky na kvalitu a čistotu používanej vody, vysoká tekutosť a znížená náročnosť na 
mäkký dopad pri dodávke na požiarisko, 
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- penidlá tvoriace vodný film (syntetické s prídavkom fluorproteínu), ktoré pri hasení 
požiarov polárnych kvapalín zabraňujú ich zmiešavaniu s vodou a spôsobujú rýchle 
kľzanie peny po povrchu kvapalín, tzn. skracujú čas hasiacich prác. 

 
Plameň 

Zóna horenia v plynnej fáze obvykle s emitáciou svetla. 
Samovoľné horenie plameňom: 
Horenie plameňom pretrvávajúce aj po odstránení iniciátora horenia. 
Rýchlosť šírenia plameňa: 
Pomer vzdialenosti prekonanej frontom plameňa počas jeho šírenia a času šírenia za 

určených podmienok. 
Index šírenia plameňa: 
Relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po svojom 

povrchu plameň. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, za ktorý plameň dosiahne 
určený bod. 

Samovoľné šírenie plameňa: 
Šírenie frontu plameňa po oddialení akéhokoľvek priloženého zdroja energie. 

 
Požiar 

Nežiadúce neriadené samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase 
i priestore a pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie osôb, zvieratá, majetok alebo 
životné prostredie  

Požiar úplne rozvinutý: 
Stav úplného zachvátenia všetkých horľavých materiálov požiarom. 
Požiarna charakteristika: 
Charakteristika procesu zmeny fyzikálnych alebo chemických vlastností predmetu alebo 

konštrukcie vystavenej pôsobeniu ohňa. 
Lokalizácia požiaru: 
Obmedzenie a zastavenie ďalšieho postupu šírenia požiaru na iné miesta 
Likvidácia požiaru: 
Úplné a celkové zdolanie požiaru s prerušením horenia a skončením rozvoja požiaru, 

pričom prostredie zasiahnuté požiarom neposkytuje opakovanú možnosť iniciácie a vznietenia 
horľavých látok 

Požiarisko: 
Miesto požiaru alebo miesto po požiari, kde prebiehalo nekontrolovateľné horenie 
Popol: 
Materiálne zostatky po dokonalom horení. 

 Požiarne nebezpečenstvo:  
 Možnosť vzniku úrazu, poškodenia hmotného majetku alebo životného prostredia 

následkom požiaru 
 
Požiarna deliaca konštrukcia 

Stavebná konštrukcia schopná brániť šíreniu požiaru mimo požiarneho úseku. 
Požiarnou deliacou konštrukciou je najmä: 

Požiarna stena: 
Konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru v horizontálnom smere 

Požiarny strop: 
Stavebná konštrukcia brániaca šíreniu požiaru vo vertikálnom smere 
Obvodová stena: 
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Stavebná konštrukcia zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti 
Požiarny pás: 
Časť obvodovej steny brániaca šíreniu požiaru najmä z požiarne otvorených plôch 

v zvislom a vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku. 
Požiarna prekážka: 
Deliaci prvok, ktorý bráni prestupu plameňa a /alebo tepla a /alebo splodín horenia po 

určitý čas a za stanovených podmienok. 
Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť 

nikami či inými oslabenými miestami (škáry, styky apod.) alebo požiarne neuzatvorenými 
otvormi a prestupmi technických alebo technologických zariadení s nižšou ako je požadovaná 
požiarna odolnosť. 
 
Požiarna hliadka 

Vykonáva preventívny požiarny dohľad a nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku 
požiaru. Zriaďuje ju právnická osoba  
- na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 
- pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, 
- ak nemá zriadenú hasičskú jednotku a zamestnáva viac ako troch zamestnancov. 
 
Požiarna kniha  

Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby 
určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä 
o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a spôsobe 
ich odstránenia, o uskutočnených cvičných požiarnych poplachoch a kontrole dokumentácie 
ochrany pred požiarmi 

 
Požiarna odolnosť 

Schopnosť predmetu spĺňať po určitý čas požiadavky stability, celistvosti, tepelnej 
izolácie alebo ďalšie požiadavky stanovené na základe výsledkov skúšky požiarnej odolnosti 

Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie 
Schopnosť stavebnej konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo 

k porušeniu ich funkcie. Charakterizujú ju medzné stavy požiarnej odolnosti overené 
predpísanými skúškami. Pre jednotlivé druhy konštrukcií sú stanovené nasledovné triedy 
požiarnej odolnosti: 
a) Nosné konštrukcie 

1. REI a čas vyjadrený v minutách – minimálna doba, počas ktorej sú splnené kritériá 
nosnosti a stability, celistvosti a tepelnej izolácie (napr. REI 30) 

2. RE a čas vyjadrený v minutách – minimálna doba, počas ktorej sú splnené kritériá 
nosnosti a stability a celistvosti  (napr. RE 30) 

3. R a čas vyjadrený v minutách – minimálna doba, počas ktorej sú splnené kritériá 
nosnosti a stability  (napr. R 30) 

b) Nenosné konštrukcie 
1. EI a čas vyjadrený v minutách – minimálna doba, počas ktorej sú splnené kritériá 

celistvosti a tepelnej izolácie (napr. EI 30) 
2. E a čas vyjadrený v minutách – minimálna doba, počas ktorej je splnené kritérium  

celistvosti (napr. E 30) 
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Požiarna prevencia 

Opatrenia na zabránenie vzniku požiaru alebo obmedzenie jeho účinkov. Významným 
opatrením požiarnej prevencie je najmä preventívna protipožiarna prehliadka, ktorá je 
súhrnom úkonov vykonávaných právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými osobami 
v rámci vnútornej kontroly zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi.  

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je najmä: 
- organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách, 
- porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, 
- stavebné riešenie objektov, 
- výroba a skladovanie látok a manipulácia s nimi, 
- funkčnosť požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov, 
- prevádzkovanie a stav technických a technologických zariadení, 
- označovanie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. 

Preventívne protipožiarne prehliadky vykonáva technik požiarnej ochrany. Výsledky 
prehliadok sa zaznamenávajú do požiarnej knihy. 

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú: 
- raz za 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len 

občasné pracovné miesta, 
- raz za 6 mesiacov v priestoroch, v ktorých sa vykonáva administratívna činnosť, 
- raz za 3 mesiace v ostatných objektoch alebo priestoroch právnickej osoby, ak jej 

štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. 
Opatrením požiarnej prevencie obce je najmä preventívna protipožiarna kontrola, ktorej 

obsahom je najmä: 
- dokumentácia ochrany pred požiarmi, 
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, 
- skladovanie horľavých látok, 
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav 

únikových ciest a ich označenia, 
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred 

požiarmi, 
- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných 

spotrebičov. 
Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú najmenej raz za 5 rokov, ak 

nebezpečenstvo vzniku požiaru kontrolovaných objektov v obci nevyžaduje kratšiu lehotu. 
       

Požiarne podlažie 

Každé podlažie stavby alebo jej časti, ktoré 
a/ je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou 
b/ má v podlahe otvory s určenou celkovou plochou 
 

Požiarne poplachové smernice 

Dokumentácia právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ktorá vymedzuje 
povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. Obsahujú povinnosti pracovníka, ktorý 
spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru, spôsob vyhlásenia požiarneho  poplachu, 
povinnosti pracovníkov pri vyhlásení poplachu, miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a 
jednotiek požiarnej ochrany   
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Požiarne riziko 

Miera vyjadrená súčinom pravdepodobnosti vzniku požiaru predpokladaného pri danej 
výrobno-prevádzkovej operácii alebo danom stave a následkov alebo rozsahu poškodenia 
predpokladaného  po výskyte požiaru. 

Požiarne riziko je pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnom úseku alebo v jeho časti. 
Určuje sa pre požiarny úsek alebo jeho časť. Požiarne riziko sa vyjadruje: 
a) ekvivalentným časom trvania požiaru alebo 
b) indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika alebo 
c) výpočtovým požiarnym zaťažením. 

Priestor bez požiarneho rizika: 
Stavebne oddelená časť požiarneho úseku, kde je predpokladaná intenzita požiaru malá a 

je možné podstatne obmedziť požiadavky na jej protipožiarne zabezpečenie. 
 

Požiarne zaťaženie 

Množstvo tepla, ktoré sa môže uvolniť dokonalým horením celého objemu všetkých 
horľavých materiálov vrátane povrchov všetkých ohraničujúcich plôch. 

Hustota požiarneho zaťaženia: 
Požiarne zaťaženie na jednotku plochy podlažia (vyjadruje sa v J/m2). 
Požiarne zaťaženie vytvárajú horľavé látky, ktoré sú v stavebných konštrukciách (stále 

požiarne zaťaženie) a taktiež látky, ktoré tvoria vybavenie objektov (náhodné požiarne 
zaťaženie). 

Stále požiarne zaťaženie: 
Je vytvárané hmotnosťou a výhrevnosťou horľavých látok požiarneho úseku (horľavé 

priečky, podhľady, obloženia apod.) okrem: 
- nosných konštrukcií, ktoré zabezpečujú stabilitu objektu alebo jeho časti, 
- požiarnych deliacich konštrukcií, 
- povrchových úprav stavebných konštrukcií s hrúbkou menšou ako 2 mm. 

Náhodné požiarne zaťaženie: 
Je vytvárané hmotnosťou a výhrevnosťou horľavých látok požiarneho úseku, ktoré sa 

v ňom počas bežnej prevádzky alebo používania vyskytujú. Sú to najmä: 
- horľavé zariaďovacie predmety, nábytok, technologické zariadenia, príp. ich horľavé 

časti, náplne, izolácie apod., 
- horľavé látky, výrobky apod., ktoré sa v požiarnom úseku alebo jeho časti spracúvajú 

alebo skladujú, vrátane horľavých obalov a prepravných prostriedkov. 
Náhodné požiarne zaťaženie tvorené horľavými kvapalnými a plynnými látkami 

v tepelných spotrebičoch a technologických zariadeniach sa určí z ekvivalentného množstva 
dreva a z množstva týchto látok. 

Priemerné požiarne zaťaženie: 
Zaťaženie rovnomerne rozložené na pôdorysnej ploche požiarneho úseku a pozostáva zo 

stáleho a náhodného požiarneho zaťaženia. 
Sústredené požiarne zaťaženie: 
Zaťaženie na časti pôdorysnej plochy požiarneho úseku, ktoré výrazne prevyšuje 

priemerné požiarne zaťaženie. Určuje sa na časti plochy požiarneho úseku, na ktorej je 
umiestnené podstatne väčšie množstvo horľavých látok v porovnaní s ostatnými časťami 
požiarneho úseku. 
  
Požiarno-technické zariadenia 

Zariadenia patriace do sústavy technických prostriedkov určených na zabránenie 
vplyvu nebezpečných faktorov požiaru na ľudí a ohraničenie materiálnych škôd pri požiari. 
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Sú to: hasiace prístroje (→ Hasiace prístroje), stabilné a polostabilné hasiace zariadenia (→ 
Stabilné a polostabilné hasiace zariadenia), zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, 
elektrická požiarna signalizácia (→ Elektrická požiarna signalizácia), zariadenia na hasenie 
iskier v pneumatických dopravníkoch a požiarne uzávery. 

Tieto zariadenia identifikujú vznik požiaru, odovzdajú poplachový signál, umožnia 
hasičským jednotkám likvidovať požiar alebo požiar samé likvidujú v začiatočnom štádiu. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou vybavenia moderných budov a objektov prostriedkami ochrany pred 
požiarmi. 

Projektovať, inštalovať, opravovať, plniť a vykonávať odborné prehliadky a odborné 
skúšky týchto zariadení môžu len osoby s odbornou spôsobilosťou.  
 
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR 

Zariadenie Ministerstva vnútra SR určené na plnenie úloh v oblasti výskumu, vývoja, 
skúšobníctva a na expertíznu činnosť 

Organizačnou časťou Požiarno-technického a expertízneho ústavu MV SR s pôsobnosťou 
pre Slovenskú republiku je Národné informačné stredisko požiarnej ochrany, zabezpečujúce, 
spracúvajúce, poskytujúce a archivujúce informácie na úseku požiarnej ochrany. 

 
Požiarny evakuačný plán 

Dokumentácia právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby, upravujúca organizáciu 
evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. Obsahuje 
určenie pracovníkov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto riadenia, určenie prostriedkov, 
pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať, spôsobu evakuácie, určenie miesta, kde sa 
budú osoby alebo zvieratá sústreďovať a osoby, ktorá vykoná kontrolu počtu evakuovaných 
osôb, spôsob zabezpečenia prvej pomoci, grafické vyznačenie evakuačných ciest 
v pôdorysoch jednotlivých podlaží. Grafické vyznačenie ciest sa umiestňuje pri vstupoch na 
jednotlivé podlažia. 
 
Požiarny scenár 

Opis podmienok jednej alebo viacerých fáz požiaru od času pred vznietením po úplné 
skončenie horenia pri skutočnom požiari v konkrétnom mieste alebo pri jeho simulácii 

 
Požiarny hydrant 

Armatúra na vodovodnom potrubí umožňujúca pripojenie požiarno-technických 
zariadení s cieľom odoberať vodu. Podľa umiestnenia sa hydranty rozlišujú na vonkajšie a 
vnútorné. 

Vonkajšie hydranty sa umiestňujú súbežne s komunikáciami. Nesmú byť umiestnené 
v požiarne nebezpečnom priestore objektu. 

Rozmiestnenie vnútorných hydrantov (v kombinácii s hadicovým navijakom) sa 
predpokladá tak, aby bolo možné vykonať požiarny zásah najmenej jedným prúdom 
v ktoromkoľvek mieste obostavaného priestoru. Pričom dĺžka hadice v nástennom hydrante sa 
počíta najviac 20 m, účinný dostrek prúdnice je pri sprchovacom prúde 3 m a pri prúde 
kompaktnom 10 m. 

Hydrantový nadstavec 
Armatúra na odber vody z podzemného hydrantu cez ventil podzemného vodovodného 

potrubia. 
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Požiarny poplach 

Upozornenie na požiar uskutočnené osobou alebo požiarno-technickým zariadením 
s cieľom vyrozumieť všetky osoby v dosluchu, pripadne aj hasičskú jednotku  

Požiarny poplachový plán 
Dokumentácia upravujúca zaradenie jednotiek požiarnej ochrany, vodární, plynární, 

elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a 
ich privolávanie na zásah 

Dokumentom, ktorý vymedzuje povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru sú 
Požiarne poplachové smernice (→ Požiarne poplachové smernice).  
 

Požiarny poriadok pracoviska 

Dokumentácia právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ktorá sa vypracúva pre 
pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. Obsahuje opis technologického 
postupu a charakteristiku požiarneho nebezpečenstva, požiarno-technické charakteristiky 
spracúvaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá, požiadavky na 
zabezpečenie požiarnej ochrany pracoviska, zoznam miest a zariadení alebo ich častí so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku 
a šírenia požiaru a osobitné povinnosti pracovníkov   
 
Požiarny štatút 

Dokumentácia právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby obsahujúca najmä 
organizačné usporiadanie požiarnej ochrany, zriadenie a vnútornú organizáciu jednotky 
požiarnej ochrany, povinnosti organizačných útvarov a zložiek, povinnosti štatutárneho 
zástupcu, úlohy technika požiarnej ochrany, resp. špecialistu požiarnej ochrany, vykonávanie 
kontrol, preventívnych požiarnych prehliadok, organizáciu školení a odbornej prípravy, 
zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase a v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru 
 
Požiarny úsek 

Stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby 
požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. Je základnou jednotkou 
na určenie požiarneho rizika, pre dimenzovanie stavebných konštrukcií, určenie únikových 
ciest, odstupov apod. Predpokladá sa, že požiar sa môže šíriť po celom požiarnom úseku, 
avšak nie mimo neho, a to bez ohľadu na to, či úsek je alebo nie je členený na miestnosti, 
alebo či tvorí celá stavba jeden úsek. Členenie objektov na úseky sa navrhuje tak, aby: 
a) bol ľahký a bezpečný únik osôb z každého úseku, 
b) boli náklady na požiarne deliace konštrukcie, ale aj prípadný rozsah škôd čo najmenšie, 
c) bol umožnený rýchly a účinný zásah hasičských jednotiek, 
d) boli prevádzky s vysokým požiarnym alebo ekonomickým rizikom, príp. s vyššou 

pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiaru oddelené od ostatných prevádzok, 
e) bolo čo najmenej prestupov požiarne deliacimi konštrukciami, 
f) bola čo najmenej narušená prevádzka v objekte požiarne deliacimi konštrukciami, 
g) bol umožnený odvod splodín horenia von z objektu. 

Stavba, ktorá nie je členená na požiarne úseky sa považuje za jeden požiarny úsek. 
Niektoré priestory stavby vzhľadom na charakter prevádzky musia tvoriť samostatný 

požiarny úsek. Vo všetkých stavbách sú to: 
a) chránené únikové cesty, 
b) evakuačné a požiarne výťahy, 
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c) výťahové šachty, káblové šachty a kanály, 
d) inštalačné šachty a kanály, 
e) šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, kde sa odpadky zhromažďujú, 
f) strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m, 
g) strojovne vzduchotechniky, 
h) dozorne alebo riadiace centrá technologických procesov vo výrobných stavbách, ak majú 

pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2, 
i) kotolne s výkonom viac ako 100 kW, 
j) rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2, 
k) vnútorné zhromažďovacie priestory, 
l) každá obytná bunka (v stavbách určených na bývanie a ubytovanie). 

Stavba sa člení na požiarne úseky, ak 
a) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú plochu požiarneho úseku, 
b) počet požiarnych podlaží je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom 

úseku, 
c) sa v nej okrem priestoru, ktorý tvorí samostatný požiarny úsek, nachádza tiež iný priestor. 

Súčasťou samostatného požiarneho úseku môžu byť priestory, v ktorých požiarne 
zaťaženie tvoria iba horľavé látky v konštrukciách okien, dverí a podláh. 

 
Požiarny uzáver 

Konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej 
konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Členia sa na uzávery: 
- brániace šíreniu tepla 
- obmedzujúce šírenie tepla 
- tesné proti prieniku dymu. 
- Požiarne uzávery sa podľa vyhotovenia a účelu použitia členia na: 
- požiarne dvere, 
- požiarne okná, 
- požiarne poklopy, 
- požiarne klapky, 
- požiarne uzávery otvorov dopravníkových systémov. 

Súčasťou požiarnych uzáverov môžu byť aj závesy, ovládacie kľučky, ovládacie páky, 
zámky, kovania, plechy na otváranie dverí kopnutím, elektrické prvky, prepojovacie vodiče 
alebo ďalšie doplňujúce zariadenia. 

Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru 
Schopnosť odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu ich funkcie 

Bezpečnostný mechanizmus požiarnych uzáverov 
Zariadenie umožňujúce osobám manipulovať s požiarnymi uzávermi, ktoré môžu byť pri 

bežných prevádzkových podmienkach uzatvorené. 
 
Požiarny vodovod 

Vodovod určený na požiarne účely. Požiarne vodovody sa členia podľa: 
a) závislosti od zdroja, 
b) umiestnenia vzhľadom na objekt, 
c) tvaru vetvovej siete. 

Podľa zdroja sa členia na samostatné (majú vlastný zdroj požiarnej vody) a závislé  
(nemajú vlastný zdroj) a sú pripojené na zdroj a rozvod spotrebnej vody. Samostatný požiarny 
vodovod sa zriaďuje tam, kde by bolo nehospodárne alebo nevýhodné odoberať vodu 
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z verejného alebo závislého vodovodu. Závislý požiarny vodovod sa zriaďuje vtedy, keď 
verejný vodovod nezaručuje potrebný prietok a pretlak vody. 
       Podľa situovania vzhľadom na objekt sa členia na vonkajšie a vnútorné. 

Požiarny vodovod môže byť zavodnený alebo nezavodnený. 
Musí spĺňať nasledovné technické požiadavky: 

- musí byť vybudovaný a dimenzovaný tak, aby bolo zabezpečené potrebné množstvo vody 
do ktoréhokoľvek požiarneho úseku, 

- tlak na armatúre vyústenia nesmie byť menší ako 0,25 MPa, za osobitných podmienok je 
dovolený minimálny tlak 0,1 MPa, 

- ak je spotreba požiarnej vody väčšia ako 25 l /sec., rozvodná sieť musí byť okruhovaná, 
pri spotrebe nižšej ako 25 l /sec. môže byť jednoradová, ale musí byť k dispozícii stála 
zásob požiarnej vody, 

- vonkajší rozvod požiarnej vody musí byť súčasne dimenzovaný aj pre vnútornú 
hydrantovú sieť alebo inú požiarnu techniku závislú na vode, 

- vonkajšie hydranty nesmú byť umiestnené v požiarne nebezpečnom priestore objektu, 
umiestňujú sa súbežne s komunikáciami. 
Vnútorný požiarny vodovod sa zriaďuje v požiarnom úseku, kde sú spracúvané, vyrábané 

alebo skladované horľavé kvapaliny alebo plyny s obostavaným priestorom najmenej 500 m3, 
v ostatných priestoroch sa jeho zriaďovanie riadi určenou veľkosťou obostavaného priestoru a 
výškou výpočtového požiarneho zaťaženia. 

Pre budovy na ubytovanie a bývanie sa navrhuje vnútorný požiarny vodovod tak, aby 
hadicové zariadenia boli umiestnené v priestore únikových ciest a aby bolo možné vykonať 
účinný zásah najmenej jedným prúdom vody v ktorejkoľvek miestnosti. V budovách vyšších 
ako 22,5 m sa zriaďuje nezavodnená hydrantová sieť. 

 
Predpisy o požiarnej ochrane 

Predpisy upravujúce úlohy a kompetencie na úseku požiarnej ochrany. Sú to: 
- zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 
- všeobecne záväzné nariadenia obcí 
- všeobecne záväzné vyhlášky krajského riaditeľstva 
- technické normy, najmä zozáväznené 

K základným právnym predpisom patria najmä: Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 315/2001 Z.z o Hasičskom a 
záchrannom zbore, Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.o požiarnej prevencii, Vyhláška MV SR 
č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a používaní objektov, Vyhláška MV SR č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách 
v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady 
požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých 
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, Vyhláška MV SR č. 
285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich 
prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej údržby a ďalšie. 
 
Prístupová komunikácia 

Komunikácia na protipožiarny zásah umožňujúca príjazd požiarnych vozidiel 
k objektu. Musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa 
predpokladá protipožiarny zásah. Ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, môže 
byť táto vzdialenosť najviac 50 m. Nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak 
- náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké, 
- sa nachádza v ťažko prístupnom alebo odľahlom mieste, 
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Prístupová komunikácia musí mať trvalo volnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na 
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.  
      Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a 
výšku najmenej 4,5 m. 
  
Produkty horenia 

Tuhé, kvapalné a plynné látky vznikajúce pri horení. 
Spalné plyny: 
Plynná zložka produktov horenia 
Sadza 
Častice látky vytvorené a usadené počas horenia alebo po jeho skončení. Pozostávajú 

najmä z uhlíka nedokonalým horením organických materiálov. 
Škvara: 
Tuhý aglomerát zo zostatkov vytvorených dokonalým alebo nedokonalým horením, ktorý 
môže byť výsledkom úplného alebo čiastočného roztavenia. 
Z toxikologického hľadiska je najzávažnejším faktorom prítomnosť dymu, toxických 

plynov a nedostatok kyslíka. Veľmi nebezpečnou látkou, ktorá môže vznikať pri horení 
materiálov obsahujúcich dusík, je kyanovodík. 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce  toxické plyny, vznikajúce pri reálnych požiaroch 
patria oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, kyanovodík, chlorovodík, oxid siričitý, oxidy dusíka a 
amoniak. 

Oxid uhoľnatý – vzniká v dôsledku neúplného spaľovania látok obsahujúcich uhlík; 
hlavným toxickým účinkom je blokáda krvného farbiva a následné zadusenie. 
       Oxid uhličitý – je označovaný ako nejedovatý, avšak jeho zvyšujúcou sa koncentráciou 
klesá obsah kyslíka a dochádza k hypoxii. 
        Kyanovodík – jeden z najnebezpečnejších plynov z hľadiska toxických účinkov pri 
požiari; pri vyšších koncentráciách nastáva okamžité bezvedomie. 

 Chlorovodík – v styku s vodnými parami vytvára kyselinu chlorovodíkovú; pri expozícii 
organizmu sa prejavuje škodlivý účinok kyseliny. 

Oxid siričitý – spôsobuje podráždenie očí, hrtanu a kašeľ. 
Oxid dusíka – sa prejavuje najmä dráždením pľúc; často sa vyskytujú poruchy 

zažívacieho traktu, bolesti a zvracanie. 
Amoniak – má predovšetkým dráždiaci účinok, objavuje sa slzenie, kašeľ a dusenie; 

významný je aj jeho leptací účinok. 
 
Prostredie s nebezpečenstvom požiaru 

Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín 
Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, prečerpávajú, spracúvajú alebo skladujú 

horľavé kvapaliny pri teplotách kvapalín alebo okolia o viac ako 10 oC nižších, ako je bod 
vzplanutia daných horľavých kvapalín. 

Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov 
Prostredie, v ktorom sa horľavý prach usadzuje v súvislej vrstve hrúbky 1 mm a viac, 

ktorá sa považuje za vrstvu schopnú šíriť požiar. 
Prostredie s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok 
Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé látky, 

ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú 
intenzitu alebo šírenie požiaru. 
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Protipožiarna bezpečnosť 

Súhrn organizačných, personálnych, technických, preventívno-výchovných a ďalších 
súvisiacich opatrení zameraných na predchádzanie vzniku požiaru a na jeho účinné a rýchle 
zdolávanie 
 
Protipožiarna kontrola 

Kontroly vykonávané orgánmi štátneho požiarneho dozoru. Členia sa na kontroly 
komplexné, tematické a následné. 
       Komplexnou kontrolou je činnosť, ktorou sa preveruje celkový stav organizačného a 
technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi u právnických osôb alebo podnikajúcich 
fyzických osôb. Vykonáva sa najmenej raz za tri roky. 
       Tematickou kontrolou sa preveruje spravidla stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi vo 
vybraných činnostiach alebo oblastiach. 

Následnou kontrolou sa preveruje splnenie opatrení uložených pri predchádzajúcich 
protipožiarnych kontrolách a to najneskôr do jedného roka. V prípade zistenia nových 
nedostatkov sa tieto uvedú v zápisnici o následnej kontrole. 

Protipožiarnymi kontrolami sa zisťuje, či právnické alebo podnikajúce fyzické osoby si 
plnia povinnosti, najmä: 
- organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi (dokumentácia, preventívne 

protipožiarne prehliadky, odstraňovanie zistených nedostatkov, školenia, odborná 
príprava, overovanie vedomostí), 

- zabezpečenie dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti objektov (umožnenie 
evakuácie, zabránenie šírenia požiaru medzi požiarnymi úsekmi, umožnenie odvodu 
spalín, umožnenie zdolávania požiaru hasičskou jednotkou) 

- zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnotechnických zariadení (inštalácia, 
prevádzkyschopnosť, funkčnosť, kompletnosť, vykonávanie kontrol, množstvo a druh 
hasiacej látky), 

- skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi (spôsob skladovania, dovolené 
množstvá, havarijné vetranie, označenie, spôsob plnenia a vyprázdňovania nádob), 

- vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (vydanie 
pokynov, protipožiarne hliadky, označenie priestorov), 

- podmienky a požiadavky pri inštalácii spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania 
ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú 
horľavé látky, 

- zabezpečenie objektov a priestorov vodou na hasenie a hasiacimi látkami, vykonávanie 
kontrol požiarnych vodovodov a zdrojov vody,  

- činnosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky. 
 
Pyrofický materiál 

Materiál schopný vznietiť sa v styku so vzduchom 
 
Pyrolýza 

Časť nevratného chemického procesu, ktorá je spôsobená výlučne nárastom teploty 
  
Retardácia horenia plameňom 

Schopnosť látky spomaliť, prerušiť alebo zamedziť horenie plameňom 



 392

Retardér horenia 
Pridaná látka alebo použitá úprava materiálu na oneskorenie vznietenia alebo na zníženie 

intenzity horenia. 
Retardér horenia plameňom 
Pridaná látka alebo použitá úprava materiálu na potlačenie alebo oneskorenie výskytu 

plameňa alebo na zníženie výskytu jeho šírenia. 
Metódy znižovania horľavosti možno špecifikovať nasledovne: 

- stabilizácia rozkladu na horľavé produkty, 
- ohňovzdorné alebo ťažko horľavé izolujúce nátery, 
- prídavky aditív, ktoré sa pôsobením tepla tavia a tvoria nehorľavé povlaky, 
- prídavky aditív, ktoré majú antioxidačný efekt, tzn. ich rozkladom vzniká inertný obal 

zhášajúci plameň, 
- podpora vzniku uhlíkovej štruktúry, uhlíkového zostatku, ktorý bráni šíreniu horenia do 

hĺbky materiálu, 
- prídavky aditív, ktoré prerušujú mechanizmus reťazových reakcií tým, že viažu volné 

radikály. 
Retardér horenia má obvykle funkciu katalyzátora, ktorý môže meniť rýchlosť potrebnú 

na dosiahnutie chemickej rovnováhy, nemôže však meniť intenzitu tepelného toku, 
nedostatok, resp. prebytok kyslíka s vyplývajúcimi zmenami podmienok a prejavov horenia. 
Môže ale ovplyvniť proces tvorby paliva  aj jeho zapáliteľnosť. V neskorších štádiách procesu 
horenia, najmä pri vysokých tepelných tokoch, sú už možnosti retardácie horenia veľmi 
obmedzené. 

Pre účinnú retardáciu horenia polymérov sú určujúce reakcie, ktoré prebiehajú na 
začiatku jednotlivých etáp horenia, tzn. iniciácie (kontakt systému polymér-teplo), propagácie 
(uvoľnené horľavé plyny-kyslík) alebo terminácie (vznikajúce pevné zostatky-kyslík). 
Retardácia polymérov je proces väčšinou založený na použití navzájom sa doplňujúcich a 
ovplyvňujúcich retardačných systémoch. 

Horľavosť dreva a materiálov z dreva možno znížiť rôznymi ochrannými prostriedkami, 
ktoré vytvárajú ochrannú vrstvu brániacu úniku prchavých produktov termického rozkladu a 
zároveň izolujú drevo od pôsobenia tepla. 

Nehorľavé vlastnosti textilných vlákien sa ziskavajú: 
- modifikáciou konvenčných vlákien, tzn. nehorľavou úpravou počas výroby, 
- vývojom nehorľavých vlákien. 

Pri povrchovej úprave sa na vlákno alebo textil aplikuje retardačný systém pomocou 
bežných impregnačných postupov – máčaním, postrekom apod. Účinným spôsobom 
retardácie hmoty je pridanie reaktívneho retardéra priamo do polymerizačného alebo 
polykondenzačného procesu. 

 
Samozahrievanie 

Zvyšovanie teploty materiálu v dôsledku exotermickej reakcie prebiehajúcej 
v materiály. Výskyt samozahrievania je závislý najmä od chemických a fyzikálnych vlastností 
horľavých súborov. Teplo potrebné na reakciu sa uvoľňuje v dôsledku oxidácie  horľavej 
látky vzdušným kyslíkom, alebo pri látkach obsahujúcich kyslík v molekule v dôsledku 
vnútromolekulárnej oxidácie. 

Samovoľné zrýchlenie oxidačných reakcií môže nastať ako následok fyzikálno-
chemického, chemického alebo mikrobiologického impulzu na horľavé materiály. 

Samozahrievanie je  nevyhnutným predpokladom samovznietenia. 
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Sklad horľavých kvapalín 

Stavba  alebo jej časť určená na skladovanie, príjem a výdaj horľavých kvapalín 
v množstvách nad určenú hranicu. Podľa stavebného riešenia sa sklady členia na uzatvorené 
a otvorené a podľa množstva skladovaných horľavých kvapalín na príručné, prevádzkové 
a hlavné. Množstvo uskladnených kvapalín všetkých tried nebezpečnosti môže byť: 
- v príručnom sklade najviac 7 m3, 
- v prevádzkovom sklade umiestnenom vo výrobnom objekte najviac 100 m3 

a v umiestnenom v nevýrobnom objekte najviac 20 m3, 
- v hlavnom sklade viac ako 100 m3. 

Otvorený sklad horľavých kvapalín môže byť len jednopodlažný a jeho súčasťou môže 
byť aj čerpacia stanica slúžiaca prevádzke tohto skladu.  

 Sklad tvorí jeden alebo viac samostatných požiarnych úsekov. V jednom požiarnom 
úseku hlavného alebo prevádzkového uzatvoreného skladu možno skladovať najviac 40 m3 
horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti. V skladoch horľavých kvapalín nesmú byť zhora 
prístupné káblové kanály a podlaha musí byť spádovaná a vyhotovená z nehorľavého 
materiálu. 

Hlavný uzatvorený sklad môže byť umiestnený len v prvom nadzemnom podlaží 
výrobného objektu alebo v samostatnom objekte a musí mať východ na voľné priestranstvo. 
Hlavný uzatvorený sklad  na horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti môže byť  
umiestnený  i v prvom podzemnom podlaží týchto objektov. Obdobné požiadavky sa 
vzťahujú aj pre umiestnenie prevádzkového skladu, ktorý môže byť umiestnený aj 
v nevýrobnom objekte. 

 
Spalné teplo 

Množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením horľavej látky v kyslíku a úplným 
skondenzovaním vody obsiahnutej v látke, ktorá sa vylúči  v kvapalnom stave. Nazýva sa 
tiež reakčným teplom. Spalné teplá látok majú rozhodujúci vplyv na šírenie požiaru, jeho 
priebeh a na priebeh rastu teplôt pri požiari v závislosti na čase. 
 
 Splyňovanie 

       Transformácia tuhého alebo kvapalného materiálu do plynného stavu.  
Pôsobením tepla na tuhé materiály dochádza k ich degradácii spojenej s úbytkom 

hmotnosti a vznikom plynných prchavých produktov. Ak je zmes týchto produktov horľavá, 
dochádza pri styku s kyslíkom a pôsobením iniciačného zdroja k jej vznieteniu a horeniu. Na 
začiatku tepelného rozkladu tuhých látok je rýchlosť uvoľňovania plynných produktov malá, 
s nárastom teploty sa zvyšuje a dosahuje maximálnej hodnoty. Ďalším zvyšovaním teploty 
pevných látok rýchlosť splyňovania sa zmenšuje až na hodnotu minimálnu. Zloženie 
plynných produktov tepelného rozkladu je premenlivé so zmenou teploty tuhých látok. 

Pôsobením tepla na horľavé kvapaliny vznikajú pary, ktoré pri dosiahnutí optimálnej 
koncentrácie a pri styku s oxidovadlom vytvárajú horľavý súbor. 

 
Stabilné a polostabilné hasiace zariadenia 

Stabilné hasiace zariadeni sú zariadenia, v ktorých sa hasiaca látka dopravuje z pevne 
zabudovaného zdroja do stabilného rozvodu. Podľa druhu látky sa členia na: vodné, penové, 
plynové, práškové, parné a kombinované. 

Vodné SHZ sa členia na: 
- sprinklerové – v  chránených priestoroch je pod stropom umiestnená potrubné sieť, na 

ktorej sú v určených vzdialenostiach inštalované sprinklery (automatické otváracie 
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hlavice hasiacej vody, ktoré sa uvádzajú do činnosti pri prekročení nastavenej teploty 
a pri poklese teploty pod stanovenú hodnotu sa opäť uzavrú); hasiace zariadenie je 
napájané z tlakového zdroja vody; sú najčastejšie používaným SHZ, 

- drenčerové – všetky hlavice hasiacej vody sú v chránenom priestore v činnosti súčasne; 
hlavice sú otvorené a hasiaca voda je v rozvodnom potrubí iba po riadiaci ventil; spúšťa 
sa ručne alebo samočinne; pri samočinnom spúšťaní je zariadenie ovládané elektrickou 
požiarnou signalizáciou, 

- hmlové – využíva pri hasení výhody rozprášenej vody, je konštruované na objemové 
hasenie tzn., trysky nie sú v jednej rovine pod stropom, ale rovnomerne rozmiestnené 
v priestore alebo okolo technologického zariadenia. 
Penové SHZ 
Konštrukčne podobné vodným SHZ avšak je doplnené o nádrž s penidlom 
a primiešavacím zariadením 
Plynové SHZ – ako hasiaca látka sa používa oxid uhličitý, inertné plyny (dusík, argón 
apod.) a ich zmesi; sú určené na ochranu priestorov, kde je nevyhnutný rýchly a účinný 
zásah a kde nie je možné alebo efektívne hasenie vodou alebo penou napr. hasenie 
umeleckých cenností, elektrických zariadení, horľavých kvapalín ai. 
Práškové SHZ – pri uvedení do činnosti sa otvoria tlakové fľaše s výtlačným plynom, 
z ktorých prúdi plyn do zásobníka prášku, prášok sa tým uvedie do tekutého stavu a pod 
tlakom sa dopraví do chráneného priestoru; používajú sa veľmi zriedkavo, najmä na 
ochranu technologických zariadení, keď nie je vhodné použiť inú hasiacu látku (napr. 
požiare kovov),  
 

Špecialista požiarnej ochrany 

       Odborne spôsobilá osoba s odbornou spôsobilosťou udelenou Ministerstvom vnútra SR 
na vykonávanie činností: 
- vypracúvanie riešenia  protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, 
- riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a technológií 

a pri ich používaní, 
- vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, 
- posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú 

výrobkami určenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a materiálov a 
podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi, 

- spracúvanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru. 
 
Štátny požiarny dozor 

Inštitút smerujúci k prehĺbeniu ochrany celospoločenských záujmov v oblasti ochrany 
pred požiarmi vykonávaný Ministerstvom vnútra SR, krajskými a okresnými riaditeľstvami. 
Ministerstvo vnútra SR najmä posudzuje: 
- typizačné úlohy, typové podklady a typizačné smernice, 
- dokumentácie stavieb, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viac 

krajov a dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené podmienky ochrany pred 
požiarmi v predpisoch,  

- výrobkov, ktoré neboli určené na schvaľovanie iným orgánom, ak si ich vyhradí. 
Krajské riaditeľstvá najmä posudzujú: 
- dokumentáciu stavieb vrátane technológií, ak sa majú uskutočniť v obvodoch dvoch alebo 

viac okresov alebo ak si ich vyhradia z hľadiska ich osobitného, hospodárskeho alebo 
kultúrneho významu, 



 395

Okresné riaditeľstvá vykonávajú dozor v právnických osobách a vybraných fyzických 
osobách vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, a to: 
- kontrolou dodržiavania povinností ustanovených predpismi o ochrane pred požiarmi, 
- posudzovaním dokumentácie stavieb vrátane technológií, pokiaľ tento dozor neprislúcha 

MV SR alebo krajskému úradu, 
- kontrolou pripravenosti jednotiek požiarnej ochrany a materiálno-technického vybavenia 

protipožiarnej ochrany v právnických osobách, 
- ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou ich plnenia.  
 
Technik požiarnej ochrany 

Odborne spôsobilá osoba s odbornou spôsobilosťou udelenou krajským riaditeľstvom, 
prostredníctvom ktorej zabezpečujú ústredné orgány,  právnické osoby a podnikajúce fyzické 
osoby plnenie nasledovných povinností: 
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a určovanie počtu členov 

protipožiarnych hliadok, 
- vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok, 
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie  dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 

skutočným stavom, 
- určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 
 
Tepelná degradácia 

Proces, pri ktorom účinkom tepla  alebo zvýšenej teploty predmetu  nastáva zmena 
(úbytok) niektorých vlastností (napr. fyzikálnych, chemických alebo elektrických). 
Pôsobením tepla na tuhé materiály dochádza k ich tepelnej degradácii spojenej s úbytkom ich 
hmotnosti a vznikom prchavých produktov.  
 
Tepelný tok 

Množstvo tepelnej energie vysielanej, prenášanej alebo prijímanej jednotkou plochy za 
jednotku času. 
 
Úniková cesta 

Trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje 
bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na 
volné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. 

Úniková cesta chránená  
Úniková cesta, ktorá vedie zo stavby na voľné priestranstvo, je oddelená od ostatných 

požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami, požiarnymi uzávermi, je vetraná 
a umožňuje bezpečný pohyb osôb. 

Úniková cesta nechránená 
Úniková cesta, ktorá nie je chránená pred účinkom požiaru a ktorá vedie z požiarneho 

úseku k východu zo stavby na voľné priestranstvo alebo do čiastočne chránenej únikovej 
cesty alebo do chránenej únikovej cesty. 

Únikový pruh 
Základná jednotka šírky únikovej cesty a to 0,55 m. 
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Vecný prostriedok ochrany pred požiarmi 

Zariadenie určené na odber vody z vodného zdroja, na dopravu, usmerňovanie, 
tvarovanie a riadenie prietoku hasiacej látky na miesto určenia, pomocné zariadenia na práce 
vo výškach a nad voľnými hĺbkami, ako aj zariadenia na uvoľňovanie a rozoberanie 
konštrukcií pri zásahu. 
 
Velenie pri zásahu 

Súbor riadiacich činností realizovaných veliteľom zásahu a ostatnými veliteľmi 
hasičských jednotiek na mieste udalosti s cieľom dosiahnuť koordinovanú a efektívnu 
činnosť nasadených síl a prostriedkov požiarnej ochrany. 
       Veliteľ zásahu 

Veliteľ, ktorý riadi nasadené sily a prostriedky požiarnej ochrany pri  zdolávaní požiarov, 
záchrane osôb a majetku, ako aj výkon záchranných prác pri živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach na mieste zásahu. 

Veliteľské stanovište 
Miesto zriadené (a osobitne označené) na riadenie síl a prostriedkov pri zásahu. 

 
Vznietenie 

Iniciácia procesu horenia vonkajším tepelným zdrojom (horúci povrch apod.) 
Vznietiť sa 
Začať horieť s použitím alebo bez použitia vonkajšieho zdroja tepla 

 
Záchytná nádrž 

Nádrž určená na zachytenie unikajúcej horľavej kvapaliny z prepravného obalu, 
kontajnera, nádrže, alebo technologického zariadenia. Je trvalo napojená na havarijnú nádrž. 
 
Zapálenie 

Iniciácia procesu horenia vonkajším zdrojom zapálenia (otvorený plameň, iskra apod.). 
Po prerušení pôsobenia iniciátora horenie pokračuje. 

Zapáliteľnosť 
Miera ľahkosti, akou možno látku za určených podmienok zapáliť. 
Zapáliť sa 
Začať horieť s použitím alebo bez použitia vonkajšieho zdroja tepla. 
Zdroj zapálenia 
Iniciačný zdroj s energiou dostačujúcou na zapálenie horľavej zmesi. Minimálna energia 

zdroja zapálenia potrebná na iniciáciu je závislá na koncentrácii horľavej látky  v zmesi s na 
druhu horľavej látky. 
 
Zásah 

Súbor činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, zamestnancov a členov 
hasičských jednotiek, požiarnych hliadok a fyzických osôb, zameraných na zdolávanie 
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 
udalostiach na účely záchrany osôb, zvierat a majetku alebo ochrany životného prostredia. 

Zásahová cesta 
Komunikácia alebo zariadenie vnútri stavby alebo na vonkajšej strane stavby umožňujúce 

hasičským jednotkám protipožiarny zásah. 
Zásahový obvod 
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Určené územie, na ktorom v prípade vzniku požiaru, živelnej pohromy alebo inej 
mimoriadnej udalosti vykonáva zásahovú činnosť hasičská jednotka. 
 
Závodný požiarny útvar 

Hasičská jednotka zriadená právnickou osobou na základe rozhodnutia okresného 
riaditeľstva, ktorej výkon služby vykonávajú zamestnanci ako svoje povolanie. 
 
Zhromažďovací priestor 

Priestor na zhromažďovanie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu plocha 
v rozsahu od 0,4 m2 do 4 m2. 

 

Žeravenie 

Emitácia svetla vytváraného látkou pri intenzívnom ohreve. 
Samovoľné žeravenie 
Pretrvávanie horenia žeravením po oddialení iniciátora horenia a po skončení horenia 

plameňom. 
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XVIII. Mechanické ohrozenie 
 
 
 
Bezpečná vzdialenosť (v súvislosti s mechanickým ohrozením) 

Vzdialenosť od  nebezpečného miesta (→ Nebezpečné miesto), v ktorej žiadna časť tela 
človeka nemôže  dôjsť ku kontaktu s  nebezpečnými (zvyčajne pohybujúcimi sa) časťami 
(→ Nebezpečné časti) nachádzajúcimi sa v tomto mieste, alebo vymrštenými z tohto miesta,  
alebo padajúcimi na toto miesto, (prípadne to môže byť dostatočná vzdialenosť od 
nebezpečného miesta, v ktorom hrozí pád človeka)  a teda nemôže dôjsť k poraneniu z 
dôvodu pôsobenia kinetickej energie. 

Zvyčajne je to vzdialenosť, do ktorej sa musí umiestniť ochranné zariadenie vzhľadom na 
nebezpečné miesto alebo nebezpečné časti, ale môže to byť iba vymedzená vzdialenosť 
v priestore, ktorá zaručí ochranu pred ohrozením. (→ Bezpečná vzdialenosť). 
 
Bezpečnostné zariadenia (v súvislosti s mechanickým ohrozením) 

Technické prostriedky a zariadenia, ktorých účelom je odstrániť alebo znížiť riziko na 
prijateľnú úroveň, najmä zaistiť bezpečnosť človeka v prípade vzniku nebezpečnej situácie. 
Vzhľadom na mechanické ohrozenie je úlohou bezpečnostných zariadení predovšetkým 
zabrániť úrazom, resp. nežiaducim udalostiam, zdrojom ktorých sú pohybujúce sa časti, alebo 
aspoň znížiť závažnosť prípadného poranenia, či škody (→ Bezpečnostná technika, →  
Bezpečnostné zariadenia) 

 
Mechanické ohrozenie 

Označenie pre jeden z rizikových, tzn, negatívnych faktorov pracovného procesu,  
ktorého výskyt je najčastejší v materiálnej výrobe.  

K mechanickému ohrozeniu dochádza v situáciách, v ktorých jestvuje potenciálna 
možnosť ujmy na zdraví človeka ako dôsledok pôsobenia pohybu, tzn. kinetickej energie  
hmotných telies, alebo  častíc. 

V širšom zmysle predstavuje mechanické ohrozenie každú  situáciu, v ktorej hrozí 
vzájomný kontakt (stret)  človeka s hmotnými časťami, z ktorých aspoň jedna zložka je v 
pohybe. Buď je človek ohrozený pohybujúcimi sa hmotnými telesami, alebo ich časťami, či 
letiacimi časticami v priestore, alebo naopak, človek pri svojom pohybe je ohrozený 
stacionárnymi hmotnými telesami, ako prekážkami v jeho pohybe. V oboch prípadoch, ak 
dôjde ku kontaktu (stretu), následkom je poranenie, ktoré môže byť charakteru  mierneho 
poškodenia pokožky alebo tkaniva, cez vážnejší úraz až  po smrteľné zranenie, v závislosti na  
konkrétnych okolnostiach realizovaného kontaktu. 

S mechanickým ohrozením takto vymedzeným, ako potenciálnou možnosťou 
konfrontácie človek - hmotné teleso, z ktorých aspoň jedna zložka je v pohybe, sa možno 
stretnúť pri každej činnosti. Na pracovisku je to predovšetkým pri strojoch, či už 
stacionárnych, alebo špecificky pri mobilných, ale aj pri práci s náradím (ručným alebo 
s pohonom), pri manipulácii s materiálom (kde hrozí pád bremena či poranenie na ostrých 
hranách), alebo pri bežnom pohybe človeka (kde hrozí náraz na prekážku, pád  
z pokĺznutia, či pád do nechráneného výkopu alebo z vyvýšeného miesta) apod. 

Mechanické ohrozenie sa niekedy zaraďuje medzi fyzikálne faktory pracovného 
prostredia, vzhľadom na jeho podstatu, tzn. väzbu na pohyb hmoty. Charakter jeho pôsobenia 
na človeka je však v porovnaní s ostatnými fyzikálnymi faktormi odlišný a preto sa uvádza 
obvykle samostatne, ako ďalší faktor, okrem faktorov fyzikálnych. Označuje sa tiež ako 
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nebezpečný faktor pracovného prostredia, zatiaľ čo fyzikálne faktory, ako hluk, žiarenie, 
vlhkosť, extrémne teploty, atď. sú označované ako škodlivé faktory pracovného prostredia. 
Tieto pokiaľ v danom priestore  existujú, vždy na prítomného človeka pôsobia a vyvolávajú v 
ľudskom organizme odozvu, ktorá závisí od charakteru pôsobiaceho faktora a jeho intenzity. 
Zdroje mechanického ohrozenia však môžu v danom priestore pracoviska objektívne 
jestvovať, k ich negatívnemu účinku na ľudský organizmus dochádza, až keď sa človek k nim 
priblíži na dosah, resp. keď je človek v ich dosahu a dôjde k nebezpečnému kontaktu, 
následkom čoho môže byť poranenie. 

Mechanické ohrozenie ako konfrontácia človek - hmota je nielen najfrekventovanejším, 
ale aj historicky najstarším ohrozením v pracovnej činnosti človeka. Už pri použití prvých 
nástrojov, najskôr náhodne nájdených v prírode a postupne cieľavedome opracovávaných (z 
kameňa, dreva, kostí) hrozilo človeku poranenie vzhľadom na ich ostrosť, alebo hmotnosť. 
Zostavenie a používanie stroja, ako mechanického zariadenia charakterizovaného pohybom 
niektorých svojich súčiastok alebo častí, pôvodne s ľudským alebo zvieracím pohonom, 
predstavovalo výraznejšie zvýšenie rizika, tzn. zvýšenie pravdepodobnosti vzniku, ako aj 
závažnosti poranenia. Nepochybne už pri prvých inžinierskych stavbách v staroveku, na 
ktorých sa využívali jednoduché stroje, dochádzalo k rôznym zraneniam, „pracovným“ 
úrazom, ako dôsledku mechanického ohrozenia.  

Vývoj techniky smerom k zložitejším konštrukciám a náročnejším technológiám viedol aj 
k zvyšovaniu rizika pri používaní nových zariadení, pri práci s nimi. Napríklad stroje 
s motorickým pohonom svojich častí a mobilné stroje priniesli so sebou výrazný nárast 
mechanického ohrozenia, čo napokon viedlo aj k tomu, že sa začala venovať pozornosť nielen 
technickému zdokonaľovaniu strojov a dosahovaniu vyšších výkonov, ale aj problematike 
ochrany zdravia a bezpečnosti človeka. 

Konkrétnejšiu predstavu o reálnom mechanickom ohrození v bežnej praxi pri práci 
ukazuje štatistika pracovnej úrazovosti, ktorá poskytuje prehľad následkov vzniknutého 
ohrozenia, následkov náhleho stretu, tzn. konfrontácie človeka s hmotným telesom. Pre 
potreby štatistiky sú celkovo zdroje pracovných úrazov triedené do 11 základných skupín, 
z ktorých 7 možno označiť ako zdroje mechanického ohrozenia, čo je tiež dôkazom 
frekventovanosti tohto ohrozenia pri pracovných činnostiach. 

V počte úrazov je dlhodobo poradie zdrojov rovnaké, pričom aj podiel úrazov na týchto 
zdrojoch z celkovému počtu úrazov sa zásadne nemení: 
- v skupine smrteľných a ťažkých pracovných úrazov sa väčšina prípadov (cca  80 %) 

kumuluje do týchto 4 zdrojových skupín: 
1) dopravné prostriedky s podielom cca   30 až 40  %, 
2) pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb s podielom cca  

15  až 25%, 
3) stroje s podielom cca  15% , 
4) materiál, bremená, predmety s podielom cca 10 %. 

- v skupine ostatných úrazov sa väčšina prípadov (cca 70%) kumuluje do 3 hlavných 
zdrojových skupín: 
1) materiál, bremená, predmety   s podielom cca 32%, 
2) pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb  s podielom cca 

23%, 
3) stroje  s podielom 15%. 
V rámci týchto hlavných zdrojových skupín v prípade tzv. ostatných pracovných úrazov 

(tzn. mimo smrteľných a ťažkých), je poradie najfrekventovanejších zdrojov nasledujúce: 
v 1. skupine, čo sú - materiál, bremená, predmety: 

- úrazy spôsobené manipulovanými bremenami, 
- úrazy spôsobené ostrými hranami  pri manipulácii s predmetmi, materiálomm 
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- úrazy v dôsledku pádu predmetov, 
 v 2. skupine, čo sú - pracovné priestory ako zdroje pádov osôb: 

- úrazy spôsobené pádom na rovine na vnútropodnikových pracoviskách, 
- úrazy spôsobené pádom osôb na schodoch a rebríkoch a z nich, 
- úrazy spôsobené pádom na rovine  na verejných komunikáciách, 

v 3. skupine, čo sú - stroje: 
- úrazy na pílach (okružných, rámových ai.), 
- úrazy na potravinárskych strojoch,  
- úrazy na textilných a odevných strojoch. 

Pre potreby prevencie a zaisťovania bezpečnosti človeka pri práci a ochrany jeho zdravia 
je potrebné na pracovisku vykonávať posudzovanie rizika. Z pohľadu mechanického 
ohrozenia to znamená  predovšetkým stanoviť zdroje mechanického ohrozenia (→ Zdroje 
mechanického ohrozenia) (napr. pohybujúce sa strojové časti, prekážky v priestore 
pracoviska, poškodená komunikácia, atď.), a v nadväznosti na to možné príčiny a 
pravdepodobnosť prípadného nebezpečného kontaktu človeka s identifikovanými zdrojmi, 
ako aj pravdepodobné  následky takéhoto kontaktu. V prípade, že zistené riziko je väčšie ako 
akceptovateľné, je nevyhnutné vykonať nápravné opatrenia. Tieto majú byť zamerané 
predovšetkým na zdroje ohrozenia, tzn. na ich elimináciu alebo zníženie možnosti ich 
pôsobenia. 

Mechanické ohrozenie zahŕňa široký súbor situácií. Pre podrobnejšiu analýzu 
najcharakteristickejších z nich bola táto problematika rozčlenená do samostatných hesiel a to: 
- mechanické ohrozenie v situáciách, v ktorých je človek ohrozený pohybujúcimi sa 

strojmi alebo ich časťami, 
- mechanické ohrozenie v situáciách, v ktorých je človek ohrozený v dôsledku svojho 

pohybu stacionárnymi predmetmi, 
- mechanické ohrozenie pri manipulácii s predmetmi (s bremenami, rôznym materiálom, 

polotovarmi a výrobkami),   
- mechanické ohrozenie pri manipulácii s ručnými nástrojmi a náradím, 
- mechanické ohrozenie pádom z výšky, do hĺbky (pri  prácach vo výške), 
- mechanické ohrozenie pri  prácach  vo výkopoch,  resp. pod zemou. 
 
Mechanické ohrozenie človeka v dôsledku jeho pohybu  

Ohrozenie človeka pri bežnej chôdzi, pri jeho pohybe v pracovnom priestore, kedy môže 
dôjsť k náhlemu kontaktu (stretu) so statickými predmetmi a prekážkami, najmä : 
- pádom  na komunikácii – na rovine, alebo na schodoch,  
- nárazom do prekážky  v priestore  svojho pohybu. 

Pri identifikácii zdrojov takéhoto ohrozenia sa treba zamerať na: 
- nerovnosti na podlahe a komunikáciách - prevýšenia, priehlbiny, porušený povrch, apod., 
- poškodenie  podlahy - chýbajúca krytina, odpadnutá dlaždica, iné nerovnosti, atď., 
- šmykľavosť podlahy - rozliate tekutiny, príp. ľad, sneh v dôsledku klimatických 

podmienok, 
- schodisko - poškodené  stupne  schodov, šmykľavý povrch, nevhodné  rozmery, atď., 
- šírku a výšku priechodov, uličiek v pracovných priestoroch - či sú dodržané minimálne 

rozmery, 
- prekážky v komunikačnom priestore - na podlahe napr. káble, hadice, palety, „dočasné 

sklady“ materiálu v procese výroby, ale aj rôzne prečnievajúce telesá v úrovni nad 
podlahou, ako sú tyče, rúry, dosky apod., 
Prevencia a ochrana pred takýmto mechanickým ohrozením spočíva v pravidelnej údržbe 

pracovných a prevádzkových objektov a priestorov, ako aj v správnej organizácii práce. 
Znamená to najmä udržiavať všetky komunikácie, podlahy a priestory v bezchybnom stave a 
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patrične osvetlené, nevytvárať na komunikačných prechodoch a v ich blízkosti žiadne 
dočasné sklady materiálu, zaistiť potrebné bezpečnostné označenia, najmä upozornenia na  
možné nebezpečné miesta a prekážky.  
 
Mechanické ohrozenie padajúcimi predmetmi 

Ohrozenie v dôsledku potenciálnej možnosti pádu hmotného telesa na osobu, ktorým 
môže byť zdvíhané a prenášané bremeno, alebo ľubovoľný predmet padajúci z výšky, napr. 
nesprávne uskladnený tovar, nevhodne uložené medzioperačné zásoby polotovarov apod. 

Takéto ohrozenie môže vzniknúť najmä v dôsledku: 
- preťaženia nosných (uchytávajúcich) prvkov pri  dvíhaní a prenášaní bremena, 
- uvoľnenia bremena následkom nesprávneho/nedostatočného uchytenia, 
- použitia nevhodných prvkov, alebo chýbajúcich prvkov pri presune (zdvíhaní, 

transporte), 
- pádu predmetov z iného, vyššie umiestneného pracoviska, 
- pádu predmetov pri naukladaní (stohovaní) do výšky,  
- straty stability telesa. 

Najčastejší výskyt takéhoto ohrozenia je v súvislosti s prepravou bremien zdvíhacími 
zariadeniami, kde je ohrozený najmä viazač, (čo potvrdzuje aj štatistika úrazovosti), príp. 
v súvislosti s prepravou bremien motorovými vozíkmi.  
Pád bremena z výšky pri jeho preprave zdvíhacím zariadením môže byť zapríčinený : 

- nesprávnym spôsobom viazania a zavesovania bremien, 
- voľbou nevhodných a nevyhovujúcich prostriedkov na viazanie a zavesovanie, 
- prepravou voľne uložených predmetov,   
- stratou stability zariadenia, prípadne zlým technickým stavom zariadenia 

(zabezpečovacích prvkov),  
- chybou obsluhy zdvíhacieho zariadenia, 
- vzájomným nedorozumením medzi viazačom a obsluhou zdvíhacieho zariadenia. 

Z prehľadu príčin vidieť, že popri dobrom technickom stave zdvíhacieho zariadenia 
predstavuje podstatnú časť bezpečnosti viazača a osôb v ohrozenom priestore aj jeho kvalitná 
práca. Viazača ohrozuje okrem pádu bremena z výšky tiež možné prevrátenie bremena, alebo 
pritlačenie bremenom pri jeho ukladaní, zdvíhaní, alebo vykladaní. Preto sú na prácu viazača, 
na jeho odbornú spôsobilosť, stanovené špecifické kvalifikačné požiadavky. 

Pri preprave bremien motorovými vozíkmi hrozí pád bremena z obdobných príčin a to 
najmä: 
- nesprávnym (nestabilným) uložením bremena alebo jeho nedostatočným uchytením 

(najmä ak ide o rozmerovo vyššie bremeno), 
- nesprávnou technikou jazdy vodiča vozíka. 

Prevencia a ochrana pred mechanickým ohrozením padajúcimi predmetmi spočíva v 
zaistení dobrého technického stavu zariadenia, v správnej organizácii práce a najmä v 
dodržiavaní správnych bezpečných postupov práce všetkých zúčastnených. 
 
Mechanické ohrozenie pádom z výšky 

K ohrozeniu pádom z výšky patria situácie, v ktorých osobe hrozí pád z vyvýšeného 
miesta (bez ohľadu na výškový rozdiel voči základnej úrovni) alebo do voľnej hĺbky. 

Takéto pracovné situácie sa vyskytujú najčastejšie v stavebníctve, ale pádom z výšky 
môžu byť osoby ohrozené pri rôznych iných pracovných činnostiach, napr. aj v 
priemyselných prevádzkach pri rozmernejších strojoch alebo technologických zariadeniach, 
ktorých obsluha sa musí pohybovať po lávkach, alebo iných komunikáciách vo výške nad 
úrovňou základne, alebo nad voľnou hĺbkou. 
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Pri každej činnosti v situáciách, kde hrozí pád z výšky alebo do voľnej hĺbky musia byť 
príslušné ohrozené osoby chránené pred pádom. Ochrana sa zaisťuje kolektívnym alebo 
osobným zabezpečením, pričom uprednostňovať treba kolektívnu ochranu (→ Kolektívna 
ochrana). 

Kolektívnymi ochrannými prostriedkami na ochranu pred pádom z výšky sú ochranné a 
záchytné konštrukcie. Ochranné konštrukcie, ku ktorým patria ochranné zábradlia, ochranné 
ohradenia, ochranné lešenia a poklopy zabraňujú pádu osôb prepadnutím cez voľný okraj. 
Záchytné konštrukcie, ktorými sú záchytné ohradenia, záchytné lešenia a záchytné siete, sú 
určené na zachytenie osôb padajúcich z výšky. Plochy vo výške, na ktorých sa pracuje, musia 
mať zabezpečenie pozdĺž hrany pádu a súčasne všetky otvory alebo priehlbne musia byť 
bezpečne zakryté. 

Osobné ochranné prostriedky (→ Individuálna ochrana) sa musia použiť pri prácach vo 
výške a nad voľnou hĺbkou v prípade, že sa nedá použiť kolektívne zabezpečenie. Takýmito 
prostriedkami proti pádu sú najmä: bezpečnostný postroj, bezpečnostný pás, bezpečnostné 
lano, bezpečnostná brzda, skracovač lana, samonavíjacia kladka a prípravky na spúšťanie a 
vyťahovanie vrátane príslušenstva. Všetky tieto prostriedky musia byť pred použitím 
spoľahlivo preverené a preskúšané. 
 
Mechanické ohrozenie pohybujúcimi sa časťami stroja alebo pohybujúcimi sa strojmi  

Ohrozenie v dôsledku pohybu hmotných tuhých častí a to pohybujúcich sa 
konštrukčných častí stacionárneho stroja alebo pohybujúceho sa mobilného stroja. Toto 
ohrozenie predstavuje typické mechanické ohrozenie, keďže pohyb a pohybové prejavy 
(účinky), ktoré sú základnou charakteristikou stroja, sú súčasne najcharakteristickejšou 
nebezpečnou vlastnosťou týchto zdrojov ohrozenia a sú základným nebezpečenstvom. Je 
zrejmé, že všetky mechanické akcie stroja alebo pohyby strojových súčiastok sú pre človeka 
nebezpečné, rozdiel je len v miere ohrozenia. 

Pre identifikáciu ohrozenia, tzn. situácií, v ktorých existuje možnosť poranenia pri 
strojoch, je potrebné  podrobiť skúmaniu a analýze všetky funkcie stroja a činnosti na ňom 
vykonávané. Zamerať sa treba predovšetkým na zdroje ohrozenia, tzn. na nebezpečné časti, 
(→ Nebezpečné časti), priestor, v ktorom sa tieto časti nachádzajú a na nebezpečné miesta (→ 
Nebezpečné miesta). 

Vzhľadom na podmienky a charakter vzniku ohrozenia, ktoré stroje vytvárajú, je osobitne 
špecifikovaná problematika mechanického ohrozenia pri strojoch stacionárnych a osobitne pri 
strojoch mobilných. 

Stacionárne stroje nemenia pri výkone svojej pracovnej činnosti polohu v priestore 
pracoviska.  Sú to najmä výrobné stroje a zariadenia v rôznych odvetviach ekonomickej 
činnosti. Vzhľadom na frekvenciu výskytu na pracoviskách sú to predovšetkým 
kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje a tvárniace stroje na kovy a na plastické látky, ale aj 
iné špeciálne stroje pre rozličné pracovné odbory.  

Na stacionárnych výrobných strojoch a zariadeniach a v ich bezprostrednom okolí možno 
v zásade identifikovať tieto základné oblasti (zóny) výskytu mechanického ohrozenia: 
- pohony a prevody, 
- priestor pracovnej operácie, 
- ostatné časti stroja v pohybe. 

V uvedených oblastiach vytvárajú ohrozenie príslušné pohybujúce sa časti, pričom pohyb  
súčiastok a častí stroja môže vo všeobecnosti byť: 
- rotačný, 
- transverzálny, 
- priamočiary vratný, 
- kývavý, 
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- kombinácia základných pohybov. 
Rotačný pohyb je najbežnejší pohyb strojových súčiastok, pričom tieto môžu mať rôzny 

tvar a rôznu kvalitu povrchu, napr. môžu to byť časti hladké, alebo s výstupkami, zubami, 
drážkami, alebo časti s ostrými hranami. Všetky sú však nebezpečné a aj zdanlivo hladký 
povrch je napr. schopný zachytiť a navinúť na seba vlasy, alebo časť voľného odevu. Okrem 
jednotlivej rotujúcej súčiastky sú nebezpečné rotujúce dvojice súčiastok so vzájomným 
záberom, alebo rotujúca súčiastka v blízkosti pevnej, kde sa vytvárajú nebezpečné miesta s 
možnosťou  vtiahnutia  časti tela alebo odevu. Ohrozenie pri rotujúcich častiach strojov 
predstavuje aj stroboskopický efekt (→ Stroboskopický efekt). 

Transverzálny pohyb je charakteristický pre prevody hnacími remeňmi, reťazami, lanami, 
alebo pri pásových dopravníkoch. Okrem možnosti zachytenia pohybujúcim sa pásom, alebo 
remeňom, či reťazou, vytvárajú  sa v miestach nábehu na kolesá alebo remenice nebezpečné 
miesta s možnosťou vtiahnutia odevu  alebo končatiny. 

Priamočiary vratný pohyb je pohyb po tej istej rovnej dráhe  tam i späť a je typický napr. 
pre lisy a tabuľové nožnice. Takýto pohyb vytvára možnosť úderu, ale najmä nebezpečné 
miesta s možnosťou stlačenia až rozdrvenia, alebo s možnosťou odstrihnutia (amputácie) časti 
tela (zvyčajne hornej končatiny). 

Kývavý alebo oscilačný pohyb, podobný pohybu kyvadla, sa vyskytuje napr. pri 
niektorých vačkách, alebo pri kulisách. Takto sa pohybujúce súčiastky vytvárajú ohrozenie 
úderom alebo nebezpečné miesta s možnosťou zachytenia a stlačenia, či rozdrvenia alebo 
odstrihnutia. 

Ohrozenie pohybujúcimi sa časťami stacionárnych strojov vzniká jednak možnosťou 
náhleho kontaktu pohybujúcej sa časti stroja s niektorou časťou ľudského tela, ktorý môže 
mať podobu nárazu, alebo zachytenia a vlečenia v smere pohybu alebo stlačenia či 
odstrihnutia apod. a jednak vytváraním tzv. nebezpečných miest, kde môže dôjsť najmä k 
stlačeniu alebo k odstrihnutiu. Všetky tieto situácie vznikajú v dôsledku pohybu častí stroja, 
alebo pohybu obrábaného, či spracovávaného materiálu strojom a preto tieto časti sa označujú  
(vzhľadom na vytváranú možnosť poranenia človeka) ako nebezpečné časti (→ Nebezpečné 
časti). Okrem pohybujúcich sa nebezpečných častí možno na strojoch identifikovať ako 
nebezpečné aj niektoré stacionárne časti, ktoré sú  bez  pohybu, ale vytvárajú ohrozenie 
svojím tvarom, ostrými hranami, alebo hrotmi, či prečnievajúcimi časťami do voľného 
priestoru. 

Mobilné stroje vytvárajú mechanické ohrozenie jednak pohybom niektorých svojich 
konštrukčných častí, ale najmä pohybom samotného stroja ako celku, ktorý je v tomto prípade  
výraznejším faktorom ohrozenia. K mobilným strojom patria rôzne skupiny strojov. Sú to 
automobily (osobné, nákladné, špeciálne), traktory, poľnohospodárske a lesné stroje, stavebné 
stroje a mechanizmy, resp. iné pracovné stroje, z ktorých každá skupina má svoje špecifické 
určenie, s čím sú spojené aj rozdiely v konštrukcii najmä pracovných častí a teda aj 
v bezprostredných príčinách ohrozenia. Všeobecne však možno konštatovať, že mobilné 
stroje spôsobujú ohrozenie : 
- svojím pohybom, tzn. pohybom stroja ako celku:  

− pre osoby nachádzajúce sa v dráhe pohybu stroja, alebo v jeho pracovnom priestore, 
tzn. ohrozenie strojom zvonka a to možnosťou nárazu, úderu, príp. aj zrazenia – 
prejdenia alebo možnosťou vytvorenia nebezpečného prítlačného miesta, 

− pre osoby nachádzajúce sa vo vnútri stroja v prípade jeho havárie (náraz do prekážky, 
alebo prevrátenie samohybného pracovného stroja), tzn. ohrozenie vo  vnútornom 
priestore stroja, 

- pohybom  niektorých  svojich konštrukčných častí,  pri prenose pohonu  na ďalšie časti 
alebo priamo pohybom svojich pracovných častí, čo je obdobné ako pri stacionárnych 
strojoch. 
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Vzhľadom na kinetickú energiu mobilného stroja (rýchlosť pohybu, hmotnosť) sú 
následky kontaktu, tzn.  aktivovaného ohrozenia závažné,  často smrteľné. 

Zvýšenou mierou ohrozenia sa v porovnaní s prepravnými vozidlami vyznačujú pracovné 
stroje, najmä stroje stavebné a poľnohospodárske, vzhľadom na to, že ich pracovné časti sú 
voľne prístupné. Okrem zachytenia osoby pohybujúcimi sa pracovnými časťami pri výkone  
činnosti v danom pracovnom priestore, príp. pri presune stroja, vznikajú úrazy  pri týchto 
strojoch pri takých činnostiach ako je čistenie alebo opravy, vykonávané za chodu zariadenia, 
čiže nebezpečným pracovným postupom. Preto najmä pri týchto druhoch strojov je dôležitá aj 
príprava ľudí na bezpečný výkon práce. V prevencii úrazov pri mobilných strojoch popri 
dobrom technickom stave stroja a popri odbornej spôsobilosti obsluhy stroja a správneho 
časového rozvrhu jej pracovného zaťaženia má dôležitú úlohu aj organizácia práce v priestore 
výkonu pracovnej činnosti mobilného stroja, najmä s ohľadom na osoby pracujúce v priestore 
potenciálnej dráhy pohybu. 

Základným predpokladom bezpečnej prevádzky stacionárneho i mobilného stroja, tzn. 
predpokladom akceptovateľnej úrovne rizika pri práci na ňom, je jeho dobrá bezpečnostná 
úroveň, vytvorená jeho konštrukčným riešením. Tzn., že okrem  dobrého technického stavu 
stroja, najmä spoľahlivosti jeho prvkov, bezporuchovosti a správnej funkcie, bude napr. aj 
zamedzený prístup ku všetkým pohybujúcim sa súčiastkam a častiam, pri ktorých je to 
vzhľadom na ich funkciu možné, napr. krytom s blokovaním, alebo iným typom ochranných, 
či bezpečnostných zariadení. 

 
Mechanické ohrozenie pri manipulácii s ručnými nástrojmi a náradím 

Ohrozenie pri práci s ručnými nástrojmi a náradím v dôsledku ich ostrých hrán, alebo 
ich pohybu a kinetickej energie. Ručné nástroje a náradie patria k základnému vybaveniu 
mechanických dielní. Nachádzajú sa v každej výrobnej organizácii, minimálne z dôvodu 
údržby a opráv, takže manipulácia s nimi je veľmi častá. Prácu s ručnými ostrými nástrojmi si 
taktiež vyžadujú niektoré špecifické pracovné činnosti, ako je napr. spracovávanie mäsa. 
Ohrozenie pri práci s nástrojmi a náradím má široký výskyt a často dochádza aj k jeho 
aktivácii, tzn. k realizácii kontaktu. Väčšina úrazov je však charakteru drobnejších poranení. 
Najzávažnejšie z kategórie úrazov spôsobených ručnými nástrojmi vznikajú pri práci s 
reznými nástrojmi a to nožmi, sekáčmi, sekerami, pílami apod., najmä pri spracovávaní mäsa 
a pri prácach s drevom. 

Prevencia a ochrana pred mechanickým ohrozením pri práci s nástrojmi a ručným 
náradím spočíva v používaní bezchybných nástrojov, v dodržiavaní správnych a bezpečných 
postupov práce (najmä používať nástroje podľa ich účelu a funkcie) a v používaní pridelených 
osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe vyhodnotenia rizika (rukavíc, príp. 
ochranného odevu), špeciálne určených ako ochrana pred mechanickým ohrozením. 
Zamestnávateľ musí zabezpečiť pravidelnú údržbu a kontrolu nástrojov a náradia. 
 
Mechanické ohrozenie pri ručnej manipulácii s predmetmi (bremenami) 

Ohrozenie v dôsledku premiestňovania predmetov ľudskou silou, pričom do úvahy 
pripadá držanie, podopieranie, zdvíhanie, ukladanie, tlačenie, ťahanie, nesenie, alebo iný 
pohyb – presun predmetu. Pod predmetom treba chápať bremeno, tzn. teleso väčšej 
hmotnosti, s ktorým pri ručnej manipulácii hrozí najmä poškodenie podpornopohybovej 
sústavy, ale aj ľubovoľné iné teleso, tzn. predmet rôzneho tvaru, aj s rôznou hmotnosťou 
(relatívne nižšou, až nízkou). 

Pri ručnej manipulácii s bremenami (tzn. predmetmi s relatívne vyššou hmotnosťou) 
najzávažnejší je ohrozenie chrbtice. Toto ohrozenie však  nie je typicky mechanickým 
ohrozením a predstavuje špecifickú problematiku, najmä vzhľadom  na to, že existujú veľké 
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individuálne rozdiely (aj v rámci skupiny mužov alebo žien) v schopnosti a odolnosti 
organizmu znášať záťaž pri manipulácii s bremenami. Maximálnu hmotnosť bremena (pre 
manipuláciu s ním) pre mužov a ženy v jednotlivých vekových kategóriách, ako aj pre 
mladistvých, stanovuje príslušný všeobecne záväzný právny predpis. 

Z pohľadu mechanického ohrozenia je dôležité, že pri manipulácii s predmetmi s vyššou 
hmotnosťou, kedy hrozí predovšetkým poškodenie chrbtice, alebo pri akejkoľvek inej 
manipulácii s predmetmi s nižšou hmotnosťou, napr. pri medzioperačnej manipulácii pri 
obsluhe stroja alebo technologického zariadenia, pripadá do úvahy: 
- poranenie  rúk, príp. aj inej časti tela na ostrých hranách, hrotoch, drsnom povrchu a pod., 

najmä  pri manipulácii s plechmi, polotovarmi rôzneho druhu ai., 
- poranenie nôh, pokiaľ predmet s ostrými hranami, vypadne z rúk, alebo spadne  z 

oporného miesta, 
- pád  človeka pri premiestňovaní  predmetu. 

K problematike ručnej manipulácie s bremenami možno priradiť aj príbuznú  oblasť a to 
prepravu bremien na ručných vozíkoch, kde okrem už spomenutých ohrození, vzniká aj 
ohrozenie ďalšie a to samotným vozíkom. Hrozí prejdenie nohy, ale aj narazenie alebo 
pritlačenie osoby. 

Ochrana a prevencia pri tomto druhu ohrozenia spočíva predovšetkým v odstránení alebo 
obmedzení ručnej manipulácie použitím mechanizačných prostriedkov. Ak je ručná 
manipulácia nevyhnutná, je potrebné vytvoriť podmienky, aby táto činnosť bola čo najmenej 
riziková, tzn.: 
- zabezpečiť, aby pri ručnej manipulácii s bremenami neboli prekračované odporúčané  

smerné hmotnostné hodnoty  a maximálna hmotnosť bremena,  stanovené pre vekové 
kategórie v rozsahu 18 až 60 rokov pre mužov a pre ženy a osobitne pre mladistvých 
všeobecne záväzným právnym predpisom; 

- zabezpečiť, aby priestor, v ktorom sa manipuluje, bol bezpečný, tzn. najmä rovnú 
nešmykľavú podlahu, dostatočný voľný priestor, aby boli splnené ergonomické 
požiadavky na potrebnú manipuláciu (dráhu a vzdialenosť presunu, výšku manipulačnej 
roviny), 

- ak je to možné, vybaviť bremeno prostriedkami na uchytenie (rukoväte, oká, apod.), 
- na základe vyhodnotenia rizika v konkrétnych situáciách manipulácie a to v závislosti od 

hmotnosti, tvaru, druhu materiálu, samotnej pracovnej činnosti a polohy pracovníka, ako 
aj od podmienok okolitého prostredia, najmä podlahy, je potrebné vybaviť pracovníka 
adekvátnymi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (rukavicami, obuvou s 
oceľovou špicou, zásterou, apod.)., 

- zabezpečiť školenie príslušných pracovníkov o používaní správnej (bezpečnej) techniky 
dvíhania a manipulácie s bremenami. 

 

Nebezpečné časti stroja/zariadenia/konštrukcie (vzhľadom na mechanické ohrozenie) 

Časti stroja a súčiastky, ktoré svojím pohybo alebo tvarom a umiestnením v prípade 
kontaktu s časťou tela človeka spôsobia poranenie, tzn. sú to bezprostredné zdroje 
ohrozenia na stroji. Nebezpečnými časťami stroja sú nasledujúce časti: 
a) pohybujúce sa  (alebo s možnosťou  takého pohybu) : 

-   rotujúce  :    
− hladké časti, 
− s výstupkami, alebo priehlbinami, 
− s ostrou hranou, 

- vratne sa pohybujúce - priamočiaro  alebo  kývavo, 
- transverzálne sa pohybujúce,       
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- pohybujúce sa kombinovaným, zloženým pohybom, 
- s náhodným pohybom  (po náhodnej dráhe) - vymrštené, odletujúce  časti,: 

− pri technologickom procese  (brúsenie, vŕtanie, pílenie, atď.), 
− ako následok nedostatočného upevnenia súčiastok, materiálu, polotovarov a ich 

následného uvoľnenia,  
− ako následok porušenia súdržnosti materiálu v dôsledku opotrebovania, 

preťaženia, skrytej vady materiálu, nedostatočnej mechanickej pevnosti 
konštrukčných častí,  

b) bez pohybu, v  pokoji: 
- vyčnievajúce ostré časti (s ostrými hranami a hrotmi), 
- vyčnievajúce  časti rôzneho tvaru, najmä  hranaté.  

Pri navrhovaní a konštruovaní stroja je potrebné aplikovať také riešenia, aby uvedené 
nebezpečné časti nemohli pôsobiť ako zdroje ohrozenia, tzn.: 

- pohybujúce sa časti, pokiaľ prístup k nim nie je nevyhnutný z technologických dôvodov, 
je potrebné uzavrieť do konštrukcie stroja, alebo inak (pomocou ochranného zariadenia) 
zamedziť možnosť prístupu k nim; ak je prístup do pracovného priestoru s pohybujúcimi 
sa časťami nevyhnutný, musí byť tento priestor zabezpečený ochranným zariadením 
(napr. krytom s blokovaním,  svetelnou ochranou apod.), aby sa zabránilo kontaktu ruky 
s pohybujúcimi sa časťami, 

- eliminovať pri konštruovaní stroja nefunkčné ostré hrany, hroty a iné nebezpečné 
prečnievajúce časti (časti bez pohybu); pokiaľ je nevyhnutné, aby takéto časti boli 
súčasťou stroja, musí byť zamedzená možnosť prístupu (najmä dosahu rukou) k nim. 

 
Nebezpečné konanie 

Konanie človeka, ktoré je spojené s vysokou pravdepodobnosťou vzniku úrazu, alebo 
ohrozenia iných ľudí, či okolitého hmotného majetku. Je to konanie,  ktoré je v rozpore s 
požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (s bezpečnostnými požiadavkami), 
napr. demontáž ochranného krytu, funkciou ktorého je zneprístupniť pohybujúce sa časti 
stroja a následná práca na takomto stroji, alebo čistenie pracovného priestoru za chodu 
nástroja,  či oprava zariadenia za jeho chodu apod. 

Podobne možno vymedziť nebezpečné správanie človeka na pracovisku, ako správanie v 
rozpore s bezpečnostnými požiadavkami na dané pracovisko pod.(→ Nebezpečný postup, → 
Nebezpečný spôsob práce). 
 
Nebezpečné miesto (z hľadiska mechanického ohrozenia) 

Akékoľvek miesto v pracovnom priestore, v  ktorom v prípade priblíženia sa človeka 
alebo časti jeho tela na dotyk (kontakt), môže dôsť k úrazu následkom pôsobenia zdrojov 
mechanického ohrozenia. 

Nebezpečné miesto v pracovnom priestore na pracovisku všeobecne môže byť napr. 
nerovnosť na podlahe alebo nezakrytý otvor na komunikácii alebo presahujúca prekážka 
(najmä tvaru tyče, príp. s ostrou hranou) v priestore pohybu človeka. 

Špecifické nebezpečné miesta sú na stroji alebo inom technickom zariadení. Sú to miesta, 
na ktorých dôjde k úrazu následkom fyzického kontaktu časti tela človeka s pohybujúcou sa 
časťou stroja, príp. s pohybujúcim sa strojom, resp. naopak pohybujúceho sa človeka  
s hmotnou (stacionárnou) prekážkou súvisiacou so strojom.  

Nebezpečné miesta  na strojoch, alebo mechanizmoch, príp. v ich bezprostrednom okolí 
sú také, pri ktorých následkom pohybu niektorých častí stroja môže dôjsť k úrazu. Sú to: 
- nebezpečné prítlačné miesto - kde je ľudské telo alebo jeho časť vystavená 

mechanickému ohrozeniu stlačením, resp. rozdrvením. Takéto miesto vzniká tam, kde: 
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-    dve pohyblivé časti sa pohybujú v osi oproti sebe, alebo, 
-   jedna pohyblivá časť sa pohybuje oproti pevnej časti až na dotyk alebo vzdialenosť 

menšiu ako je rozmer príslušnej ohrozenej časti tela. 
Napr. pri narážkach, šmýkadlách, hobľovačkách, pri manipulácii s materiálom ai. 

- nebezpečné strižné miesto – kde je ľudské telo alebo jeho časť vystavená mechanickému 
ohrozeniu odstrihnutím (amputáciou). Takéto miesto vzniká tam, kde: 
-    dve pohyblivé časti sa pohybujú  voči sebe a vzájomne sa míňajú, alebo 
-   jedna pohyblivá časť sa pohybuje oproti pevnej časti a míňajú sa vo vzdialenosti 

menšej ako je rozmer príslušnej ohrozenej časti tela. 
Napr.  na lisoch, nožniciach, dierovačoch ai. 

- nebezpečné rezné miesto – kde je ľudské telo alebo jeho časť vystavená mechanickému 
ohrozeniu porezaním, rozrezaním a odrezaním. Takéto miesto vzniká tam, kde  sa 
vyskytuje ostrá rezná hrana  (zvyčajne na nástroji), ktorá môže byť : 
- v pokoji, alebo  
- v pohybe, čo zvyčajne  predstavuje vyšší potenciál ohrozenia. 

 Napr.  na pílach,  na nepretržitých plynulých trieskach pri sústružení ai. 
- nebezpečné zbiehavé/zverné miesto - kde  hrozí  vtiahnutie  časti tela, alebo odevu. Toto 

ohrozenie vzniká pri : 
- dvojici protismerne rotujúcich valcov alebo 
- rotujúcom valci, alebo kotúči a blízkej pevnej časti alebo 
- pohybujúcich sa dvoch častiach stroja (súčiastkach) zbiehavým smerom s ostrým 

uhlom. 
Napr. podávacie valce, kalandre, ozubené koleso a hrebeň, remenica a remeň,    
dopravníkové pásy a nábehové kolesá ai. 

Z hľadiska ochrany pred vznikom úrazov na nebezpečných miestach: 
a) v priestore pohybu zamestnancov na komunikáciách pracoviska musí projekt 

a prevádzkovateľ predmetných priestorov zabezpečiť, aby nedochádzalo ku vzniku  
nebezpečných miest;   

b)  pri návrhu stroja/zariadenia je úlohou konštruktéra, aby vylúčil, alebo obmedzil na 
nevyhnutnú mieru možnosť prístupu (dosahu) človeka k uvedeným nebezpečným 
miestam, pričom sa riadi podobnými zásadami aké platia pre zamedzenie kontaktu 
s nebezpečnými časťami stroja (→ Nebezpečné časti stroja). 

 
Nebezpečný postup alebo spôsob práce 

Postup alebo spôsob práce, pri  ktorom zamestnanec nedodržiava stanovený bezpečný 
postup a stanovené bezpečnostné požiadavky na danú prácu, čím ohrozuje svoje zdravie 
alebo svoje okolie (ďalšie osoby, hmotný majetok). Napr. použije pri práci iný, nevhodný 
nástroj v rozpore so stanoveným postupom, alebo nepoužíva predpísané pomôcky, alebo čistí 
pracovný priestor stroja počas chodu apod. Použitie nebezpečného postupu práce sa 
kvalifikuje ako nebezpečné konanie zamestnanca.  
 
Nebezpečný priestor ( z hľadiska mechanického ohrozenia) 

Priestor, v ktorom je človek vystavený  pôsobeniu zdrojov mechanického ohrozenia, tzn. 
priestor, v ktorom môže dôjsť k úrazu v dôsledku nebezpečného kontaktu časti tela človeka   
s pohybujúcimi sa tuhými hmotnými časťami alebo časticami, prípadne naopak – 
pohybujúceho sa človeka so stacionárnymi hmotnými časťami (prekážkami v priestore 
pohybu, alebo pádom na komunikácii). Môže to byť  ľubovoľná oblasť, zóna na pracovisku, 
tzn. priestor vo vnútri stroja, alebo v jeho okolí, alebo akýkoľvek iný priestor pracovného 
prostredia. 
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Vznik kontaktu je podmienený časopriestorovými väzbami. Čím bližšie je človek ku 
zdroju a čím dlhšie sa pri ňom zdržuje, tým je vyššia pravdepodobnosť  nebezpečného 
kontaktu, pričom môže ísť o aktívny zásah človeka (vedomý, či náhodný) napr. rukou do 
priestoru pohybujúcich sa častí, alebo náhodné zasiahnutie človeka  nebezpečnými časťami, 
alebo neočakávaný náraz telesa, či pád pohybujúceho sa človeka. V prípade, že dôjde ku 
kontaktu niektorej časti ľudského tela s nebezpečnými časťami, následkom je poranenie, 
ktorého závažnosť a charakter závisia od parametrov zdrojov a od typu mechanického 
ohrozenia. 
 
Ochranná konštrukcia  

Konštrukcia, ktorej úlohou je chrániť osobu pred vstupom alebo siahnutím do 
nebezpečného pracovného priestoru, alebo pred pádom do voľnej hĺbky, alebo pred pádom 
materiálu, či predmetu do priestoru, v ktorom sa môžu nachádzať ľudia. Riešenie môže 
mať podobu zábrany, ohradenia, zábradlia, lešenia, krytu apod. 

Ochranná zábrana 
Konštrukcia v podobe fyzickej prekážky, ktorá bráni prístupu do nebezpečného priestoru 

tým, že voľnému vstupu prekáža, ale nemusí mu vždy celkom zabrániť. Prekážka môže byť 
riešená v podobe zábradlia, rampy, stĺpikov a pletiva, resp. plného plechu apod. 

Ochranné lešenie 
 Stavebné lešenie, tzn. konštrukcia, pozostávajúca z nosnej časti, podlahy, ochranného 

zábradlia alebo ohradenia, kotvenia a priestorového stuženia. Jeho úlohou je umožniť práce 
vo výške (najmä na stavebných objektoch) a súčasne zaistiť bezpečný výkon týchto prác, tzn. 
zabrániť pádu zamestnanca z výšky.  
      Ochranné ohradenie  

Ochranné ohradenie ako ochrana pred pádom z výšky je ochranná konštrukcia, ktorá 
môže byť aj odklonená v priečnom reze od zvislice o uhol 15 až 60º. 

Ochranné zábradlie 
Konštrukcia, pozostávajúca zo zakotvených stĺpikov, vodorovných ochranných tyčí 

a zarážky pri podlahe, určená najmä na ochranu osôb pred pádom z výšky. Podobnú funkciu s 
prispôsobenou konštrukciou plní zábradlie chrániace pred pádom na schodoch. 
 
Ochranné zariadenia pred pôsobením mechanického ohrozenia 

Technické prostriedky a zariadenia, ktorých úlohou je odstrániť alebo znížiť riziko 
zabránením nebezpečnému kontaktu ktorejkoľvek časti ľudského tela s nebezpečnými 
(väčšinou pohybujúcimi sa) časťami (→ Nebezpečné časti stroja) a tým chrániť zdravie a 
život človeka pred pôsobením zdrojov mechanického ohrozenia. Spôsob, akým sa táto ich 
funkcia zabezpečí, môže mať rôzne technické riešenie. Typickým, konštrukčne jednoduchým 
ochranným zariadením pred pôsobením zdrojov mechanického ohrozenia je napr. pevný 
ochranný kryt na strojoch, alebo v priestore pracoviska to môžu byť rôzne ochranné 
konštrukcie (→ Ochranné konštrukcie) ako sú: zábrana, ohradenie, zábradlie, lešenie, 
ochranné siete ai. 

Ochranné zariadenia pred mechanickým ohrozením nachádzajú svoje uplatnenie najmä 
na strojoch, resp. technologických zariadeniach, kde sa používajú rôzne konštrukcie 
ochranných krytov, bezdotykové ochranné zariadenia, vypínacie ochranné zariadenia, 
obmedzovacie zariadenia, ako aj súčiastky a zariadenia označované ako bezpečnostné prvky 
(napr. poistné a blokovacie prostriedky apod.). 
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Prevencia a ochrana pred mechanickým ohrozením 

Princíp ochrany pred vznikom a pôsobením mechanického ohrozenia spočíva v 
zabránení fyzického kontaktu človeka a zdrojov ohrozenia, tzn. najmä kontaktu 
s pohybujúcimi sa časťami strojov a zariadení, nástrojmi, odletujúcimi časticami z 
technologického procesu, príp. kontaktu pohybujúceho sa človeka s prekážkou, alebo jeho 
pádu.  

Toto možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi - opatreniami technického, organizačného a 
výchovno-vzdelávacieho charakteru. Uprednostňujú sa však najmä technické opatrenia, ktoré 
sa majú uplatňovať už v predvýrobných etapách, tzn. v návrhu projektu pracoviska, v  
konštrukcie zariadení a  ktoré spočívajú predovšetkým vo vylúčení zdrojov ohrozenia alebo 
obmedzení možnosti ich pôsobenia. (→ Ochranné zariadenia, → Bezpečnostné zariadenia). 

Všeobecné zásady pri realizácii prevencie a ochrany pred mechanickým ohrozením 
možno zhrnúť do nasledujúcich okruhov:  
- odstránenie samotných zdrojov ohrozenia, 
- vylúčenie človeka z nebezpečného priestoru do priestoru, kde ho neohrozujú zdroje 

mechanického ohrozenia – či už uplatnením mechanizácie, automatizácie, alebo 
organizačnými opatreniami,  

- realizovanie bariéry, príp. iného druhu ochranného zariadenia medzi človekom a zdrojmi 
mechanického ohrozenia, ktorými sú  najmä nebezpečné časti strojov a zariadení, resp. 
mobilné stroje  a  nebezpečné miesta v priestore pracoviska najmä v priestore pohybu 
človeka, 

- uplatňovanie bezpečných postupov práce, 
- používanie individuálnej ochrany. 

Najfrekventovanejším a najzávažnejším zdrojom mechanického ohrozenia sú stroje,  
stacionárne alebo mobilné a  preto uvedené zásady prevencie sú dôležité najmä v  stratégii 
navrhovania a konštruovania bezpečného stroja.  (→  Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie 
stroja). 

 
Typy (druhy) mechanického ohrozenia  

Mechanické ohrozenie je všeobecne definované ako náhly stret, náraz, resp. nebezpečný 
kontakt časti tela človeka s hmotnými telesami alebo časticami, v ktorom sa prejaví účinok 
kinetickej energie. V závislosti od spôsobu, akým zdroj ohrozenia pôsobí na ľudský 
organizmus, najmä v závislosti od druhu pohybu a jeho smeru, ako aj od priebehu 
samotného kontaktu, resp. deja vyvolaného kontaktom, ktorý závisí okrem druhu a rýchlosti 
pohybu aj od veľkosti kinetickej energie zdroja ohrozenia a od jeho tvaru, možno 
podrobnejšie rozčleniť mechanické ohrozenie na nasledujúce typy (druhy) :  
- ohrozenie nárazom, úderom, 
- ohrozenie strihom, odstrihnutím, 
- ohrozenie rezom, porezaním, odrezaním,  
- ohrozenie pichnutím, bodnutím, 
- ohrozenie zachytením, 
- ohrozenie navinutím, 
- ohrozenie vtiahnutím, 
- ohrozenie odretím (trením) 
a ich kombinácie, resp. vzájomné väzby, napr. ohrozenie vtiahnutím alebo zachytením a 
následným stlačením apod. 

Identifikovať typ mechanického ohrozenia a spôsob možného pôsobenia zdroja na 
človeka je potrebné na stanovenie ochranných a bezpečnostných opatrení, resp. zariadení. 
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Typ ohrozenia, (napr. vtiahnutie, alebo strih) ovplyvňuje aj charakter následku 
uskutočneného kontaktu, tzn. charakter poranenia (odreninu, pohmoždenie, porezanie, 
odrezanie ai.) avšak závažnejšiu úlohu v následkoch zohrávajú najmä vlastnosti zdroja, ako je 
rýchlosť pohybu, hmotnosť zdroja, geometria kontaktnej časti atď. 

Biomechanika charakterizuje reakciu ľudského organizmu na pôsobenie zdrojov 
mechanického ohrozenia pomocou dvoch medzných hodnôt energie, ktoré predstavujú 
medzné hodnoty zaťaženia organizmu. Pri pôsobení zdrojov pod dolnou medznou hodnotou 
energie ešte nedôjde k poškodeniu  živého tkaniva  a nad hornou medznou  hodnotou   
jednoznačne dochádza k jeho veľmi závažnému poškodeniu. Dolná medzná hodnota je však 
prakticky veľmi nízka s ohľadom na odolnosť biologického tkaniva voči pôsobiacej kinetickej 
energii v okamihu kontaktu. Medzi dolnou a hornou medzou  je oblasť zaťaženia, kedy 
dochádza k určitému stupňu poškodenia, závislému od veľkosti a spôsobu zaťaženia, ale aj od 
individuálnych  biologických rozdielov. Toto poškodenie môže mať charakter povrchového 
poranenia tkaniva, pohmoždenia, rozdrvenia, porezania, zlomeniny, odstrihnutia - amputácie, 
príp. až  smrteľného poranenia. Keďže kinetickú energiu pracovných častí strojov, ktorá je 
základným aktívnym parametrom, nie je možné zmenšovať pod dolnú medznú hodnotu  
zaťaženia organizmu, nachádza  výskum v oblasti biomechaniky praktické uplatnenie najmä 
pri riešení pasívnej ochrany, špecificky vo vnútornom priestore mobilných strojov.. 
 
Zdroje mechanického ohrozenia  

Tuhé hmotné telesá alebo ich časti a častice, ktoré vzhľadom na svoj celkový tvar a 
vlastnosti predstavujú nebezpečenstvo, tzn. možnosť nejakej ujmy napr. možnosť fyzického 
poranenia človeka, alebo poškodenia majetku.  

Ak sa zdroje mechanického ohrozenia nachádzajú v zóne dosahu človeka, potom existuje 
reálna možnosť dotyku, resp. kontaktu medzi nimi a ktoroukoľvek časťou ľudského tela, 
následkom ktorého môže byť poranenie. Závažnosť následkov realizovaného kontaktu, tzn. 
poranenia, je odrazom miery nebezpečnosti zdrojov mechanického ohrozenia, ktorá je 
podmienená ich vlastnosťami a parametrami, a to predovšetkým nasledujúcimi : 
- celkový tvar a geometria - ostré, najmä rezné hrany, rohy a hranaté časti, rôzne 

vyčnievajúce tvary - aj v prípade, že sú nepohyblivé,  
- hmotnosť a stabilita - potenciálna energia častí, ktoré môžu náhle zmeniť svoju polohu, 
- hmotnosť a rýchlosť pohybu - kinetická energia stroja alebo strojových častí pri 

ovládanom aj neovládanom pohybe, 
- vzájomná poloha dvoch častí - pri pohybe aspoň jednej z nich sa môžu vytvárať 

nebezpečné miesta prítlačné, strižné, zbiehavé atď.,   
- zrýchlenie, 
- mechanická pevnosť - nedostatočná  pevnosť vzhľadom  na  prevádzkové zaťaženie  môže 

spôsobiť deštrukciu, 
- akumulovaná potenciálna energia (pružín, tekutín pod tlakom) - pri jej náhlom uvoľnení. 

Zdroje mechanického ohrozenia (a špecificky najmä zdroje na strojoch) možno podľa 
predpokladanej možnosti aktivácie ohrozenia v čase rozdeliť na dve skupiny: 
-   zdroje deterministického charakteru - vyskytujú sa počas celej životnosti systému (napr. 

rotujúci nástroj obrábacieho stroja, baran lisu atď.) a sú obyčajne spojené so samotnou 
technológiou alebo koncepciou stroja či zariadenia, 

-  zdroje stochastického charakteru - keď výskyt je náhly, neočakávaný, obyčajne ako 
následok technickej poruchy alebo havárie (napr. prasknutie pružiny, uvoľnenie niektorej 
súčiastky, náhla porucha automatiky).   
Na pracovisku sa ako konkrétne možné zdroje mechanického ohrozenia, označované tiež 

ako mechanické faktory, vyskytujú najmä : 
− pohyblivé stroje a mechanizmy, 
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− pohyblivé časti výrobných  zariadení  a mechanizovaného náradia  (najmä nástroje), 
− premiestňujúce sa výrobky, polotovary, materiály, 
− padajúce predmety, odletujúce a vymrštené  časti materiálu alebo časti z porušenej  

celistvosti konštrukcií, (napr. aj pri výbuchu), 
− ostré hrany, ostriny a drsnosť povrchov polotovarov, nástrojov a zariadení, rohy a ostrie, 
− uvoľnené  (striekajúce)  tlakové tekutiny,   
− zosúvajúce sa horniny, pôda  a iné sypké  materiály, 
− povrchy, na ktorých je možný pád pracovníkov (v dôsledku šmykľavosti/klzkosti, 

nerovností, ako sú priehlbiny, jamy, výstupky a pod.), 
− nedostatočne zabezpečené komunikácie (priechody, uličky, lávky a pod. ) a pracovné 

priestory  (montážne jamy, výkopy a pod.), 
− nevhodné plošné a priestorové usporiadanie  pracoviska, umiestnenie pracovného miesta 

vo vzťahu k povrchu zeme (k podlahe). 
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XIX. Bezpečnosť strojov a strojových zariadení 
 
 
Analýza rizika pri stroji 

Metóda systematického prístupu k stanoveniu rizika spojeného s prevádzkou 
a obsluhou stroja. V rámci postupu sa  predovšetkým zisťujú (identifikujú) zdroje rizika (tzn. 
všetky zdroje ohrozenia, resp. všetky nebezpečenstvá) a okolnosti, za ktorých dochádza 
k ohrozeniu a k jeho iniciácii. Na základe takto zistených informácií sa stanovuje „veľkosť“ 
rizika, pričom sa odhaduje (kvalitatívne, semikvantitatívne alebo kvantitatívne) 
pravdepodobnosť nežiaducej udalosti a závažnosť možnej škody, ujmy na zdraví alebo na 
majetku. Analýza rizika je súčasťou procesu posudzovania rizika a je základom pre návrh 
potrebných preventívnych alebo ochranných opatrení. Uplatňuje ju konštruktér pri navrhovaní 
stroja (→ Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja), ale aj prevádzkovateľ pri 
posudzovaní rizika inštalovaného stroja (→ Hodnotenie rizika,→ Riadenie rizika). 
 
Automatizácia výroby 

Využívanie technických prostriedkov a zariadení, za pomoci ktorých prebiehajú 
samočinne čiastkové alebo celé výrobné procesy podľa vopred zadaného programu. Podľa 
ohraničenia výrobného systému môže ísť o automatizáciu jednotlivých strojov, skupiny 
strojov, čiastkových procesov alebo komplexnú automatizáciu celého výrobného procesu. 
Rozlišuje sa tiež stupeň automatizácie, nižší, ktorý je bez spätnej väzby a vyšší, s použitím 
spätnej väzby, prípadne s riadiacou ústredňou. Tzn., že vo vyšších formách automatizácie sú 
produkty pracovného procesu automaticky kontrolované a výsledky kontroly sa premietajú 
spätne na výrobné zariadenia, do prípadnej úpravy  podmienok procesu. 

Vývoj v automatizácii výroby vedie k účelnému zoskupovaniu výrobných strojov, ich 
včleneniu do automatizovaného toku materiálu a informácií a k riadeniu takéhoto komplexu 
počítačmi. Vzniká automatizovaný výrobný systém, tzn. účelovo vytvorený komplex zariadení 
a prvkov, ktoré sú v interakcii medzi sebou aj s okolím a ktorý bez zasahovania človeka do 
výrobného procesu na zadané vstupy reaguje výstupmi v zmysle zadaného programu. Jeho 
úlohou je racionálne vykonanie predpísaného technologického procesu, aby výsledkom bol 
požadovaný produkt. Pritom takéto komplexy je možné zoskupovať do ešte väčších celkov, 
kedy vznikajú tzv. integrované výrobné systémy, u ktorých do počítačom riadeného procesu je 
možné začleniť napr. aj konštruovanie, technologickú prípravu, medzioperačnú a výstupnú 
kontrolu, montáž a balenie produktov. 

V prípade automatizovaných strojov a automatizovaných výrobných systémov okrem 
zvýšenia produktivity a skvalitnenia technologického procesu dochádza súčasne k vylúčeniu, 
resp. oddialeniu človeka ako obsluhy z bezprostrednej blízkosti stroja, z priestoru, v ktorom 
bezprostredne pôsobia zdroje ohrozenia. Ak je výrobný systém riešený tak, že človek je 
poverený vykonávať určité činnosti v rámci výrobného procesu (napr. nakladá do primárnych 
upínačov súčiastky), musí byť priestor jeho činnosti vymedzený mimo nebezpečný priestor 
a to buď rozmerovo (napr. bezpečnou vzdialenosťou), alebo časovo ( tzn. že v čase jeho 
prítomnosti v pracovnom priestore bude napr. blokovaný pohyb častí stroja.) Pokiaľ je 
automatizovaný výrobný systém navrhnutý, zostavený a nainštalovaný tak, že človek nie je 
poverený žiadnou úlohou v tomto systéme, tzn. že je vylúčený z operačnej a medzioperačnej 
manipulácie alebo z akejkoľvek inej obslužnej činnosti, je nevyhnutné zabezpečiť, aby v čase 
normálnej bezporuchovej prevádzky tohto systému bol zamedzený akýkoľvek prístup alebo 
dosah človeka k nebezpečným častiam a do nebezpečného priestoru. Možné spôsoby riešenia 
poskytujú ochranné a bezpečnostné zariadenia, najmä blokovacie, vypínacie, zaisťovacie (→ 
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Ochranné zariadenia, → Bezpečnostné zariadenia). Riešenie ochrany človeka pred pôsobením 
ohrozenia spôsobeného strojom sa tak v týchto systémoch presúva do oblasti ochrany 
personálu vykonávajúceho údržbu, nastavovanie, programovanie, diagnostiku, kontroly 
a skúšky strojov. Konštrukcia a celý proces vývoja automatizovaných výrobných systémov, 
ako aj návrh ich budúceho umiestnenia, resp. rozmiestnenia jednotlivých zariadení musí 
zohľadňovať túto skutočnosť a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia personálu 
vykonávajúceho tieto činnosti, tzn. zohľadniť pri analýze rizika aj tieto fázy technického 
života strojového zariadenia. (→ Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja). 

 
Bezdotykové ochranné zariadenia 

Ochranné zariadenie typu nepodmienenej ochrany (tzn. obsluha nemusí vykonať žiadny 
vedomý úkon na aktiváciu ochrannej funkcie), vytvárajúce nehmotnú bariéru v podobe 
optického, magnetického, elektrostatického, príp. iného poľa, ktoré reaguje na prítomnosť 
tela človeka alebo časti jeho tela svojou zmenou a táto spôsobí vyslanie príslušného signálu 
na zastavenie alebo blokovanie nebezpečnej situácie, najmä nebezpečného pohybu (→ 
Nepodmienená ochrana). Najznámejšie sú optoelektronické ochranné zariadenia. 
 
Bezpečná vzdialenosť (od nebezpečných častí stroja) 

Vzdialenosť od nebezpečného miesta alebo od nebezpečných častí stroja, resp. od   
nebezpečného priestoru vytváraného strojom, v ktorej nemôže dôjsť k poškodeniu zdravia. 
Je to vzdialenosť, ktorá je zárukou, že pri jej dodržaní  nedôjde k úrazu.  

Dôležitým parametrom je minimálna bezpečná vzdialenosť, najmä vo vzťahu 
k efektívnemu umiestňovaniu ochranných prostriedkov a zariadení, ako sú kryty, ohradenia, 
zábradlia apod. Pre kryty, obzvlášť kryty s otvormi, ako aj ohradenia a zábradlia sa bezpečná 
vzdialenosť stanovuje z dosahu horných končatín. Ochranný účinok bezpečnej vzdialenosti 
vychádzajúci z dosahu je potrebné využívať napr. aj pri konštrukcii násypiek, podávačov a 
pod. 

Pre umiestnenie dvojručného ovládania, nášľapného vypínacieho zariadenia alebo 
bezdotykových ochranných prostriedkov na strojoch sa pri stanovovaní minimálnej bezpečnej 
vzdialenosti musí brať do úvahy rýchlosť priblíženia tela človeka, alebo jeho časti (zvyčajne 
ruky) a čas zastavenia nebezpečných pohybujúcich sa častí stroja (→ Dobeh), aj s reakčným 
časom zariadenia. 
 
Bezpečnosť stroja 

Spôsobilosť (vlastnosť) stroja, ktorá poskytuje vysokú pravdepodobnosť, že pri plnení 
svojej funkcie a za podmienok predpokladaného používania, tzn. v zmysle pokynov výrobcu, 
nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo života človeka, ani k ohrozeniu okolitého prostredia1). 
Táto pravdepodobnosť sa vzťahuje na celé obdobie jeho životného cyklu,  zahŕňajúceho 
jednotlivé etapy počnúc expedíciou od výrobcu, cez prepravu, inštaláciu, nastavovanie, 
prevádzku, údržbu, opravy až demontáž a likvidáciu (→ Bezpečnosť technických zariadení). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1)Všeobecne sa pod bezpečnosťou rozumie neprítomnosť ohrozenia či rizika. Takto absolútne 
chápaná bezpečnosť je stavom, ku ktorému sa v skutočnosti možno len približovať a preto pre 
reálne podmienky je bezpečnosť definovaná ako neprítomnosť neakceptovateľného rizika. 
Vzhľadom na takto vymedzený obsah pojmu bezpečnosť bolo by v praxi v súvislosti 
s otázkou „aká je bezpečnosť stroja ?“ vhodnejšie používať pojem „bezpečnostná úroveň 
stroja“ a preto je toto spojenie predmetom osobitného hesla. 
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Bezpečnostná funkcia 

Funkcia súčiastky, alebo časti stroja, ktorej zlyhanie ovplyvňuje bezpečnosť stroja, tzn. 
znižuje jeho bezpečnostnú úroveň. Súčiastky alebo časti stroja prezentujú nasledujúce 
bezpečnostné funkcie: 
- kritická bezpečnostná funkcia - ktorej nevykonanie (zlyhanie danej súčiastky alebo časti 

stroja) vytvára okamžite vznik ohrozenia, tzn. okamžite zvyšuje riziko pri stroji; túto 
funkciu možno rozdeliť na dve kategórie: 
- špecifická bezpečnostná funkcia - bezpečnostná funkcia špecificky určená na zaistenie 

bezpečnosti obsluhy, napríklad funkcia zabraňujúca neočakávanému  samovoľnému 
spusteniu nebezpečného pohybu; 

-  podmienená bezpečnostná funkcia - iná kritická funkcia, ako špecifická, napríklad ručné 
ovládanie nebezpečného pohybu počas nastavovania stroja; 

- nepriama bezpečnostná funkcia - ktorej nevykonanie nevytvára okamžité ohrozenie, avšak 
znižuje bezpečnostnú úroveň stroja; takou je napr. automatická kontrola ktorejkoľvek 
kritickej bezpečnostnej funkcie. 

 
Bezpečnostná úroveň stroja 

Vlastnosť (spôsobilosť) stroja vykonávať svoju funkciu za podmienok 
predpokladaného používania na určitej úrovni rizika.  Vysoká bezpečnostná úroveň stroja 
zodpovedá nízkej až zanedbateľnej úrovni rizika a  nízka bezpečnostná úroveň stroja 
zodpovedá vysokej úrovni rizika.  

Stroj je pri používaní súčasťou systému „človek – stroj – prostredie“. V tomto systéme 
zohrávajú svoju úlohu všetky prvky a vzťahy medzi nimi, avšak bezpečnostná úroveň stroja je 
základ, od ktorého sa odvíja bezpečnostná úroveň celého systému. Stroj predstavuje hlavný, 
podstatný zdroj ohrozenia. Pokiaľ technologický proces nie je zautomatizovaný a „uzavretý“ 
pred človekom, to znamená, že je potrebná ručná obsluha stroja a najmä manipulácia  so 
spracovávaným alebo obrábaným materiálom/polotovarom, vždy sa podieľa určitou mierou 
na riziku aj pracovný prístup a postup práce obsluhujúcej osoby. Veľkosť tohto podielu na 
riziku môže byť rôzna, závisí od druhu  stroja, od použitej technológie a spracovávaného 
materiálu. Nemožno však očakávať, že človek pri obsluhe stroja vykompenzuje svojím 
správaním jeho bezpečnostné nedostatky. Preto bezpečnostná úroveň stroja má byť čo 
najvyššia (riziko čo najnižšie) a má zodpovedať aktuálnej dosiahnutej úrovni poznatkov vedy 
a techniky. 

 

Bezpečnostné požiadavky v systéme „človek – stroj  - prostredie“ 

Požiadavky, ktorých obsahom sú nevyhnutné predpoklady na to, aby riziko pri danej 
pracovnej činnosti na stroji neprekročilo hranicu akceptovateľnosti. Ich dodržiavanie a 
rešpektovanie v systéme „človek – stroj/technické zariadenie – pracovné prostredie“ zaisťuje 
vysokú mieru pravdepodobnosti, že riziko bude odstránené alebo obmedzené na prijateľnú 
úroveň a  to buď zamedzením iniciácie (aktivácie) ohrozenia alebo znížením závažnosti 
možnej ujmy (možného poranenia). Bezpečnostné požiadavky môžu byť stanovené na všetky 
zložky pracovných systémov, jednotlivo i v kombinácii, môžu sa vzťahovať na stroje a iné 
technické zariadenia, pracovné prostriedky a pomôcky, na procesy, priestory, ako aj na ľudí. 
Základné bezpečnostné požiadavky sú obsiahnuté v právnych predpisoch a technických 
normách.  

Podľa vecnej a časovej možnosti realizácie možno bezpečnostné požiadavky rozdeliť na : 
- požiadavky na konštrukciu strojov (resp. technických zariadení), ktoré sú charakteru 

technického  a 
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- požiadavky na prevádzku a obsluhu strojov, ktoré sú organizačného charakteru a môžu 
určovať aj požiadavky na kvalifikáciu personálu. 
Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu stroja 
Požiadavky, ktoré predurčujú bezpečnostnú úroveň stroja a za naplnenie ktorých 

zodpovedá výrobca stroja. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu sa odvíjajú od zásady, že 
základ bezpečnostnej úrovne stroja pri jeho používaní vytvára jeho konštrukčné riešenie a že 
stroj má byť skonštruovaný tak, aby jeho prevádzka, nastavovanie, údržba a všetky ďalšie 
etapy jeho technického života pri používaní za predpokladaných podmienok nespôsobili 
ohrozenie osôb ani okolitého prostredia.  

Bezpečnostné požiadavky na prevádzku stroja 
Požiadavky, ktoré musí splniť prevádzkovateľ/používateľ stroja, aby zaistil požadovanú 

bezpečnostnú úroveň  systému  človek - stroj - prostredie. Sú to požiadavky, ktoré dopĺňajú 
základnú konštrukčnú bezpečnostnú úroveň stroja a dotvárajú tak celkový systém zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia človeka pri práci.  

Prevádzkové bezpečnostné požiadavky možno rozdeliť do dvoch skupín: 
a) požiadavky na obsluhu stroja pri konkrétnej pracovnej činnosti a  technologických 

operáciách: 
- na personál, tzn. na kvalifikáciu, osobnostné predpoklady, zdravotný stav, 
- na dodržiavanie výrobcom stroja stanoveného postupu obsluhy a prevádzky 

(bezpečného pracovného postupu), 
b) požiadavky na údržbu stroja, cieľom ktorých je udržať stroj na  príslušnej spoľahlivostnej 

a bezpečnostnej úrovni. 
Vo všeobecnosti pre prevádzku strojového zariadenia, najmä s ohľadom na zaistenie 

bezpečnosti obsluhujúceho personálu stroja, platí:  
- Stroj sa má zásadne používať na prácu/funkciu, na ktorú bol určený výrobcom, v zmysle 

pokynov návodu na používanie.  V okolí stroja  má byť vytvorený dostatočný priestor na 
bezpečný pohyb obsluhy, operačnú a medzioperačnú manipuláciu, príp. na mechanizačné 
prostriedky na manipuláciu s materiálom. V pracovnom priestore má byť optimálne 
osvetlenie,  pokiaľ tomu tak nie je,  je  potrebné nainštalovať zdroj svetla aj na stroj. V 
prípade, že stroj je zdrojom emisií a nie je vybavený ochranným zariadením, napr. 
odsávačom prachu, pilín apod.  musí zaistiť riešenie ochrany prevádzkovateľ. 

- Systémom údržby a kontroly, príp. prehliadok a skúšok určitých stanovených špecifických 
parametrov alebo funkcií sa má stroj udržiavať v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. 
Najmä ochranné a bezpečnostné zariadenia, ovládacie systémy, vrátane núdzového 
zastavenia majú byť takom stave, aby spoľahlivo mohli plniť svoju funkciu. 

 
Bezpečnostné zariadenia (vzhľadom na prevádzku strojov) 

Technické prostriedky a zariadenia, ktorých účelom je odstrániť alebo znížiť riziko na 
prijateľnú úroveň. Sú určené najmä na zaistenie bezpečnosti obslužného personálu pri stroji, 
a to či už bezprostredne pri obsluhe, príp. údržbe stroja, ale aj na zabránenie akejkoľvek 
nežiaducej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť ujmu na zdraví alebo okolitom prostredí 
a majetku. Sú súčasťou stroja, resp. technologického zariadenia, alebo sú inštalované v 
priamej súvislosti s jeho prevádzkou. Ich konštrukčné riešenie je závislé od druhu základného 
zariadenia, spôsobu pôsobenia zdrojov ohrozenia, ako aj charakteru bezpečnostnej funkcie, 
ktorú plnia. 

Väčšinou sú ako bezpečnostné označované také zariadenia a prostriedky, ktorých 
ochranná funkcia sa aktivizuje až za istých vopred definovaných podmienok, ktoré vytvárajú 
hrozbu mimoriadnej udalosti (úrazu, havárie). K takým bezpečnostným zariadeniam patria 
poistné a blokovacie prvky a zariadenia, zariadenia núdzového zastavenia, výstražné a 
signalizačné zariadenia, ale napr. aj časti riadiacich systémov strojov. V najširšom chápaní 
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však medzi bezpečnostné zariadenia možno zaradiť aj ochranné zariadenia s ich typickým 
predstaviteľom, ochrannými krytmi.   

Na strojoch, kde je najfrekventovanejšie a najvýraznejšie mechanické ohrozenie, je 
úlohou bezpečnostných zariadení najmä zabrániť úrazom, zdrojom ktorých sú pohybujúce sa 
časti alebo aspoň znížiť závažnosť prípadného poranenia.  
 
Bezpečný pracovný postup (pri stroji) 

Postup práce pri obsluhe stroja, zostavený z potrebných úkonov a činností a v takom 
poradí, aby sa riziko pri obsluhe stroja znížilo na prijateľnú úroveň.  Uplatňuje sa najmä 
v takých prípadoch, keď pri danej technológii už nie je možné technickými ochrannými 
prostriedkami ďalej znížiť riziko, napr. pri obsluhe drevoobrábacích strojov. Stanovuje ho 
výrobca stroja, resp. niektoré zásady sú obsiahnuté v technických normách pre príslušné 
strojové zariadenia. 
 
Bezpečnostný signál 

Spravidla akustický alebo vizuálny nositeľ informácie bezpečnostného charakteru. Môže 
byť dohodnutý, stanovený alebo všeobecne známy. 
 
Blokovacie zariadenie  

Zariadenie mechanického, elektrického alebo iného typu, ktorého úlohou/funkciou je 
určitú činnosť viazať na splnenie určitých vopred stanovených podmienok. Účelom je  
znemožniť nesprávnu alebo nežiaducu činnosť, napr. pohyb častí stroja, ktoré má obsluha v 
dosahu je blokovaný dovtedy, pokiaľ nebezpečný priestor nie je uzavretý krytom. 
 
Displej 

Zobrazovacia jednotka, zariadenie určené na optický výstup dát určené na komunikáciu 
človeka so strojom na rozhraní stroj - človek. 
 
Dobeh 

Čas, za ktorý dôjde k zastaveniu nebezpečných častí stroja od okamihu príslušného  
impulzu na ovládač (vypnutie chodu, alebo uvoľnenie ovládača). Dobeh je dôležitý 
parameter pre ochrannú funkciu niektorých ochranných zariadení. Dobeh nebezpečných častí 
stroja má byť čo najkratší. 
 
Dobehová dráha 

Dráha, ktorú vykonajú pohybujúce sa časti stroja od okamihu príslušného impulzu na 
ovládač až po ich úplné zastavenie. 
 
Drevoobrábacie stroje 

Výrobné stroje, na ktorých sa opracováva, resp. obrába drevo na požadovaný 
geometrický tvar a rozmery rezným nástrojom, pričom vznikajú triesky, piliny a drevný prach. 
Pohyb rezného nástroja je prevažne rotačný, môže však byť aj priamočiary, prípadne po 
určitej trajektórii. Bývajú veľmi často zdrojom úrazu, ktorý je následkom kontaktu 
s nástrojom,   vzhľadom na ručný posuv materiálu do rezu a charakteristické vlastnosti dreva, 
( nehomogénnosť, hrčovitosť), najmä pokiaľ nie sú vybavené príslušnými ochrannými krytmi 
a bezpečnostnými prvkami. Najrizikovejšie sú kotúčové píly, ale k mnohým závažnym  
úrazom dochádza aj pri práci na zvislých spodných frézovačkách a zarovnávačkách. 
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Technológia obrábania dreva sa vyznačuje vysokou prašnosťou, preto stroje musia byť 
vybavené odsávacím zriadením.   
 
Dvojručné ovládacie zariadenie 

Ovládacie zariadenie, ktoré na spustenie a udržanie pracovnej činnosti stroja vyžaduje 
počas celého obdobia trvania nebezpečnej situácie súčasné použitie oboch rúk na 
ovládačoch, čím poskytuje dotyčnej osobe ochranu rúk. V prípade uvoľnenia ovládačov musí 
sa nebezpečný chod stroja zastaviť. Dvojručné ovládacie zariadenie chráni teda len osobu 
ovládajúcu ovládače a to pred nebezpečným kontaktom s pohybujúcimi sa časťami stroja. 

Celková konštrukcia a usporiadanie prvkov dvojručného ovládacieho zariadenia musia  
byť také, aby ochranný účinok nemohol byť ľahko vyradený (napr. ovládnutím oboch 
ovládačov jednou rukou) a aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu chodu stroja (napr. 
zachyteným odevom obsluhy). Existujú tri typy dvojručného ovládania, poskytujúce rôznu 
bezpečnostnú úroveň ovládania. Konštruktér zvolí príslušný typ podľa konkrétnej činnosti 
stroja a na základe  posúdenia rizika na tomto stroji, príp. ďalších faktorov. Typ s najvyššou 
bezpečnostnou úrovňou musí  splniť podmienku synchrónneho ovládnutia, tzn. rozdiel medzi 
signálmi z oboch ovládačov po ich uchopení musí byť menší ako 0,5 s.  

Pre ochrannú funkciu dvojručného ovládacieho zariadenia je dôležitá tiež vzdialenosť, v 
ktorej sú ovládače umiestnené vzhľadom k nebezpečnému priestoru. Táto vzdialenosť  
(→ Bezpečná vzdialenosť) sa určuje s ohľadom na rýchlosť pohybu ruky a musí byť taká 
veľká, aby sa po uvoľnení ovládačov nebezpečný pohyb zastavil skôr, (→ Dobeh,  
→ Dobehová dráha), než ruka dosiahne do nebezpečného priestoru. Rýchlosť pohybu ruky 
bola na tento účel stanovená v hodnote 1600 mm/s. Dvojručné ovládanie môže byť 
inštalované stabilne na stroji, alebo na paneli, ktorého polohu možno meniť, čo je tzv. 
mobilné dvojručné ovládanie. V tomto prípade je však potrebné technickým riešením zaistiť, 
aby pri možnom presune panelu bola dodržaná minimálna bezpečná vzdialenosť od 
nebezpečného priestoru. 

Požiadavky na konštrukciu dvojručného ovládania, ako aj na jeho umiestnenie vzhľadom 
k nebezpečnému priestoru stanovujú technické normy. 

 
Etapy života stroja 

Jednotlivé úseky (časové aj vecné) technického života strojového zariadenia, odlišujúce 
sa iným druhom činnosti na stroji, resp. so strojom. Sú to najmä nasledujúce fázy :  
- konštruovanie a výroba, 
- preprava a uvedenie do prevádzky: 

- montáž, inštalácia, 
- nastavovanie, 

- používanie (prevádzkovanie): 
- nastavenie, zábeh, prestavovanie, zmena programu alebo technológie, 
- bežná prevádzka, 
- čistenie, 
- hľadanie chýb, diagnostika, 
- údržba, 

- vyradenie z prevádzky, demontáž a likvidácia. 
 
Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja 

Stratégia navrhovania a konštruovania strojov (metóda konštruovania), založená na 
zahrnutí bezpečnosti, ako jednej zo základných vlastností stroja už do procesu  jeho  návrhu, 
implicitne do princípu činnosti a celkovej konštrukcie stroja. V tejto stratégii konštruktéra 
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zohráva podstatnú úlohu posudzovanie rizika, ktoré sa chápe ako opakujúci sa proces a 
postupné približovanie sa k cieľu. Znamená to, že po analýze rizika (identifikácii možných 
zdrojov ohrozenia a následnom odhade pravdepodobnosti vzniku a závažnosti možného 
zranenia alebo iného poškodenia), v prípade, že takto stanovené riziko prekračuje hodnotu 
prijateľnosti (akceptovateľnosti), musí sa v konštrukcii stroja hľadať riešenie na jeho zníženie  
a riziko sa opätovne posudzuje. Tento postup je potrebné opakovať dovtedy, až kým riziko 
nie je pod hranicou akceptovateľnosti.  

Pri hľadaní vhodných riešení na zníženie rizika a na zaistenie bezpečnosti  stroja sa má  
postupovať nasledovne:  
1. odstrániť alebo obmedziť riziko v konštrukcii stroja elimináciou zdroja rizika alebo jeho 

úpravou, napr. odstránením nebezpečných miest na stroji, znížením vysokej hladiny 
hluku, atď., 

2. navrhnúť ochranné zariadenia, napr. ochranné kryty apod. (→ Ochranné zariadenia), 
3. informovať používateľa o zostatkovom riziku a odporučiť mu  potrebné opatrenia 

na prevádzku stroja  (OOPP, bezpečné pracovné postupy, školenie obsluhy, kontroly a 
prehliadky stroja, údržba), 

4. zvoliť prídavné bezpečnostné opatrenia, napr. zariadenie núdzového zastavenia (→ 
Zariadenia núdzového zastavenia). 
Pri analýze rizika je dôležité identifikovať všetky aktuálne riziká a ich zdroje, tzn. 

nebezpečenstvá. Konštruktér musí pri analýze rizika a jeho posudzovaní vziať do úvahy :   
- všetky etapy života stroja a s nimi súvisiace činnosti obsluhy/osôb, 
- všetky možné stavy stroja, tzn.: 

- stroj vykonáva predpokladanú funkciu (normálna/bežná prevádzka), 
- stroj nevykonáva predpokladanú funkciu, príčinou čoho môže byť najmä :  

- prerušenie dodávky energie, 
- porucha/zlyhanie niektorej súčiastky, 
- zlyhanie ovládania stroja, 
- vonkajšie vplyvy, napr. vibrácie, elektromagnetické pole a pod., 
- zmena vlastností alebo rozmerov spracovávaného materiálu, 
- chyba v projekte (napr. v softvéri ), 

- všetky aktuálne nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce : 
- z konštrukcie strojového zariadenia (tzn. jednotlivých súčiastok a celkovej 

zostavy), 
- z technologického procesu, 
- z obrábaného, spracovávaného, príp. prepravovaného materiálu. 

Konštruktér by mal predpokladať aj predvídateľné možné nesprávne použitie, najmä také, 
ktoré je výsledkom bežnej neopatrnosti, alebo tzv. cesty najmenšieho odporu pri niektorom 
úkone, či mimovoľného správania osoby v prípade neočakávanej (havarijnej) situácie. 
 
Kategórie riadiacich systémov 

Kategórie, stanovené na základe klasifikácie bezpečnostných častí riadiacich systémov, 
vzhľadom na ich odolnosť voči poruchám  (a chybám) a následnému chovaniu v prípade 
poruchy, ktoré je determinované konštrukčným usporiadaním súčiastok a ich spoľahlivosťou. 
Je stanovených päť kategórií bezpečnosti. 

 
Kolektívne ochranné prostriedky a zariadenia na strojoch 

Technické prostriedky a zariadenia na ochranu pred pôsobením nebezpečenstva 
a ohrozenia vznikajúceho v súvislosti s prevádzkou strojov, ktoré chránia každú osobu 
prítomnú v danom (ohrozenom) priestore. Sú umiestnené zväčša priamo na stroji alebo 
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v jeho bezprostrednej blízkosti. Princíp činnosti a konštrukcia týchto prostriedkov ochrany 
môžu byť rôzne, najtypickejším predstaviteľom sú ochranné kryty a  zábrany, resp. iné 
bariéry, ale patria sem napr. aj izolačné systémy, alebo odsávacie zariadenia. 

Pre voľbu a výber kolektívnych prostriedkov ochrany platí zásada, že sa majú použiť, až 
keď nie je možné vylúčiť alebo znížiť ohrozenie samotným konštrukčným návrhom stroja, 
princípom jeho činnosti alebo uzavretím nebezpečenstva do konštrukcie tak, že nemôže 
pôsobiť na človeka (→ Ochranné zariadenia, →  Kolektívna ochrana). 

 

Konštrukčná dokumentácia stroja  

Súbor dokumentov, predovšetkým výkresov (celkovej zostavy, uzlov, detailov, 
súčiastok), výpočtov a schém, z ktorého je zrejmý spôsob výroby častí stroja a jeho montáže. 
Z konštrukčnej dokumentácie stroja musí vyplývať zreteľne a  jasne princíp jeho činnosti,  
funkcia a určenie, ako aj uplatnenie metód na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri jeho 
predpokladanej prevádzke.  

V súvislosti s posudzovaním zhody musí súbor technickej konštrukčnej dokumentácie 
stroja obsahovať (pre potreby kontroly) : 
- výkres celkovej zostavy strojového zariadenia spolu s výkresmi ovládacích obvodov, 
- kompletné podrobné výkresy doplnené o potrebné výpočty, príp. výsledky skúšok, 

potrebné na účely kontroly zhody strojového zariadenia so základnými bezpečnostnými a 
hygienickými požiadavkami, 

- zoznam základných bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, noriem a ostatných 
technických špecifikácií uplatnených pri návrhu strojového zariadenia, 

- opis metód zvolených na odstránenie ohrozenia pri danom strojovom zariadení, 
- v prípade potreby akúkoľvek technickú správu alebo certifikát získaný od spôsobilej 

osoby alebo laboratória, 
- v prípade, ak výrobca vyhlasuje zhodu s niektorou harmonizovanou normou, ktorá sa týka 

jeho výrobku, aj každú technickú správu obsahujúcu výsledky skúšok, ktoré vykonal 
podľa svojej voľby výrobca alebo notifikovaná osoba, alebo laboratórium, 

- návod na používanie strojového zariadenia. 
 
Kovoobrábacie stroje 

Výrobné stroje na trieskové obrábanie kovov, tzn. využívajúce technológiu vytvárania 
výrobku požadovaných rozmerov a tvaru odoberaním materiálu rezným nástrojom s ostrým 
britom. Do skupiny kovoobrábacích strojov patria viaceré technologické podskupiny strojov, 
ktoré sa odlišujú najmä tvarom a druhom pohybu tak rezného nástroja ako aj obrobku. Sú to 
najmä sústruhy, frézky, vŕtačky, brúsky, píly, ai., pre ktoré je charakteristické predovšetkým 
ohrozenie odletujúcimi časticami z priestoru pracovnej operácie, ale môže dôjsť pri nich  aj 
k zachyteniu pohybujúcimi sa časťami stroja, najmä rotujúcimi. Ďalším zdrojom ohrozenia 
môže byť ručná manipulácia s ťažkými obrobkami. 

Moderné kovoobrábacie stroje s NC riadením (sústruhy, frézky, obrábacie centrá) majú 
uzavretý celý pracovný priestor priehľadnými krytmi, s blokovaním chodu v prípade ich 
otvorenia, čím sa značne znížila úroveň rizika. 
 
Kritická porucha 

Porucha, ktorá spôsobí vznik ohrozenia, resp.  nebezpečnej situácie. 
 
Krokovacie (ovládacie) zariadenie 

Ovládacie zariadenie na stroji, ktoré spúšťa a udržiava v chode časti  stroja len po 
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dobu, kým je ovládač aktivovaný. Akonáhle je ovládač uvoľnený, musí dôjsť k okamžitému 
zastaveniu činných častí. 
 
Mechanizácia výroby 

Využívanie rôznych technických prostriedkov a zariadení, ktorých vzájomnú závislosť 
a súčinnosť zabezpečuje človek, ako ich obsluha. Potrebné operácie sa vykonávajú 
prostredníctvom energie mechanickej, elektrickej, pneumatickej alebo hydraulickej, ale výber 
operácií, ich riadenie, začiatok a ukončenie vykonáva človek 

Mechanizácia je významným prostriedkom odstraňovania namáhavej ľudskej práce, 
najmä pri zdvíhaní a prenose predmetov väčšej hmotnosti, pri medzioperačnej manipulácii 
a obsluhe výrobných strojov (→ Manipulácia s materiálom). Z hľadiska princípu činnosti a 
prevádzky sú však mechanizačné prostriedky taktiež strojovými zariadeniami a preto 
z pohľadu BOZP je potrebné uvažovať o ohrozeniach a ich odstraňovaní už pri ich 
konštruovaní, resp. zaistiť podmienky na ich bezpečnú prevádzku rovnako ako pre ostatné 
stroje. 
 
Mobilné stroje  

Stroje, ktoré sa môžu premiestňovať na rôzne pracovné miesta, na ktorých je potrebné 
vykonať príslušnú pracovnú činnosť. Premiestňovanie sa uskutočňuje pomocou vlastného 
zdroja pohybu (motora), alebo sa uskutočňuje spojením s iným pohybujúcim sa strojom 
(ťahaním, vlečením, prevozom). Do tejto skupiny strojov patria okrem automobilov  
(osobných, nákladných, špeciálnych) traktory, poľnohospodárske a  lesné stroje, stavebné 
stroje a mechanizmy, resp. iné pracovné stroje, z ktorých každá skupina má svoje špecifické 
určenie. Pri mobilných strojoch je dominantné ohrozenie pohybom samotného stroja 
a ohrozenie pohybom konštrukčných, najmä pracovných častí (→ XVIII. Mechanické 
ohrozenie). Potrebné je brať do úvahy aj ohrozenie emisiami z výfuku, alebo zo 
spracovávaných látok.  

 
Návod na používanie 

Nevyhnutná súčasť sprievodnej technickej dokumentácie, ktorej účelom je oboznámiť 
používateľa s činnosťou stroja, jeho bezpečnou obsluhou, údržbou a všetkými 
nevyhnutnými požiadavkami na prevádzku. Má upozorniť aj na nevhodný spôsob používania 
stroja. Informácie majú byť zrozumiteľné a stručné. Text má byť v štátnom jazyku (krajiny 
používateľa). 

Návod na používanie má obsahovať najmä tieto informácie a údaje: 
- údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu a stroja, 
- informácie týkajúce sa prepravy a skladovania, 
- požiadavky na obsluhu, (na pracovné miesta), prípadne aj na požadovanú kvalifikáciu 

obsluhy, resp. zapracovanie, 
- pokyny na bezpečné uvedenie stroja do prevádzky, tzn.  najmä  prípustné podmienky 

prostredia, požiadavky na priestor, upevnenie, ukotvenie a tlmenie vibrácií, príp. aj hluku, 
podmienky montáže, 

- pokyny  na inštalovanie a nastavenie stroja, 
- pokyny na bezpečné používanie, tzn. najmä ovládanie stroja, bezpečný pracovný postup, 

možné mimoriadne a núdzové situácie a ich zvládnutie, s upozornením na ochranné 
zariadenia a ich funkciu, na prípadné emisie, ako aj na prípadné ďalšie nevyhnutné 
bezpečnostné (ochranné) opatrenia, 

- pokyny na použitie nástrojov a náradia, 
- pokyny na údržbu, vrátane bežnej údržby a odstraňovania porúch, prípadne adresu 
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servisných pracovísk, dovozcu ai., 
- prípadné požiadavky na pravidelné kontroly a prehliadky stavu zariadenia, 
- pokyny na demontáž, prípadne likvidáciu zariadenia. 

 
Navrhovanie (konštruovanie) stroja 

Proces zahŕňajúci činnosti, obsahom ktorých je vývoj stroja (návrh projektu, návrh 
konštrukcie stroja), zohľadňujúci všetky etapy jeho predpokladaného technického života, ako 
aj spracovanie dokumentov s inštrukciami a informáciami pre používateľa so zohľadnením 
všetkých etáp. 
 
Nášľapné mostíky a plošiny, resp. rohože 

Druh ochranného zariadenia, ktorého ochranná funkcia spočíva v tom, že ak sa človek 
vyskytne na vymedzenom mieste (kde je toto nášľapné zariadenie umiestnené), pôsobenie  
jeho hmotnosti dáva impulz do ovládacieho/riadiaceho obvodu stroja  a dôjde k zastaveniu 
nebezpečných častí stroja alebo naopak, umožní sa spustenie ich chodu, v závislosti od 
vymedzenia  spôsobu ochrany nášľapného zariadenia. 

Podmienkou správnej funkcie tohto ochranného zariadenia je jeho umiestnenie tak, aby 
ho obsluhujúci nemohol obísť a súčasne aby sa nachádzalo v bezpečnej vzdialenosti od 
nebezpečného priestoru.  
 
Nebezpečenstvo pri stroji 

Zdroj ohrozenia, niekedy tiež označovaný ako nebezpečný faktor.  Pri strojoch sú to 
najmä pohybujúce sa časti (alebo pohybujúci sa celý stroj), ktoré vytvárajú ohrozenie svojou 
kinetickou energiou v podobe nárazu či zachytenia osoby, alebo vytvárajú nebezpečné miesta, 
v ktorých môže dôjsť k poraneniu. K nebezpečenstvám, tzn. zdrojom ohrozenia na strojoch 
však patrí aj elektrický prúd, resp. zdroje inej energie, môžu to byť nebezpečné vlastnosti 
strojom spracovávaného materiálu, alebo odletujúce častice z pracovného priestoru  
(→ Ohrozenie pri strojoch). 

 

Nebezpečná časť stroja 

Akákoľvek časť stroja, ktorá je zdrojom ohrozenia pre prítomnú osobu. Sú to najmä 
pohybujúce sa časti stroja a časti s možnosťou pohybu (→ Mechanické ohrozenie), môžu to 
však byť aj stacionárne ostré hrany alebo výčnelky, horúce povrchy, elektrická inštalácia 
s poškodenou izoláciou, časti s akumulovanou energiou a pod. 

 

Nebezpečná situácia (pri stroji) 

Akákoľvek situácia pri stroji, v ktorej je osoba vystavená jednému alebo viacerým 
ohrozeniam. 
 
Nebezpečné miesto  (pri stroji) 

Miesto na stroji, alebo v jeho bezprostrednom okolí, v ktorom  hrozí obsluhe ujma na 
zdraví. Na stroji sú to najmä miesta s mechanickým ohrozením (možnosť pritlačenia, 
odstrihnutia, vtiahnutia a pod. (→ Mechanické ohrozenie), ale môžu to byť aj miesta 
s elektrickým ohrozením (miesta dotyku so živou časťou), príp. iným druhom ohrozenia. 
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Nebezpečný pracovný priestor (pri práci na stroji) 

Priestor, v ktorom sa bezprostredne vykonáva určitá technologická operácia (pri 
strojoch zvyčajne spojená s pohybom pracovných častí) a v ktorom hrozí obsluhe poranenie. 

 

Nebezpečný priestor   

Každá oblasť/zóna v priestore pracoviska, v ktorej môže dôjsť k ohrozeniu zdravia 
alebo života človeka. Vo všeobecnosti to môže byť ľubovoľný priestor, v stroji alebo v okolí 
stroja taký, v ktorom sa vyskytujú zdroje ohrozenia, pri strojoch najmä pohybujúce sa časti, 
alebo samotný pohybujúci sa stroj.  

 

Neočakávané/neúmyselné spustenie stroja 

Akékoľvek nezámerné uvedenie stroja do chodu (do činnosti), ktoré svojou 
neočakávanosťou spôsobí ohrozenie osôb. Konštrukcia ovládacieho systému stroja by mala  
v maximálnej miere vylúčiť  takéto uvedenie stroja  do chodu. 

 

Núdzové zastavenie 

Funkcia ovládacieho zariadenia na stroji, ktorej účelom je zabrániť ohrozeniu osoby 
alebo znížiť mieru závažnosti ohrozenia, alebo zamedziť poškodeniu stroja, prípadne 
prebiehajúceho pracovného procesu. Musí sa aktivovať (uviesť do činnosti) jediným 
úkonom osoby, ak normálne zastavenie stroja je na tento účel nedostatočné. Po zastavení 
stroja núdzovým ovládačom môže byť jeho uvedenie do chodu možné až po odblokovaní  
obvodu  núdzového zastavenia. 

 

Obsluha 

 Osoba alebo osoby poverené úlohou vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou 
stroja v súlade s jeho predpokladaným (určeným) používaním2)  
 
Odťahovacie/odsúvacie ochranné zariadenie 

Druh ochranného zariadenia,  ktorého ochranný účinok spočíva v tom, že odtiahne 
alebo odsunie včas ruky pracovníka z nebezpečného pracovného priestoru (pred 
pohybujúcimi sa časťami), čím zabráni kontaktu s nebezpečnými časťami stroja. Na 
moderných strojoch sa už takýto druh ochrany  neuplatňuje. 
 
Ohrozenie pri stroji  

Situácia, v ktorej sa v danom priestore (v stroji alebo jeho najbližšom okolí) a v danom 
čase aktivuje nebezpečenstvo, ako zdroj ohrozenia a prítomnej osobe hrozí ujma na zdraví, 
príp. hrozí majetková ujma. Následkom ohrozenia, ak sa zrealizuje, je úraz (poranenie menej 
závažné, ťažké až smrteľné), prípadne iné poškodenie zdravia (poškodenie sluchu, respiračné 
problémy apod.). 

V histórii existencie strojov popri pozitívnom prínose každého nového stroja, ako 
prostriedku na uľahčenie pracovnej činnosti človeka, sprievodným znakom jeho používania  
boli vždy aj negatívne vplyvy, prejavujúce sa v ohrození zdravia. Spočiatku boli stroje boli  
 
2) Niekedy sa pod obsluhou chápe aj samotná činnosť obslužného personálu. 
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vždy aj negatívne vplyvy, prejavujúce sa v ohrození zdravia. Spočiatku boli stroje relatívne 
jednoduché mechanické zariadenia a zdroj ohrozenia predstavovali najmä časti a súčiastky, 
ktoré sa pohybovali vďaka ľudskej sile. Zložitejšia technika a postupné využívanie rôznych 
druhov energie priniesli so sebou aj zmeny v ohrozeniach, Keď sa napr. začiatkom 19. 
storočia vďaka parnému pohonu začala výrazne rozširovať priemyselná výroba, pracovali 
robotníci pri strojoch s transmisiami bez akejkoľvek ochrany a dochádzalo k úrazom 
zachytením odevu, alebo vlasov, či priamo ruky. Zdrojom mnohých úrazov boli tiež 
prečnievajúce skrutky alebo iné výčnelky na rotujúcich hriadeľoch a iných pohybujúcich sa 
častiach. Zavádzanie elektrického pohonu začiatkom 20. storočia umožnilo z výrobných hál 
postupne odstrániť nebezpečné a hlučné transmisie, pribudla však možnosť úrazu elektrickým 
prúdom. V súčasnosti predstavuje stroj mechanický systém, ktorý využíva na pohon (najmä 
u stacionárnych strojov) prevažne elektrickú energiu, v konštrukčnej zostave sa uplatňujú 
hydraulické a pneumatické (pod)systémy, v riadiacom (pod)systéme elektronika  a na výkon 
samotnej technologickej operácie aj iné energetické zdroje, ako napr. laser, plazma, príp. iné.  

V súvislosti s ohrozením všeobecne možno hovoriť o  ohrození deterministického  a 
stochastického charakteru. Deterministické ohrozenie sa prejavuje počas celého obdobia 
života systému a pri strojoch je spojené najmä s technologickými operáciami a celkovou 
koncepciou stroja. Jeho zdrojom sú napr. rotujúce zbiehavé valce, kotúč okružnej píly apod. 
Ohrozenie stochastického charakteru je také, výskyt ktorého je neočakávaný, ťažko 
predvídateľný. Jeho zdrojom sú najmä náhle poruchy, napr. prasknutie pružiny, alebo tlakovej 
hadice, uvoľnenie niektorej súčiastky, apod. 

Možné zdroje ohrozenia pri stroji vyplývajú z konštrukčnej zostavy stroja, najmä jeho 
pohybujúcich sa častí a z využívaných druhov energie, pričom k ich aktivácii a teda reálnemu 
ohrozeniu môže dôjsť v dôsledku : 
- nevhodného konštrukčného riešenia, 
- nekvalitnej výroby súčiastok (resp. nekvalitného materiálu), 
- chybnej montáže, 
- nedostatočnej údržby, 
- nebezpečného postupu práce. 

Stroj (a jeho časti) naďalej zostáva, vzhľadom na princíp svojej činnosti, predovšetkým 
zdrojom mechanického ohrozenia, hoci konštruktéri pri návrhu nových strojov obmedzujú na 
minimum možný priestor jeho pôsobenia. Prehľad možných ohrození, pred ktorými je 
nevyhnutné pri súčasných strojoch človeka chrániť je nasledujúci. 
- Mechanické ohrozenie - jeho zdrojom sú všetky pohybujúce sa časti stroja, prípadne 

pohyb samotného stroja, pokiaľ je mobilný. Toto ohrozenie je typické 
a najfrekventovanejšie pri strojoch (→ Mechanické ohrozenie), následkom sú traumatické 
poranenia. 

- Elektrické ohrozenie - zdrojom je predovšetkým elektrický prúd, ale aj  elektrostatický 
náboj; k ohrozeniu dochádza  najmä v prípade možnosti (→ Úraz elektrinou): 
- dotyku osoby so živými časťami, ktoré sú bežne pod napätím, alebo sa takými stali 

následkom poruchy (napr. porušením izolácie), alebo nevhodnej izolácie, 
- priblíženia  sa osoby  k častiam pod napätím, 
- elektrostatického výboja. 
Následkom zrealizovaného elektrického ohrozenia - elektrického šoku - môže byť 
popálenie, až smrť. Možné sú aj vedľajšie účinky, napr. pád osoby z vyvýšeného miesta 
v dôsledku utrpeného elektrického šoku.  Ďalšími prejavmi  elektrického ohrozenia môže 
byť tepelné žiarenie, odlet roztavených častíc, chemické pôsobenie skratov a pod.  Okrem 
priameho pôsobenia elektrického prúdu na človeka, je potrebné brať do úvahy vždy aj 
možnosť iniciácie výbušného prostredia elektrickou iskrou alebo elektrostatickým 
výbojom. 
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- Ohrozenie tlakovou energiou - zdrojom sú tlakové rozvody tekutinových sústav 
(pneumatika, hydraulika). Ohrozenie v prípade prieniku tlakovej tekutiny do voľného 
priestoru môže byť znásobené jej vysokou teplotou. 

- Ohrozenie extrémnymi teplotami - zdrojom sú predovšetkým predmety alebo médiá 
s vysokou alebo naopak s veľmi nízkou teplotou, ďalej tepelné zdroje, ako sú výhrevné 
zariadenia a telesá, otvorený oheň, apod. 

- Ohrozenie výbuchom – ohrozením sú tlakové a tepelné prejavy výbuchu, prípadne aj 
toxické účinky a sekundárne - možný požiar;  zdrojom tohto ohrozenia sú : 
- možné chemické premeny (reakcie) v zariadení alebo jeho bezprostrednom okolí, ku 

ktorým dôjde v dôsledku nezvládnutého technologického procesu, (prípadne 
skladovania), 

- výbušné prostredie (výbušná koncentrácia) a jeho iniciácia. 
- Ohrozenie požiarom – ohrozením sú tepelné prejavy a toxické účinky požiaru (→ Horenie 

→ Požiar). Možným zdrojom požiaru sú všetky situácie, v ktorých sú vytvorené základné 
podmienky pre vznik a šírenie požiaru a síce : 
- prítomnosť horľavej látky, 
- prítomnosť okysličovadla, 
- zdroj zapálenia – impulz. 

- Ohrozenie hlukom - zdrojom hluku pri stroji sú pohyb a nárazy kovových častí, otrasy a 
chvenie, pneumatické časti zariadenia a pod. Hladinu hluku zvyšuje pracovná činnosť 
stroja a prebiehajúci technologický proces. Následky akustického prejavu činnosti strojov 
možno rozdeliť na sluchové a nesluchové, od vyrušovania, únavy, vyvolávania stresu a 
neurotizácie organizmu cez  poškodenie sluchu až po totálnu stratu sluchu. 
Nezanedbateľným negatívnym prejavom je tiež rušenie prenosu zvukových signálov, 
vrátane reči a  napríklad výstražných signálov. 

- Ohrozenie vibráciami - tzn. ohrozenie mechanickým kmitaním a chvením hmotných častí. 
Mechanické kmity môžu byť vedľajším prejavom činnosti strojov a mechanizmov, ale aj  
hlavnou pracovnou metódou v prípade využitia vibrácií na  pracovné účely. Prenos  
vibrácií na človeka môže byť celkový – na celé telo, alebo miestny – najčastejšie na ruky. 
Pri náradí, keď obsluhujúci uplatňuje aktívnu svalovú silu, sú postihnuté kĺby, kosti, 
šľachy, svaly, cievy a nervy na rukách, postihnutie má charakter degeneratívnych zmien. 

- Ohrozenie žiarením - toto ohrozenie pri strojoch vzniká, pokiaľ zdroje žiarenia (napr. 
lasery, zariadenia na vysokofrekvenčný ohrev kovov a plastov apod.) sú súčasťou 
základného strojového technologického zariadenia. Zdrojom žiarenia sú tiež technológie 
zvárania (elektrický oblúk, plazma, zväzok elektrónových lúčov) a technické zariadenia so 
špecifickým účelom, ako sú napr. rádiolokátory, telekomunikačné a televízne vysielače, 
niektoré zdravotnícke zariadenia, jadrové zariadenia (→ Činnosť vedúca k ožiareniu).  
Negatívne účinky na ľudský organizmus sú závislé od druhu žiarenia. Pri neionizujúcom 
sú to predovšetkým tepelné účinky, ohrozený je najmä zrak, ale môže pôsobiť nepriaznivo 
aj na pokožku, prípadne na hlbšie biologické tkanivo. Ionizujúce žiarenie pôsobí na 
biologické tkanivo tak, že aktivované molekuly sú excitované alebo ionizované, následne 
vstupujú do ďalších sekundárnych procesov a v konečnom dôsledku dochádza 
k radiačnému poškodeniu organizmu, ktoré má podobu závažného poškodenia zdravia, 
prípadne vedie k okamžitej alebo neskoršej smrti (→ Choroba z ožiarenia). 

- Ohrozenie použitými materiálmi a látkami, ako aj  prípadnými emisiami - toto ohrozenie 
vzniká väčšinou ako dôsledok technologického procesu, zdrojom je opracovávanie 
materiálu, alebo samotný materiál, alebo látka použitá ako vedľajší prostriedok  
nevyhnutný k technologickému procesu. Ohrozením môžu byť  výpary, plyny, prach (ich 
inhalácia) alebo triesky, kvapaliny (dotyk s nimi), alebo horľavé materiály (možnosť 
požiaru alebo výbuchu). 
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- Ohrozenie zo zanedbania ergonomických zásad pri konštrukcii stroja – vedie 
k nasledujúcim možným účinkom pri obsluhe stroja : 
- k fyziologickým, vyplývajúcim napr. z nevhodnej, nepohodlnej polohy tela alebo 

nevhodného riešenia ovládačov a manipulačného priestoru, prejavujúcim sa ako   
únava,  bolesť, 

- k psychofyziologickým,  k duševnému preťaženiu, stresu, atď., 
- k chybám človeka, ktoré môžu byť príčinou úrazu, alebo havárie stroja3).   

 
Ochranné kryty   

Druh ochranného zariadenia (→ Ochranné zariadenia), ktoré má byť integrálnou 
súčasťou stroja a  ktorého úlohou je vytvárať hmotnú bariéru medzi zdrojom ohrozenia a 
človekom a zabrániť tak priamemu kontaktu zdrojov ohrozenia s akoukoľvek časťou 
ľudského tela. Kryt bráni vniknutiu obsluhy do nebezpečného priestoru a na nebezpečné 
časti, alebo zachytáva odletujúce častice z nebezpečného priestoru. 

Ochranné kryty sú relatívne jednoduchým a  aj ekonomicky nenáročným ochranným 
prostriedkom a  využívajú sa najmä na ochranu pred mechanickým ohrozením, ale majú 
univerzálne použitie. Pre účinné naplnenie svojej funkcie však musia spĺňať nasledujúce 
základné požiadavky : 
- musia byť dostatočne pevné a mať tuhú konštrukciu, aby odolávali prípadnému 

namáhaniu bez porušenia alebo deformácie a aby mohli eliminovať kinetickú energiu 
odletujúcich častíc, 

- nesmú spôsobovať žiadne prídavné ohrozenie, 
- nesmú sa dať jednoduchým spôsobom obísť alebo vyradiť z ochrannej funkcie, 
- musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečného priestoru (čo je 

obzvlášť dôležité u krytov s otvormi, alebo s rámovou konštrukciou vyplnenou kovovou 
sieťovinou), 

- nesmú obmedzovať sledovanie pracovného cyklu viac, než je to nevyhnutné, 
- musia umožňovať prístup nevyhnutný na upínanie a/alebo uvoľňovanie nástrojov alebo na 

údržbu bez demontáže ochranných zariadení, pričom tento postup musí byť obmedzený 
len na priestor nevyhnutný na danú prácu. 
Ochranné kryty môžu byť rôznej konštrukcie, s variáciami tvaru, upevnenia, umiestnenia, 

použitého materiálu apod. Napríklad podľa tvaru sa rozlišuje kryt v podobe veka, štítu, skrine, 
príklopu, dvierok, puzdra, alebo vytvarovaný priamo podľa uzavieraného priestoru ai. 
Najobvyklejším materiálom používaným na kryty je kov a to plný plech, alebo plech 
s otvormi, prípadne sieťovina. V prípade potreby vizuálneho sledovania technologickej 
operácie sa na uzavretie pracovného priestoru  používa priehľadné bezpečnostné sklo.  

Základné rozdelenie krytov je na dve skupiny podľa toho, či zakrývajú nebezpečný 
priestor trvalo stabilne alebo len počas trvania nebezpečnej situácie : 
- kryty pevné, ktoré sú trvalo pevne pripevnené na konštrukciu stroja, bez možnosti pohybu 

zo svojej polohy,  
- kryty pohyblivé, ktoré je možné odklopiť, presunúť alebo prestaviť a ktoré majú svoju 

ochrannú polohu a polohu, v ktorej sprístupňujú príslušný chránený priestor. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3) Uvedený prehľad možných ohrození je použiteľný pri analýze a posudzovaní rizika tak pre 
konštruktéra v súvislosti s návrhom stroja, ako aj pre používateľa stroja v prevádzke. Potrebné 
je zvážiť aj dopad kombinácie viacerých ohrození.  
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Podľa konkrétneho technického spôsobu realizácie ochrannej funkcie možno kryty 
rozčleniť do nasledujúcich skupín : 
- pevný ochranný kryt - je vo svojej ochrannej polohe pevne, trvalo a stabilne pripevnený, 

buď nerozoberateľne (privarením), alebo pomocou spojovacích súčiastok (skrutkami), 
ktoré znemožnia jeho odstránenie bez použitia náradia, 

- pohyblivý ochranný kryt - je mechanicky spojený s rámom stroja alebo s najbližšou 
pevnou časťou (napr. pomocou závesov, alebo vodiacich líšt) a ktorý sa môže otvoriť 
(sprístupniť chránený priestor) bez použitia náradia, 

- nastaviteľný ochranný kryt - je pevný alebo pohyblivý - je nastaviteľný ako celok, alebo 
má nastaviteľnú časť (časti), pričom nastavenie v ochrannej polohe musí zostať počas 
príslušnej pracovnej operácie fixované, 

- ochranný kryt s blokovaní - je konštrukčne spojený s blokovacím zariadením, a to tak, že : 
- nebezpečná činnosť/funkcia stroja sa nemôže začať vykonávať, kým kryt nie je 

v ochrannej polohe (zatvorený), 
- ak sa ochranný kryt otvorí počas trvania nebezpečnej funkcie/činnosti stroja, je vydaný 

povel na jej zastavenie/ukončenie nebezpečnej funkcie, 
- ak je ochranný kryt zatvorený, nebezpečná funkcia/činnosť stroja sa môže vykonávať, 

ale samotné zatvorenie krytu samo osebe nespôsobí spustenie tejto funkcie, 
- ochranný kryt s blokovaním a zaistením – je konštrukčne spojený s blokovacím 

a zaisťovacím zariadením tak, že : 
- nebezpečná činnosť/funkcia stroja sa nemôže začať vykonávať, kým kryt nie je 

v ochrannej polohe (zatvorený) a v nej zaistený, 
- ochranný kryt zostáva v ochrannej polohe (zatvorený) pokiaľ trvá ohrozenie, tzn. 

nebezpečná činnosť stroja, 
- ak je ochranný kryt zatvorený a zaistený, nebezpečná funkcia/činnosť stroja sa môže 

vykonávať, ale samotné zatvorenie a zaistenie krytu samo osebe nespôsobí spustenie 
tejto funkcie, 

- ovládací ochranný kryt - je ochranný kryt s blokovacím zariadením (so zaistením alebo 
bez neho) spojený s ovládaním stroja tak, že : 
- nebezpečná funkcia/činnosť stroja zakrytá ochranným krytom sa nemôže začať 

vykonávať, kým kryt nie je vo svojej ochrannej polohe (zatvorený), 
- zatvorením ochranného krytu sa automaticky spúšťa nebezpečná funkcia/činnosť  

stroja. 
 
Ochranné prostriedky a zariadenia 

Prostriedky a zariadenia, ktorých úlohou je chrániť človeka pred ohrozením, resp. pred 
pôsobením zdrojov ohrozenia. Okrem základnej úlohy, ktorou je zaistenie vysokého stupňa  
ochranného účinku, musia vyhovovať aj  týmto požiadavkám: 
- nesmú byť zdrojom pre vznik ďalšieho ohrozenia človeka, 
- musia vyhovovať požiadavkám ergonómie  a designu,  
- nesmú obmedzovať obsluhu stroja pri jej pracovnej činnosti, alebo vytvárať prekážky, či 

nepohodlie. 
V zásade možno ochranné prostriedky a zariadenia  rozdeliť na dve veľké skupiny : 

- kolektívne ochranné prostriedky  ( → Ochranné zariadenia → Kolektívna ochrana), 
- osobné ochranné pracovné prostriedky. 
 
Ochranné vypínacie zariadenia 

Zariadenia, ktoré zastavia stroj alebo jeho časti (alebo ho inak uvedú do bezpečného 
stavu), ak sa osoba alebo časť jej tela dostane do dosiahnuteľnej vzdialenosti vzhľadom na 
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 nebezpečné časti, resp. na  nebezpečný priestor. Do tejto skupiny ochranných zariadení 
možno zaradiť napr. nášľapné plošiny (→ nášľapné plošiny), ale aj bezdotykové ochranné 
zariadenia (→ bezdotykové ochranné zariadenia). K úplnému zastaveniu nebezpečných častí 
musí dôjsť skôr, ako by došlo ku kontaktu príslušnej časti tela s nebezpečnými časťami stroja. 
Dôležité je preto umiestnenie ochranného zariadenia vzhľadom na nebezpečný priestor. 
 
Ochranné zábrany 

Druh ochranného zariadenia, ktoré ako fyzická bariéra bráni prístupu do 
nebezpečného pracovného priestoru stroja, avšak nemôže mu úplne zabrániť. Môže mať 
podobu zábradlia, rampy, ohradenia, pletiva, plného plechu, atď. (→ Mechanické ohrozenie). 
 
Ochranné zariadenia  (kolektívne ochranné prostriedky) 

Technické prostriedky a zariadenia určené  na odstránenie alebo zníženie rizika pri 
stroji, najmä na ochranu obsluhy pred pôsobením ohrozenia. Väčšinou sú súčasťou alebo 
príslušenstvom stroja, ale môžu tiež byť umiestnené mimo stroja v priestore pracoviska, na 
zabránenie prístupu ku stroju.    

K voľbe ochranných zariadení na stroji sa má pristúpiť  - v rámci procesu posudzovania 
rizika a následných opatrení na jeho zníženie - až po vyčerpaní možností eliminácie zdroja 
ohrozenia na stroji priamo jeho konštrukčným riešením (napr. princípom jeho činnosti). 

Všeobecne platia pre ochranné zariadenia, bez ohľadu na ich konkrétne technické riešenie 
nasledujúce  zásady: 
- pri voľbe druhu ochranného zariadenia uprednostniť zariadenie nepodmieneného typu, 

tzn. plniaceho svoju funkciu nezávisle od obsluhy, 
- po inštalácii na stroj sa ochranné zariadenie nesmie stať prípadným zdrojom ďalšieho 

ohrozenia, 
- ochranné zariadenia musia byť umiestnené na strojovom zariadení tak, aby sa zaistila 

bezpečná obsluha, ale  aj možnosť bezpečnej údržby  a kontroly stroja, 
- so základným strojovým zariadením majú ochranné zariadenia vytvárať organický celok, 

ktorý vyhovuje fyziologickým a psychickým danostiam človeka a umožňuje maximálnu 
pracovnú pohodu. 
Podľa základného spôsobu realizácie ochrannej funkcie ich možno rozdeliť na dve 

skupiny: 
- ochranné zariadenia zabraňujúce prístupu (tzn. dosahu a následnému kontaktu) 

k nebezpečným miestam na stroji a nebezpečným pohybujúcim sa častiam hmotnou 
bariérou, tzn. uzavretím nebezpečného priestoru fyzickou prekážkou, 

- ochranné zariadenia zabraňujúce kontaktu s nebezpečnými miestami a nebezpečnými 
pohybujúcimi sa časťami iným spôsobom, napr. včasným vypnutím chodu pohybujúcich 
sa častí, bezpečnou vzdialenosťou apod.    
Voľba konkrétneho druhu ochranného zariadenia a jeho konštrukcie na konkrétnom stroji 

závisí od druhu strojového zariadenia, od jeho technologickej činnosti, od charakteru a stupňa 
ohrozenia, prípadne ďalších faktorov. 

Pri obsluhe stroja možno identifikovať predovšetkým mechanické ohrozenie, tzn. 
ohrozenie z pohybujúcich sa častí, a preto aj riešenie ochrany človeka pri stroji pred 
pôsobením zdrojov ohrozenia sa zameriava najmä na ochranné zariadenia voči mechanickému 
ohrozeniu, ktorými sú : 
- ochranné kryty, 
- dvojručné ovládacie zariadenie, 
- bezdotykové ochranné zariadenie, 
- nášľapné zariadenia (plošiny, mostíky), 
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- odsúvacie  zariadenia, 
- ochranné ohradenia. 

Uvedené ochranné zariadenia však môžu chrániť človeka aj pred inými 
nebezpečenstvami a ohrozeniami, nielen pred pohybujúcimi sa časťami stroja. Ako špecifický 
spôsob ochrany možno uviesť ochranu bezpečnou vzdialenosťou, kedy sa využíva efekt 
dostatočnej vzdialenosti od nebezpečného miesta. 

Funkciu ochrany pri strojoch však plnia aj ďalšie zariadenia, ktoré sú niekedy  
označované skôr ako bezpečnostné zariadenia, a to : 
- poistné súčiastky a zariadenia, 
- blokovacie zariadenia, 
- výstražné zariadenia, 
- zariadenia núdzového zastavenia, 
- zariadenia na vyprosťovanie. 
 
Osobné ochranné pracovné prostriedky pri stroji  

Prostriedky ochrany pred pôsobením zdrojov ohrozenia, ktoré sú nosené, držané alebo 
inak používané priamo konkrétnou pracujúcou osobou tzn. obsluhou stroja. Možno ich 
rozdeliť do skupín podľa účelu ochrany, tzn. pred akým nebezpečenstvom a ohrozením 
chránia a podľa toho, ktorú časť tela chránia (→ Osobné ochranné pracovné prostriedky). Pri 
strojoch sa používajú  najmä ochranné okuliare, chrániče sluchu, ochranná obuv, ochranné 
rukavice, príp. ďalšie. 

Pri prideľovaní OOPP konkrétnej osobe obsluhujúcej konkrétny stroj treba vychádzať z 
posúdenia rizika pri jej pracovnej činnosti. Pri niektorých technologických operáciách sa  
napr. ochranné rukavice nesmú používať, napr. pri vŕtaní, aby ich nezachytil rotujúci nástroj.  

 
Ovládač  

Časť ovládacieho zariadenia, ktorú  bezprostredne ovláda obsluha (vonkajšia ovládacia 
sila) s cieľom dosiahnuť žiaduce zmeny riadených veličín. Je to prostriedok rozhrania 
technického zariadenia a človeka. Ovládače môžu mať tvar tlačidla, páky, kolieska, nožného 
pedálu, atď. Pri voľbe typu, konštrukcie a umiestnenia ovládačov treba vychádzať 
z požiadaviek na ich funkciu, spôsob používania, vrátane požadovanej frekvencie, ovládacej 
sily a rýchlosti, ako aj z predpokladanej pracovnej polohy. Pritom je dôležité, aby : 
- často používané a dôležité ovládače boli umiestnené v pohodlnom dosahu pri zachovaní 

vhodnej a stabilnej polohy tela, s rešpektovaním ergonomických zásad, 
- tvar a rozmery ovládačov, dráhy pohybov a ovládacie sily zodpovedali funkcii ovládačov 

a požadovaných úkonov a boli v súlade s antropometrickými a biomechanickými  
požiadavkami, 

- v prípade väčšieho počtu ovládačov boli rozmiestnené a zoskupené podľa funkcie, 
významu a vzhľadom na poradie alebo frekvenciu používania. 

Funkcie a nastavenie ovládačov musia byť ľahko rozlíšiteľné, aby nedošlo k zámene. 
Ovládače musia byť zaistené proti náhodnej alebo samovoľnej zmene nastavenej polohy, resp. 
v odôvodnených prípadoch proti nežiaducemu zásahu (uzamykateľná poloha). 
 
Ovládacie zariadenie stroja 

Zostava súčiastok a častí stroja, ktorej funkciou je ovládanie činnosti stroja, tzn. 
dosiahnutie žiaducich zmien riadených veličín. 
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Označenie strojov zn. CE  

Značka zhody, ktorá symbolizuje záruku  výrobcu (alebo jeho splnomocnenca), že ním 
vyrobené strojové zariadenie pri používaní na predpokladaný účel neohrozuje zdravie osôb 
alebo ich bezpečnosť, prípadne domáce zvieratá alebo majetok.  

Znamená to, že takto označené strojové zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným  
a zdravotným požiadavkám na strojové zariadenie, stanovených v Európskej únii smernicou 
Rady 98/37/ES v znení smernice 98/79/ES (v SR nariadením vlády č. 310/2004 Z. z. 
preberajúcim túto smernicu), ako minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia 
osôb. Označenie CE nie je označením kvality alebo bezpečnosti. Je skôr určené dozorným 
orgánom ako konečnému užívateľovi a znamená, že strojové zariadenie sa môže slobodne 
umiestniť na vnútornom trhu.  

Označenie CE sa pripevňuje na samotné strojové zariadenie, zreteľne a viditeľne, 
minimálny zvislý rozmer je 5 mm. Grafické znázornenie je predpísané u nás zákonom  
č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na potvrdenie toho, že dané strojové zariadenie je v zhode s príslušným predpisom a teda, 
že spĺňa minimálne základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stroje, musí výrobca 
vypracovať na každé strojové zariadenie aj vyhlásenie o zhode. 

Ak sa na skúšaní zhody (pre určité špecifikované strojové zariadenia) zúčastnil  
notifikovaný orgán, je označenie CE doplnené číslom notifikovaného orgánu. 
 
Oznamovače  

Technické prostriedky, resp. zariadenia na sprostredkované podávanie kódovaných 
informácií - oznamovacie a signalizačné prostriedky a zariadenia. Sú umiestnené na stroji 
alebo v jeho blízkosti a poskytujú obsluhe, resp. inej osobe v pracovnom priestore informáciu 
o prevádzke strojového zariadenia (o aktuálnom stave zariadenia, o prebiehajúcich procesoch, 
o vybočeniach z  normálnej prevádzky apod.). Delia sa na vizuálne, audiálne resp. daktylné.  

Spôsob podávania informácií, tzn. výber, riešenie a umiestnenie oznamovačov, ako aj 
výber signálov, musí zodpovedať zmyslovým schopnostiam človeka, pričom má zohľadňovať  
význam, premenlivosť a požadovanú presnosť vnímania podávanej informácie. Rýchlosť 
a smer zmien vyjadrovaných oznamovačom majú zodpovedať rýchlosti a smeru zmien 
sledovaných veličín. Obsluha stroja má dostať jasnú a zreteľnú informáciu. 

Informácie o nebezpečných situáciách a mimoriadnych stavoch musia byť obzvlášť 
jednoznačné a dôrazné, tzn. dobre viditeľné alebo počuteľné a zreteľne odlíšiteľné od 
ostatných informácií. Zariadenia podávajúce takéto informácie sa označujú ako výstražné 
zariadenia (→ Výstražné zariadenia).  
 
Poľnohospodárske stroje 

Stroje, ktoré sú určené pre odvetvie poľnohospodárstva, tzn. na prípravu pôdy,  
pestovanie poľnohospodárskych kultúr, sadenie, kultiváciu, zber poľných plodín, ich prvotné 
spracovanie, ako aj stroje využívané pri chove hospodárskych zvierat. V rastlinnej výrobe sú 
to väčšinou stroje mobilné, buď so samostatným motorickým zdrojom, prípadne ťahané alebo 
vlečené, v živočíšnej výrobe prevažne stroje stacionárne. 

Úrazovosť pri poľnohospodárskych strojoch sa vyskytuje najmä pri mobilných strojoch, 
kde sa vznikajú úrazy pri nastupovaní a vystupovaní, pri pohybe po teréne, pri čistení 
pracovných častí, pri manipulácii na ložnej ploche, pri opravách a údržbe strojov apod. Popri 
technických nedostatkoch sa ako príčina úrazov dosť výrazne prejavuje aj nerešpektovanie 
bezpečnostných zásad a pravidiel zo strany obsluhy. 
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Pracovné miesto (pracovisko/pracovné stanovište) obsluhy 

Miesto vymedzené na výkon pracovnej činnosti obsluhy stroja, vyžadovanej danou 
technológiou. Pracovné miesto musí zaisťovať dostatočný priestor na pracovné pohyby 
a potrebné polohy pri obsluhe stroja, vrátane umožnenia potrebnej operačnej a 
medzioperačnej manipulácie. V prípade technologickej linky alebo inej zostavy viacerých 
zariadení musí umožniť dostatočný výhľad na sledovaný pracovný priestor. 

 
Pracovný priestor stroja 

Priestor, v ktorom sa pohybujú pracovné (výkonné) časti stroja, vrátane prípadných 
podávacích alebo odoberacích mechanizmov.  

Pri mobilných strojoch je to priestor pohybu stroja vymedzený pre výkon danej činnosti, 
príp. na mieste konkrétneho výkonu činnosti je to priestor, v ktorom sa pohybujú  
pracovné/výkonné časti. 
 
Predpokladané používanie stroja 

Používanie, na ktoré je stroj určený/vhodný podľa informácií udaných výrobcom, alebo 
ktoré sa považuje za bežné na základe projektu, konštrukcie a funkcie. 
 
Predvídateľné (možné) nesprávne použitie stroja 

Použitie stroja spôsobom, ktoré neurčil výrobca/konštruktér stroja, ale ku ktorému 
môže dôjsť následkom bežnej neopatrnosti, alebo ako náhla reakcia človeka pri poruche a 
pod. 
 

Samokontrola/automatická kontrola 

Nepriama bezpečnostná funkcia, ktorá zabezpečuje uvedenie bezpečnostných zariadení 
do činnosti, ak je znížená schopnosť niektorej časti alebo prvku vykonávať svoju funkciu, 
alebo ak sa prevádzkové podmienky zmenili tak, že vyvolávajú vznik ohrozenia.  Táto 
funkcia má dve kategórie : 
- spojitá samokontrola, pomocou ktorej sa bezpečnostné/ochranné zariadenie uvedie do 

činnosti okamžite, keď vznikne porucha, 
- nespojitá samokontrola, na základe ktorej sa bezpečnostné/ochranné zariadenie uvedie do 

činnosti v nasledujúcom cykle stroja po vzniku poruchy. 
 
Spoľahlivosť stroja 

(→ Spoľahlivosť technického zariadenia) 
 
Sprievodná technická dokumentácia stroja 

Súbor dokumentov, schém, nákresov, prípadne výkresov a diagramov, slúžiaci na 
zreteľné informovanie používateľa o účele stroja a pravidlách na jeho prevádzku. Je 
neoddeliteľnou súčasťou dodávky strojového zariadenia. Obsah súboru konkrétnych 
dokumentov sa môže meniť, v závislosti na druhu, zložitosti a podmienkach prevádzky 
strojového zariadenia. Podobne charakter a umiestnenie informácií - v závislosti na riziku, na 
čase, v ktorom používateľ potrebuje danú informáciu, ako aj na konštrukcii stroja – môže byť 
už na obale stroja (napr. pokyny na prepravu, manipuláciu so strojom, podmienky 
skladovania), alebo v ďalšej dokumentácii. 

Základná štruktúra sprievodnej technickej dokumentácie je však minimálne nasledujúca: 
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- technický popis strojového zariadenia, ktorý obsahuje najmä popis účelu a princípu 
činnosti zariadenia a jeho jednotlivých častí, popis nástrojov a príslušenstva, technické 
charakteristiky, požiadavky na umiestnenie, prípadné výsledky skúšok a meraní, uvádza 
potrebné kontrolné a meracie prístroje a pod.; neoddeliteľnou súčasťou je informácia o 
hladine hluku, príp. iných emisií, o ochranných zariadeniach a o zostatkovom riziku, 
s odkazom na návod na používanie, 

- návod na používanie, ktorý má obsahovať všetky významné informácie potrebné  na 
prevádzku stroja, s dôrazom na informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia obslužného personálu (→ Návod na používanie), 

- strojová karta pre stroje, u ktorých je nutné viesť záznamy o ich technickom stave a 
prevádzkových údajoch a obsahuje najmä základné technické údaje a charakteristiky, 
záručné podmienky; umožňuje záznamy o prevádzke, záznamy o poruchách, potrebných 
meraniach a kontrolách a pod., 

- pasport pre zariadenia, ktorých technické údaje zaručené výrobcom  je  nevyhnutné 
oznámiť ich používateľovi, 

- zoznam náhradných dielov, nástrojov a príslušenstva, 
- zoznam prevádzkových dokumentov. 

 
Stacionárne stroje 

Stroje, ktoré pri výkone svojej technologickej funkcie (pracovnej činnosti)  sú 
inštalované na jednom mieste a nemajú vlastný zdroj pohybu pre presun na iné miesto. 
Túto skupinu strojov predstavujú predovšetkým výrobné stroje v rôznych priemyselných 
odvetviach, ako sú kovoobrábacie, drevoobrábacie, tvárniace, textilné, papierenské, 
gumárenské stroje, atď., či už jednotlivé, alebo zostavené do technologických liniek ( → 
Mechanické ohrozenie). 

 

Stavebné stroje 

Stroje na vykonávanie stavebných prác, predovšetkým na zemné práce, zakladanie 
stavieb, žeriavy a zdvíhacie stroje, rôzne dopravné prostriedky a stroje na manipuláciu 
s materiálom, ako aj ďalšie špecializované stroje pre rôzny typy stavebných prác, napr. 
výstavbu povrchových komunikácií, tunelov a pod. Sú to väčšinou mobilné stroje. 

Vytvárajú ohrozenie najmä svojím premiestňovaním, pohybom po teréne, ale aj pohybom 
svojich pracovných častí v pracovnom priestore stroja ( → Mechanické ohrozenie). 

 

STOP tlačidlo 

Ovládač, ktorého funkciou je v prípade mimoriadnej, tzn. nebezpečnej (havarijnej) 
situácie zastaviť všetky nebezpečné pohyby odpojením od zdroja energie (→ Núdzové 
zastavenie). Nebezpečná funkcia sa po uvoľnení ovládača nesmie automaticky spustiť.  

 
Stroj, strojové zariadenie 

Druh technického zariadenia, v zostave súčiastok a častí ktorého je aspoň jedna 
pohyblivá a ktoré bolo vytvorené s cieľom plniť určitú konkrétnu funkciu. 

 Stroj je jedným zo základných pracovných prostriedkov. Účelom stroja od prvých 
jednoduchých konštrukcií bolo uľahčovať, nahrádzať, zrýchľovať, prípadne spresňovať 
ľudskú prácu. Človek sa už v raných dobách civilizácie snažil vytvoriť si určitého 
„pomocníka” pri svojej cieľavedomej činnosti. Za prvý stroj možno považovať pascu 
s padacím zariadením z doby kamennej. Doba bronzová sa už vyznačovala vyspelou 
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remeselnou výrobou, kedy sa pri spracovávaní bronzu používali technológie odlievania, 
tvárnenia aj obrábania a z tohto obdobia je napríklad doložená existencia vŕtačky na princípe 
luku a usudzuje sa, že podobne sa aj sústružilo. V starovekých kultúrach sa pri výstavbe 
veľkolepých chrámov a palácov používali prvé jednoduché stroje, ako páka, kladka, kľuka, 
piestové čerpadlo. Na pohon prvých strojov sa využívala ľudská sila, alebo energia ťažných 
zvierat, neskôr vodná a veterná energia. Zdrojom inšpirácie pri vytváraní a konštruovaní 
strojov boli predovšetkým odpozorované zákonitosti okolitého fyzického sveta, neskôr aj 
výsledky rôznych experimentov a objavov. Už v antickom období,  ktoré je charakteristické 
okrem umenia aj rozvojom vedy, boli zaznamenané mnohé významné technické vynálezy, 
počnúc základnými súčiastkami strojov, ako sú  skrutka, ozubené koleso, až po jednoduché 
zostavy strojov, ako napr. kladkostroj, šlapací hrnčiarsky kruh, kolovrat, odstredivka apod.     

Za prvé výrobné stroje možno považovať buchary, stroje na trieskové obrábanie 
materiálu vznikali až neskôr. Buchary na princípe páky s ručným pohonom sa používali už v 
10. storočí, niekde sa využívali tzv. geple s konskou silou, neskôr sa všeobecne rozšíril pohon 
vodnými kolesami. Aj na území Slovenska už v 13. storočí pracovali s vodným pohonom 
kováčne (vodné hámre) a podobne aj píly na drevo. V baníctve a hutníctve sa v 13. storočí 
v Európe začali používať prvé ťažné stroje, tiež s vodným alebo konským pohonom.  Z tohto 
obdobia pochádzajú aj záznamy o sústruhu so šlapadlom, ktorý pracoval s vratným rotačným 
pohybom. Postupne sa začali používať s takýmto spôsobom pohonu aj vŕtačky a brúsky, 
neskôr zdokonalené o kľuku a ojnicu. Nové poznatky a objavy v oblasti fyziky a mechaniky 
sa stali základom pre vynálezy a konštrukciu ďalších strojov. Čoraz viac sa pracovné stroje 
mechanizovali, zdokonaľovali a vznikali aj nové druhy strojov. Napríklad na sústruhu sa v  
15. storočí objavuje suport, skonštruovaný bol stroj na rezanie závitov, neskoršie vyvŕtavačka, 
frézka, hobľovačka na drevo. Presnejšie a výkonnejšie obrábacie stroje umožnili ďalší rozvoj 
techniky, napríklad aj konštrukciu a výrobu parného stroja, resp. iných druhov pracovných 
strojov, ako napríklad tkacích. Parný stroj s otáčavým pohybom, ktorý zostrojil Watt koncom 
18. storočia, sa stal univerzálnym zdrojom energie a podnietil rýchly vzostup používania 
strojov vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti, predovšetkým v baniach, v doprave, pri 
spracovávaní materiálov. Začiatkom 19. storočia sa začína prudký rozvoj priemyselnej 
výroby, kde parný pohon umožnil prelomenie technologických hraníc ručných manufaktúr. 
V tomto období sa v podstate vytvorila koncepcia obrábacích strojov ako ich poznáme dnes. 
Spaľovací motor, zostrojený v druhej polovici 19. storočia dal podnet na konštruovanie 
mobilných strojov a vynález elektrického motora vytvoril vhodné podmienky na ďalší rozvoj 
a zdokonaľovanie strojov, najmä pre jednotlivé  výrobné odvetvia.  

Stroje a strojové zariadenia sa dnes používajú pri najrôznejších činnostiach a ich 
konštrukcia je veľmi rôznorodá. Podľa základnej funkcie a určenia sa stroje rozdeľujú na dve 
hlavné skupiny : 
a) hnacie – motory, u ktorých sa jeden druh energie mení na iný, zvyčajne na energiu 

mechanickú. Podľa druhu a spôsobu premeny energie sa rozlišujú motory tepelné, vodné, 
tlakové, elektrické, atď., 

b) hnané - pracovné stroje, do ktorých sa privádza energia, aby vykonávala určitú užitočnú 
prácu, najmä zmenu polohy, tvaru, veľkosti, alebo iných vlastností tuhých alebo tekutých 
látok. Pracovnými strojmi sú všetky stroje výrobné v jednotlivých odvetviach 
hospodárstva (strojárenský priemysel, textilný, papierenský, gumárenský atď., v 
 poľnohospodárstve, v stavebníctve), stroje dopravné a prepravné (výťahy, dopravníky, 
rôzne dopravné prostriedky,), príp. ďalšie špecifické skupiny. 
Pracovné stroje možno rozčleniť na : 

- stacionárne stroje, ktoré sú pri výkone technologických operácií trvalo stabilne upevnené 
na jednom mieste a priestor, v ktorom sa pohybujú jednotlivé časti stroja je ohraničený,  

- mobilné stroje, ktorých priestor pohybu nie je ohraničený, iba na konkrétnom pracovisku 
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je možné vymedziť pracovný priestor pre danú pracovnú operáciu. 
Základnú stavebnú štruktúru pracovného stroja tvoria nasledujúce časti (podsystémy) : 

- pohon (resp. pohony), 
- časti prenosu sily (prevody), 
- regulačné (ovládacie) silové prvky, 
- riadiaci systém (ukladanie a spracovanie údajov), 
- ovládacie zariadenia a ovládače, 
- pracovné, resp. výkonné technologické časti, 
- ochranné kryty, 
- snímače a ochranné zariadenia, 
- oznamovacie, signalizačné a výstražné prostriedky, prípadne displej. 

Pre obsluhujúci personál je dôležité najmä rozhranie obsluha–stroj, kde sa nachádzajú 
ovládače, ochranné kryty, príp. iné ochranné zariadenia, snímače, signalizačné a výstražné 
prostriedky, displej a iné oznamovače. 

Vývoj v oblasti strojov smeruje k vytváraniu  strojov automatizovaných, technologických 
strojových komplexov, programovo riadených. Zatiaľ čo v minulosti stroj predstavoval 
výhradne mechanický systém, dnes jeho prirodzenou súčasťou sú elektrické časti, využívajú 
sa hydraulické a  pneumatické prvky, elektronika, počítače, prípadne iné špecifické možnosti 
techniky. Osobitne dôležitou súčasťou strojov je ovládacie a manipulačné príslušenstvo, ako 
aj riadiace systémy, na kvalitu (najmä na spoľahlivosť a bezpečnostnú funkciu) ktorých sa  
kladie zvýšený dôraz.  

Zo všeobecného hľadiska je stroj súčasťou systému „človek – stroj – prostredie“. Ako 
samostatný podsystém má väzby na okolie, vstupy a výstupy. Výstupy majú vplyvy pozitívne, 
vyplývajúce zo žiadanej funkcie stroja, ale aj negatívne, ktoré vytvárajú ohrozenie zdravia a 
života človeka, prípadne ohrozenie okolitého prostredia (→ Ohrozenie pri stroji).  

Riešenie ochrany človeka pred ohrozeniami pri stroji, tzn. zaisťovanie bezpečnosti 
strojov a technických zariadení vôbec, prešlo svojím vývojom. Od riešenia problémov „post 
faktum”, tzn. na základe analýzy skutočných prípadov ťažkých a smrteľných úrazov pri 
strojoch a zapracovaním týchto skúseností do ďalších „generácií” strojov, prípadne upravením 
prevádzkovaných strojov, až po súčasnú stratégiu prevencie, ktorá sa má uplatňovať už pri 
vývoji a výrobe nových strojov (→ Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie). Pritom 
základné zásady tejto stratégie (tzn. dosahovanie akceptovateľnej bezpečnostnej úrovne stroja 
uplatňovaním posudzovania rizika) platia rovnako pre konštruovanie  relatívne jednoduchého 
jednotlivého stroja, ako aj pre konštruovanie zložitých komplexov, aj s prípadnou 
automatizáciou výrobného procesu.  

 
Tvárniace stroje 

Výrobné stroje, ktoré uskutočňujú technológiu tvárnenia kovov, tzn. vytvárania  
výrobkov premiestňovaním materiálu pomalým tlakovým pôsobením nástroja alebo 
dynamickým rázom. Pracovné časti sa u väčšiny týchto strojov pohybujú priamočiaro. 
Tvárnenie sa môže uskutočňovať za studena alebo za tepla, podľa zdroja pohonu môžu byť 
tvárniace stroje mechanické, hydraulické, príp. pneumatické. 

Ohrozenie vzniká najmä pri ručnej manipulácii v pracovnom priestore stroja, pri vkladaní 
a odoberaní výliskov, resp. pri tzv. dodatočnom siahnutí pri uzatváracom pohybe nástroja, 
pričom dochádza k úrazom rúk závažného charakteru. 

 
Údržba stroja 

Súbor činností, zaisťujúcich predovšetkým technickú spôsobilosť, tzn. 
prevádzkyschopnosť stroja a jeho hospodárnu prevádzku, ale má tiež dôležitú bezpečnostnú 
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funkciu v prevencii možného vzniku ohrozenia a v zachovaní bezpečnostnej úrovne stroja.  
Počas prevádzky stroja dochádza  - vzhľadom na prevádzkové zaťaženie, chvenie, otrasy, 

starnutie materiálu, vplyvy okolitého prostredia - k opotrebovaniu, k poruchám, prípadne až 
k deštrukciám niektorých súčiastok. Tým sa znižuje nielen prevádzkyschopnosť a výkon, ale 
aj bezpečnostná úroveň stroja v porovnaní s  východiskovou úrovňou nového nainštalovaného 
stroja, danou jeho konštrukciou. V súbore vlastností stroja preto dôležité miesto má aj jeho 
udržiavateľnosť (→ Udržiavateľnosť stroja) (v rámci nej aj opraviteľnosť), ktorá podmieňuje 
možnosti výkonu údržby a jej výsledku.  

Údržbu možno všeobecne členiť  na : 
− preventívnu – zahŕňa plánované činnosti vykonávané počas prevádzkyschopného stavu 

zariadenia (proaktívna), 
− následnú – činnosti, ktoré je  potrebné vykonať po určitej poruche, poškodení súčiastky, 

prípadne až havárii zariadenia (reaktívna). 
V rámci preventívnej údržby, ktorá sa má vykonávať podľa spracovaného časového 

plánu, ide najmä o nasledujúce činnosti: 
- každodenná starostlivosť o technický stav strojového zariadenia, vrátane čistenia, 

konzervačného mazania, resp. drobných úprav, 
- nastavovanie, 
- preventívne opravy, tzn. výmena určitých súčiastok skôr než dôjde k ich poruche, 
- prehliadky, kontroly, príp. skúšky na overenie technického stavu a bezpečnostnej úrovne, 
- mazanie a antikorózna ochrana, 
- diagnostika technického stavu. 

Súčasťou vykonávania údržby má byť aj vedenie príslušnej dokumentácie, najmä 
záznamníku kontroly a údržby, ktorý umožňuje priebežne sledovať stav stroja. 
Prevádzkovateľ by mal v rámci posudzovania rizika pri stroji preverovať aj vykonávanie 
údržby a presvedčiť sa, či sa  v priebehu používania stroja neznížila jeho bezpečnostná 
úroveň.  

Pre určité druhy/typy  strojov so zvýšenou mierou ohrozenia, (napr. tvárniace stroje), je 
stanovené technickými predpismi alebo normami vykonávať v určených časových intervaloch  
špecifické kontroly (merania) špecifických parametrov, prípadne aj preskúšanie funkcie 
niektorých súčiastok alebo častí/uzlov stroja, s cieľom zistiť, či nedošlo k zmene stanovených 
parametrov a tým k zvýšeniu rizika pri práci na týchto strojoch.   
 
Udržiavateľnosť stroja 

Spôsobilosť stroja byť udržaný, resp. zachovaný v stave výkonu svojej funkcie za 
podmienok predpokladaného používania, alebo sa vrátiť do tohto stavu, pričom nevyhnutné 
činnosti na to sa vykonávajú podľa stanovených postupov a pomocou predpísaných 
prostriedkov. 

Vytvorenie podmienok pre udržateľnosť prevádzkyschopného stavu a bezpečný výkon 
údržby je dôležitou súčasťou konštrukčného návrhu stroja. Miesta určené na nastavovanie a 
bežnú údržbu, vrátane mazania, musia byť mimo nebezpečného priestoru a majú byť bez 
ťažkostí dostupné. Nastavovanie a údržbárske práce musí byť možné vykonať počas 
kľudového stavu stroja.  
 
Volič prevádzkového režimu   

Prepínač možných prevádzkových režimov na stroji. Každá poloha prepínača smie 
zodpovedať iba jednému ovládaciemu alebo prevádzkovému režimu. Zvolený režim musí byť 
nadradený ostatným ovládacím režimom s výnimkou núdzového zastavenia.  

Ak jednotlivé prevádzkové alebo ovládacie režimy majú  rôzny stupeň bezpečnosti (napr. 
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nožné a ručné ovládanie, alebo režim nastavovania, výkon údržby), musia byť jednotlivé 
polohy prepínača uzamykateľné. 

Mechanicko-elektrický prepínač môže byť nahradený iným výberovým prostriedkom, 
napr. vstupným kódom pre určené numericky riadené funkcie. 
 
Výstražné zariadenia 

Špecifická skupina oznamovacích a  signalizačných zariadení informujúca o 
nebezpečných (havarijných) situáciách a mimoriadnych stavoch. Sú to zariadenia slúžiace 
na varovanie pred vzniknutým ohrozením, napríklad z prekročenia rýchlosti, z neočakávaného 
uvedenia stroja do chodu, alebo z príjazdu mobilného stroja apod. Výstražné signály, ak majú 
splniť svoju funkciu, musia byť: 
- zrozumiteľné, jasné a jednoznačné, rozpoznateľné a odlíšiteľné od ostatných zvukov 

v pracovnom priestore a prostredí, 
- vyslané včas - pred začiatkom nebezpečnej situácie. 

Výstražné zariadenia je potrebné v pravidelných časových intervaloch preskúšavať a 
preverovať ich funkcie. 
 
Zaisťovacie zariadenie 

Zariadenie, alebo prostriedky určené na zabránenie určitej nežiaducej činnosti, alebo 
funkcie, či nežiaduceho procesu. Sú to prevažne  mechanické prostriedky, ktoré zavedením 
mechanickej prekážky do príslušného mechanizmu zabránia nebezpečnému pohybu (napr. 
pádu šmýkadla v dôsledku zlyhania obvyklého zadržiavacieho zariadenia). 
 
Zariadenie núdzového zastavenia 

Usporiadanie súčiastok a častí stroja do funkčnej zostavy, funkciou ktorej je okamžité 
zastavenie v prípade aktivácie príslušného ovládača. Po uvoľnení ovládača sa nesmie stroj  
automaticky uviesť do chodu/do činnosti. Opätovné spustenie je možné až po odblokovaní 
funkcie núdzového zastavenia. 
 
Zníženie rizika konštrukčným návrhom 

Metóda (súhrn postupov a opatrení), ktorej uplatnením sa znižuje riziko v predvýrobnej 
etape, teda skôr, než je stroj vyrobený a prevádzkovaný. (→ Integrovanie bezpečnosti do 
konštrukcie stroja).  
 
Životnosť stroja   

(→ Životnosť technického zariadenia) 
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XX.   Bezpečnosť elektrických zariadení (elektrická bezpečnosť) 
 
 
Bezpečné napätie   

Napätie (menovité), ktoré s ohľadom na svoju nízku hodnotu nemôže spôsobiť úraz 
elektrinou. Bezpečné napätie (medzi krajnými vodičmi, medzi krajným vodičom a zemou) 
má odlišnú hodnotu vzhľadom na  
- druh priestorov (vonkajších vplyvov), 
- druh napätia (striedavé, jednosmerné), 
- dotyk častí (živých, neživých). 

 
Tab. č. 1  Medzné hodnoty bezpečných napätí  
 

Priestory Pri dotyku častí Bezpečné napätie (V) 
striedavé 

Bezpečné napätie (V) 
jednosmerné 

normálne živých 
neživých 

50 
50 

100 
120 

nebezpečné živých 
neživých 

25 
50 

60 
120 

zvlášť 
nebezpečné 

živých 
neživých 

12 
25 

25 
60 

 
Veľkosť bezpečného napätia závisí na účely elektrického zariadenia. Napr. pri 

elektrických spotrebičoch používaných v bezpečných priestoroch, môže byť hodnota napätia 
pri dotyku bezpečná až do 50V. V obvodoch dátových zariadení  je to hodnota do 5V a pri 
niektorých zdravotníckych prístrojoch  môže byť bezpečnou hodnotou len niekoľko desatín 
voltu. 
 
Bezpečné odpojenie 

Opatrenie, ktorým sa z bezpečnostných dôvodov uskutoční prerušenie napájania 
všetkých alebo vybraných úsekov elektrickej inštalácie a to oddelením inštalácie od všetkých 
zdrojov napájania elektrickou energiou. 

 
Bezpečnosť elektrických zariadení 

Vlastnosť a stav elektrických zariadení, ktoré poskytujú vysokú mieru istoty, že pri 
dodržaní požiadaviek pre ich prevádzku a obsluhu a bez pôsobenia nepredvídateľných 
vonkajších vplyvov nespôsobí toto zariadenie ohrozenie života alebo zdravia osôb alebo 
hospodárske škody. 

Priame ohrozenie života alebo zdravia môže byť dôsledkom fyziologických zmien 
v organizme priechodom elektrického prúdu telom, alebo pri pobyte v elektrickom, 
elektrostatickom alebo elektromagnetickom poli. Nepriamo môže elektrické zariadenie 
ohroziť zdravie napríklad ošľahnutím elektrickým oblúkom, úrazom pri páde z výšky, otravou 
splodinami horenia izolačných a iných hmôt apod. 

Škody na hospodárskych hodnotách spôsobuje elektrina ako iniciátor požiaru alebo 
výbuchu. Môže k ním dôjsť odporovým teplom od zahriateho povrchu vodičov a elektrických 
predmetov, alebo teplom elektrickej iskry alebo oblúka 

Bezpečnosť elektrických zariadení je závislá na súčasnom splnení dvoch základných 
podmienok: 
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a)  vyhovujúcom technickom stave zariadenia, ktorého sa dosahuje súladom  s platnými 
bezpečnostno-technickými požiadavkami, 

b) správnom používaní (manipulácii) zariadenia v zmysle príslušných bezpečnostno-
prevádzkových požiadaviek. 
Bezpečnostné opatrenia elektrických zariadení sú v zásade dvojakého druhu: 

a) organizačné opatrenia, vyžadujúce od človeka, aby konal určitým bezpečným spôsobom. 
Majú obvykle formu príkazov, odporúčaní alebo ponaučení ako používať (manipulovať) 
a inak zaobchádzať s elektrickým zariadením (všeobecne záväzné i miestne predpisy, 
výstražné symboly, tabuľky, návody na obsluhu apod.), 

b) technické opatrenia, ktoré svojou existenciou znemožňujú alebo významne obmedzujú 
(sťažujú) rizikové konanie človeka, napríklad znemožnenie prístupu k nebezpečným 
častiam krytmi apod.  

 
Bleskozvod 

Zariadenie vytvárajúce vodivú cestu na zachytenie a odvedenie výboja blesku do zeme. 
Základné časti bleskozvodu sú: 
- zberacie zariadenie (zberač, zachytávač), 
- zvod, 
- skúšobná svorka (miesto na meranie zemného prechodového odporu uzemňovača), 
- uzemnenie (uzemňovač). 

Uvedené časti bleskozvodu musia byť vzájomne vodivo prepojené. Jednotlivé časti sa 
môžu nahradiť vodivou časťou objektu, ktorá vyhovuje požiadavkám stanoveným pre 
konštrukciu príslušnej časti bleskozvodu. 

Bleskozvody sa umiestňujú: 
- priamo na chránený objekt, 
- mimo chráneného objektu (oddialený bleskozvod). 

Bleskozvody môžu byť vyhotovené ako: 
- normálne – zriaďujú sa na bežných objektoch, 
- zosilnené – zriaďujú sa na objektoch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. 

Aktívne bleskozvody (bleskozvody s aktívnym pôsobením) sú nekonvenčné bleskozvody 
založené na 
- predstihu aktivácie, 
- priťahovaní blesku. 

Aktívne bleskozvody významne zväčšujú polomer pôsobenia ochrany v horizontálnej 
rovine. S prihliadnutím na princíp ich činnosti sa členia na: 
- rádioaktívne – rádioaktívny zdroj generuje ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa 

v blízkosti vrcholu bleskozvodu, 
- s elektronickým spúšťaním – elektronický obvod umožňujúci ionizáciu vzduchu (zvyšuje 

sa pravdepodobnosť vzniku tzv. corona efektu), 
- piezoelektrické – získavajú potrebnú energiu prostredníctvom piezoodporu, vzniknuté 

napätie sa privádza na hrot bleskozvodu, 
- špeciálne – zachytávajú atmosférickú energiu pomocou systému pozostávajúceho 

z klasického bleskozvodu (spojeného so zemou) a z izolovaných kovových súčastí (s 
okolitým elektrickým potenciálom). Krátko pred bleskom napätie medzi bleskozvodom a 
ostatnými kovovými časťami rýchlo narastá a dosiahne ionizačnú hodnotu. 
Konštrukčné vyhotovenie zberacích zariadení môže byť nasledovné: 

- hrebeňová sústava – tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, 
- mrežová sústava – tvorená sieťou zberacích vedení, 
- tyčový bleskozvod – tvorený zberacou tyčou umiestnenou na mieste pravdepodobného 

zásahu blesku, 
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- oddialený bleskozvod – nie je upevnený na chránenom objekte ani vodivo spojený 
s objektom. Konštrukčne môže byť riešený ako 
-  stožiarový, 
-  závesný,  

    -  klietkový. 
Zberacie zariadenia môžu byť: 

- zhotovené – vopred vyrobené napr. z plnej pozinkovanej oceľovej tyče, 
- pomocné – vyhotovené pri montáži zariadenia napr. z pozinkovaného drôtu, 
- náhodné – môžu sa použiť kovové predmety, ktoré sú súčasťou chráneného objektu, ak sa 

nachádzajú na miestach vystavených priamemu úderu blesku. 
 
Blokovanie elektrických zariadení 

Opatrenie, ktorým sa funkcia elektrického zariadenia (prístroja) urobí závislou na 
stave alebo polohe iného prístroja alebo aj viacerých prístrojov. Blokovaním sa má vylúčiť 
chybná alebo nebezpečná manipulácia alebo nesprávny chod. Blokovanie môže byť 
mechanické alebo elektrické. Elektrické blokovanie sa uskutočňuje prostriedkami len 
elektrickými (elektromechanickými, elektropneumatickými). Jednoduché elektrické 
blokovanie sa uskutočňuje pomocnými, tzv. blokovacími (napr. dverovými) kontaktmi. 
Elektrické blokovanie sa používa napr. v konštrukcii výťahov. 
 
Bludný prúd 

Jednosmerný elektrický prúd pretekajúci zemou a vychádzajúci z elektrických zariadení 
nedostatočne izolovaných proti zemi, alebo pri ktorých sa používa zem ako spätný vodič. 
Vyskytuje sa napr. pri prevádzke železníc s jednosmernou elektrickou trakciou. Veľkosť a 
smer bludného prúdu závisí od zloženia zeme. Bludné prúdy svojimi elektrolytickými 
koróznymi účinkami porušujú kovové materiály uložené v blízkosti a môžu ohroziť ich 
životnosť a prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť. Na ochranu sa používa tzv. katódová 
ochrana, tzn. aktívna ochrana trvalým jednosmerným napätím.  
 
Cudzia vodivá časť 

Vodivá časť, ktorá nie je súčasťou elektrickej inštalácie avšak na ktorej môže vzniknúť 
(resp. ktorá môže priviesť) el. potenciál. Vzniknutý potenciál je obvykle potenciálom zeme. 
Cudzou vodivou časťou môže byť napr.: oceľová konštrukcia budovy, kovové potrubia 
(ústredné vykurovanie, vodovod, rozvod plynu) a i. Tieto časti sa musia pospájaním uvádzať 
na rovnaký potenciál s ostatnými neživými časťami v budove, čo sa spravidla uskutočňuje 
pomocou tzv. ekvipotenciálnej svorkovnice. 
Časti prístupné dotyku 

Vodiče alebo ostatné vodivé časti elektrickej inštalácie (zariadení), ktoré môžu byť 
predmetom dotyku človeka. Časťami prístupnými dotyku môžu byť: živé časti, neživé časti, 
cudzie vodivé časti, ochranné vodiče a uzemňovače. 

Živé časti musia byť zabezpečené: izoláciou, krytmi, prepážkami, umiestnením mimo 
dosahu  (polohou), doplnkovou ochranou ai. 

Ostatné časti (neživé, cudzie apod.) sa spravidla uvádzajú na rovnaký potenciál použitím 
ochranného pospájania. 

  
Dištančná ochrana 

Ochrana sietí VN zauzlených a napájaných z viacerých miest, ktorá diferencuje 
vypínací čas podľa vzdialenosti miesta poruchy, tzn. čím bližšie je miesto vzniku skratu na 
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vedení, tým rýchlejšie ochrana vypína. Touto ochranou možno zabezpečiť vypnutie len 
chybného úseku bez prerušenia dodávky energie v ostatných úsekoch siete.  
 
Dotykové napätie 

Časť napätia sústavy proti zemi, ktorú človek môže preklenúť pri dotyku, pričom sa 
uvažuje prechod prúdu od ruky k nohám. Napätie, ktoré sa vyskytne pri poruche izolácie 
medzi časťami súčasne prístupnými dotyku. 

Najvyššie napätie, ktoré sa môže vyskytnúť v elektrickej inštalácii pri poruche je tzv. 
predpokladané dotykové napätie Vyskytuje sa len krátkodobo počas trvania poruchy. 
Spravidla sa stanovuje výpočtom. 

Najvyššia hodnota dotykového napätia (dohodnuté medzné dotykové napätie)  je tzv. 
dovolená medza trvalého dotykového napätia, ktorá je prípustná bez časového obmedzenia, 
pri určených (špecifických) podmienkach vonkajších vplyvov. 

Dovolené medze trvalého dotykového napätia sú diferencovaé vzhľadom na priestory pri 
zariadeniach striedavého napätia do 1000 V a jednosmerného napätia do1500 V. 
 
Tab. č. 2  Dovolené medze trvalého dotykového napätia 
   

Priestory 
(zariadenia) 

Dovolené medze trvalého 
dotykového napätia 

(V) 
striedavé 

Dovolené medze trvalého 
dotykového napätia 

(V) 
jednosmerné 

normálne i nebezpečné 50 120 
zvlášť nebezpečné 

(hračky, zdrav. zariadenia) 
25 60 

výnimočne nebezpečné 
(práca vo vode, stiesnené 

priestory apod,) 

12 25 

 
 
Dotykový prúd 

Elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka pri dotyku s prístupnou časťou 
elektrickej inštalácie pri normálnych prevádzkových podmienkach alebo pri poruche 
elektrickej inštalácie. 
 
Elektrická inštalácia 

Akákoľvek zostava navzájom spolupôsobiacich (spojených) elektrických zariadení 
s koordinovanými vlastnosťami, ktoré sú určené na plnenie jedného alebo viacerých 
stanovených cieľov. Zahŕňa  všetky  elektrické  zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, 
premenu, rozvod a použitie elektrickej energie a všetky zdroje akumulovanej elektrickej 
energie (batérie, kondenzátory). 

Elektrická inštalácia budovy zahŕňa všetky elektrické silnoprúdové a slaboprúdové 
komponenty, tzn. rozvody, rozvádzače, prístroje apod. Začiatkom elektrickej inštalácie 
budovy je miesto (bod), ktorým sa elektrická energia dodáva do inštalácie (hlavný rozvádzač 
budovy, elektromerový rozvádzač apod.).  
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Elektrické zariadenie 

Akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, distribúciu alebo 
využitie elektrickej energie ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie zariadenia, 
ochranné zariadenia, zariadenia pre elektrické rozvody, elektrické spotrebiče apod. 

Z hľadiska miery nebezpečenstva sa elektrické zariadenia členia na: 
- silnoprúdové, v ktorých pri obvyklom používaní sa vyskytujú prúdy nebezpečné osobám 

alebo veciam, 
- slaboprúdové, v ktorých pri obvyklom používaní sa nemôžu vyskytnúť prúdy nebezpečné 

osobám alebo veciam. 
- Podľa prúdovej sústavy sa elektrické zariadenia členia na: 
- jednosmerné 
- striedavé 

Z hľadiska napäťového pásma sa elektrické zariadenia členia na zariadenia: 
- malého napätia (MN), 

-     jednosmerné    do 120 V, 
-     striedavé          do  50 V, 

- nízkeho napätia (NN), 
-    jednosmerné,  nad hranicou MN do 1500 V medzi krajnými vodičmi, do 900 V medzi 

krajnými vodičmi a zemou, 
-   striedavé,  nad hranicou MN do 1000 V medzi krajnými vodičmi, do 600 V medzi 

krajnými vodičmi a zemou, 
- vysokého napätia (VN), ktoré sa členia na kategórie 

-    A – vysokého napätia (VN),  nad hranicou NN do 52 kV, 
-    B – veľmi vysokého napätia (VVN),  nad hranicou VN do 300 kV, 
-    C – zvlášť vysokého napätia (ZVN),  nad hranicou VVN do 800 kV, 
-    D – ultravysokého napätia (UVN),  nad hranicou ZVN.  
Z hľadiska spôsobu používania sa elektrické zariadenia členia na: 

- prenosné – zariadenie, s ktorým je možné počas jeho používania pohybovať, alebo ktoré 
je možné ľahko premiestňovať, 

- ručné – zariadenie prenosné, ktoré sa počas obvyklého používania drží v ruke, pričom 
motor (ak je súčasťou zariadenia) tvorí jeho integrálnu časť, 

- neprenosné – zariadenie pripevnené, alebo zariadenie bez rukoväte na prenášanie 
s hmotnosťou, ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie. Túto hmotnosť stanovujú 
predpisy IEC pre spotrebiče pre domácnosť na 18 kg. 

 
Elektrizovateľnosť 

Schopnosť materiálu vytvárať na sebe pri fyzikálnych alebo chemických procesoch 
elektrické náboje. Z hľadiska elektrizovateľnosti sa látky členia na: 
- elektrizovateľné – povrchový odpor je najmenej 1011 ohmov, 
- obmedzene elektrizovateľné – povrchový odpor je v rozpätí od 109 ohmov do 1011ohmov, 
- antistatické (neelektrizovateľné) – povrchový odpor je menej ako 109 ohmov. 
 
Elektrochemická ochrana 

Spôsob ochrany kovov proti elektrochemickej korózii. Princíp elektrochemickej ochrany 
je založený na umelom presúvaní potenciálu korodujúcej sústavy do jednej z nasledujúcich 
oblasti: 
- oblasť pasivity – kov sa pokrýva vrstvou nerozpustných korozívnych splodín, čo súvisí so 

zvýšením potenciálu, 
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- oblasť imunity – korózia nie je termodynamicky možná, korózna reakcia nie je spojená 
s uvoľňovaním energie. 
Podľa využitia oblasti (pasivita, imunita) sa elektrochemická ochrana člení na anódovú 

alebo katódovú. 
 
Elektromagnetická kompatibilita 

Kategória vyjadrujúca vzťah systémov založený na vzájomnom elektromagnetickom 
ovplyvňovaní. Elektromagnetická kompatibilita rieši zabezpečenie bezchybnej a spoľahlivej 
činnosti elektrických a elektronických zariadení. Jej cieľom je zamedziť vzájomnému 
negatívnemu ovplyvňovaniu systémov v dôsledku vzniku rušivých elektromagnetických polí. 
Je osobitne aktuálnou v oblasti mikroprocesorovej techniky, lekárskej a oznamovacej 
techniky. 

Zdroje, ktoré vytvárajú elektromagnetické prostredie (elektromagnetický smog) sú: 
- prírodné zdroje (slnko, atmosférické výboje apod.), 
- umelé zdroje (elektrické zariadenia, nukleárne výbuchy apod.). 
 
Faradayova klietka 

Uzemnená kovová sieť, ktorej účelom je chrániť (odtieniť) osoby alebo objekty 
(elektrické zariadenia) pred negatívnymi účinkami elektromagnetického poľa. Účinná je 
najmä na ochranu pred účinkami nízkofrekvenčného elektrického poľa. 
 
Impedančná ochrana 

Spôsob ochrany sietí pred skratmi a preťaženiami pomocou impedančných 
(odporových) relé. Využíva sa skutočnosť, že impedančný odpor je približne konštantný na 
jednotku dĺžky vedenia, a teda úmerný vzdialenosti medzi relé a miestom skratu, v ktorom 
klesá napätie takmer na nulovú hodnotu a obvodom preteká zväčšený prúd.  
 
Istenie 

Technické opatrenie, ktoré musí v prípade výskytu nadprúdu zabezpečiť, aby neboli 
prekročené najvyššie dovolené teploty jadier pracovných vodičov (káblov). Istiaci prvok 
musí zabezpečiť odpojenie od zdroja napájania za kratšiu dobu ako teplota jadier prekročí 
najvyššiu dovolenú hodnotu. 

Na istenie v zariadeniach nízkeho napätia sa používajú istiace prvky: poistky, ističe, 
ochranné ističe alebo nadprúdové istiace relé. 

Pri selektívnom istení sa istiace hodnoty prvkov smerom ku zdroju zvyšujú, v dôsledku 
čoho istiaci prvok, ktorý je umiestnený bližšie k miestu poruchy, má vypnúť skôr ako 
vzdialenejší.   
 
Istiace nadprúdové relé 

 Elektrický prístroj vykonávajúci funkciu istiaceho prvku vypínajúci prostredníctvom 
stýkača, ktorý tvorí so stýkačom jeden konštrukčný celok. Sú to spravidla bimetalové prvky. 
Pôsobením nadprúdu kontakty bimetalovej spúšte rozpoja obvod cievky elektromagnetického 
stýkača a ten svojimi hlavnými kontaktmi preruší istený obvod. 

  

Istič 

Elektrický prístroj vykonávajúci funkciu istiaceho prvku reagujúci na zvýšený prúd 
odpojením elektrického zariadenia od zdroja. Konštrukčne sú vyhotovené spravidla dvoma 



 442

samostatnými spúšťami. Spúšť elektromagnetická pôsobí pri skratoch, tepelná spúšť pôsobí 
pri prúdových preťaženiach. V zrovnaní s poistkami ističe nemajú nevratnú zmenu, ale je pri 
nich možná opakovaná funkcia, čím sa dosahuje vyššia prevádzková pohotovosť. 

Charakteristikou ističa je grafické znázornenie závislosti času vypnutia od veľkosti 
prúdu v násobkoch menovitého  prúdu spúšti (skratovej i nadprúdovej). 
Podľa účelu sa ističe členia na: 

- ističe vedenia, ktoré istia najmä vedenie a až následne spotrebiče. Ich vypínacia 
charakteristika je podobná charakteristike rýchlych poistiek, 

- motorové ističe, ktoré istia najmä motory a podobné spotrebiče. Ich vypínacia 
charakteristika je podobná charakteristike pomalých poistiek. 

Podľa počtu pólov sa ističe členia na: 
- jednopólové, 
- viacpólové. 

Ističe môžu byť doplnené signálnymi kontaktmi, cievkou na podpätie a vypínacím 
magnetom. 

Tzv. ochranný istič je tvorený kombináciou funkcie ističa proti nadprúdu (tzv. klasického 
ističa) s funkciou ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím. Patrí k ním i tzv. prúdový 
chránič (moderné prúdové chrániče majú okrem ochrannej funkcie do systému vstavané aj  
nadprúdové istenie). 

 
Izolácia 

Oddeľovanie elektrických zariadení alebo ich častí látkami, tzv. izolantmi na 
zamedzenie vodivého spojenia. Z hľadiska miery bezpečnosti sa izolácia člení na: 
- základnú izoláciu – izolácia živých častí (v minulosti sa používal termín „pracovná 

izolácia“) určená na zabezpečenie základnej ochrany pred elektrickým prúdom, ktorá 
nezahŕňa v sebe druh izolácie použitej výlučne na funkčné účely (napr. oxyd kovu, smalt 
apod.). Dielektrické vlastnosti základnej izolácie sú dané jej izolačným odporom (napr. 2 
Mohm pri prenosnom elektrickom zariadení), resp. elektrickou pevnosťou udávanou 
v kV/AC. Základná izolácia nespĺňa stanovené bezpečnostné požiadavky a preto ako 
ochrana nesmie byť použitá samotná. Pre splnenie požiadaviek vyššej bezpečnosti musí 
byť použitá izolácia dvojitá, zosilnená, resp. v kombinácii s inými ochranami. 

- prídavnú izoláciu – nezávislá izolácia pridaná k základnej izolácii na zabezpečenie 
ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche základnej izolácie. Dielektrické 
vlastnosti prídavnej izolácie stanovené predpismi sú min. 5 Mohm. 

- dvojitú izoláciu – izolácia, ktorá zahŕňa základnú i prídavnú izoláciu. Dielektrické 
vlastnosti dvojitej izolácie stanovené predpismi sú min. 7 Mohm. 

- zosilnenú izoláciu – izolácia nebezpečných živých častí, ktorá zabezpečuje rovnocenný 
stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ako dvojitá izolácia. Zosilnená izolácia 
pozostáva z niekoľkých vrstiev, ktoré však nie je možné skúšať samostatne ako základnú 
a prídavnú izoláciu, pretože je vyhotovená z jedného celku. Dielektrické vlastnosti 
zosilnenej izolácie stanovené predpismi sú min. 7 Mohm. 

 
  Izolačná hladina siete 

Elektrická pevnosť daná najnižšou hodnotou nárazového napätia izolátorov použitých 
v sieti. Podľa významu vedenia, výsledku skúšok a iných hľadísk sa volí izolačná hladina 
výzbroja danej siete, pri ktorej sú známe pravdepodobné hodnoty  najvyšších napätí, ktoré sa 
na nej môžu vyskytnúť tak, aby sa dosiahla požadovaná prevádzková spoľahlivosť. 
Nebezpečné elektrické namáhanie izolácie, ktoré presahuje zvolenú hranicu, sa obmedzuje 
ochranami proti prepätiu. 
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Izolačný odpor 
 

Činný odpor izolantu alebo elektrickej siete, príp. jej častí, strojov a prístrojov. 
Vnútorný odpor izolantu je pomer jednosmerného napätia a prúdu prechádzajúceho 
vnútrajškom skúšanej vzorky. Povrchový odpor je pomer napätia a prúdu na povrchu vzorky 
medzi dvomi priloženými elektródami. Prakticky sa nedá presne určiť, pretože zahrňuje aj 
časť prúdu prechádzajúceho cez izolant. 

 
Izolačný prúd 

Elektrický prúd pretekajúci izolátorom, ktorý je pod napätím. Má dve zložky: 
povrchový prúd, ktorý tečie po povrchu izolátora a presakujúci prúd, ktorý preteká 
izolátorom. Prietokom izolačného prúdu vznikajú v izolátore straty (tepelné). 

 
Izolačný transformátor 

Transformátor určený na galvanické oddelenie dvoch obvodov. Má dve samostatné 
navzájom izolované vinutia s prevodom 1 : 1. Používa sa pri ochrane pred nebezpečným 
dotykovým napätím. 
 
Izolanty 

Látky, nazývané tiež dielektriká, resp. nevodiče, ktoré neobsahujú voľné elektróny. 
Používajú sa na zamedzenie vodivého spojenia elektrických zariadení alebo ich častí. Podľa 
skupenstva môžu byť pevné, kvapalné a plynné, podľa pôvodu a chemického zloženia 
anorganické a organické, podľa úpravy prírodné, zušľachtené a umelé. Podľa použitia možno 
izolanty členiť na : 
- konštrukčné látky, a to homogénne (mramor, keramické hmoty, ebonit, syntetická guma, 

termoplasty ai.) a vrstvené (tvrdené papiere, tkaniny ai.), 
- povlakové a ovíjacie látky, a to homogénne (laky, mäkká syntetická a prírodná guma, 

polyvinylchlorid ai.) a vrstvené (lepenka, sľudové izolanty, textilné izolanty – hodvábne, 
bavlnené, viskózové, sklené ai.), 

- zalievacie a plniace látky  a to pevné (asfalty, živice, lejacie izolanty ai.), kvapalné 
(izolačné oleje ai.) a plynné (vzduch, oxid uhličitý ai.). 
Charakteristikou izolantov sú ich vlastnosti elektrické, mechanické, tepelné a chemické. 

Okrem základných elektrických vlastností ako sú elektrická pevnosť, izolačný odpor, 
relatívna dielektrická konštanta, dielektrické straty uvažuje sa pri izolantoch aj odolnosť proti 
plazivým prúdom a elektrickému oblúku.  
 
Izolátor 

Teleso, ktoré elektricky oddeľuje a súčasne mechanicky spája časti s rôznym 
elektrickým potenciálom. Použité hmoty musia mať zodpovedajúci elektrický odpor vrátane 
povrchového a dobré mechanické a iné vlastnosti aj za zvýšených teplôt. Podľa spôsobu 
použitia sa izolátory členia na: 
- nízkonapäťové pre elektroinštalačné zariadenia, 
- vysokonapäťové pre rozvod, transformátory, vypínače, 
- vysokofrekvenčné pre rádiotechnické a elektronické účely, 
- izolátory určené pre vysoké teploty. 

K výstroju izolátorov patria kovové súčasti (armatúry), najčastejšie pevne spojené 
s izolátorom, slúžiace na jeho upevnenie na nosnú konštrukciu, alebo na vzájomné spojenie 
častí delených izolátorov, alebo na upevnenie vodiča. 
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Činiteľ bezpečnosti izolátora sa vyjadruje pomerom preskokového napätia za dažďa a 
menovitého napätia izolátora. 
  
Koncový vypínač 

Vypínač ovládaný pohybujúcim sa ústrojenstvom (napr. pri transportných zariadeniach), 
ktoré na konci svojej dráhy prešlo krajnú (konečnú) polohu. Môže vypínať  prívod prúdu 
priamo v hlavnom prúdovom obvode, alebo nepriamo prostredníctvom riadiaceho prúdového 
obvodu. Do pohybu sa uvádza mechanickým ústrojenstvom.  
 
Krokové napätie 

Napätie medzi dvomi bodmi zemského povrchu vzdialenými 1 m. Je to časť napätia 
uzemňovača proti zemi, ktorá sa môže preklenúť krokom. Krokové napätie závisí od 
prevádzkového napätia, odporu uzemnenia, zemného prúdu a vlhkosti (vodivosti) pôdy. 
Prípustná hodnota krokového napätia pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie je 90 V. 
Nebezpečná hodnota krokového napätia môže vzniknúť pri veľkých zemných prúdoch 
(skratových, pri údere blesku apod.) a pri veľkom odpore uzemnenia. Hodnota krokového 
napätia sa zmenšuje napr. hlbším uložením uzemňovačov alebo rozsiahlejšou uzemňovacou 
sieťou, predovšetkým však pospájaním uzemnení všetkých zariadení do spoločnej 
uzemňovacej sústavy v oblasti rozvodne alebo elektrárne. Na frekventovaných miestach sa 
v okolí stožiara povrch terénu izoluje trvanlivou izolačnou vrstvou. Rovnocenným opatrením 
je umiestňovanie obvodových uzemňovačov, tzn.vytváranie tzv. ekvipotenciálnych kruhov.  
 
Malé napätie 

Napätie ktorého veľkosť neprekročí hodnotu: 
- pri jednosmernom napätí  120 V, 
- pri striedavom napätí (efektívna hodnota)   50 V. 

Za zariadenia malého napätia sa považujú také, pri ktorých napätie medzi krajnými 
vodičmi aj medzi krajným vodičom a zemou neprekročí uvedené hodnoty. 
 
Menovitý prúd 

Prevádzkový prúd, pri ktorom sa predpokladá bezpečná a spoľahlivá prevádzka 
elektrického zariadenia (pri splnení určených technicko-prevádzkových podmienok, napr. 
správny výber vodičov a správne dimenzovanie prierezu).  
 
Nadprúd 

Zvýšenie menovitého prúdu nad požadovanú hodnotu, čoho následkom  je obvykle 
vznik nebezpečných stavov, ktoré vyžadujú dostatočne rýchle samočinné odpojenie 
elektrického zariadenia od zdroja napätia pri dosiahnutí určených kritických podmienok. 
Nadprúdy sa členia na: 
- nadprúdy charakteru prúdového preťaženia, 
- nadprúdy charakteru skratového prúdu. 
 
Neutrálny vodič 

Vodič (označenie „N") pripojený k neutrálnemu bodu siete (pôvodné názvy: pracovný 
vodič, stredný vodič). Neutrálny vodič je súčasťou sústavy pracovných vodičov elektrickej 
inštalácie (fáze L1  , L2  , L3  a N) a zúčastňuje sa na prenose elektrickej energie. Neutrálny 
vodič je možné spolu s vodičmi fázovými istiť, vypínať apod. 
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Neutrálne izolované vodiče sa v striedavých sieťach označujú svetlomodrou farbou. 
Neutrálne holé vodiče musia byť v každom prístupnom poli alebo sekcii označené 
svetlomodrým  pruhom šírky 15 až 100 mm alebo označené svetlomodrou farbou po celej 
dĺžke.  
  
Neživá časť 

Vodivá časť elektrickej inštalácie (zariadenia), s ktorou je možný priamy dotyk a ktorá 
v obvyklej (normálnej) prevádzke nie je živá, ale ktorá sa pri poruche môže živou stať. 

Vodivá časť, ktorá sa pri poruche môže stať živou iba prostredníctvom inej živej časti, sa 
nepovažuje za živú časť. Z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení sa odporúča znižovať 
používanie vodivých neživých častí a nahradzovať ich vyhotovením z izolantu.  

 
Nízke napätie 

Napätie nad hranicou malého napätia, ktorého veľkosť 
a)    medzi krajnými vodičmi neprekročí hodnotu: 

− pri jednosmernom napätí  1500 V, 
− pri striedavom napätí (efektívna hodnota) 1000 V, 

c)  medzi krajnými vodičmi a zemou neprekročí hodnotu: 
− pri jednosmernom napätí  900 V, 
− pri striedavom napätí (efektívna hodnota)  600 V. 

 
Núdzové vypnutie 

Činnosť (opatrenie) smerujúca k čo najrýchlejšiemu odstráneniu nebezpečenstva 
vzniku nežiadúcej udalosti (úraz, požiar, výbuch) spôsobenej, resp. iniciovanej elektrickou 
energiou. 

Využíva sa napr. v zariadeniach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár, 
kde pri núdzových východoch sú inštalované tlačidlové vypínače pre núdzové vypnutie 
(lakovne apod.)     
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 

Súbor činností, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje celkový stav 
elektrických zariadení z hľadiska ich súladu s požiadavkami na bezpečnosť osôb pred úrazom 
elektrickým prúdom a poškodením alebo zničením majetku. Členia sa na: 
- typová skúška – ktorou Technická inšpekcia overuje, či prvý kus zariadenia vyrobený na 

základe osvedčenej dokumentácie typu zodpovedá schváleným podkladom a či spĺňa 
bezpečnostno-technické požiadavky. Typovej skúške sa podrobuje vyhradené technické 
zariadenie elektrické (pozri: vyhradené elektrické zariadenia) skupiny A/a, A/b, A/d a 
rozvádzače, pri ktorých sa predpokladá sériová výroba väčšieho počtu kusov rovnakého 
vyhotovenia. 

- prvá úradná skúška – ktorou Technická inšpekcia overuje, či vyhradené technické 
zariadenie elektrické skupiny A po ukončení výroby, montáže a rekonštrukcie pred 
uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a či je 
spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Skúška sa vykonáva na základe žiadosti 
objednávateľa. Prvej úradnej skúške predchádza prvá odborná prehliadka a odborná 
skúška vykonaná elektrotechnikom špecialistom spôsobilým na uvedenú činnosť. 

- opakovaná úradná skúška – ktorou Technická inšpekcia overuje, či vyhradené technické 
zariadenie elektrické skupiny A vyhovuje bezpečnostno-technickým a prevádzkovým 
požiadavkám. Vykonáva sa na základe žiadosti prevádzkovateľa pred opakovaným 



 446

uvedením zariadenia do prevádzky a v lehote určenej pre jej vykonanie, najneskôr však 
po desiatich rokoch prevádzky. Ak zariadenie nebolo pred uvedením do prevádzky 
overené prvou úradnou skúškou, vykoná Technická inšpekcia „prvú“ opakovanú úradnú 
skúšku najneskôr do jedného roka po jeho uvedení do prevádzky. 

- prvá odborná prehliadka a odborná skúška – ktorou prevádzkovateľ overuje bezpečnosť 
vyhradeného technického zariadenia elektrického a bleskozvodov po ukončení výroby, 
po ukončení montáže, po rekonštrukcii a oprave, s výnimkou prípadov, kedy je 
predpísaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška. Vykonáva ju odborne 
spôsobilá osoba (elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a 
odborných skúšok). 

- periodická odborná prehliadka a odborná skúška – ktorou prevádzkovateľ overuje 
bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia elektrického a bleskozvodov počas ich 
prevádzky v lehotách stanovených predpismi. Lehoty sa určujú podľa: 
- druhu prostredia (vonkajších vplyvov) určeného odbornou komisiou, 

       -    druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb. 
      Vykonáva ju odborne spôsobilá osoba (elektrotechnik špecialista na vykonávanie 

odborných prehliadok a odborných skúšok). 
- prehliadky a skúšky bleskozvodov – okrem uvedených prvých a periodických odborných 

prehliadok a skúšok musia byť na bleskozvodoch vykonané prehliadky a skúšky 
neodkladne po zistenom zásahu blesku do predmetného objektu, 

- prehliadky a skúšky pracovných strojov  
Nové pracovné stroje podliehajú osobitnému režimu posudzovania zhody s technickými 
požiadavkami na výrobky a následnému vydaniu „vyhlásenia o zhode“, že elektrické 
zariadenie sa považuje v zmysle platných predpisov za bezpečné. Toto vyhlásenie je 
povinný vydať výrobca alebo dovozca. 
Na pracovných strojoch v prevádzke vykonáva prevádzkovateľ odborné prehliadky a 
odborné skúšky v lehotách určených na základe stanoveného druhu vonkajších vplyvov a 
podľa druhu prostredia so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb. 

- odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly ručného prenosného elektrického náradia 
v prevádzke – ktorými prevádzkovateľ zisťuje bezpečnostno-technický stav 
prevádzkovaného náradia. Lehoty pre ich vykonanie sa určujú podľa pracovného využitia 
daného náradia a jeho triedy ochrany. Vykonáva ich poverený pracovník s príslušnou 
odbornou spôsobilosťou 

- odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrických spotrebičov v prevádzke  
Sú to prehliadky elektrických spotrebičov okrem pracovných strojov a ručného 
prenosného elektrického náradia (stolové lampy, chladničky, variče, konvektory, 
elektrické meracie prístroje apod.). Lehoty sa určujú podľa skupiny elektrických 
spotrebičov a podľa druhu spotrebiča (spotrebič držaný v ruke, neprenosný spotrebič). 
Skúšky vykonáva odborný pracovník s odbornou spôsobilosťou elektrotechnika 
špecialistu. 

 
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 

Spôsobilosť pre činnosti na elektrických zariadeniach (práca pri výrobe, montáži, 
prevádzke, obsluhe, údržbe, odborných prehliadkach a odborných skúškach), ktorá sa pre tieto 
činnosti vyžaduje okrem základnej kvalifikácie a príslušnej praxe. Odborná spôsobilosť sa 
preukazuje písomným dokladom (osvedčením) o odbornej spôsobilosti. 

Osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach elektrických sa podľa 
odbornej spôsobilosti členia na: 
- poučený pracovník, 
- elektrotechnik, 
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- samostatný elektrotechnik, 
- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, 
- elektrotechnik špecialista. 

Rozsah činností, ktoré sa podľa odbornej spôsobilosti môžu na elektrických zariadeniach 
vykonávať, určujú bezpečnostno-technické požiadavky. 

Poučený pracovník 
Osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku 

s elektrickým zariadením, ktoré obsluhuje. Musí byť preukázateľne poučená v rozsahu 
vykonávanej činnosti na tomto druhu zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri 
úraze elektrickým prúdom. 

Poučenie i vycvičenie môže vykonať osoba s vyššou odbornou spôsobilosťou. V prípade 
obsluhy zariadenia nízkeho napätia môže toto poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý 
bol na túto činnosť poverený. 

Elektrotechnik 
Osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo 

študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie). Spôsobilosť 
overuje oprávnená osoba1) alebo škola s učebným alebo študijným odborom 
elektrotechnického zamerania, ktorá vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti elektrických 
zariadení a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Táto škola môže 
overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok a vydávať 
osvedčenia. 

Samostatný elektrotechnik 
Osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má požadovanú 

odbornú prax a overenú odbornú spôsobilosť. 
Pri činnostiach na zariadení do 1000 V sa požaduje prax 1 rok, na zariadeniach nad 1000 

V 2 roky. Pre činnosti len na hromozvodoch je postačujúca prax 6 mesiacov. 
Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie vydáva oprávnená osoba. 
Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom 

elektrickom zariadení v rozsahu osvedčenia. Môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez 
obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov. 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky 
Osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má požadovanú 

odbornú prax a overenú odbornú spôsobilosť. 
Pri činnostiach na zariadení do 1000 V sa požaduje prax od 2 do 4 rokov, na zariadeniach 

nad 1000 V od 3 do 5 rokov (požiadavka praxe je diferencovaná podľa druhu vzdelania: VŠ, 
ÚSO, vyučený).  

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch sa požaduje prax 3 roky (vyučený) a 
2 roky (VŠ, ÚSO). 

 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky môže riadiť činnosť poučených 
pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu 
alebo riadiť prevádzku zariadení v rozsahu osvedčenia. 

Elektrotechnik špecialista 
Osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má požadovanú 

odbornú prax a odbornú spôsobilosť overenú Technickou inšpekciou. 
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie 

1) Oprávnená osoba je vzdelávací subjekt na vykonávanie výchovy a vzdelávania, ktorej 
oprávnenie na túto činnosť vydalo MPSVR SR (alebo pred 1.7.2000 ÚBP SR). Tento subjekt 
môže vykonať prípravu a preverenie odbornej spôsobilosti na kvalifikácie: elektrotechnik, 
samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky.  
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Pri činnostiach na zariadení do 1000 V sa požaduje prax od 2 do 4 rokov, na zariadeniach 
nad 1000 V od 3 do 5 rokov (požiadavka praxe je diferencovaná podľa druhu vzdelania: VŠ, 
ÚSO).  

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch sa požaduje prax 2 roky (ÚSO) a 1 
rok (VŠ). 

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok 
Pri činnostiach vykonávaných na zariadeniach v objektoch triedy A a B1 sa požaduje 

prax  
- na zariadeniach skupiny E1 – 4 roky (VŠ), 6 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E2 – 3 roky (VŠ), 5 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E4 a E5 – 1 rok (VŠ), 3 roky (ÚSO). 

Pri činnostiach vykonávaných na zariadeniach v objektoch triedy B sa požaduje prax  
- na zariadeniach skupiny E1 – 5 rokov (VŠ), 7 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E2 – 4 roky (VŠ), 6 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E4 a E5 – 3 roky (VŠ), 5 rokov (ÚSO). 

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch v objektoch triedy A a B1 sa 
požaduje prax 2 roky (ÚSO) a 1 rok (VŠ). 

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch v objektoch triedy B sa požaduje 
prax 3 roky (ÚSO) a 2 roky (VŠ). 
 
Ohrozenie človeka elektrickým prúdom 

Ohrozenie, ku ktorému dochádza pri kontakte ľudského tela s časťou zariadenia, ktorá 
je pod napätím a telom prechádza elektrický prúd. Striedavý prúd je všeobecne trikrát 
nebezpečnejší ako jednosmerný. Jednosmerný prúd sa prejavuje elektrotermickými účinkami, 
ktorých dôsledkom je poškodenie tkaniva. Striedavý prúd sa prejavuje patofyziologickými 
účinkami (silné svalové sťahy, kŕče). Účinky prúdu závisia od prostredia. Napätie 230 V pri 
suchom prostredí a suchej pokožke môže byť pocítené len ako potrasenie no pri vlhkom 
prostredí a spotenej pokožke môže zapríčiniť smrť. 

Pre závažnosť dôsledkov úrazu elektrickým prúdom je rozhodujúce, ktorými časťami 
ľudského tela prúd prechádza, či sú ním zasiahnuté a poranené životne dôležité orgány. 
Najnebezpečnejšia je vertikálna cesta idúca osou tela „ľavá ruka – pravá noha“, nasleduje 
„pravá ruka – ľavá ruka“ a „pravá ruka – ľavá noha“. Pri nich je vysoký výskyt zastavenia 
dýchania a fibrilácie srdcových komôr. Na povrchu tela sa objavujú vstupné a výstupné 
znamienka vo forme drobných bodov podobných bodným ranám sfarbených metalizáciou 
z prúdovodiča cez rozsiahle popáleniny až po zuhloľnatenie časti tela. 

Z hľadiska účinkov elektrického prúdu v závislosti na dobe trvania jeho prechodu telom 
je možné stanoviť niekoľko prúdových pásiem. 
- Pásmo 1 – pásmo úplnej bezpečnosti zahŕňa prúdy do 0,5 mA . Prúdy nepredstavujú 

žiadne účinky na ľudský organizmus, ktorý na ne obvykle nereaguje. 
- Pásmo 2 – pásmo znesiteľnosti elektrického prúdu. Zahŕňa prúdy od 0,5 mA do približne 

25 mA (v závislosti od doby trvania prechodu prúdu telom). Prúdy v tomto pásme 
obvykle nespôsobujú škodlivé patofyziologické účinky. Organizmus ich vníma ako 
nepríjemné pocity (jemné brnenie v svalstve, mravčenie apod.). Človek môže svojou 
vôľou ovládať svoje zmysly. 

- Pásmo 3 – pásmo nebezpečnosti. Zahŕňa prúdy 25 – 30 mA, ktoré ak prechádzajú cez 
organizmus viac ako 2 sekundy spôsobujú kŕčové svalové reakcie a dýchacie problémy 
avšak zatiaľ bez fibrilácie srdcového svalu. 
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Pri činnostiach vykonávaných na zariadeniach v objektoch triedy B sa požaduje prax  

- na zariadeniach skupiny E1 – 5 rokov (VŠ), 7 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E2 – 4 roky (VŠ), 6 rokov (ÚSO), 
- na zariadeniach skupiny E4 a E5 – 3 roky (VŠ), 5 rokov (ÚSO). 

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch v objektoch triedy A a B1 sa 
požaduje prax 2 roky (ÚSO) a 1 rok (VŠ). 

Pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch v objektoch triedy B sa požaduje 
prax 3 roky (ÚSO) a 2 roky (VŠ). 
 
Ohrozenie človeka elektrickým prúdom 

Ohrozenie, ku ktorému dochádza pri kontakte ľudského tela s časťou zariadenia, ktorá 
je pod napätím a telom prechádza elektrický prúd. Striedavý prúd je všeobecne trikrát 
nebezpečnejší ako jednosmerný. Jednosmerný prúd sa prejavuje elektrotermickými účinkami, 
ktorých dôsledkom je poškodenie tkaniva. Striedavý prúd sa prejavuje patofyziologickými 
účinkami (silné svalové sťahy, kŕče). Účinky prúdu závisia od prostredia. Napätie 230 V pri 
suchom prostredí a suchej pokožke môže byť pocítené len ako potrasenie no pri vlhkom 
prostredí a spotenej pokožke môže zapríčiniť smrť. 

Pre závažnosť dôsledkov úrazu elektrickým prúdom je rozhodujúce, ktorými časťami 
ľudského tela prúd prechádza, či sú ním zasiahnuté a poranené životne dôležité orgány. 
Najnebezpečnejšia je vertikálna cesta idúca osou tela „ľavá ruka – pravá noha“, nasleduje 
„pravá ruka – ľavá ruka“ a „pravá ruka – ľavá noha“. Pri nich je vysoký výskyt zastavenia 
dýchania a fibrilácie srdcových komôr. Na povrchu tela sa objavujú vstupné a výstupné 
znamienka vo forme drobných bodov podobných bodným ranám sfarbených metalizáciou 
z prúdovodiča cez rozsiahle popáleniny až po zuhloľnatenie časti tela. 

Z hľadiska účinkov elektrického prúdu v závislosti na dobe trvania jeho prechodu telom 
je možné stanoviť niekoľko prúdových pásiem. 
- Pásmo 1 – pásmo úplnej bezpečnosti zahŕňa prúdy do 0,5 mA . Prúdy nepredstavujú 

žiadne účinky na ľudský organizmus, ktorý na ne obvykle nereaguje. 
- Pásmo 2 – pásmo znesiteľnosti elektrického prúdu. Zahŕňa prúdy od 0,5 mA do približne 

25 mA (v závislosti od doby trvania prechodu prúdu telom). Prúdy v tomto pásme 
obvykle nespôsobujú škodlivé patofyziologické účinky. Organizmus ich vníma ako 
nepríjemné pocity (jemné brnenie v svalstve, mravčenie apod.). Človek môže svojou 
vôľou ovládať svoje zmysly. 

- Pásmo 3 – pásmo nebezpečnosti. Zahŕňa prúdy 25 – 30 mA, ktoré ak prechádzajú cez 
organizmus viac ako 2 sekundy spôsobujú kŕčové svalové reakcie a dýchacie problémy 
avšak zatiaľ bez fibrilácie srdcového svalu. 

- Pásmo 4 – pásmo nebezpečnosti. Zahŕňa prúdy a ich časové pôsobenie prekračujúce 
hranice pásma 3. Môžu nastať fibrilácie a nebezpečné patologické javy ako zástava 
dýchania a ťažké popáleniny.  
Pôsobenie elektrického prúdu na človeka je predmetom sústavného výskumu od začiatku 

tridsiatich rokov dvadsiateho storočia. Pôvodný názor, že medza znesiteľnosti elektrického 
prúdu je jednoduchou závislosťou intenzity prúdu na dobe, počas ktorej tento prúd na človeka 
pôsobí, bol koncom šesťdesiatich rokov upravený uverejnením výsledkov rozsiahleho 
výskumu fibrilačného prahu. Tento výskum ukázal význam srdcovej periody a jej 
vulnerabilnej (zraniteľnej) fáze.  

Bolo zistené, že odpor ľudského tela, ktorý je v kľudnom stave približne 5000 ohmov, sa 
pôsobením napätia samovoľne znižuje. Toto znižovanie je výrazné už pri napätí 50 V, kedy 
pokožka, ktorá tvorí nedokonalý izolačný obal tela, stráca túto schopnosť. Odpor ľudského 
tela pri pôsobení napätia 220 V má hodnotu odporu v rozmedzí 500 až 2000 ohmov 
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Vulnerabilná fáza trvá u človeka asi 0,2 sekundy. Krátkodobý prúdový náraz, schopný 
vyvolať fibrilácie, musí mať intenzitu aspoň 1 A, čo s ohľadom na odpor ľudského tela môže 
vyvolať len vysoké napätie. To potvrdzujú i známe úrazy ľudí výbojom kondenzátorov alebo 
úderom blesku. Pri viacnásobnom zásahu vulnerabilnej fáze, tzn. pri dlhšom trvaní 
nebezpečného prúdu, je pre vyvolanie fibrilácie postačujúca podstatne nižšia intenzita prúdu. 
Preto dochádza k poklesu fibrilačného prahu, ak je doba pôsobenia prúdu dlhšia ako jedna 
perióda, ktorá u človeka trvá priemerne 0,8 s. Srdcový cyklus predstavuje teda prirodzenú 
hranicu nebezpečenstva  úrazu od elektrického prúdu pri nízkom napätí s prihliadnutím na 
dobu trvania úrazového prúdu.   
 
Ochrana doplnkovou izoláciou 

Ochrana spočívajúca vo vybavení elektrického zariadenia izolačným stanovišťom 
(napr. izolačným kobercom) alebo v použití ochranných prostriedkov (vypínacích tyčí, 
dielektrických ochranných rukavíc apod.). Doplnková izolácia nie je dostačujúcou ochranou 
pre osoby bez príslušnej elektrotechnickej kvalifikácie, preto ju možno pri neživých 
elektrických zariadeniach použiť iba na doplnenie základnej ochrany na ochranu zvýšenú 
v miestach, ktoré sú neprístupné osobám bez kvalifikácie. 
 
Ochrana elektrických zariadení pred prepätím 

Technické opatrenia určené na ochranu zariadení pred účinkami prepätia. Ochrana si 
vyžaduje splnenie nasledovných podmienok: 
− vyhotovenie pospájania, 
− uvedenie na rovnaký potenciál všetkých vodivých neživých častí, 
− použitie prepäťových ochrán, 
− správnu koordináciu ochrán. 

Poruchové prúdy, ktoré vznikajú pri prepätiach, sa odvádzajú paralelnými vodivými 
cestami tak, aby sa znížila ich hodnota vo vodičoch inštalácie. 
 
Ochrana elektrickým oddelením 

Ochrana v zásade zhodná s ochranou oddelením obvodov. Princípom je skutočnosť, že 
táto ochrana pretvára napájaciu sieť s uzemneným uzlom zdroja (TN, TT) na sieť 
izolovanú (IT). Týmto riešením pri dodržaní ďalších podmienok prestáva byť nebezpečným 
priamy jednopólový dotyk so živou časťou. Napätie elektricky oddeleného obvodu nesmie 
prekročiť 500 V.  
  
Ochrana izolovaním živých častí 

Ochrana spočívajúca v zabezpečení živých častí izoláciou, ktorá znemožní nebezpečný 
dotyk živých častí zariadenia. Izolácia musí byť primerane odolná voči mechanickému, 
chemickému a tepelnému namáhaniu v prevádzke. Izoláciu možno odstrániť len jej fyzickým 
zničením. 

Základná izolácia (podľa predchádzajúcej terminológie izolácia „pracovná“) tvorená 
lakovaním, smaltovaním, vrstvou oxidov apod. sa nepovažuje za izoláciu v zmysle ochrany 
pred nebezpečným dotykovým napätím. Preto elektrické zariadenie chránené ochrannou 
izoláciou musí vyhovovať podmienkam pre dvojitú izoláciu tvorenú kombináciou izolácie 
základnej a prídavnej. Dvojitú izoláciu možno nahradiť rovnocennou  zosilnenou izoláciou. 
Základná izolácia musí zabezpečiť funkčnosť zariadenia i pri prípadných prepätiach v sieti. 

Elektrické zariadenia s dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou sú z hľadiska ochrany 
zariadeniami „triedy ochrany II“. 
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Ochrana krytmi alebo prepážkami 

Konštrukčné opatrenia určené na to, aby zabraňovali akémukoľvek dotyku so živými 
časťami. Kryt je súčasťou elektrického predmetu. Krytie je medzinárodne označované 
symbolom IP (tzv. IP kódom), ktorý určuje stupne ochrany krytom  pred dotykom 
nebezpečných častí, pred vniknutím pevných cudzích telies alebo pred vniknutím vody a 
ktorý poskytuje aj ďalšie informácie súvisiace s touto ochranou 

Živé časti musia byť chránené krytmi alebo umiestnené za prepážkami, zabezpečujúcimi 
stupne ochrany aspoň IP 2X alebo IP XXB. Ľahko prístupné vodorovné kryty musia 
poskytovať stupeň ochrany aspoň IP 4X alebo IP XXD. Pri súčiastkach, kde nie je možné 
tieto požiadavky splniť (objímky žiaroviek, zásuvky, poistkové hlavice apod.), musí byť 
krytie nahradené vhodnými opatreniami proti náhodnému dotyku, prípadne osobitným  
poučením osôb vykonávajúcich obsluhu týchto zariadení. Kryty, ich časti alebo prepážky 
môžu byť odstrániteľné iba s pomocou osobitného nástroja, alebo po odpojení napájania 
živých častí, pred dotykom ktorých kryty alebo prepážky chránia. Napájanie sa môže obnoviť 
iba po opätovnom správnom uzatvorení krytom alebo umiestnení prepážky.  
 
Ochrana malým napätím 

Ochrana, ktorá chráni pred úrazom elektrickým prúdom tým, že používa napätie, pri 
ktorom elektrický prúd vzniknutý pri priamom dotyku je pod prahom vnímania. Táto 
ochrana sa považuje za najbezpečnejšiu, pretože zabraňuje vzniku nebezpečného dotykového 
napätia.. Ak je obvod napájaný zo zdroja s ochranným oddelením (napr. bezpečnostný 
ochranný transformátor) a izolovaný od zeme, je to tzv. „ochrana malým napätím SELV“, ak 
je obvod jedným pólom spojený so zemou, je to tzv. „ochrana malým napätím PELV“. 

Ochrana malým napätím SELV a PELV sa používa  nielen pri elektrických zariadeniach 
v osobitne nebezpečných priestoroch, ale aj pre zdravotnícke prístroje určené pre priamy 
kontakt s telom pacienta  a pre detské hračky. Veľkosť bezpečného malého napätia preto 
závisí od účelu použitia zariadenia. Napr. pri elektrických spotrebičoch určených pre 
bezpečné priestory môže byť hodnota malého napätia pri dotyku až do 50 V, v obvodoch 
dátových zariadení je to hodnota do 5 V a pri niektorých zdravotníckych prístrojoch môže byť 
bezpečnou hodnotou len niekoľko desatín voltu. Zdrojom bezpečného malého napätia SELV 
PELV môžu byť: 
- bezpečnostný ochranný transformátor, 
- motorgenerátor, 
- elektrochemický zdroj, 
- generátor poháňaný spaľovacím motorom, 
- elektronické zdroje. 

Ochrana malým napätím SELV 
Predstavuje jednu z najdokonalejších ochrán tým, že zabezpečuje galvanické oddelenie 

pre preniknutie cudzích napätí do obvodu. Sieť SELV je neuzemnená a jej vodiče musia byť 
spoľahlivo oddelené od vodičov iných obvodov, a to na úrovni dvojitej izolácie nielen pri 
zdroji, ale izolačnou bariérou musí byť obklopený prakticky celý obvod. 

Bezpečné hodnoty malých napätí SELV sú do 25 V striedavého napätia a 60 
V jednosmerného napätia. Izolačná prepážka chrániaca živé časti pred dotykom musí byť 
skúšaná napätím 500 V. 

Ochrana malým napätím PELV 
Sieť s malým napätím PELV má jeden z vývodov uzemnený. Dôvodom pre to je napr. 

jednopólové uzemnenie ovládacích obvodov pri pracovných strojoch je schopné zabrániť 
nežiadúcej funkcii spustenia chodu stroja pri dvojpólovom zemnom spojení. Uzemnenie 
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obvodu PELV možno dosiahnuť vhodným pripojením na ochranný vodič primárneho obvodu 
inštalácie. 

Ochrana pred dotykom živých častí sa musí zabezpečiť krytmi alebo prepážkami 
zaisťujúcimi stupeň ochrany aspoň IP 2X alebo IP XX.B, alebo izoláciou, ktorá odoláva 
striedavému napätiu s efektívnou hodnotou 500 V počas 1 minúty. 

Ochrana pred dotykom živých častí PELV nie je potrebná, ak je zariadenie vo vnútri 
budovy, kde sa nachádzajú súčasne prístupné neživé časti a cudzie vodivé časti pripojené 
k tomu istému uzemňovaciemu systému a menovité napätie nepresahuje 25 V pri striedavom 
napätí a 60 V pri jednosmernom napätí, ak sa zariadenie používa iba v suchom prostredí a 
nepredpokladá sa dotyk s väčšou plochou ľudského tela. Vo všetkých ostatných prípadoch je 
hodnota malého napätia PELV 6 V pri striedavom napätí a 15 V pri jednosmernom napätí.  
 
Ochrana napäťovým chráničom 

Spôsob ochrany vypínačom určeným na ochranu pred nebezpečným dotykovým 
napätím (spravidla je vybavený aj tepelnou ochranou). Ak sa na vodivej neživej časti 
spotrebiča vyskytne napätie vyššie ako je dovolené dotykové napätie, napäťový chránič 
okamžite odpojí poškodený spotrebič od zdroja napätia. Po dobu trvania poruchy a výskytu 
napätia na kostre spotrebiča nie je možné spotrebič znovu pripojiť na zdroj.  
 
Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním 

Ochrana založená na princípe vyrovnania možných rozdielov potenciálov medzi 
neživými vodivými časťami navzájom, a tým sa zabráni výskytu nebezpečného dotykového 
napätia. Sústava miestneho pospájania nesmie byť elektricky spojená so zemou cez neživé 
časti elektrického alebo cudzieho zariadenia. Pri tejto ochrane musí byť zabezpečené, aby sa 
osoby vstupujúce do miesta chráneného miestnym pospájaním nemohli dostať do styku 
s nebezpečným rozdielom potenciálov, najmä ak je vodivá, od zeme izolovaná podlaha 
spojená s neuzemneným pospájaním. 
 
Ochrana nevodivým okolím 

Ochrana, ktorej cieľom je zabrániť súčasnému dotyku častí, na ktorých môže vzniknúť 
v dôsledku porušenia základnej izolácie živých častí rôzny potenciál. Podmienky ochrany 
nevodivým okolím sú: 
- neživé vodivé časti musia byť od seba vzdialené tak, aby ich nebolo možné súčasne 

dotykom preklenúť, 
- steny a podlaha musia byť izolačné, 
- odpor izolujúcich podláh a stien nesmie byť menší ako 50 kohmov pri menovitom napätí 

do 500 V, 
- v priestore s nevodivým okolím sa nesmie nachádzať ochranný vodič. 
- Pri splnení uvedených podmienok je možné používať aj elektrické zariadenia triedy 0. 
 
Ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja 

Založená na princípe napájania obvodov (najmä v elektronických a v oznamovacích 
zariadeniach) z tzv. mäkkých zdrojov a obvodov  obsahujúcich kondenzátory  väčších kapacít, 
schopných udržať po určitú dobu náboj. Energia mäkkých zdrojov pri dotyku človeka rýchlo 
poklesne pod prah vnímania elektrického prúdu človekom. 

Ustálený prúd medzi časťami súčasne prístupnými dotyku prechádzajúci činným 
odporom 2000 ohmov nesmie prekročiť striedavú hodnotu 3,5 mA, alebo jednosmernú 
hodnotu 10 mA.  
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Ochrana oddelením obvodov 

Ochrana spočívajúca vo vyhotovení oddeleného prúdového obvodu, ktorý je dokonale 
izolovaný od obvodu rozvodnej siete. Spotrebič konštruovaný na prevádzkové nízke napätie 
sa nepripája priamo na sieť ale cez bezpečnostný oddeľovací transformátor s vinutím 1 : 1. 
Vytvorí sa tým vlastná izolovaná sieť oddelená od ostatnej siete a od zeme. Dvojpólový dotyk 
je nebezpečný. Na jeden transformátor sa môže pripojiť iba jeden spotrebič. Kostra spotrebiča 
sa nesmie spájať so zemou ani s ochrannou sústavou apod. 
 
Ochrana polohou 

Umiestnenie živých elektrických časti do takej vzdialenosti, aby ich dotyk z miesta 
obsluhy bol vylúčený bez použitia osobitných pomôcok. Musia sa dodržať najmenšie 
dovolené výšky a vodorovné vzdialenosti od stanoviska (obsluhy). Vzdialenosti dosahu ruky 
od živých častí sa určujú podľa kategórie napätia (VN, NN) a od situovania zariadenia vo 
vonkajších alebo vnútorných priestoroch. 

Ak je prístupné miesto vo vodorovnom smere obmedzené prekážkou (zábradlie, drôtené 
pletivo apod.), ktorá poskytuje stupeň ochrany nižší ako IP 2X alebo IP XX B, dosah ruky sa 
určuje od tejto prekážky.  
 
Ochrana pospájaním 

Vzájomné pospájanie všetkých neživých častí zariadení, ktoré sa majú chrániť a ktoré 
sa tiež vodivo spoja so všetkými kovovými časťami okolia nachádzajúcimi sa v blízkosti 
chránených častí. Táto ochrana sa tiež nazýva aj ochranou uvedením na rovnaký potenciál. 
Možno ňou zabrániť úrazu vtedy, ak sa na niektorom z chránených predmetov vyskytne 
nebezpečné dotykové napätie. Ochrana pospájaním sa nepovažuje za postačujúcu ochranu, a 
preto sa môže použiť iba v spojení s inou ochranou. 

Pre účely ochrany sa rozlišujú  tri stupne pospájania: hlavné, doplnkové a pospájanie pri 
podružnom rozvádzači. 

Hlavné pospájanie: 
V každom objekte musí byť inštalované hlavné pospájanie, ktorého základom je hlavná 

(ekvipotenciálna) svorka, na ktorú sa musia pripojiť: 
- hlavný ochranný vodič, 
- hlavný uzemňovací vodič, 
- vodivé časti prichádzajúce do objektu (potrubia, kovové plášte telekomunikačných káblov 

ai.), 
-  rozvody potrubia v budove (voda, plyn, ústredné vykurovanie, klimatizácia), 
- kovové konštrukčné časti a iné kovové materiály budovy. 
 

Doplnkové pospájanie 
Jeho cieľom je vylúčiť stav, ktorý by mohol nastať pri poruche na vzdialenejšom mieste 

od hlavného pospájania, kedy by bol ochranný vodič po určitý čas zaťažený vyšším 
skratovým prúdom, s následným dotykovým napätím s nebezpečnými parametrami. 

Doplnkové pospájanie je určené na spojenie s ochranným vodičom všetkých na mieste 
dostupných neživých vodivých častí prístupných dotyku, ako sú: 
- všetky neživé časti pripevnených elektrických zariadení, 
- vodivé časti neelektrických zariadení (potrubia, ústredné vykurovanie), 
- hlavné kovové armatúry. 
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Pospájanie pri podružnom rozvádzači 
Pospájanie odstráni vo svojej zóne (prevádzka, byt) na upevnených predmetoch dotykové 

napätie vyvolané cudzou poruchou. Ide o prepojenie neživých vodivých častí prístupných 
dotyku s ochrannou zbernicou PE v podružnom rozvádzači. 
 
Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 

Elektrický predmet triedy ochrany II chráni pred nebezpečným dotykom ako živé, tak i 
neživé časti. Je to univerzálna ochrana, ktorej účelom je zabrániť výskytu nebezpečného 
dotykového napätia na prístupných častiach elektrického zariadenia pri porušení základnej 
izolácie. Táto ochrana sa zabezpečuje: 
- pri typovo odskúšaných (vyrobených) elektrických zariadeniach triedy ochrany II 

s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou alebo izolačne úplne krytými vyrábanými celkami, 
- prídavnou izoláciou vykonanou až v priebehu montáže elektrického zariadenia 

vybaveného len základnou izoláciou, s cieľom aby sa dosiahla rovnocenná bezpečnosť 
tohoto zariadenia zodpovedajúca izolácii dvojitej, 

- zosilnenou izoláciou neizolovaných živých častí elektrického zariadenia vykonanou 
v priebehu montáže, ktorá musí poskytovať rovnocennú bezpečnosť ako dvojitá izolácia.   

 
Ochrana pred účinkami elektromagnetických polí 

Opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať s cieľom predísť nepriaznivým následkom 
účinkov elektromagnetických polí (→ Účinok eletromagnetického poľa, Limitné hodnoty 
elektromagnetického žiarenia) a pritom rešpektovať referenčné úrovne. Tieto obmedzenia sa 
vzťahujú na indukovanú prúdovú hustotu, veľkosť dotykového prúdu, expozíciu elektrickým 
a magnetickým poľom. 

Pre práce a pracoviská s  elektromagnetickým žiarením platia nasledovné požiadavky: 
− zariadenia a zdroje s vysokými a veľmi vysokými frekvenciami môžu obsluhovať len 

zamestnanci, ktorí boli prevádzkovateľom poučení o povahe práce, oboznámení 
s prevádzkovým poriadkom a sú na výkon tejto činnosti zdravotne spôsobilí,  

− zariadenie musí byť zabezpečené proti manipulácii nepovolenými osobami. Tam, kde nie 
je možné vylúčiť riziko expozície pracovníkov nad limitné hodnoty, musia sa pracovníci 
chrániť nariadenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.  

− miesta (oblasti alebo pásma), v ktorých úroveň elektromagnetického poľa môže byť 
vyššia, ako je prípustná, musia byť zreteľne označené výstrahou. Tieto miesta musia mať 
ustanovený zodpovedajúci režim. Zdroje sa musia udržiavať v bezchybnom stave a je 
potrebné sledovať účinnosť tieniacich krytov a iných ochranných opatrení.  
Prevádzkovatelia zdrojov sú povinní viesť záznamy o pobyte jednotlivých pracovníkov 

na týchto pracoviskách a miestach a tieto záznamy uchovávať 20 rokov. Pred začatím 
prevádzky sú povinní prevádzkovatelia zdrojov vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť 
ho na schválenie príslušnému orgánu dozoru nad ochranou zdravia. Skúšanie zdrojov 
elektromagnetického žiarenia sa vykonáva pred ich uvedením do prevádzky a najmenej raz za 
tri roky od ich uvedenia do prevádzky alebo pri ich úprave alebo oprave, pri zmene prevádzky 
alebo pri zmene uskutočnenej v okolí zdroja elektromagnetického žiarenia. 

Negatívne pôsobenie elektromagnetických polí a dotykových prúdov je možno upravovať 
nasledovne: 
- úprava zdrojov z dôvodu zoslabenia polí alebo úprava objektov z hľadiska možnosti 

zníženia dotykových prúdov, použiť tiež možno vhodné izolačné rukavice, 
- inštalácia tienenia medzi zdrojom a osobou, 
- vylúčenie prístupu do oblastí intenzívneho poľa alebo k objektom nachádzajúcim sa 

v týchto poliach. 
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Úprava zdroja sa môže uskutočniť napr. tak, že sa všetky vodiče jedného elektrického 
obvodu inštalujú tesne vedľa seba (nakoľko je to možné). 

Dotykové prúdy možno eliminovať elektrickým uzemnením objektov alebo ich 
izolačným krytím. 

Kovové tienenia sú veľmi účinné proti nízkofrekvenčnému poľu (→ Faradayová klietka) 
a ich významné zníženie sa dá dosiahnuť aj niektorými nekovovými tieneniami. Vodivé 
obleky sú účinné proti elektrickým poliam. 

Jedno zo základných opatrení na ochranu pred elektromagnetickým žiarením s vysokými 
a veľmi vysokými frekvenciami je tienenie pracovného miesta. Používa sa vtedy, keď 
podmienky výrobného procesu nedovoľujú bezprostredne znížiť vyžarovanie alebo tieniť 
zdroj. Ako materiál na tienenie pracovného miesta pred vysokofrekvenčným žiarením sa 
používa plech hrúbky min. 0,5 mm alebo kovové pletivo s hrúbkou drôtu 0,1 až 1 mm a 
veľkosťou ôk 1 až 10 mm. Na tienenie pred žiarením s veľmi vysokou frekvenciou sa používa 
kompaktné alebo sieťové kovové tienenie a tienenie z pohlcujúcich materiálov. Kovové 
tienenie musí byť uzemnené. Pohlcujúce materiály majú mať hrúbku asi jednej tretiny 
najväčšej vlnovej dĺžky meranej vo vzduchu. 

Základné opatrenie na ochranu pred elektromagnetickým žiarením s vysokými a veľmi 
vysokými frekvenciami je tienenie zdrojov žiarenia. Tienenie zdrojov žiarenia môže byť 
viacstupňové a obsahuje tienenie oscilačného obvodu, tienenie pracovných obvodov alebo  
zariadenia ako celku. Používajú sa obdobné materiály ako na tienenie pracovného miesta. 

Jedným zo základných opatrení na ochranu pred elektromagnetickým žiarením je miestne 
ochranné tienenie. Používa sa vtedy, keď nie je možné dôsledné aplikovanie tienenia zdrojov 
žiarenia alebo pracovného miesta. Ochranným miestnym tienením sa chránia jednotlivé časti 
tela. Ako materiál sa na ochranné miestne tienenie používa plech hrúbky aspoň 0,5 mm, alebo 
kovové sito s hrúbkou drôtu 0,1 až 1 mm a veľkosťou ôk 1 až 10 mm. Toto tienenie musí byť 
dokonale vodivo spojené s uzemnenou kostrou generátora. 

 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

Ochrana plní nasledovné funkcie: 
- ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí, 
- ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí, 
- ochrana pred tepelnými účinkami, 
- ochrana pred nadprúdom, 
- ochrana pred prepätím, 
- ochrana pred škodlivým pôsobením na iné zariadenia. 

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí je ochrana pred nebezpečenstvom, 
ktoré môže nastať pri dotyku so živými časťami inštalácie. Môže sa vykonať: 
- zabránením prechodu prúdu telom, 
- obmedzením prúdu, ktorý môže prechádzať telom na hodnotu menšiu ako je prúd, ktorý 

môže spôsobiť úraz (tzn. 10 mA/AC, resp. 25 mA/DC). 
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí je ochrana pred nebezpečenstvom, 

ktoré môže nastať pri dotyku s neživými časťami inštalácie, ktoré môžu byť pri poruche pod 
napätím. Môže sa vykonať: 
- zabránením prechodu prúdu telom, 
- obmedzením poruchového prúdu, ktorý môže prechádzať telom na hodnotu menšiu ako je 

prúd, ktorý môže spôsobiť úraz (tzn. 10 mA/AC, resp. 25 mA/DC). 
- samočinným odpojením napájania v stanovenom čase pri výskyte poruchy, ktorá by 

v prípade dotyku neživých častí osobami mohla byť príčinou prechodu prúdu telom 
rovným alebo väčším ako je prúd spôsobujúci úraz (rýchlosť odpojenia do 0,4 sek.). 



 456

Ochrana pred tepelnými účinkami si vyžaduje aby elektrická inštalácia bola usporiadaná 
tak, aby vplyvom teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia 
horľavých materiálov. Počas normálnej prevádzky elektrického zariadenia nesmú byť osoby 
vystavené nebezpečenstvu popálenia apod. 

Ochrana pred nadprúdom predstavuje, že osoby sa musia chrániť pred poranením a 
majetok pred poškodením v dôsledku pôsobenia nadprúdu (elektromechanické sily, zvýšená 
teplota), ktorý by mohol vzniknúť v pracovných vodičoch. Táto ochrana sa môže vykonať: 
- samočinným odpojením pri výskyte nadprúdu predtým, ako tento nadprúd dosiahne 

nebezpečnú hodnotu (so zohľadnením času jeho trvania), 
- obmedzením najvyššieho nadprúdu na bezpečnú hodnotu a bezpečný čas trvania. 

Ochrana pred prepätím predstavuje, že osoby sa musia chrániť pred poranením a majetok 
pred nebezpečnými účinkami vzniknutými poruchou medzi živými časťami obvodov 
napájaných rozdielnymi napätiami a pred nadmernými (zvýšenými) napätiami, ktoré môžu 
vzniknúť ako dôsledok atmosférických javov, pri spínacích pochodoch apod. 

Ochrana pred škodlivým pôsobením na iné zariadenia predstavuje ochranu pred 
akýmkoľvek škodlivým pôsobením na iné zariadenia, pred zhoršovaním napájania počas 
normálnej prevádzky vrátane spínacích operácií (elektrická kompatibilita). Činiteľmi, ktoré 
môžu mať nepriaznivý vplyv sú napr. nárazový prúd, kompenzácia nepriaznivého účinníka, 
asymetrické zaťaženie, vznik vyšších harmonických.   

Spôsoby ochrany je možné členiť na tri skupiny: 
1) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke. 

Sú to ochrany so zamedzením (znemožnením) dotyku so živými časťami: 
- ochrana izolovaním živých častí, 
- ochrana krytmi, alebo prepážkami, 
- ochrana zábranou  (prekážkami), 
- polohou (umiestnením mimo dosahu), 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi. 

2) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri dotyku živých i neživých častí 
Sú to ochrany s obmedzením telového prúdu na bezpečnú hodnotu pri dotyku živých i 

neživých častí. Ich cieľom je dosiahnuť, aby prúd prechádzajúci telom nepresahoval hodnotu 
prahu vnímania. Patria sem: 
- ochrana malým napätím SELV a PELV, 
- ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja. 
3) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri výskyte poruchy 

Sú to ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche včasným samočinným odpojením 
vadnej časti od zdroja. Patria sem: 
- ochrana samočinným odpojením napájania, 
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II, alebo rovnocennou izoláciou,  
- ochrana nevodivým okolím, 
- ochrana neuzemneným miestnym pospájaním, 
- ochrana elektrickým oddelením. 
 
Ochrana prúdovým chráničom 

Ochrana založená na princípe funkcie súčtového prúdového transformátora, cez ktorý 
sa vedú všetky prívody k chránenému elektrickému spotrebiču. Za normálneho 
prevádzkového stavu je geometrický súčet pritekajúcich a odtekajúcich prúdov nulový. 
V prípade poruchy (napr. skratu) sa tento rovnovážny stav poruší a v prúdovom 
transformátore sa indukuje napätie, ktoré je impulzom na okamžité vypnutie chráneného 
zariadenia zo siete na všetkých póloch. 
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Použitie prúdového chrániča dopĺňa niektoré ochrany pred dotykom živých častí. Jej 
účelom je zlepšiť iné opatrenia proti vzniku úrazu elektrickým prúdom v prípade zlyhania 
týchto opatrení alebo v prípade nepozornosti človeka (rozbitie krytu, porušenie zábrany, vodič 
chránený polohou spadnutý na zem, zasunutie vodivého predmetu do zásuvky apod.). 

Táto ochrana sa považuje za doplnkovú za predpokladu, že je použitý chránič 
s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.  
 
Ochrana samočinným odpojením napájania 

Funkciou ochrany je včas odpojiť elektrické zariadenie od zdroja, ak sa v prípade 
poruchy vyskytne nedovolené dotykové napätie na neživej vodivej časti tohoto zariadenia. 
Odpojenie vykoná vhodný ochranný prístroj, ktorým môže byť poistka, istič alebo chránič 
(prúdový, napäťový) inštalovaný na všetkých druhoch sietí (TN, TT a IT) s frekvenciou 15 až 
1000 Hz. 

Pri výskyte dotykového napätia, ktorého hodnota je vyššia ako hodnota dohodnutého 
medzného dotykového napätia tzn. 50 V, pri menovitom napätí siete 230 V je stanovený 
maximálny čas odpojenia 0,4 s. Pri správne určenej ochrane samočinným odpojením 
napájania, musí byť napájanie spotrebiča odpojené najbližším predradeným ochranným 
prístrojom v čase do 0,4 s, čo na osobe, ktorá je v čase poruchy rukou v kontakte s neživou 
časťou spotrebiča, nevyvolá nebezpečné patofyziologické účinky. 

 
Všeobecné požiadavky na ochranu samočinným odpojením napájania: 

a) Požiadavky (odporúčania) na uzemnenie a ochranné vodiče: 
Neživé vodivé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič. Neživé časti súčasne prístupné 
dotyku sa musia pripojiť na tú istú uzemňovaciu sústavu (→ Uzemňovacia sústava). Odpor 
uzemnenia neutrálneho bodu zdroja nemá byť väčší ako 5 ohmov. Ak v sťažených pôdnych 
podmienkach nie je obvyklými prostriedkami možné dosiahnuť túto hodnotu, je prípustný aj 
väčší odpor uzemnenia, najviac však 15 ohmov. Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN 
všetkých vedení odchádzajúcich z transformovne, vrátane uzemneného neutrálneho bodu 
zdroja pre siete s menovitým napätím 230 V nesmie byť väčší ako 2 ohmy. Vodič PEN v sieti 
TN-C sa musí uzemniť alebo samostatným uzemňovačom alebo spojiť s uzemňovacou 
sústavou okrem neutrálneho bodu zdroja ešte v týchto miestach: 
1) vo vonkajšom obvode: 

- pri vonkajšom nadzemnom vedení každých 500 m na hodnotu 15 ohmov, 
- v neutrálnom bode zdroja a na konci vedení na hodnotu 5 ohmov, 
- pri odbočkách dlhších ako 200 m na ich koncoch na hodnotu do 5 ohmov, 
- na konci káblového vedenia dlhšieho ako 200 m od miesta predchádzajúceho 

uzemnenia na hodnotu do 5 ohmov, 
- pri prípojkových skriniach (napr. hlavných domových prípojkách), ak sú vzdialené od 

najbližšieho miesta uzemnenia viac ako 100 m na hodnotu do 5 ohmov, 
2) vo vnútornom obvode: 

- v objektoch s vlastným transformátorom vždy pri hlavnom rozvádzači na hodnotu do 
5 ohmov, 

- v objektoch bez vlastného transformátora, ak je hlavný rozvádzač pripojený na sieť od 
najbližšieho uzemnenia viac ako 100 m na hodnotu do 5 ohmov, 

- v podružných rozvádzačoch, ak sú vzdialené viac ako 100 m od najbližšieho miesta 
uzemnenia na hodnotu do 5 ohmov, 

- na konci odbočiek dlhších ako 200 m od miesta predchádzajúceho uzemnenia na 
hodnotu do 5 ohmov. 

b) Požiadavky (odporúčania) na pospájanie: 
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Rozlišujú sa tri stupne pospájania: hlavné, doplnkové a pospájanie pri podružnom 
rozvádzači. 
1)    Hlavné pospájanie: 

V každom objekte musí byť inštalované hlavné pospájanie, ktorého základom je hlavná 
(ekvipotenciálna) svorka, na ktorú sa musia pripojiť: 
- hlavný ochranný vodič, 
- hlavný uzemňovací vodič, 
- vodivé časti prichádzajúce do objektu (potrubia, kovové plášte telekomunikačných 
káblov a i.), 
-  rozvody potrubia v budove (voda, plyn, ústredné vykurovanie, klimatizácia), 
-  kovové konštrukčné časti a iné kovové materiály budovy. 

2)   Doplnkové pospájanie 
Jeho cieľom je vylúčiť stav, ktorý by mohol nastať pri poruche na vzdialenejšom mieste 
od hlavného pospájania, kedy by bol ochranný vodič po určitý čas zaťažený vyšším 
skratovým prúdom, s následným dotykovým napätím s nebezpečnými parametrami. 
Doplnkové pospájanie je určené na spojenie s ochranným vodičom všetkých na mieste 
dostupných neživých vodivých častí prístupných dotyku, ako sú: 
− všetky neživé časti pripevnených elektrických zariadení, 
− vodivé časti neelektrických zariadení (potrubia, ústredné vykurovanie), 
− hlavné kovové armatúry. 

3)   Pospájanie pri podružnom rozvádzači 
Pospájanie odstráni vo svojej zóne (prevádzka, byt) na upevnených predmetoch dotykové 
napätie vyvolané cudzou poruchou. Ide o prepojenie neživých vodivých častí prístupných 
dotyku s ochrannou zbernicou PE v podružnom rozvádzači. 

c) Požiadavky (odporúčania) na odpojenie napájania: 
Pri odpojení napájania musí byť splnené: 
- ochranný prvok v prípade poruchy medzi živou a neživou časťou musí samočinne odpojiť 

napájanie chráneného obvodu alebo zariadenia v dostatočne krátkom čase (podľa 
charakteru elektrického zariadenia). Ak vznikne na neživých častiach elektrického 
zariadenia dotykové napätie vyššie ako je dohodnuté medzné dotykové napätie, doba jeho 
trvania jeho pôsobenia nesmie vyvolať nebezpečný patofyziologický účinok na osobe, 
ktorá je v kontakte s poškodeným zariadením. Pritom hodnota dohodnutého medzného 
dotykového napätia je 50 V striedavého a 120 V jednosmerného napätia. 

- bez ohľadu na veľkosť dotykového napätia nesmie doba odpojenia prekročiť hodnotu 5 s. 
V niektorých prípadoch musí byť doby odpojenia kratšia (hodnota je závislá na veľkosti 
napätia), vyžaduje sa najmä pri distribučných obvodoch (budovy). 

- dlhšie časy odpojenia a vyššie napätia sú dovolené v sústavách určených na výrobu a 
rozvod elektrickej energie. 

Doba odpojenia elektrického zariadenia je závislá od: 
- impedancie vypínacej slučky poruchového obvodu, 
- od charakteristík použitých ochranných prístrojov. 
 

Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN 
Požiadavky (odporúčania) na ochranu v sieťach TN sú: 
- všetky neživé vodivé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete   

prostredníctvom ochranných vodičov, ktoré musia byť uzemnené pri každom 
transformátore alebo generátore, alebo v ich blízkosti. 

- ak existujú iné efektívne uzemnenia, odporúča sa, aby sa k nim pripojili ochranné vodiče, 
kdekoľvek je to možné. Rovnomerné uzemnenie siete zabezpečí v prípade poruchy, že 
potenciály ochranných vodičov budú blízke potenciálu zeme 
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- tam, kde nie je možné z praktických dôvodov inštalovať prídavné uzemnenie (napr. 
výškové budovy), možno toto uzemnenie nahradiť pospájaním ochranných vodičov 
s cudzími vodivými časťami, 

- odporúča sa, aby sa ochranné vodiče uzemnili  pri vstupe do objektov budov. 
- V sieťach TN môžu byť použité ochranné prístroje: 
- nadprúdové (poistky, ističe), 
- chrániče (prúdové, napäťové). 
Charakteristiky použitých ochranných prístrojov musia spĺňať požiadavky, aby pri poruche 
obvodu so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo 
neživou časťou došlo k samočinnému odpojeniu napájania v stanovenom čase.  
 
Tab. č. 3 Vzťah medzi napätím a časom odpojenia  
 

Menovité striedavé napätie proti zemi (V) Doba odpojenia (s) 
230 0,4 
400 0,2 

väčšie ako 400 0,1 
 
a) Samočinné odpojenie poistkou 
V poruchovom obvode musí vzniknúť prúd s veľkosťou, aby ho poistka prerušila najneskôr 
v stanovenom čase (do 0,4 s) pri menovitom napätí 230 V. Vzťah medzi týmito parametrami 
vyjadruje vypínacia (ampérsekundová) charakteristika poistky (pozri: Poistka). 
b) Samočinné odpojenie ističom 
 Samočinné odpojenie ističom v stanovenom čase (do 0,4 s) spravidla sa uskutočňuje v oblasti 
skratových prúdov. Z charakteristiky ističov je zrejmé, že doba vypínania skratových prúdov 
je nezávislá od ich veľkosti (pozri: Istič). 
c) Samočinné odpojenie prúdovým chráničom 
Zatiaľ čo poistka a istič odpájajú poruchovú časť v čase závislom na veľkosti dosiahnutého 
nadprúdu, ktorý je závislý na impedancii poruchovej slučky, prúdový chránič vypína 
poruchovú časť v čase, ktorý nezávisí od veľkosti prúdu v poruchovom obvode. Je 
postačujúce dosiahnutie úrovne hodnoty citlivosti chrániča. 
 

Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TT 
Pri ochrane v týchto sieťach prechádza poruchový prúd zemou prostredníctvom dvoch 
uzemňovačov, a to uzemňovača daného spotrebiča a uzemňovačom uzla zdroja 
(transformátora). Zemný prechodový odpor medzi oboma uzemňovačmi je premenlivý 
v závislosti od vonkajších vplyvov (suchom, mokro). Aby tento odpor neovplyvňoval 
spoľahlivosť ochrany samočinným odpojením, musí sa vykonať doplnkové pospájanie. 
Doplnkovým pospájaním sa zamedzí prekročeniu prípustného dohodnutého medzného  
dotykového napätia (50 V). Pokiaľ pri poruche nebude prekročená hodnota tohoto napätia na 
neživej vodivej časti, a to i pri elektrických spotrebičoch držaných v ruke, je prípustná doba 
odpojenia do 5 s. 

Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach IT 
Pri  ochrane samočinným odpojením v sieťach IT sa musia živé časti izolovať od zeme alebo 
spojiť so zemou cez dostatočne vysokú impedanciu. V prípade jednopólového spojenia 
fázového vodiča so zemou je poruchový prúd spôsobený kapacitnou väzbou pomerne malý. 
Tento zemný prúd nesmie na chránenej neživej časti vytvoriť vyššie dotykové napätie, ako je 
hodnota dohodnutého medzného dotykového napätia (50 V). 
Ak dôjde v sieti IT v čase trvania prvej poruchy aj k poruche druhej (k dvojpólovému 
spojeniu fázových vodičov so zemou), preteká pri tomto zemnom spojení poruchovým 
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obvodom značný prúd, ktorý môže vyvolať na neživých vodivých častiach prístupných 
dotyku nedovolené dotykové napätie. Poruchový prúd je obmedzený len impedanciou 
poruchovej slučky tvorenej jedným fázovým vodičom, časťou uzemňovacej sústavy medzi 
miestom prvej a druhej poruchy, druhým fázovým vodičom a zdrojom.  
 
Tab. č. 4  Medzné hodnoty samočinného prerušenia dvojpólového zemného spojenia 
v sieťach IT 
 

Menovité združené napätie (V) Medzná doba odpojenia inštalácie (s) 
240 0,8 
400 0,4 
690 0,2 
1000 0,1 

 
Ochrana uzemnením  

Účelom je znížiť napätie proti zemi na neživých vodivých častiach chráneného 
zariadenia, na ktorých by sa pri poruche mohlo vyskytnúť nebezpečné dotykové napätie, na 
prípustnú hodnotu, alebo spôsobiť zemný prúd, ktorý by spôsobil odpojenie ohrozeného 
zariadenia od zdroja napájania. 

Požiadavky (odporúčania) na ochranu uzemnením: 
Neživé vodivé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič. Neživé časti súčasne prístupné 

dotyku sa musia pripojiť na tú istú uzemňovaciu sústavu (→ Uzemňovacia sústava). Odpor 
uzemnenia neutrálneho bodu zdroja nemá byť väčší ako 5 ohmov. Ak v sťažených pôdnych 
podmienkach nie je obvyklými prostriedkami možné dosiahnuť túto hodnotu, je prípustný aj 
väčší odpor uzemnenia, najviac však 15 ohmov. Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN 
všetkých vedení odchádzajúcich z transformovne, vrátane uzemneného neutrálneho bodu 
zdroja pre siete s menovitým napätím 230 V nesmie byť väčší ako 2 ohmy. Vodič PEN v sieti 
TN-C sa musí uzemniť alebo samostatným uzemňovačom alebo spojiť s uzemňovacou 
sústavou okrem neutrálneho bodu zdroja ešte v týchto miestach: 
1) vo vonkajšom obvode: 

- pri vonkajšom nadzemnom vedení každých 500 m na hodnotu 15 ohmov, 
- v neutrálnom bode zdroja a na konci vedení na hodnotu 5 ohmov, 
- pri odbočkách dlhších ako 200 m na ich koncoch na hodnotu do 5 ohmov, 
- na konci káblového vedenia dlhšieho ako 200 m od miesta predchádzajúceho 

uzemnenia na hodnotu do 5 ohmov, 
- pri prípojkových skriniach (napr. hlavných domových prípojkách), ak sú vzdialené od 

najbližšieho miesta uzemnenia viac ako 100 m na hodnotu do 5 ohmov, 
2) vo vnútornom obvode: 

- v objektoch s vlastným transformátorom vždy pri hlavnom rozvádzači na hodnotu do 
5 ohmov, 

- v objektoch bez vlastného transformátora, ak je hlavný rozvádzač pripojený na sieť od 
najbližšieho uzemnenia viac ako 100 m na hodnotu do 5 ohmov, 

- v podružných rozvádzačoch, ak sú vzdialené viac ako 100 m od najbližšieho miesta 
uzemnenia na hodnotu do 5 ohmov, 

- na konci odbočiek dlhších ako 200 m od miesta predchádzajúceho uzemnenia na 
hodnotu do 5 ohmov. 
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Ochrana zábranou 

Ochrana prostredníctvom zábrany (prekážky), ktorá netvorí priamu súčasť elektrického 
predmetu a jej účelom je zabrániť náhodnému (neúmyselnému dotyku so živými časťami.) 
Nie je určená pre zamedzenie úmyselného dotyku zámerným prekonaním prekážky 
v normálnej prevádzke. Ochrana zábranou sa vykonáva: 
a) v priestoroch prístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 

- neodnímateľným ohradením (oplotením) alebo uzamknutím (mrežou) s dostačujúcou 
výškou, pevnosťou a vzdialenosťou od živých častí, 

b)   v priestoroch neprístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 
- uzatvorením, ohradením z izolačného materiálu (zábradlím, povrazom, tyčou, mrežou, 

oplotením apod.), ktoré môžu byť aj odnímateľné. Vzdialenosť zábrany od živých 
častí musí vyhovovať požiadavkám predpisov. 

 
Ochranná svorka 

Svorka na pripojenie ochranného vodiča. Svorky sú skrutkové (len výnimočne môžu 
byť vyhotovené spájkovaním) a chránené pred kyslíkovou koróziou. Rozlišujú sa vnútorné a 
vonkajšie. Vnútorné ochranné svorky, ak sú umiestnené spoločne s hlavnými fázovými 
svorkami pod spoločným krytom, majú byť zhotovené rovnako ako tieto svorky. Vonkajšia 
svorka musí byť vždy skrutková a umiestnená na prístupnom mieste vonkajšieho povrchu 
elektrického predmetu.  
 
Ochranné pásmo 

Priestor v blízkosti elektrických zariadení (energetických diel – elektrických vedení, 
rozvodní apod.) určený na zabezpečenie plynulej prevádzky elektrického zariadenia a na 
zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Ochranné pásmo elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami vedenými po oboch stranách vedení vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie. Určuje sa pre jednotlivé kategórie VN. 
 
Ochranné uzemnenie 

Priame spojenie vodivých častí elektrickej inštalácie alebo súvisiacich častí so zemou za 
účelom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Jeho cieľom je znížiť napätie proti zemi 
na kostre chráneného predmetu, ktorá by sa pri poruche izolácie dostala pod napätie, na 
prípustnú hodnotu alebo spôsobiť taký zemný prúd, ktorý by spôsobil odpojenie ohrozeného 
predmetu. 
 
Ochranný a neutrálny vodič 

Uzemnený vodič (PEN), ktorý zabezpečuje súčasne funkciu vodiča ochranného (PE) a 
neutrálneho (N). Vodič PEN (pôvodný názov „nulovací vodič“ spájajúci nulový bod 
elektrickej sústavy so zemou) je vodič, ktorého použiteľnosť je aktuálna len v rozvodnej sieti 
a prípojkách sústavy NN. 

Vodiče PEN sa po celej dĺžke označujú kombináciou farieb zelená-žltá. Na zakončeniach 
sa označuje modrou farbou. Tento vodič má v sieťach TN stanovený minimálny prierez a to: 
pre medené vodiče 10 mm2 a pre hliníkové vodiče 16 mm2. Vodič musí byť vhodne 
izolovaný, pri nepriaznivých vplyvoch je potrebné zabrániť vzniku blúdivých prúdov. Izolácia 
nie je nevyhnutná iba vo vnútri rozvádzačov. 

Najmenší prierez vodiča môže byť 4 mm2 avšak len v prípade, ak je použitý kábel 
s koncentrickým neutrálnym vodičom, zodpovedajúci normám IEC a spojitosť je zabezpečená 
zdvojenými spojovacími prostriedkami na všetkých spojoch a ukončeniach. 
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Ochranný istič 

Elektrický prístroj tvorený kombináciou funkcie ističa proti nadprúdu (tzv. klasického 
ističa) s funkciou ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím. Patrí k ním i tzv. prúdový 
chránič (moderné prúdové chrániče majú okrem ochrannej funkcie do systému vstavané aj 
nadprúdové istenie). 

Konštrukčný prvok ochranných ističov a chráničov, ktorý pôsobí , keď sa vyskytne na 
časti nimi chránenej nebezpečné dotykové napätie je ochranná spúšť. Rýchlosť vypínania 
ochrannej spúšte musí zabezpečiť, aby vypínací čas nebol väčší ako 0,2 s. 
 
Ochranný vodič 

Úmyselne vedený vodič (PE) s cieľom vodivo pospájať vodivé kovové časti a to: neživé 
časti, cudzie kovové časti, hlavnú uzemňovaciu svorku, uzemňovač, uzemnený bod zdroja. 
Je významným opatrením na ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. 
Ochranný vodič udržuje chránenú časť na potenciáli okolia alebo zeme. Rozdiel potenciálov 
chránenej časti a zeme pri poruche izolácie spôsobí prechod prúdu ochranným vodičom, 
v dôsledku čoho sa vypne chránený obvod. 

Ochranný vodič musí spĺňať najmä nasledovné požiadavky: 
- jeho elektrická spojitosť sa musí vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, 

chemickým a elektrochemickým poškodením a pred účinkami elektrodynamických síl, 
- jeho vodivosť musí byť rovnaká alebo väčšia ako hodnota stanovená výpočtom,  
- s uzemňovacím vodičom sa musí spojiť pomocou skúšobnej svorky (vrátane 

zabezpečenia ochrany pred mechanickým poškodením), 
- musí umožňovať pripojenie ďalších ochranných vodičov na každom vopred určenom 

pripojovacom mieste, 
- môže mať čo najmenší počet spojov, ktoré okrem  spojov zaliatych alebo zapúzdrených 

musia byť prístupné, aby ich bolo možné skontrolovať a preskúšať, 
- nesmie sa dotýkať horľavých látok ani podkladov. 

Ochranné vodiče sa označujú výhradne dvojfarebnou žlto – zelenou kombináciou.  
Ochranné holé vodiče musia byť označené farbou. Tam, kde je ochranný vodič ľahko 
rozlíšiteľný podľa svojho tvaru, konštrukcie alebo polohy (napr. koncentrické vodiče) je 
postačujúce, keď sú označené konce vodičov alebo ich prístupné polohy. Ochranný vodič sa 
nesmie vypínať ani istiť. Jeho najmenší prierez je stanovený predpisom alebo sa stanovuje 
výpočtom. Vzťah medzi najmenším prierezom ochranného vodiča a fázovými vodičmi je 
nasledovný: 
- pri priereze pod 16 mm2  je ochranný vodič rovnaký ako fázové, 
- pri fázových vodičoch od 16 mm2  do 35 mm2 je ochranný vodič 16 mm2  
- pri fázových vodičoch od 35 mm2 je ochranný vodič 1/2 prierezu fázového. 

Prierez ochranného vodiča, ktorý nie je časťou silového kábla, alebo jeho plášťom, 
nesmie menší ako: 
- 2,5 mm2 ak je chránený pred mechanickým poškodením 
- 4,0 mm2 ak nie je chránený pred mechanickým poškodením. 

Ak je ochranný vodič spoločný pre niekoľko obvodov, musí jeho prierez zodpovedať 
prierezu najväčšieho fázového vodiča. Ako ochranné vodiče možno použiť 
- vodiče viacžilových káblov, 
- izolované alebo holé vodiče v spoločnom kryte s fázovými vodičmi, 
- pevne uložené holé alebo izolované vodiče, 
- kovové obaly napr.: plášte, tienenia, pancierovanie niektorých káblov, 
- kovové inštalačné rúrky alebo iné kovové kryty vodičov. 
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Plynové potrubia sa nesmú používať ako ochranný vodič. Ako náhodný ochranný vodič 
sa nesmie použiť: 
- zábradlie, plot, zabudovaný rebrík, 
- nosný napínací drôt, 
- akékoľvek odnímateľné zariadenie, 
- koľajnice dopravných zariadení (okrem elektrických trakčných zariadení). 
 
Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie 

Zamestnávateľom poverená osoba s priamou zodpovednosťou za prevádzku elektrickej 
inštalácie. Ak si to prevádzkové podmienky vyžadujú môže sa čiastková zodpovednosť 
delegovať i na iné osoby za predpokladu, že spĺňajú príslušné kvalifikačné požiadavky. 
 
Označovanie vodičov farbami a číslicami 

Opatrenia pre rozlišovanie vodičov v elektrických inštaláciách. Ich identifikácia farbami 
alebo číslami má zásadný význam najmä pri montáži, údržbe a opravách z dôvodov 
požadovanej bezpečnosti elektrických zariadení. 

Pre označovanie farbami sú aktuálne nasledovné farby: čierna, hnedá, červená, oranžová, 
žltá, zelená, modrá, fialová, šedá, biela, ružová a tyrkysová (modrozelená). Jednotlivé farby 
žltú a zelenú je dovolené používať len tam, kde nie je pravdepodobná zámena s farbou 
ochranného vodiča. 

Označovanie fázových vodičov 
Pre izolované fázové vodiče  striedavých systémov sú prednostné farby čierna a hnedá. 
Pre holé fázové vodiče striedavých systémov sa používa farba oranžová. Jednotlivé fázy sa 
označujú priečnymi čiernymi pásmi (fáza L1-jeden pás, fáza L2-dva pásy, fáza L3-tri pásy). 

Označovanie krajných vodičov v jednosmerných sieťach 
Krajné vodiče v jednosmerných sieťach (izolované aj holé) sa označujú: 
Krajný vodič kladného pólu (L+) tmavočervenou farbou. 
Krajný vodič záporného pólu (L-) tmavomodrou farbou. 

Označovanie neutrálnych vodičov 
Neutrálne izolované vodiče v striedavých sieťach (N) sa označujú svetlomodrou farbou. 

Označovanie stredných vodičov  
Stredné vodiče v jednosmerných sieťach (M) sa označujú svetlomodrou farbou 

Označovanie ochranných vodičov 
Ochranné izolované vodiče (PE) sa označujú výhradne dvojfarebnou zeleno-žltou farebnou  
kombináciou. Ochranné holé vodiče musia byť označené zeleno-žltou farbou alebo po celej 
dĺžke alebo v každej jednotke, sekcii, alebo v každej prístupnej polohe. 

Označovanie ochranných a neutrálnych vodičov (predtým vodiče nulovacie) 
Kombinované vodiče(PEN) sa označujú výhradne dvojfarebnou zeleno-žltou farebnou  
kombináciou. Okrem toho zakončenia vodičov musia byť označené modrou farbou. 

Označovanie vodičov číslicami sa uplatňuje pri označovaní vodičov vo zväzku, okrem 
vodičov označených zeleno-žltou kombináciou. Toto označovanie sa vykonáva arabskými 
číslicami, ktoré sa umiestnia na vonkajšej izolácii vodiča. Číslice 6 a 9 musia byť pri 
spodnom okraji označené čiarkou, aby pri ich čítaní nenastala zámena. Označovanie číslicami 
sa využíva pri vyhotovovaní elektrických inštalácií. 
 
Pocitový prah elektrických prúdov v ľudskom tele 

Intenzita prúdu, ktorú človek začína práve zmyslovo vnímať. Podľa štatistického 
vyhodnotenia radu pokusov je pocitový prah žien pri 0,7 mA a mužov pri 1,1 mA. 
V požiadavkách pre bezpečnosť prevádzky elektrostatických zariadení bol tento prah určený 
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ako orientačná hodnota pre najväčší prípustný trvalý prúd, ktorý pri dotyku smie tiecť telom. 
Za hranicu bola stanovená hodnota 0.7 mA tam, kde toto ohraničenie nemá za následok 
zhoršenie funkčnosti zariadenia. V iných prípadoch sa zvyšuje prípustná hodnota trvalého 
prúdu kompromisom na 1,5 až 2,0 mA. 

 
Poistka 

Jednoduchý elektrický prístroj istiaci elektrické zariadenie pred účinkami nadprúdu. 
Istiaca funkcia sa uskutočňuje zámerným znížením prierezu miesta vedenia prúdu, v ktorom 
sa účinkom nadprúdu pretaví tavný vodič a následne sa rozpojí prúdový okruh, v ktorom je 
poistka zaradená. Rozpojením okruhu sa preruší obvod, v ktorom poruchový prúd prekročil 
určenú hodnotu. Pri pretavení tavného vodiča vzniká elektrický oblúk, na uhasenie ktorého sa 
v poistke používa najmä kremičitý piesok. Táto zmena je nevratná, preto po prerušení tavného 
vodiča je nevyhnutné istiacu časť poistky (vložku) nahradiť novou. Pretože poistky sú 
schopné vzhľadom na svoju vypínaciu charakteristiku rýchlo vypnúť skratové prúdy, 
používajú sa predovšetkým na istenie vedenia. Poistky sú charakterizované: 
- typom, 
- menovitým napätím, 
- menovitým prúdom, 
- vypínacou charakteristikou,  
- skratovou odolnosťou. 
- Podľa vyhotovenia sa poistky členia do štyroch skupín: 
- rúrkové (len pre malé prúdy do 10 A), 
- závitové (E 14, E 27, E 33, G 1 1/4, G 2), 
- nožové (PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PHN), 
- valcové (C 10 x 38, C 8,8 x 31,5, C 14 x 51). 

Vypínacia (ampérsekundová) charakteristika poistky je grafické znázornenie závislosti 
času  pretavenia tavnej vložky poistky od veľkosti prúdu počítané od chladného stavu (200 C). 
Charakteristika poistky závisí od tzv. časovej konštanty poistky. Časová konštanta je pomer 
tepelnej kapacity vložky a prostredia (hasiva) k chladiacemu povrchu.  Podľa vypínacej 
charakteristiky sa poistky členia na: 
- pomalé – vhodné len na istenie proti skratu. Tieto poistky prenášajú nadprúdy dlhší čas 

ako rýchle poistky, avšak na skratové prúdy reagujú rovnako rýchlo ako poistky rýchle. 
- rýchle – vhodné na istenie proti skratu i preťaženiu. 
 
Pospájanie 

Technické opatrenie, ktorého cieľom je prostredníctvom elektrického spojenia vytvoriť 
v zásade rovnaký elektrický potenciál na všetkých dosiahnuteľných vodivých (neživých a 
cudzích) častiach. 
 
Pôsobenie prúdových impulzov 

Nebezpečenstvo prúdového impulzu kapacitného výboja sa posudzuje podľa veľkosti 
jeho energie a ako kritérium pre bezpečnosť pri dotyku sa vyžaduje energia menšia, resp. 
rovnajúca sa 300 mJ. Výboje tejto hraničnej energie spôsobia s 0,5% pravdepodobnosťou 
chvenie srdcových komôr. 
 
Práca na elektrickom zariadení 

Úkony vykonávané pri montáži  ich údržbe, opravách (demontáž, čiastočné rozoberanie, 
výmena súčiastok), výmene alebo dopĺňaní izolačných a chladiacich kvapalín, nastavovaní 
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ochrán apod. Patria sem aj úkony pri vykonávaní odborných skúšok a prehliadok elektrickej 
inštalácie, meraní prenosnými prístrojmi, čistení zariadení a tiež úkony na zaistenie 
pracoviska. Z hľadiska zodpovednosti za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek možno 
prácu na elektrických zariadeniach členiť na: 
- prácu podľa pokynov – práca, pre ktorú, vzhľadom na to, že ju vykonávajú len pracovníci 

so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou sú vydané iba najpotrebnejšie pokyny. Za 
dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek zodpovedajú pracovníci ustanovení na 
vykonanie práce. 

- prácu pod dohľadom – práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov. Pred 
začatím práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú vykonané všetky 
nevyhnutné bezpečnostné opatrenia a v priebehu prác podľa potreby kontroluje ich 
dodržiavanie. Za  dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek však zodpovedajú osoby 
vykonávajúce prácu. 

- prácu pod dozorom – práca sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená 
dozorom a je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek. 

       Z hľadiska náročnosti na bezpečnostno-technické opatrenia možno prácu členiť: 
- prácu bez napätia – práca na elektrických inštaláciách, ktoré nie sú pod napätím a ani 

neobsahujú elektrický náboj, tzn. je to práca pri (prakticky) nulovom napätí. Práca bez 
napätia sa vykonáva po zabezpečení opatrení (zaistenie pracoviska), ktoré zabraňujú 
vzniku nebezpečenstva ohrozenia elektrickou energiou. 

- práca v blízkosti živých častí – práca, pri ktorej elektrické zariadenie nie je možné odpojiť 
od napätia. Pri tejto práci sa osoba dostáva do zóny priblíženia avšak bez preniknutia do 
zóny prác pod napätím. Pri práci sa osoba nesmie priblížiť k častiam pod napätím, a to ani 
časťami tela, odevu alebo vodivými  pracovnými pomôckami. Preto sa miesto práce 
oddeľuje od živých častí krytmi alebo prepážkami chrániacimi osobu pred náhodným 
(neúmyselným) dotykom živej časti. 

- práca pod napätím – práca, pri ktorej sa osoba dotýka živých častí pod napätím priamo 
alebo určenými pracovnými pomôckami pri súčasnom použití predpísaných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov. Práce pod napätím (ďalej len „PPN“) sa členia na: 
- PPN v dotyku – práca, pri ktorej sa osoba nachádza v priestore ohrozenia častí  
dotýka sa živých častí pod napätím pri súčasnom použití predpísaných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, 
- PPN na vzdialenosť - práca, pri ktorej sa osoba nachádza mimo priestoru ohrozenia a  
do tohoto priestoru vniká a dotýka sa živých častí pod napätím iba určenými pracovnými 
pomôckami pri súčasnom použití predpísaných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, 
-   PPN na potenciáli – práca, pri ktorej je osoba vodivo spojená so živými časťami iba 
jednej fáze (pólu), na ktorej pracuje (považuje sa za jej súčasť).  

 
Prepätie 

Výrazné zvýšenie napätia (väčšinou krátkodobé) spôsobené cudzím vplyvom. Prepätie 
môže narušiť správnu funkciu elektrickej inštalácie, poškodiť, resp. zničiť elektrické 
zariadenie alebo spôsobiť ohrozenie života a zdravia osôb. 

Príčinou prepätia sú obvykle náhodné javy. Priebeh prepätia je ovplyvnený miestom 
vzniku, dobou trvania, tvarom prepäťovej vlny, zdrojom (atmosférické javy, spínacie 
zariadenia), ale aj vlastnosťami elektrickej inštalácie, ktorou sa vlna šíri. Podľa príčiny vzniku 
sa prepätie člení na: 
- atmosférické – vyvolané priamym alebo nepriamym zásahom blesku do zariadenia, 
- nukleárne – spôsobené nukleárnymi reakciami, 
- spínacie (priemyselné) – vznikajú pri spínacích procesoch v elektrických sieťach, 
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- elektrostatické – vznikajú pri uvoľnení viazaných nábojov. 
- Prepäťová vlna do objektu vniká: 
- vedením nízkeho napätia, 
- oznamovacím vedením, 
- po uzemňovacej sústave, 
- indukciou napätia spôsobeného silným magnetickým poľom. 
- Ochrana pred účinkami prepätia si vyžaduje splnenie nasledovných podmienok: 
- vyhotovenie pospájania, 
- uvedenie na rovnaký potenciál všetkých vodivých neživých častí, 
- použitie prepäťových ochrán, 
- správnu koordináciu ochrán. 

Poruchové prúdy, ktoré vznikajú pri prepätiach, sa odvádzajú paralelnými vodivými 
cestami tak, aby sa znížila ich hodnota vo vodičoch inštalácie. 
 

Presakujúci prúd 

Elektrický prúd tečúci izolantom, ktorý je vystavený namáhaniu elektrickým poľom. Je 
spôsobený nedokonalosťou izolantu, ktorý je čiastočne vodivý. Presakujúci prúd je úmerný 
intenzite pôsobiaceho elektrického poľa až do hodnoty pomenovanej ako prahový gradient, 
pri ktorej už dochádza k nárazovej ionizácii. Presakujúci prúd potom prudko narastá a vzniká 
nebezpečenstvo tepelného prierazu izolantu. 
  
Prevádzkovateľ elektrických zariadení 

Používateľ elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie) zodpovedný za jeho 
bezpečnostno-technický stav. Prevádzkovateľ smie uvádzať do prevádzky len tie elektrické 
zariadenia, na ktorých boli vykonané predpísané odborné skúšky a odborné prehliadky a  
ktorých stav bol doložený príslušnou technickou dokumentáciou. 

Prevádzkovateľ  musí pre každú elektrickú inštaláciu vymenovať osobu zodpovednú za 
jej prevádzku. Ak sa dve alebo viac inštalácií vzájomne spájajú, je potrebné pôsobnosť 
zodpovedných osôb riešiť prostredníctvom písomnej dohody. 

Za prácu na elektrickej inštalácii zodpovedá vedúci práce. Činnosti zodpovedného 
vedúceho práce a osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie môžu byť vzájomne 
kumulované. 

Prevádzkovateľ musí pre svojich zamestnancov určiť spôsob prístupu na miesta, kde sa 
vyskytuje nebezpečenstvo ohrozenia od elektrického zariadenia. 
 
Príkaz B 

Povolenie na zásah do elektrického zariadenia. Príkaz B je písomný doklad o 
nariadených technických a organizačných opatreniach slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti 
pri práci na elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti. Príkaz B musí byť vydaný pre práce: 

a) na elektrických inštaláciách VN, VVN, ZVN a v ich blízkosti.  
b) na elektrických inštaláciách MN alebo NN 

-    ak sú v spoločných priestoroch s inštaláciami VN, VVN alebo ZVN a ak by pri  
práci mohlo nastať nebezpečenstvo od týchto inštalácií, 

    -     na križovatkách vodičov vonkajších vedení MN alebo NN s vedením VN, VVN a 
ZVN, na vedeniach MN alebo NN v súbehu s vedením VN, VVN a ZVN, kde 
môže vzniknúť nebezpečné indukované napätie. 

Príkaz B – PPN (pre práce pod napätím) sa musí vydať pre vybrané práce na elektrických 
inštaláciách VN, VVN alebo ZVN. 
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Príkaz B alebo B – PPN sa vydáva na vedúceho práce. 
Príkaz B musí obsahovať: číslo príkazu, meno a podpis osoby vydávajúcej príkaz, meno a 

podpis osoby, ktorej je príkaz určený, miesto, druh a čas práce, mená a podpisy osôb 
vykonávajúcich zaistenie pracoviska, spôsob zaistenia pracoviska, označenie najbližšieho 
miesta živých častí a potvrdenie o vykonanom poučení podpismi všetkých členov pracovnej 
skupiny. 

Príkaz B – PPN musí obsahovať: číslo príkazu, meno a podpis osoby vydávajúcej príkaz, 
meno a podpis osoby, ktorej je príkaz určený, miesto, druh a čas práce, červený nápis: Pozor 
práca pod napätím, počet zúčastnených osôb, údaje o ZRP a atmosférických podmienkach, 
potvrdenie o vykonanom poučení, o fyzickej a psychickej dispozícii na vykonávanie prác 
PPN podpismi všetkých členov pracovnej skupiny údaje o ďalších bezpečnostných 
opatreniach, o prípadnom prerušení prác. 

Príkaz B sa vydáva len pre jedno pracovisko a jednu pracovnú skupinu a platí najdlhšie 
24 hodín. Platnosť príkazu začína od doby, keď vedúci  práce alebo určený dozor prevzal 
pracovisko a podpísal príkaz B. Tam, kde zodpovedný vedúci práce zaisťuje pracovisko sám, 
platí príkaz B odvtedy, keď dal príkaz na začatie práce. Platnosť príkazu B sa konči jeho 
písomným uzatvorením. 

Príkaz B nemusí byť vydaný: 
- ak je nebezpečenstvo oddialenia vykonania potrebných úkonov pri poruchách a 

v mimoriadnom prevádzkovom stave, pri ohrození ľudského života alebo pri 
nebezpečenstve vzniku veľkých škôd, 

- pre práce na elektrických inštaláciách vo výstavbe, ktoré ešte neboli pripojené pod 
napätie a nenachádzajú sa v blízkosti elektrických inštalácií pod napätím (nebezpečenstvo 
indukovaného napätia), 

- pre práce na elektrických inštaláciách, ktoré sa často opakujú. Musia byť však na ne 
vydané presné miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, z ktorých má byť zrejmé, že 
nahrádzajú príkaz B. 

- pre práce na zariadení VN a VVN bez nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. 
 
Prúd spôsobujúci úraz 

Elektrický prúd s vlastnosťami, ktoré môžu byť príčinou patofyziologických účinkov 
pri prechode prúdu telom človeka. 

Striedavý prúd spôsobuje kŕčovité sťahy svalov a fibrilácie srdcového svalu. 
Jednosmerný prúd má predovšetkým tepelné a elektrolytické účinky a spôsobuje poškodenie 
organizmu v dôsledku elektrolýzy telesných tekutín. Elektrolýzou krvi môžu vzniknúť krvné 
zrazeniny (→ Ohrozenie človeka elektrickým prúdom). 

 
Sieťové napätie 

Napätie elektrickej rozvodnej siete. Spotrebiteľská sieť je trojfázová so sieťovým 
napätím fázovým 220 V, združeným 380 V a frekvenciou 50 Hz. 
 
Skúšanie elektrických zariadení 

Činnosť na elektrickej inštalácii, ktorej účelom je overiť a preukázať mieru 
spoľahlivosti funkcie elektrických zariadení v elektrickej inštalácii. Skúšaním sa zisťujú i 
bezpečnostno-technické vlastnosti, 
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Spínač 

Elektrický prístroj určený na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov a 
spotrebičov. 

Z hľadiska konštrukcie sa členia na: jednopólové, dvojpólové, trojpólové a štvorpólové. 
Podľa spôsobu montáže sa členia na nástenné, polozapustené, zapustené a panelové. 
Podľa spôsobu ovládania sa členia na otočné, ťahové, kolískové, pákové, tlačidlové, 

stláčacie (ťahom zapni – stlačením vypni). 
Podľa stupňa krytia a vyhotovenia sa členia na spínače obyčajné, do vlhka, do mokra a na 

vonkajšie použitie. 
 
Spotrebiče elektrickej energie 

Elektrické zariadenia určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie, 
napr. na svetelnú, tepelnú, pohybovú a i. Elektrické spotrebiče z hľadiska miery ochrany sa 
členia na triedy: 
- spotrebiče triedy 0 (bez privedeného ochranného vodiča) 
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená len základnou izoláciou. 

Spotrebiče nie sú konštruované na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. 
Ich použitie verejnosťou je preto zakázané a obmedzuje sa len na vymedzené skúšobné 
priestory, do ktorých nemajú prístup osoby bez príslušnej kvalifikácie. 

- spotrebiče triedy I (s privedeným ochranným vodičom) 
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená základnou izoláciou a neživá 

vodivá časť spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie. V prípade 
poruchy (porušenia základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím. 

- spotrebiče triedy II (chránené dvojitou izoláciou) 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom môže byť zabezpečená: 
- základnou a prídavnou (dvojitou) izoláciou, pričom spotrebič nie je konštruovaný na 
pripojenie ochranného vodiča, 
- základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi 
týmito časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kryt spojený 
s ochranným vodičom, 
- zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič nie je konštruovaný na pripojenie ochranného 
vodiča, 
- zosilnenou izoláciou s kovovým krytom, ktorý môže byť v odôvodnených prípadoch 
spojený s ochranným vodičom 

- spotrebiče triedy III (spotrebiče na bezpečné napätie) 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného 
malého napätia (SELV). 
Z hľadiska spôsobu používania sa spotrebiče členia na: 

       -    ručné – spotrebiče prenosné, ktoré sa počas obvyklého používania drží v ruke, pričom 
motor (ak je súčasťou zariadenia) tvorí jeho integrálnu časť, je  to najmä elektrické 
ručné náradie, 

       -  prenosné – spotrebiče do hmotnosti 18 kg, s ktorými je možné počas ich používania 
pohybovať, alebo ktoré je možné ľahko premiestňovať aj keď sú pripojené na 
napájanie, počas ich činnosti sa však nedržia v ruke, 

        -  neprenosné – spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg nachádzajúce sa na určitom mieste, 
s ktorými sa počas činnosti nepohybuje, 

        -   pripevnené – spotrebiče, ktoré sú pripevnené na určitom mieste. 
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Statická elektrina 

Je tvorená elektrostatickými nábojmi, tzn. nepohybujúcimi sa elektrickými 
množstvami. Elektrostatické náboje vytvárajú elektrostatické pole. 

Elektrostatickým nábojom je elektrický náboj vzniknutý fyzikálno-chemickými 
procesmi, dotykom s iným nabitým telesom, prenesením kondukciou, elektrostatickou 
indukciou, alebo usadzovaním a viazaním ionov nachádzajúcich sa v okolí telesa, ktoré sa 
môžu hromadiť na jeho oddelených častiach (Telesom sa v tomto zmysle rozumie akákoľvek 
hmota, stroj, zariadenie, resp. ľudský organizmus). Elektrické náboje vznikajú najmä v týchto 
prípadoch: 
- vzájomné trenie látok, 
- odvaľovanie alebo trenie materiálov, 
- oddeľovanie materiálov, 
- mechanické namáhanie, miesenie, mletie, drvenie, sušenie, 
- vysypávanie a presypávanie materiálov, 
- pneumatická doprava sypkých materiálov, 
- expanzia, kompresia, zmena skupenstva, 
- ohrievanie, odkvapkávanie, 
- prúdenie kvapalín a plynov, výtok, rozprašovanie,  
- odstreďovanie.  

Pôsobenie síl v elektrostatickom poli sa využíva napr. pri konštrukcii elektrostatických 
filtrov, odlučovačov a odprašovačov, pri elektrostatickom striekaní náterových hmôt, 
elektrostatickom odslzovaní apod.  

Vplyv na veľkosť a polaritu vznikajúceho elektrického náboja má viac činiteľov. Sú to 
napr.: hmotnosť, rozmer, a povrchová úprava dotýkajúcich sa predmetov, fyzikálno-chemické 
parametre látky, permitivita, vodivosť, relatívna vlhkosť, teplota, ionizačný stav okolitého 
ovzdušia, prítlačné sily, rýchlosť elektrizačného deja apod.  

Prostredie, v ktorom pôsobí elektrický náboj (elektrické pole) je nositeľom elektrickej 
energie. Nahromadená energia sa môže uvolniť vo forme elektrického výboja (iskrového, 
vretenového, plazivého, tlejivého), ktorý môže pôsobiť ako iniciačný zdroj výbuchového 
procesu. 

Rozhodujúci vplyv na vznik a hromadenie elektrických nábojov má elektrický odpor 
materiálu. Pre určenie, či je potrebné predpokladať vznik a nebezpečné nahromadenie 
elektrických nábojov je rozhodujúca 
- možnosť elektrostatického uzemnenia zariadenia, 
- hodnota povrchového odporu pevných látok, 
- hodnota rezistivity kvapalných látok. 

Z hľadiska elektrizovateľnosti  sa členia pevné látky  podľa hodnôt povrchového odporu 
na: 
- antistatické  (odpor je menší alebo sa rovná 109 ohmov), 
- obmedzene elektrizovateľné  (odpor sa nachádza v rozmedzí od 109 ohmov do 1011 

ohmov), 
- elektrizovateľné  (odpor je väčší alebo sa rovná 1011 ohmov). 

Pri antistatických látkach nie je aktuálne nebezpečné nahromadenie nábojov. Na 
elektrizovateľných látkach dochádza k ľahkému hromadeniu elektrického náboja a preto je 
nevyhnutné vykonať osobitné ochranné opatrenia. 

Pri kvapalinách s merným odporom menším alebo rovnajúcim sa 108 ohmov nedochádza 
k elektrickému nabíjaniu samotnej kvapaliny. Kvapaliny s merným odporom väčším alebo 
rovnajúcim sa 1010 ohmov sú všeobecne nebezpečné možnosťou nabitia a preto je potrebné 
vykonať osobitné ochranné opatrenia. 
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Rozsah ochranných opatrení pred nežiadúcimi účinkami elektrických nábojov 
prejavujúcimi sa elektrickými výbojmi je závislý na pravdepodobnosti výskytu týchto 
nábojov a na pravdepodobnosti výskytu nebezpečného prostredia. 

Spôsoby zníženia alebo odvedenia vzniknutých elektrických nábojov sú nasledovné: 
- elektrostatickým uzemnením všetkých elektrostaticky alebo elektricky vodivých objektov, 
- zmenšením elektrizovateľnosti použitých látok (antistatickými úpravami, znížením 

povrchového odporu apod.), 
- použitím neutralizátorov, 
- zvýšením relatívnej vlhkosti vzduchu, 
- znížením výdatnosti zdroja tvorby nábojov zmenou technologických parametrov (napr. 

zmenšením výtokových rýchlostí, zmenšením prítlačných tlakov apod.). 
Obvykle je nevyhnutné kombinovať niekoľko uvedených spôsobov súčasne, aby sa 

docielila potrebná účinnosť. 
Pre potrebu stanovenia bezpečnostných opatrení na zabránenie zapálenia elektrickým 

výbojom sa látky zaraďujú do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou. 
Ľudské telo je z hľadiska pôsobenia statickej elektriny vodičom s vyjadrenou kapacitou 

voči zemi. Veľkosť kapacity je závislá na polohe tela v priestore, rozmeroch a materiály 
obuvi a vzdialenosti od iných uzemnených objektov. Pohybuje sa v rozpätí od 50 do 250 pF. 
Pokiaľ je človek izolačnou obuvou izolovaný od zemi, môže potenciál vzniknutý na ňom 
dosiahnuť 20 až 30 kV. Pri vyšších napätiach obvykle dochádza ku vzniku tlejivých výbojov 
vo vlasoch, resp. iných  častiach tela alebo predmetoch nosených na tele a k vysršaniu náboja 
do vzduchu. Maximálny náboj vytvorený na ľudskom tele môže dosiahnuť 10-6 C a energiu 
0,1 J. Pri priblížení k uzemnenému alebo nenabitému objektu dôjde  k iskrovému výboju, 
ktorý môže spôsobiť zapálenie plynných, resp. prachových zmesí, alebo vysoko citlivé 
výbušniny. 

Elektrické náboje sú schopné dráždiť nervové centrá živých organizmov. Na exponovanej 
časti tela pôsobia na vyústenie nervových senzorov v koži čo spôsobuje bodanie, rezanie 
alebo pálenie. Citlivosť je individuálna. Opakované elektrostatické impulzy môžu spôsobiť 
zmeny na koži v forme prekrvenia, presakovania krvi, podliatin až nekróz. 

K nabitiu ľudského teľa môže dôjsť v zásade týmito spôsobmi: 
- dotykom s nabitým objektom, 
- indukciou z nabitého objektu, 
- usadením ionov zo vzduchu, 
- pohybom častí odevu po tele, stykom topánok s podlahovou krytinou, 
- prácou (trením) s látkami ľahko elektrizovateľnými. 

V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu je nevyhnutné zabrániť možnosti nebezpečného 
nabitia človeka. Všeobecne je možné považovať za postačujúce dôkladné zabezpečenie jeho  
elektrostatického uzemnenia. Napriek tomu je potrebné v prostrediach s nebezpečenstvom 
výbuchu a pri prácach na exponovaných pracoviskách (výroba a spracovanie výbušnín) 
používať bielizeň a šaty, ochranné prilby alebo rukavice z obmedzene elektrizovateľných 
materiálov. V niektorých prípadoch sa rukavice nesmú vôbec používať aby bol zaručený 
vodivý styk človeka s obsluhovaným zariadením. 
 
Sústava elektrických rozvodných striedavých  sietí nízkeho napätia (označovanie, 
členenie) 
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Tab. č. 5  Označovanie a členenie rozvodných sieti nízkeho napätia  
 

Sústava Popis 
TN Sieť s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. 

Neživé časti  elektrických spotrebičov sú 
s týmto bodom spojené. Podľa funkcie 
(usporiadania) neutrálneho a ochranného 
vodiča sa siete členia do troch skupín 

TN – C Sieť, v ktorej funkcia neutrálneho a 
ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do 
jedného vodiča (PEN) 

TN – S Sieť, v ktorej ochranný vodič (PE) a neutrálny 
vodič (N) sú riešené ako dva samostatné 
vodiče 

TN – C – S Sieť, v ktorej v prvej časti sa nachádza 
kombinovaný vodič (funkcie ochranného  a 
neutrálneho vodiča  sú v jednom vodiči) a 
v druhej časti je neutrálny a ochranný vodič 
oddelený a vedený samostatne. 

IT Sieť má všetky živé časti izolované od zeme 
(alebo jeden bod spojený so zemou cez 
impedanciu). Neživé časti inštalácie sú 
spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo 

TT Sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne 
uzemnený a neživé vodivé časti elektrického 
chráneného  zariadenia sú spojené 
s uzemňovačmi elektricky nezávisle od 
uzemňovačov siete. 

 
 
Účinky elektromagnetického poľa 

Oblasť elektromagnetických polí, resp. elektromagnetického žiarenia plynulo nadväzuje 
na spektrálnu oblasť infračerveného žiarenia od vlnových dĺžok milimetrových do desiatok 
tisíc kilometrov. Elektromagnetické pole pôsobí na telo človeka prostredníctvom viacerých 
fyzikálnych mechanizmov. Účinky tohoto poľa v závislosti od frekvencie sa môžu prejaviť 
ohrevom a stimuláciou elektricky dráždivých buniek v nervových a svalových tkanivách. 

Preukázané účinky interakcie elektromagnetických polí s biologickými systémami možno 
charakterizovať nasledovne: 
a)  priame účinky 

- striedavé elektromagnetické pole, ktoré v tele človeka vyvoláva indukovaný prúd, 
ktorého amplitúda závisí od intenzity poľa a jeho frekvencie a veľkosti, tvaru a 
orientácie tela človeka. Tento prúd má rovnaké účinky ako rovnako veľký prúd 
vyvolaný priamym dotykom. 

- striedavé elektrické pole indukuje na exponovanej časti tela povrchový náboj. 
b)  nepriame účinky vyplývajú z kontaktu človeka s vodivým objektom nachádzajúcim sa 

v poli. Môžu vzniknúť iskrové výboje a trvalý dotykový prúd, ktoré v závislosti od ich 
amplitúdy môžu vyvolať biologické účinky. 
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Tepelné biologické účinky sú typické pre polia s vyššími frekvenciami (100 kHz 
a vyšším). Netepelné biologické účinky sa prejavujú pri poliach s nižšími frekvenciami a sú 
určené najmä intenzitou elektrického prúdu, ktorý pôsobením týchto polí vzniká. 

Indukované prúdy vyvolané striedavým polom môžu pri vyšších prúdových hustotách 
môžu dráždiť nervy a svalové tkanivo. Povrchový náboj indukovaný na exponovanej časti tela 
pôsobí na vyústenie nervových senzorov v koži a tak ovplyvňuje rast reflexných modifikácií. 
Môže spôsobiť štípanie, bodanie, rezanie, pálenie kože, vibrácie na povrchu tela a výboje. 
Tieto výboje môžu vyvolať arytmiu, bolesti a poruchy dýchania. 

Vysokofrekvenčné polia pri vyšších intenzitách môžu spôsobiť kataraktu, zápal rohovky 
a porušenie enzýmových reakcií.   

Intenzívne statické magnetické pole môže v osobe pohybujúcej sa v tomto poli vyvolať 
závrat a nevoľnosť. Známe sú rozličné efekty permanentných magnetov na fyziologické deje, 
napr. na zmenu krvného tlaku. 

Elektrické stacionárne polia môžu spôsobiť dráždivé pocity v mieste kontaktu pri 
intenzite 5 kV.m-1 a bolesť pri intenzite 15 kV.m-1.   
 
Unikajúci prúd 

Prúd unikajúci do zeme alebo do cudzích vodivých častí  v elektricky nepoškodenom 
obvode. Je to prúd vyjadrujúci kvalitu elektrickej izolácie. 

Vzhľadom na to, že dokonalý izolant neexistuje, prúd unikajúci cez izoláciu je 
normálnym javom v elektrotechnike. Vo zvýšenej miere sa vyskytuje pri tepelne namáhaných 
spotrebičoch (žehlička, varič, ohrievač vody ai.). Meraním unikajúceho prúdu stanovenými 
metódami má sa pri elektrických predmetoch preukázať vhodnosť použitého materiálu. 
Veľkosť unikajúceho prúdu nesmie prekročiť stanovené hodnoty. Unikajúci prúd môže mať aj 
kapacitný charakter (v izolovaných alebo elektricky oddelených sústavách). 
 
Úraz elektrinou 

Patofyziologický účinok elektrického prúdu prechádzajúceho telom človeka (→  
Ohrozenie človeka elektrickým prúdom). K úrazu dochádza pri dotyku alebo priblížení časti 
tela k predmetom s elektrickým napätím. 

Za úraz elektrinou sa nepovažuje úraz spôsobený popálením pri spínacích pochodoch, 
ostrými hranami elektrických predmetov, ich nesprávnym upevnením apod., tiež úraz 
spôsobený vyšľahnutým oblúkom, roztaveným vystreknutým kovom alebo sršaním iskier. Pri 
úraze elektrinou je rozhodujúca veľkosť prúdu prechádzajúceho telom postihnutého, ktorý je 
závislý od celkového odporu obvodu s ľudským telom, cesty prúdu telom, času pôsobenia 
prúdu, druh prúdu a jeho frekvencie, napätia, pracovného cyklu srdca, fyzického a 
psychického stavu človeka ai.  

Pri výskyte úrazu elektrickým prúdom je potrebné dodržať nasledovný postup: 
- vyslobodenie postihnutého (prerušenie kontaktu postihnutého s dosahom vplyvu 

nebezpečných živých častí), 
- kontrola vitálnych funkcií (dýchanie a krvný obeh), 
- neodkladná resuscitácia (poskytnutie umelého dýchania a nepriama masáž srdca) 
- privolanie rýchlej lekárskej pomoci (ihneď po zistení bezvedomia, najneskôr po zistení 

zastavenia dýchania), 
- laické ošetrenie prípadných druhotných zranení (najmä zastavenie krvácania), 
- ohlásenie úrazu (priamemu nadriadenému postihnutého). 
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Uzemnenie 

Úmyselne vytvorené vodivé spojenie vodivých častí zariadení a predmetov so zemou tak, 
aby určené miesto spotrebiča, zariadenia alebo siete bolo udržiavané na potenciáli zeme. 
Uzemnenie elektrického zariadenia musí byť vždy vyhotovené tak, aby boli splnené 
požiadavky bezpečnosti a správnej funkcie celej elektrickej inštalácie. Uzemnenie môže 
slúžiť ako spoločné aj pre ochranné a funkčné účely, ale môže byť riešené aj samostatne 
(okrem základových uzemňovačov). Uzemnenia sa členia na: 
- priame, ak medzi uzemnenou časťou prúdového obvodu a zemou nie je zaradený žiaden 

odpor, 
- nepriame, ak sa medzi uzemňovaciu časť prúdového obvodu a uzemňovač zaradia 

prídavné odpory (ohmické, induktívne, kapacitné), 
- uzemnenie bleskozvodov, sú určené na zvedenie prúdu blesku do zeme. 

Ochranné uzemnenie 
Priame spojenie vodivých častí elektrickej inštalácie alebo súvisiacich častí so zemou za 

účelom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Jeho cieľom je znížiť napätie proti zemi na 
kostre chráneného predmetu, ktorá by sa pri poruche izolácie dostala pod napätie, na 
prípustnú hodnotu alebo spôsobiť taký zemný prúd, ktorý by spôsobil odpojenie ohrozeného 
predmetu. 

Pracovné uzemnenie 
Úlohou je zabezpečiť správnu činnosť zariadenia, alebo zabezpečiť spoľahlivú funkciu 

elektrickej inštalácie. Je to uzemnenie niektorej časti prúdového obvodu (napr. uzla zdroja) 
alebo nepriame uzemnenie cez zvodiče prepätia na ľubovoľnom mieste siete, ktoré sa 
zhotovuje s ohľadom na bezpečnosť prevádzky rozvodnej sústavy. 
 
Uzemňovacia sústava 

Súhrn navzájom a trvalo vodivo spojených zostrojených alebo náhodných 
uzemňovačov vyhovujúcich podmienkam ochrany a funkcie. 

Podľa účelu sa uzemňovacie sústavy členia na: 
- uzemňovacie sústavy pre ochranné účely - priame spojenie vodivých častí elektrickej 

inštalácie alebo súvisiacich častí so zemou za účelom ochrany pred úrazom elektrickým 
prúdom, 

- uzemňovacie sústavy pre funkčné účely - úlohou je zabezpečiť správnu činnosť 
zariadenia, alebo zabezpečiť spoľahlivú funkciu elektrickej inštalácie. Zriaďujú sa 
z dôvodov bezpečnosti prevádzky na ustálenie napätia proti zemi, na ochranu pred 
vniknutím napätia zo siete nad 1000 V do siete s napätím do 1000 V, pre správnu činnosť 
zariadenia určeného na ochranu pred prepätím, na činnosť zariadení v zdravotníctve 
apod., 

- uzemňovacie sústavy kombinované pre ochranné a funkčné účely. 
Uzemňovač 
 Vodivé teleso uložené priamo do zeme tak, aby sa vytvoril vodivý kontakt so zemou a 

zabezpečilo sa s ňou elektrické spojenie. 
Uzemňovače môžu byť tyčové, rúrkové, pásové, drôtové, doskové, zabudované 

v základoch a tiež môžu byť tvorené kovovou armatúrou betónu uloženou v zemi. 
Použitý materiál a konštrukcia uzemňovačov musia odolávať mechanickému poškodeniu 

a poškodeniu koróziou. Spôsob a hĺbka uloženia uzemňovačov nesmú spôsobiť, aby 
vysychanie a premŕzanie pôdy nezvýšilo odpor uzemnenia nad požadovanú hodnotu 
(odporúčaná hĺbka je min. 70 cm). Kovové vodovodné potrubia a kovové plášte, resp. iné 
kovové obaly možno použiť ako uzemňovače ak s tým súhlasí ich prevádzkovateľ. 

Uzemňovač môže byť náhodný alebo zhotovený (umelo vytvorený) 
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Náhodný uzemňovač je vytvorený vodivým predmetom uloženým trvalo v zemi alebo 
v betónovej zmesi (napr. časti oceľových konštrukcií, výstužná armovacia oceľ) a bol 
vybudovaný na iný účel ako na uzemnenie. 

Kovové rúrky pre rozvod horľavých kvapalín, plynov a vykurovacích systémov sa ako 
ochranné uzemňovače používať nesmú. 

Na vyhotovenie uzemňovacích sústav sa majú prednostne využívať náhodné 
uzemňovače. 

Zhotovený uzemňovač je zámerne zriadený na uzemnenie. Typ zhotoveného uzemňovača 
sa volí podľa miestnych podmienok, tzn. podľa merného odporu pôdy, veľkosti 
nezastavaného priestoru apod. Ukladajú sa do vrstvy dobre vodivej pôdy tak, aby uzemňovač 
bol s ňou v dobrom styku. Z hľadiska uloženia sa uzemňovače rozlišujú: 
- podpovrchový uzemňovač – drôt alebo pás uložený horizontálne v ryhe 
- hĺbkový uzemňovač – tyč dlhá 2 m zvisle v zemi, 
- základový uzemňovač – drôt alebo pás uložený v betonových základoch budov, stožiarov 

apod. 
Pracovné a ochranné uzemnenie rôznych rozvodných sústav do 1000 V sa môže spájať. 

Ochranné uzemnenia rôznych sústav nad 1000 V majú byť navzájom prepojené. Všetky 
ochranné uzemnenia častí, ktoré sú vzájomne dosiahnuteľné (vzdialenosť do 2 m), musia byť 
navzájom prepojené. 

Pre uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa má vybudovať spoločné 
uzemnenie. Tieto uzemnenia sa nemusia vzájomne spájať, ak ich vzdialenosť v zemi je väčšia 
ako 5 m. 

Pri návrhu uzemňovačov a uzemňovacích prívodov sa musia dodržať požiadavky na: 
- hodnotu odporu uzemnenia, 
- prúdovú zaťažiteľnosť, 
- prípustné napätie uzemňovacej sústavy, 
- dovolené krokové a medzné dotykové napätie, 
- odolnosť proti korózii a mechanickú odolnosť. 
 
Vyhradené elektrické zariadenia 

Skupina zariadení, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom ohrozenia života 
a zdravia osôb a spôsobenia škôd na hospodárskych hodnotách a životnom prostredí. 
Zariadenia sa členia na: 
A) Zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a to: 

A/a  technické zariadenia na výrobu elektrickej energie  s menovitým výkonom 3 W a    
       vyšším, 
A/b  technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vráta- 
       ne, 
A/c  prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy, 
A/d  technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, 
A/e  technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým výskytom korozívnych látok ale 
       bo znečisťujúcich látok, 
A/f  technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom o- 
       sobitne nebezpečných, 
A/g  elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach, 
A/h  technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 
       250 osôb, 
A/i  technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej ele- 
       ktrickej energie, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a až h. 
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B) Zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Sú to zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim 
bezpečné hodnoty a nie sú zahrnuté v bode A. 
Na zaistenie, resp. zvýšenie bezpečnosti týchto zariadení sú určené osobitné technické, 

organizačné a kvalifikačné opatrenia, ktorých uskutočňovanie musia výrobcovia, dodávatelia 
a prevádzkovatelia zabezpečiť. 

Výroba, montáž a výkony súvisiacich činností na vyhradených elektrických zariadeniach 
sú podmienené oprávnením, čo vyplýva priamo z európskeho práva. Povinnosť preukazovať 
odbornú spôsobilosť oprávnením sa vzťahuje na subjekt, ktorý fyzicky vykonáva činnosť, 
pritom sa nerozlišuje vykonávanie činnosti pre vlastnú potrebu alebo dodávateľsky. 

Preverovanie odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia vykonáva technická inšpekcia 
ako nezávislý subjekt určený zákonom. Žiadosť o preverenie odbornej spôsobilosti podáva 
žiadateľ na technickú inšpekciu obvykle až po splnení predpismi stanovených podmienok Po 
úspešnom preverení odbornej spôsobilosti osvedčenie vydáva územne príslušný inšpektorát 
práce.  
 
Zaistenie pracoviska 

Súbor opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti pracoviska. Sú to opatrenia: 
1.   Vypnutie a odpojenie elektrickej inštalácie 

a) Elektrická inštalácia, na ktorej alebo v blízkosti ktorej sa má pracovať sa odpojí od 
všetkých zdrojov napájania. Na miestach, kde sa vypína a zapína, sa umiestnia 
bezpečnostné značky. Na zamedzenie nežiadúceho napájania je potrebné určené časti 
elektrickej inštalácie (napr.úsekové odpojovače) zamknúť zaisťovacím zámkom, 
spínače, odpojovače a i. zaistiť blokovaním, spoľahlivo odpojiť ovládacie okruhy 
apod. 

b) Ak sa pracuje na elektrickej inštalácii nízkeho napätia, ktorá je istená tavnými 
poistkami, musia sa vložky poistiek a hlavice po vybratí bezpečne uschovať. 

2. Odskúšanie, uzemnenie, skratovanie, označenie a ohradenie pracoviska 
a) Spoľahlivým a bezpečným spôsobom sa musí preveriť (napr. vhodnou skúšačkou napä 

tia), že elektrická inštalácia (alebo jej časť), na ktorej sa má pracovať, je na všetkých 
póloch, fázach a prívodoch bez napätia. 

b) Skratovanie a uzemnenie sa musí urobiť na prívodoch zo všetkých aktuálnych zdrojov  
napájania. 

c) V elektrických inštaláciách malého a nízkeho napätia sa nemusia vodiče spájať so 
zemou a skratovať, ak je vypnutý stav bezpečne zaistený vybratím tavných poistiek, 
alebo iným spôsobom a ak je náhodné zapnutie alebo vniknutie napätia vylúčené. Pri 
príslušných poistkových spodkoch sa umiestni tabuľka s nápisom: „POZOR NA 
ZARIADENÍ SA PRACUJE “.   

d) Na pracovisku sa umiestni tabuľka s nápisom: „LEN TU PRACUJ!“ 
e) Podľa miestnych podmienok sa urobia opatrenia, aby zamestnanci nemohli omylom 

vstúpiť do miest so živými časťami (napr. ohradenie, vyznačenie cesty na pracovisko, 
uzamknutie, bezpečnostné tabuľky, zaplombovanie dverí kobiek apod.). 

3. Ústne, telefonické a rádiofonické dorozumievanie 
Príkazy (pokyny, povolenia) sa musia vydávať jasne, stručne a jednoznačne. Vydávajú sa 
na: 
a) Začatie vykonávania práce 
b) Poverenie na vykonávanie dozoru pri práci (ak dozor nevykonáva zodpovedný vedúci 

práce) 
c) Prerušenie práce 
d) Ukončenie a vykonanie kontroly práce 
e) Uzatvorenie príkazu B a B – PPN 
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f) Pripojenie inštalácií pod napätie po skončení práce.  
 
Základná ochrana 

Bezpečnostné opatrenie, ktoré pri správnej funkcii jeho použitia poskytuje dostatočnú 
ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. Základná ochrana musí spĺňať 
nasledovné bezpečnostné podmienky: 
- na chránenom predmete sa nesmie vyskytnúť trvalé dotykové napätie, ktoré by mohlo byť 

životu nebezpečné. 
- poškodená časť sa musí dať v čo najkratšom čase odpojiť a tak chybu spôsobujúcu 

nebezpečné dotykové napätie čo najrýchlejšie odstrániť. 
- dotykové napätie sa nesmie prenášať na iné chránené predmety. 
- poruchy v sieti alebo v inštalácii nesmú mať vplyv na funkciu ochrany. 
- ochrana musí byť spoľahlivá a kontrolovateľná. 

Medzi základnú ochranu neživých častí pri zariadeniach NN patrí ochrana: izoláciou, 
polohou, zábranou, spojením s uzlom zdroja, uzemnením, chráničmi, oddelením obvodov, 
bezpečným napätím 

Za základnú ochranu sa nepovažuje ochrana doplnkovou izoláciou a pospájaním. 
 

Zemný skrat 

Vodivé spojenie jednej alebo viacerých fáz so zemou v elektrizačnej sústave 
s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. V trojfázových sústavách s uzemneným bodom môže 
vzniknúť jednopólový, dvojpólový alebo trojpólový zemný skrat. V izolovaných trojfázových 
sústavách môže vzniknúť dvojpólový alebo trojpólový zemný skrat. Jednopólové spojenie so 
zemou sa tiež nazýva „zemné spojenie“. Dôsledkom zemného skratu sú veľké skratové prúdy 
namáhajúce elektrické zariadenie silovo, tepelne a nesúmerným zaťažením a ohrozujúce a 
ohrozujúce ich správny chod. 
 
Zvýšená ochrana 

Základná ochrana rozšírená o niektorý ďalší druh ochrany, keď pri zlyhaní jednej z nich 
preberá ochrannú funkciu ochrana druhá (→ Základná ochrana). 
 
Živá časť 

Časť elektrickej inštalácie (zariadenia), ktorá je pri obvyklom (normálnom) používaní 
pod napätím. Živú časť predstavuje vodič alebo iná vodivá časť, vrátane neutrálneho vodiča. 
Vodiče PEN, PEM alebo PEL sa nepovažujú za živú časť. 

Z uvedeného je zrejmé, že inštalácia v budovách bude vyhotovená v sústave TNS, tzn. 
vodič neutrálny (A) a vodič ochranný musia byť riešené samostatne. 

Živé časti sú zásadne chránené proti dotyku, resp. proti priblíženiu sa k ním. 
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XXI.   Bezpečnosť technických zariadení 
 
 
Bezpečnostno-technické požiadavky na technické zariadenia 

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti technických zariadení ako aj bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (resp. aj všeobecnej bezpečnosti) a dodržanie ktorých vytvára pre 
výrobcov základný predpoklad  na to,  aby technické zariadenie v prevádzke za podmienok 
používania podľa pokynov výrobcu neohrozovalo zdravie a  život osôb ani hospodárske 
hodnoty. Sú to požiadavky stanovené technickými normami a technickými, resp. inými 
právnymi predpismi (prípadne osvedčenou konštrukčnou dokumentáciou) predovšetkým na 
zhotovenie technického zariadenia, tzn. na konštrukčný návrh, použitý materiál, výrobu a 
montáž súčiastok a častí, vrátane prvkov jeho ovládania, resp. prvkov regulovania pracovných 
parametrov a bezpečnostného výstroja (najmä poistných a blokovacích prvkov a zariadení), 
resp. bezpečnostných a ochranných zariadení. 

K bezpečnostno-technickým požiadavkám možno zaradiť aj požiadavky na prevádzku a 
údržbu daného zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v sprievodnej technickej dokumentácii 
zariadenia. 

Dodržiavanie bezpečnostno-technických požiadaviek na príslušné technické zariadenie 
výrobcom je predmetom overovania, ktoré vykonáva Technická inšpekcia, resp. aj 
predmetom posudzovania zhody v zmysle zákona o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody.  
 
Konštrukčná dokumentácia  technického zariadenia 

Súbor technických výkresov a dokumentov, ktoré obsahujú výpočty, schémy 
elektrických a iných rozvodov, popis vybavenosti meracími, regulačnými a zabezpečovacími 
prvkami, ako aj  pokyny na prevádzku. Z uvedenej dokumentácie musí byť jednoznačne 
zrejmá funkcia a určenie technického zariadenia, princíp jeho činnosti a spôsob používania, 
ako aj  zaistenie bezpečnosti technického zariadenia a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
osôb, resp. aj ochrany materiálnych hodnôt  počas jeho prevádzky.   

Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia (VTZ), ktorú výrobca 
predkladá Technickej inšpekcii (príp. inej oprávnenej právnickej osobe) na schválenie (tzn. na 
posúdenie zhody s predpismi) má obsahovať identifikačné údaje výrobcu a najmä nasledujúce 
informácie: 
- charakteristiku zariadenia vrátane jeho zaradenia do skupiny VTZ a základných 

technických parametrov, ktorými sú: 
a) pre tlakovú nádobu: 

- najvyšší pracovný pretlak, 
- skúšobný pretlak, 
- najvyššia a najnižšia pracovná teplota, 
- vnútorný objem, 
- základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva, 

b) pre kotol: 
- výhrevná plocha kotla v m2, 
- výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h, MW), 
- teplota napájacej vody, výstupná teplota pary (vody), 
- druh paliva 

c) pre technické zariadenie zdvíhacie: 
- nosnosť (pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita), 
- zdvih, 



 478

- menovitá rýchlosť, 
- rozpätie, vyloženie, 
- ovládanie, 
- druh pohonu, 

d) pre žeriavovú dráhu: 
- dovolené zaťaženie, 
- dĺžka, 
- rozchod, 
- výšková úroveň, 

e) pre technické zariadenie plynové: 
- druh plynu 
- pretlak plynu 
- prietok plynu (pre zdroj plynu a regulačnú stanicu), 
- dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),výkon (pre spotrebiče), 
- obsah chladiva (pre chladiaci okruh), 

- opis a funkciu technického zariadenia, 
- výkresy zostáv a hlavných celkov, 
- výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov, 
- schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov vrátane 

technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov, vedení, potrubí 
apod., 

- vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami spolu s ich opisom 
a funkciou, 

- zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti, 
- zoznam použitých predpisov a technických noriem s prípadným výpisom odlišnosti 

a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia 
- pokyny na prevádzku. 

Konštrukčná dokumentácia pre VTZ tlakové a VTZ plynové má obsahovať aj: 
- druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti, 
- výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí  a údaje potrebné na pevnostný 

výpočet, 
- pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa 

bezpečnostno-technických požiadaviek, náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska 
parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch. 

 
Obsluha technického zariadenia  

Súbor úkonov a  činností potrebných na spoľahlivú a  bezpečnú prevádzku 
technického zariadenia v zmysle jeho sprievodnej technickej dokumentácie, najmä návodu 
na obsluhu, prípadne ďalších  bezpečnostno-technických požiadaviek. Obsluhovať 
technické zariadenie môže len osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená s 
požiadavkami relevantných bezpečnostných  predpisov a ktorá absolvovala praktický výcvik 
na jeho obsluhu. 

Obsluhovať vyhradené technické zariadenia môže len osoba: 
a) ktorá je držiteľom preukazu vydaného Technickou inšpekciou – vzťahuje sa na obsluhu 

vymedzenej  skupiny VTZ s najvyššou mierou ohrozenia, 
b) alebo ktorej odbornú spôsobilosť overil odborný pracovník – vzťahuje sa na obsluhu 

ostatných VTZ, okrem elektrických. 
c) Na obsluhu technických  zariadení elektrických sa vzťahujú ososbitné požiadavky (→ 

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike). 
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Odborná prehliadka  vyhradených technických zariadení 

Činnosť na vyhradenom technickom zariadení, ktorú vykonáva odborne spôsobilá 
osoba s cieľom preveriť či sú splnené príslušné podmienky jeho bezpečnej prevádzky 
(→ Prehliadka technického zariadenia). Odborná prehliadka sa vykonáva po ukončení 
výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy VTZ ako povinnosť výrobcu alebo dodávateľa, ako 
aj počas prevádzky ako povinnosť používateľa, pričom rozsah a lehoty sú určené technickými 
normami, resp. bezpečnostno-technickými požiadavkami. O vykonanej odbornej prehliadke 
sa spíše záznam (→ Odborná skúška VTZ). 

 
Odborná skúška vyhradených technických zariadení 

Súbor úkonov a činností a najmä funkčná skúška na vyhradenom technickom 
zariadení, ktoré vykonáva odborne spôsobilá osoba s cieľom preveriť jeho bezpečnosť. 
Odborná skúška sa vykonáva po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy, ako aj 
počas prevádzky, v rozsahu a  v lehotách určených bezpečnostno-technickými požiadavkami 
na príslušné technické zariadenie.   

V rámci celého súboru činností, ktoré sú obsahom  odbornej skúšky má sa vykonať aj 
vizuálna kontrola (prehliadka) zariadenia a preto sa v tomto zmysle používa niekedy tiež 
pojem „odborná prehliadka a odborná skúška“.  Pôvodne sa na výkon oboch týchto činností 
používal  pojem  „revízia“. 

O vykonanej odbornej skúške (a odbornej prehliadke) sa  vyhotovuje písomný  záznam, 
ktorý obsahuje identifikačné údaje osoby (s  číslom osvedčenia a pečiatkou), ktorá odbornú 
skúšku a prehliadku vykonala, zistené fakty a údaje (výsledky merania, výsledky tlakovej 
skúšky  apod.) a záver o spôsobilosti zariadenia na jeho ďalšiu prevádzku. 
 
Odborná spôsobilosť na činnosť na technických  zariadeniach 

Špecifická kvalifikácia osoby, ktorá je  potrebná na práce pri výrobe, montáži, 
prevádzke, obsluhe, opravách a údržbe, na odborné prehliadky a odborné skúšky 
technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích. Túto kvalifikáciu 
môže získať osoba, ktorá je zdravotne spôsobilá na požadovanú činnosť, spĺňa  príslušné 
požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax a  je oboznámená so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie 
bezpečnosti technických zariadení.  

Odborná spôsobilosť  na obsluhu VTZ sa preukazuje preukazom alebo osvedčením 
vydaným orgánom inšpekcie práce, Technickou inšpekciou a právnickou alebo fyzickou 
osobou s príslušným oprávnením. 

Odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti odborného pracovníka a skúšobného 
technika výrobcu sa preukazuje osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce ( → Odborný 
pracovník, → Skúšobný technik výrobcu). 

 
Odborný pracovník 

Osoba s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie odborných prehliadok a odborných 
skúšok, ako aj na overovanie vedomostí personálu obsluhujúceho a opravujúceho 
vyhradené technické zariadenia (okrem vybranej skupiny zariadení). Odborná spôsobilosť sa 
preukazuje dokladom, ktorým je osvedčenie odborného pracovníka, vydané orgánom 
inšpekcie práce na základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou. 
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Opakovaná úradná skúška 

Overovanie v ustanovených lehotách (najneskôr po 10 rokoch prevádzky), či vyhradené 
technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia (skupina A podľa vyhl. č. 718/2002 Z. z.) 
počas svojej prevádzky  naďalej spĺňajú bezpečnostno-technické požiadavky a  požiadavky 
sprievodnej technickej dokumentácie, tzn. či spĺňajú podmienky na  bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku. Vykonáva sa taktiež pred opätovným uvedením VTZ do prevádzky. 

Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Technická inšpekcia na základe žiadosti 
prevádzkovateľa príslušného technického zariadenia. 
 
Oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach 

Povolenie umožňujúce podnikateľovi (organizácii) vykonávať činnosti na vyhradených 
technických zariadeniach, akými sú ich výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, 
odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie, ako aj plnenie tlakových nádob na 
dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom. Oprávnenie vydáva  
podnikateľovi orgán inšpekcie práce na základe úspešného overenia predpísaných 
požiadaviek  na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení Technickou 
inšpekciou. 

Podnikateľ, ktorý chce získať oprávnenie musí poskytnúť údaje o spôsobe zabezpečenia 
výkonu predmetných činností z hľadiska technického a technologického vybavenia, 
organizačného zabezpečenia a odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú  tieto činnosti 
vykonávať. 
 
Osvedčená konštrukčná dokumentácia 

Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia (→ Konštrukčná 
dokumentácia technického zariadenia), ktorej zhodu s príslušnými predpismi posúdila 
Technická inšpekcia (na základe žiadosti žiadateľa) a vydala o nej osvedčenie. Vyhradené 
technické zariadenia, (pri elektrických iba skupinu A) možno vyrábať, montovať 
a rekonštruovať iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie. 
 
Označenie vyhradeného technického zariadenia 

Označenie, ktoré vykoná Technická inšpekcia, ak príslušné vyhradené technické 
zariadenie vyhovelo typovej skúške, prvej úradnej alebo opakovanej úradnej skúške. Skladá 
sa zo symbolu „TI“ a posledného dvojčísla roku, v ktorom bola skúška vykonaná. 
 
Pracovník na opravy technického zariadenia 

Osoba s odbornou spôsobilosťou na opravy technického zariadenia, ktorú môže získať, 
ak dosiahla vek 18 rokov, je preukázateľne oboznámená s predpismi na opravy technického 
zariadenia a absolvovala praktický výcvik na opravy. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy technického zariadenia určujú 
bezpečnostno-technické požiadavky. 

Opravy vyhradených technických zariadení (okrem elektrických) môže vykonávať len 
pracovník na opravy, ktorého odbornú spôsobilosť overil odborný pracovník a pre vybranú 
skupinu vyhradených technických zariadení (v zmysle príslušného predpisu) len pracovník 
s osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce. 
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Prehliadka technického zariadenia 

Súbor úkonov (vizuálna kontrola, preskúmanie) na technickom zariadení, ktorými sa 
zisťuje či zariadenie vyhovuje požiadavkám a či nie sú narušené podmienky pre jeho 
bezpečnú prevádzku. Takou je odborná prehliadka vyhradených technických zariadení, 
prípadne iné prehliadky v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. 
 
Prvá úradná skúška  

Overovanie (súbor činností) vyhradeného technického zariadenia  s vysokou mierou 
ohrozenia (skupina A podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z.) pred jeho uvedením do prevádzky, 
tzn. po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a v prípade VTZ tlakových a plynových aj 
po oprave zváraním, či  zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a  je spôsobilé na 
bezpečnú spoľahlivú prevádzku.  U  tlakových a plynových VTZ je súčasťou úradnej skúšky 
aj tlaková skúška (skúška zariadenia vnútorným skúšobným pretlakom na overenie jeho  
pevnosti a tesnosti). Prvá úradná skúška sa vykonáva na VTZ, ktoré sa montujú u odberateľa 
a u všetkých kusovo vyrobených VTZ. Skúšku vykonáva Technická inšpekcia na základe 
žiadosti. 
 
Skúška technického zariadenia 

Výkon činností na technickom zariadení, cieľom ktorých je preveriť jeho funkciu, 
prevádzkovú spoľahlivosť, ale najmä bezpečnosť. Činnosti v rámci skúšky môžu mať 
charakter vizuálnej kontroly, porovnávania, preskúšania funkcie, merania, pričom sú 
zamerané na overenie určených vlastností a parametrov technického zariadenia, stanovených 
technickou dokumentáciou a bezpečnostno-technickými požiadavkami. Takou je odborná 
skúška vyhradených technických zariadení, ako aj typová skúška, úradné skúšky, resp. ďalšie 
skúšky v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. 
 
Skúšobný technik výrobcu   

Osoba, ktorá je na základe úspešného overenia svojej odbornej spôsobilosti držiteľom 
osvedčenia skúšobného technika výrobcu. Osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie 
práce. Skúšobný technik má právomoc po ukončení výroby vyhradeného technického 
zariadenia vykonávať: 
- stavebnú skúšku a prvú tlakovú skúšku technického zariadenia tlakového, 
- montážnu skúšku technického zariadenia zdvíhacieho, 
- skúšku technického zariadenia elektrického, 
- skúšku technického zariadenia plynového. 
 
Spoľahlivosť technického zariadenia 

Vlastnosť (schopnosť) zariadenia ako celku plniť požadované funkcie so zachovaním 
hodnôt stanovených prevádzkových ukazovateľov v daných medziach a v danom čase podľa 
stanovených technických podmienok. V tomto zmysle je spoľahlivosť chápaná ako 
komplexná vlastnosť a to ako stálosť úžitkových vlastností zariadenia v danom čase 
a v určených podmienkach používania a patrí k základným ukazovateľom kvality. Takto 
chápaná spoľahlivosť je podmienená čiastkovými vlastnosťami, ako je životnosť, 
bezporuchovosť, bezpečnosť, pohotovosť, udržovateľnosť, zaistenosť údržby, opraviteľnosť 
a skladovateľnosť. 

Spoľahlivosť zariadenia v užšom slova zmysle je chápaná najmä ako bezporuchovosť, 
udržovateľnosť a zaistenosť údržby, pričom tieto čiastkové vlastnosti formujú jeho 



 482

pohotovosť a majú vplyv na celkovú životnosť, ale aj na funkčnosť, bezpečnosť, spôsobilosť 
a efektívnosť prevádzky. 

 Vzájomný vzťah spoľahlivosti a bezpečnosti sa najvýraznejšie prejavuje u prvkov, 
spoľahlivosť (chápaná v užšom zmysle, najmä ako bezporuchovosť) ktorých ovplyvňuje 
bezpečnostnú úroveň technického zariadenia. Sú to prvky, ktoré sa priamo na bezpečnosti 
podieľajú a v prípade poruchy ktorých by došlo k zníženiu bezpečnostnej úrovne, napr. prvky 
riadiaceho a ovládacieho systému, bezpečnostných a ochranných zariadení. Pri týchto 
prvkoch sa musí príslušnými konštrukčnými metódami riešenia spoľahlivosti (napr. 
zálohovaním, kontrolou činnosti apod.), ako aj systémom údržby zaistiť, aby bezpečnostná 
úroveň zariadenia (osobitne pri poruche týchto prvkov) neklesla na neprijateľnú úroveň, tzn., 
aby riziko pri prevádzke technického zariadenia neprekročilo hranicu akceptovateľnosti. 

 
Sprievodná technická dokumentácia technického zariadenia 

Súbor dokumentov, prípadne schém a výkresov, slúžiaci na zreteľné informovanie 
používateľa o  podmienkach a pravidlách prevádzky technického zariadenia. Je 
neoddeliteľnou súčasťou dodávky technického zariadenia. Najdôležitejšou časťou je návod 
na obsluhu, údržbu, prehliadky a  skúšky technického zariadenia, vrátane požiadaviek na 
kvalifikáciu osôb a potrebných informácií o ochranných a bezpečnostných opatreniach.  
Okrem technického popisu a základných údajov o zariadení obsahuje tiež  preberacie  
dokumenty, ako sú napr. pasport, revízna kniha, atesty apod.  

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia má obsahovať: 
- údaje identifikujúce  výrobcu alebo dodávateľa, 
- základné technické parametre VTZ, 
- pokyny na prevádzku VTZ, ktoré zahŕňajú najmä prípustné spôsoby použitia, návod na 

obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky, ako aj návod na montáž, vyskúšanie a podmienky 
uvedenia do prevádzky, ďalej požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich 
obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky, požiadavky na vedenie prevádzkovej 
dokumentácie, ako aj zoznam náhradných dielov a príslušenstva, 

- preberacie dokumenty, súčasťou ktorých má byť pasport, revízna kniha, príp. iný 
stanovený dokument, osvedčenie dokumentácie, vyhlásenie výrobcu o zhode technického 
zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami, osvedčenie o typovej skúške,   
osvedčenie o prvej úradnej skúške a opakovanej úradnej skúške alebo o skúške vykonanej 
skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom, atesty, certifikáty, príp. opisy 
výnimiek. 
Sprievodná technická dokumentácia  vyhradených technických zariadení tlakových 

(kotlov, tlakových nádob) musí obsahovať ešte ďalšie údaje a dokumenty, ktoré špecifikuje  
vyhláška č.718/2002 Z.z. 
 
Technické zariadenia 

Technickým zariadením v najširšom zmysle slova sú všetky materiálne prostriedky, ktoré 
človek vytvoril s cieľom určitej funkcie, určitého použitia pri uspokojovaní svojich potrieb a 
pri tvorbe ktorých využil na princíp ich činnosti prírodné, najmä fyzikálne zákony. Niekedy sa 
vo význame „technické zariadenia“ používa iba výraz „technika“ ktorá je definovaná o.i. tiež 
ako súhrn všetkých neustále sa rozvíjajúcich pracovných prostriedkov, tzn. strojov, nástrojov, 
dopravných prostriedkov, stavieb a  energií, ktorými človek pôsobí na prírodu, aby 
prekonával vonkajšie prekážky života a uspokojoval svoje potreby. 

Technické zariadenie možno v užšom zmysle charakterizovať ako funkčne spojenú 
zostavu súčiastok a/alebo strojových častí, ktorá v závislosti na svojej funkcii je vybavená 
prípadne aj silovými (energetickými) zdrojmi a obvodmi, ovládacími, resp. aj regulačnými 
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prvkami a ktorá je určená na použitie v rámci ekonomickej činnosti spoločnosti 
(priemyselnej výroby, stavebníctva, poľnohospodárstva, atď.) alebo pre iné potreby človeka. 
Označenie „technické zariadenie“ v súčasnosti obsiahne široký súbor rôznych technických 
konštrukcií založených na rôznom princípe činnosti, s rôznym počtom a druhom použitých 
technických prvkov, v závislosti od funkcie a účelu použitia, ktoré by bolo možné triediť 
podľa viacerých kritérií. 

Významnú skupinu technických zariadení tvoria stroje, čo sú zariadenia charakterizované 
tým, že aspoň jedna ich súčiastka v celkovej zostave je pohyblivá. (→ Stroj, strojové 
zariadenie). Ďalšie druhy zariadení vznikli využívaním nových poznatkov a objavov z oblasti 
fyziky a chémie, ako aj nových zdrojov energie. Narastajúca zložitosť v  konštrukcii 
technických zariadení a aj  skúsenosti zo samotnej prevádzky týchto zariadení ukázali, že je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť niektorým zariadeniam vzhľadom na spoľahlivosť 
a bezpečnosť ich prevádzky. Napr. už v 19.st. bola známa „rizikovosť“ parných kotlov, čo 
viedlo aj k právnej úprave na zaistenie ich bezpečnej prevádzky ( → Bezpečnosť technických 
zariadení). 

S rozvojom nových konštrukcií zariadení sa postupne vo vyspelých priemyselných 
krajinách všeobecne vyčlenili štyri osobitné skupiny technických zariadení podľa ich typickej 
vlastnosti, resp. podľa typického parametra ich funkcie, ktorým súčasne najviac ohrozujú 
človeka a okolité prostredie. Týmito osobitnými skupinami sú technické zariadenia: 
- tlakové,  
- elektrické, 
- zdvíhacie, 
- plynové. 

Uvedené členenie, vychádzajúce z princípu činnosti týchto zariadení, slúži najmä pre 
potreby vyššieho zaistenia ich technickej a prevádzkovej bezpečnosti, keďže je zrejmé, že pri 
takomto rozdelení nie sú zreteľné hranice medzi jednotlivými skupinami. Väčšina 
stacionárnych strojových zariadení má napr. ako zdroj energie elektrinu, tzn. sú súčasne 
elektrickými zariadeniami a zdvíhacie zariadenia sú svojím pohybom typické strojové 
zariadenia a súčasne väčšinou taktiež elektrické zariadenia. 

Zvýšený dôraz na zaistenie bezpečnosti, ale aj prevádzkovej spoľahlivosti týchto skupín 
zariadení vychádza zo skutočnosti, že pre tieto zariadenia je charakteristická možnosť 
(spôsobilosť) akumulovať značnú energiu, ktorá navonok nie je zrejmá. Bez meracieho 
prístroja nie je možné pri tlakových, elektrických a  väčšine plynových zariadení zistiť 
prítomnosť nebezpečného faktora (ktorým je vyšší tlak, elektrický prúd alebo nebezpečný 
plyn) a  nie je zrejmá ani možná náhla neočakávaná aktivizácia tohto faktora, tzn. napr. 
uvoľnenie energie, alebo priame pôsobenie nebezpečenstva (napr. toxického plynu) na 
človeka, ak sa nachádza v jeho dosahu. 

S ohľadom na vyššie zaistenie prevádzkovej bezpečnosti technických zariadení, ako aj 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú pre tieto vymedzené skupiny zariadení stanovené 
technickým predpisom (vyhláškou č.718/2002 Z. z.) osobitné požiadavky týkajúce sa ich 
navrhovania, konštruovania, výroby, montáže, bezpečnej prevádzky, vrátane údržby, kontrol 
a prehliadok (→ Bezpečnostno-technické požiadavky na technické zariadenia). 
 
Technické zariadenia elektrické  

(→ Elektrické zariadenie, → Vyhradené elektrické zariadenie) 
 
Technické zariadenia plynové  

Zariadenia, ktoré sú určené na výrobu a úpravu plynov (napr. generátory na výrobu 
plynov, acetylénové vyvíjače, atď.), ich skladovanie (napr. plynojemy, tlakové zásobníky 
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plynov, atď.), prepravu (súčasti batériových a cisternových vozidiel), plnenie nádob plynmi 
(plniace a tlakové stanice), skvapalňovanie a odparovanie plynov (napr. odparovacie stanice 
kyslíka, hélia a pod.), zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov (napr. kompresorové a 
dúchadlové stanice, regulačné stanice, atď.), rozvod plynov (zmontované plynovody ako 
funkčné celky) a spotrebu spaľovaním (napr. kotle s plynovým palivom, priemyselné pece a 
iné spotrebiče). 

Súvisiace pojmy: 
- armatúra - uzavierací prvok na potrubí. Podľa konštrukcie a funkcie môžu armatúry  

slúžiť na uzatvorenie toku pracovného média, alebo jeho usmernenie, ovládanie, resp. ako 
poistné, či ochranné zariadenia. Základné rozdelenie podľa tvaru a konštrukčného riešenia 
je na ventily, kohúty, posúvače a klapky. 

- bezpečnostný rýchlouzáver  - poistné zariadenie, uzavierajúce v krátkom časovom úseku 
prietok plynu pri vzostupe alebo poklese prevádzkového pretlaku nad alebo pod  dovolenú 
hodnotu, 

- doprava plynu  (plynovodom) - prísun plynu plynovodom, ktorý v sebe zahŕňa prepravu 
plynu od zdroja ( s veľmi vysokým alebo vysokým tlakom)  do regulačných alebo 
meracích staníc a  rozvod plynu, tzn. dopravu v miestnej sieti (plyn so stredným tlakom, 
alebo s nízkym tlakom), 

- kontrola plynových zariadení (→ Odborná prehliadka technických zariadení plynových), 
- kompresorová stanica - súbor technologických zariadení slúžiaci ku kompresii plynu a 

krytiu tlakových strát v priľahlých plynovodoch za účelom zvýšenia ich dopravnej 
kapacity, 

- miestny prevádzkový poriadok - dokumentácia, obsahujúca základnú charakteristiku 
plynového zariadenia a súbor technicko-organizačných opatrení na zaistenie jeho 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Spracovanie zabezpečuje  prevádzkovateľ zariadenia 
s dôrazom na bezpečnostné zásady a pokyny, týkajúce sa bežnej prevádzky, ale aj kontrol, 
prehliadok a skúšok, plánovaných opráv a údržby, ako aj  prípadných porúch, havárií 
a požiaru. 

- montážna skúška technického zariadenia plynového - súbor činností, ktorých cieľom je 
preskúšať plynové zariadenie pred uvedením do prevádzky, po dokončení montáže alebo 
rekonštrukcie, či zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám a projektovaným 
technickým hodnotám. Vykonáva ju skúšobný technik výrobcu podľa technologického 
postupu spracovaného na základe projektovej dokumentácie. Overuje sa pevnosť, tesnosť 
a funkčnosť plynového zariadenia, vrátane funkčnosti bezpečnostných, 
(zabezpečovacích), kontrolných, meracích a ovládacích zariadení. 

- odborná prehliadka technického zariadenia plynového - súbor úkonov, ktorých cieľom je 
posúdiť/skontrolovať, či stav zariadenia v  prevádzke zodpovedá požiadavkám 
bezpečnosti práce a  technických zariadení a zásadám požiarnej bezpečnosti. Lehoty na 
odborné prehliadky jednotlivých druhov plynových zariadení stanovuje technický predpis 
(vyhláška č.718/2002 Z. z.). 

- odborná skúška technického zariadenia plynového - súbor činností, cieľom ktorých je 
preveriť bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť  plynového zariadenia alebo jeho častí, 
ako aj  zaistenie požiarnej bezpečnosti pri jeho prevádzke. V rámci odbornej skúšky 
prevádzkovaného plynového zariadenia sa vykoná prehliadka, skúška tesnosti a potrebné 
merania, pričom sa preveruje aj funkcia zabezpečovacích, kontrolných, meracích 
a ovládacích zariadení, vrátane vyskúšania simulovaných poruchových stavov. Kontroluje 
sa taktiež technická dokumentácia, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, odborná 
spôsobilosť obsluhy a vybavenosť pracoviska protipožiarnou technikou, OOPP, dýchacou 
a oživovacou technikou. Lehoty odborných skúšok jednotlivých druhov plynových 
zariadení stanovuje technický predpis (vyhláška č.718/2002 Z. z.) 
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- odplynenie - postup, pri ktorom sa zo zariadenia vytláča plyn vzduchom alebo inertným 
plynom. 

- odvzdušňovanie - postup, pri ktorom sa vytlačí zo zariadenia v ňom obsiahnutý vzduch 
plynom cez odvzdušňovací uzáver, 

- plyn  je látka, ktorej kritická teplota je nižšia ako 50º C, alebo látka, ktorá má pri teplote 
50º C absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 Mpa, 

- plynovod - potrubie vybavené armatúrami, príslušenstvom a kompletizačným materiálom 
slúžiace na dopravu  plynu, 

- poistný ventil - poistné zariadenie, ktoré pri prekročení hranice nastaveného pretlaku 
vypustí (odpustí) plyn do atmosféry, 

- prevádzkový denník - prevádzková dokumentácia, do ktorej sa vykonávajú všetky dôležité 
záznamy o prevádzke zariadenia, vrátane kontrol/odborných prehliadok, odborných 
skúšok, vzniknutých porúch a opráv, 

- regulátor tlaku plynu - zariadenie, ktoré znižuje vstupný pretlak privádzaného plynu 
a samočinne ho reguluje na určenú hodnotu výstupného pretlaku, 

- revízia plynových zariadení  (→ Odborná prehliadka a odborná skúška technických 
zariadení plynových), 

- tlaková stanica - súhrn zariadení, ktoré slúžia  na skladovanie, prečerpávanie, príp. 
vyparovanie, rozvod, reguláciu tlaku plynu a na jeho spotrebu, 

- tlakový plynojem - jedna alebo viac vzájomne prepojených nádob valcového alebo 
guľového tvaru, slúžiace na uskladnenie plynu pod tlakom, 

- výfuk - potrubie, ktorým sa plyn odvádza do atmosféry 
- zisťovanie netesností - zisťovanie/vyhľadávanie únikov plynu detekčným prístrojom alebo 

pomocou penotvorného prostriedku, ktorým sa natiera rozoberateľný spoj. 
 

Technické zariadenia tlakové  

Zariadenia, v zostave ktorých sa nachádza konštrukčná časť v podobe uzavretého 
priestoru, na steny ktorého pôsobí vnútorným pretlakom pracovné médium (kvapalina 
alebo plyn). Patria sem najmä kotly parné a  kvapalinové, tlakové nádoby stabilné, tlakové 
nádoby na prepravu plynov a potrubné vedenia, vrátane bezpečnostného príslušenstva týchto 
zariadení. 

Súvisiace pojmy: 
- bezpečnostné príslušenstvo tlakových zariadení - prístroje a zariadenia určené na ochranu 

tlakového zariadenia pred prekročením dovolených hodnôt (tlaku, teploty, úrovne 
hladiny). Sú to najmä armatúry a rôzne meracie, kontrolné a regulačné prístroje 
a zariadenia.  Môžu pôsobiť priamo na sledovanú veličinu a regulovať ju (napr. poistný 
ventil, prietržná membrána, riadený bezpečnostný systém na znižovanie tlaku), alebo 
snímajú príslušnú veličinu a podľa jej hodnoty aktivujú príslušné zariadenia na 
zabezpečenie potrebnej zmeny. 

- kotol - technické zariadenie, ktorého funkciou je zvyšovať tepelný obsah pracovného 
média spaľovaním pevných, kvapalných alebo plynných palív, príp.  pomocou elektrickej 
energie. Konštrukčne pozostáva zo súboru zariadení a to z tlakového systému, prípadne aj 
z tlakového systému prehrievača, kúreniska, spaľovacieho zariadenia, spalinových 
a vzduchových traktov, ktoré sú spojené  do jedného účelného celku na výrobu horúcej 
vody, alebo pary s  tlakom vyšším ako je atmosférický tlak. Podľa skupenstva a  teploty 
výsledného zohriateho média ich možno rozdeliť na kotly parné a  kvapalinové ( 
teplovodné a horúcovodné).   
- bezpečnostná výstroj kotla/bezpečnostné príslušenstvo kotla/armatúra kotla - 

príslušenstvo kotla, ktoré slúži na zaistenie jeho bezpečnej prevádzky prostredníctvom 
poistných, ako aj kontrolných a ovládacích  zariadení. Ich funkciou je zabrániť 
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prekročeniu tlaku, alebo teploty, resp. okrajových hladín vody, príp. tieto veličiny 
sledovať. Sú to predovšetkým  poistné ventily, tlakomery (manometre), teplomery, 
vodoznaky (hladinomery), regulačné prvky (spínače, armatúry) a napájacie čerpadlá. 

- explózna klapka - kovový uzáver otvoru v stene kúreniska umožňujúci odchod spalín 
do priestoru kotolne v prípade presiahnutia dovolenej hodnoty pretlaku  v kúrenisku. 

- kotol kvapalinový - technické zariadenie pozostávajúce zo súboru zariadení navzájom 
konštrukčne spojených do jedného celku, ktoré zohrieva v kotlovom telese 
vzduchotesne uzavretú trvalú kvapalinovú náplň, 

- kotol kvapalinový horúcovodný - kvapalinový kotol, ktorý slúži na výrobu horúcej 
vody o teplote nad 110º C  a pretlaku nad 0,05 Mpa, 

- kotol parný - technické zariadenie (súbor zariadení) na výrobu pary požadovaného 
tlaku a  teploty na energetické alebo priemyselné účely. Podľa tlaku pary sa delia na 
nízkotlakové (para o pretlaku do 0,05 MPa vrátane), stredotlakové (para o pretlaku 
v rozmedzí 0,0,5 až 1,6 MPa vrátane), vysokotlakové (para o pretlaku v rozmedzí 1,6 
až 16 MPa vrátane), s veľmi vysokým tlakom (para o pretlaku nad 16 MPa)  
a s nadkritickým tlakom (para s nadkritickým tlakom). 

- kotol parný nízkotlakový - kotol, v ktorom sa vyrába para s menovitým pretlakom 
najviac 0,05 Mpa,  

- kotol teplovodný - kotol, v ktorom sa ohrieva voda na najvyššiu výstupnú teplotu 
110ºC, 

- pomocné zariadenia kotla - zariadenia potrebné na prevádzku kotla, alebo s jeho 
prevádzkou súvisiace, najmä na prípravu a dopravu paliva a vzduchu, na odsávanie 
spalín, ich čistenie a odvod tuhých zvyškov spaľovania, 

- stavoznak - súčasť tlakového zariadenia umožňujúca optickú kontrolu výšky hladiny 
v pracovnom priestore tlakového zariadenia, 

- vodorys - najnižšia  prípustná hladina vody v kotle pri jeho prevádzke. Musí byť 
najmenej 100 mm nad žiarorysom a musí byť viditeľne  vyznačený. 

- vodoznak (hladinomer) - prístroj slúžiaci na kontrolu hladiny vody v parnom kotle. 
Musí mať zreteľné označenie  najnižšej a najvyššej úrovne hladiny. Môže byť priamy, 
keď v jeho priezore možno pozorovať priamo výšku hladiny vody v  kotle, alebo 
nepriamy (diaľkový), ktorý dáva informáciu o výške hladiny sprostredkovane cez údaj 
na  stupnici príslušného prístroja. 

- žiarorys - najvyššia úroveň (rovina) v kotle, ktorá ohraničuje najvyššie miesta 
výparníka kotla, pokiaľ ešte siahajú spaliny, 

- kotolňa - budova, alebo jej časť, v ktorej je umiestnený súbor technických zariadení 
vytvárajúci celok na výrobu tlakovej pary alebo horúcej vody pre potreby elektrárenské, 
teplárenské alebo priemyselnej výroby a využívajúci na to teplo získané spaľovaním 
klasického (pevného, kvapalného alebo plynného) paliva, prípadne teplo z odpadových 
spalín pecí, 

- kotolňa nízkotlaková - kotolňa, v ktorej sú umiestnené nízkotlakové kotly, nemusia byť 
rovnakého typu. Môžu to byť nízkotlakové kotly parné, teplovodné alebo kvapalinové. 

Pozn.: Na nízkotlakové kotolne, v ktorých je súčet menovitých tepelných výkonov 
nízkotlakových kotlov väčší ako 50 kW sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis,  
ustanovujúci povinnosti organizáciám a ich pracovníkom pri projektovaní, zriaďovaní, 
umiestňovaní a prevádzke takýchto kotolní. 
- poistný ventil  - armatúra  (ventil),  ktorá chráni  tlakové zariadenie pred prekročením 

najvyššieho dovoleného tlaku tým,  že pri dosiahnutí stanovenej hodnoty tlaku  sa 
samočinne otvára a vypúšťa prebytočné médium, až kým tlak neklesne na stanovenú 
hodnotu, kedy sa opäť samočinne uzavrie, 
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- stavebná skúška tlakových zariadení  - skúška, ktorej sa musí podrobiť každé vyhotovené 
vyhradené tlakové zariadenie pred uvedením do prevádzky, a to buď priamo u výrobcu 
alebo na mieste budúcej prevádzky, pokiaľ sa zasiela od výrobcu v častiach a až tam sa 
vykoná kompletná montáž. Predmetom stavebnej skúšky je zisťovanie, či použitý 
materiál, jeho tepelné spracovanie a celkové zhotovenie tlakového zariadenia zodpovedá 
osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a bezpečnostno-technickým požiadavkám. Po 
úspešnej stavebnej skúške sa vykonáva  tlaková skúška. 

- tlak - silový účinok pracovného média (tekutiny) na steny uzavretého telesa, ktorý pôsobí 
proti atmosférickému tlaku, je teda pretlakom.  Vákuum sa označuje zápornou hodnotou. 

- tlaková skúška tlakových zariadení - skúška, ktorej účelom je preukázať pevnosť a tesnosť 
tlakového zariadenia, resp. jeho častí. Podmienky tlakovej skúšky, (skúšobné médium, 
skúšobný pretlak, teplota a ďalšie podrobnosti) určujú technické normy, resp. 
dokumentácia výrobcu. Prvá tlaková skúška tlakových zariadení sa vykonáva vždy po 
úspešnej stavebnej skúške. 

- tlaková nádoba jednoduchá - teleso valcovitého tvaru s kruhovým prierezom uzatvorené 
klenutými alebo plochými dnami, vytvorené zváraním, ktorého vnútorný pretlak nie je 
väčší ako 30 barov a súčin najvyššieho pracovného pretlaku v baroch a objemu nádoby 
v litroch (bezpečnostný súčin) nie je  väčší ako 10 000 bar.liter, 

- tlakové nádoby na dopravu plynu/prepravné tlakové zariadenia - uzavierateľné telesá, na 
vnútorné steny ktorých pôsobí pretlak prepravovaného média. Sú určené na opakované 
plnenie, po naplnení sa odpoja od zdroja a možno ich premiestňovať na iné miesto, kde sa 
prepravované médium odoberá.  
Podľa tvaru a celkového vyhotovenia sa rozdeľujú tlakové nádoby na dopravu plynov 
na: 
- fľaše – nádoby s hrdlom, ktorých dĺžka bez výstroja a  pätky nepresahuje  

2000 mm; 
- sudy – nádoby valcovitého tvaru opatrené obručami; 
- cisterny – nádoby spojené so železničným alebo automobilovým podvozkom, 

s ktorým tvoria cisternový voz, 
- batériové vozidlo  - niekoľko veľkoobjemových nádob fľašového typu (súprava fliaš) 

spojených medzi sebou spoločným potrubím a upevnených na podvozku, s ktorým 
tvoria automobilový príves, alebo náves, príp. železničný vagón. 

Plyny sa v tlakových nádobách prepravujú vzhľadom na svoje vlastnosti ako stlačené,  
skvapalnené, alebo rozpustené pod tlakom. 

- tlakové nádoby stabilné - telesá s vnútorným objemom, skonštruované a zhotovené tak, 
aby v nich mohla byť umiestnená tekutina (kvapalina, para, plyn) pod tlakom väčším, ako 
je atmosférický, 

- výstroj tlakovej nádoby  - armatúry, prístroje a iné súčasti nevyhnutné na ovládanie, 
riadenie, kontrolu a zaistenie bezpečného používania/prevádzky tlakovej nádoby.  
(→  Bezpečnostné príslušenstvo tlakového zariadenia). 

 
Technické zariadenia zdvíhacie 

Zariadenia určené na prepravu bremena (osôb alebo nákladu) v priestore, resp. 
minimálne vo zvislom smere. Sú to najmä žeriavy a zdvíhadlá s motorovým alebo ručným 
pohonom, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy osobné, nákladné a stavebné, regálové 
zakladače, pohyblivé schody a chodníky, zdvíhacie rampy a plošiny, zariadenia zábavnej 
činnosti na zdvíhanie osôb do výšky, zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky, lyžiarske 
vleky, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom, zdvíhacie zariadenia, ktoré sú súčasťou 
technologických liniek a ďalšie. 

Súvisiace pojmy: 
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- montážna skúška technického zariadenia zdvíhacieho - skúška zdvíhacieho zariadenia 
pred jeho uvedením do prevádzky, ktorou sa popri prevádzkovej spôsobilosti overuje jeho 
bezpečnosť. Je súčasťou individuálneho vyskúšania každého zdvíhacieho zariadenia  po 
jeho montáži  a  vykonáva ju skúšobný technik výrobcu, resp. odborný pracovník 
v prípade, že sa  zariadenie montuje až u odberateľa. Jej obsahom je najmä: 
- kontrola technickej dokumentácie a dokladov  (atestov, osvedčení apod.); 
- vizuálna prehliadka zmontovaného (namontovaného) zariadenia a porovnanie 

s dokumentáciou a bezpečnostno-technickými požiadavkami; 
- skúška funkcie zariadenia (zaťaženého, nezaťaženého); 
- skúška, preverenie funkcie bezpečnostného príslušenstva.  

Podrobnejšie požiadavky na rozsah a spôsob vykonania montážnej skúšky sú uvedené v 
technických normách pre príslušné zdvíhacie zariadenie. 

- pohyblivá pracovná plošina - zariadenie, ktorého pracovná plošina je prestaviteľná v 
zvislom smere, vodorovne, príp. aj v priestore a ktoré sa používa najmä  pre montážne, 
kontrolné a údržbárske  alebo opravárenské práce. Z hľadiska možnosti zmeny svojho 
umiestnenia/polohy môže byť stabilná, premiestniteľná alebo pojazdná. 

- pohyblivé schody - zariadenie s nepretržite sa pohybujúcim pásom nástupných stupňov 
(schodíkov), unášaným hnacím zariadením, ktoré je určené na plynulú prepravu osôb 
medzi dvoma horizontálnymi úrovňami, 

- pohyblivý chodník - zariadenie s nepretržite sa pohybujúcim pásom, unášaným hnacím 
zariadením, ktoré je určené  na plynulú prepravu osôb v horizontálnom alebo šikmom 
smere,  

- pohyblivé madlo - nevyhnutná súčasť konštrukčného celku pohyblivých schodov a 
chodníkov, ktorá sa má pohybovať rovnakou rýchlosťou ako dopravný pás schodov alebo 
chodníka, vzhľadom na bezpečnosť prepravovaných osôb, 
- núdzový vypínač  (STOP tlačítko) - ovládacia časť bezpečnostného zariadenia, ktorým 

musí byť vybavený každý pohyblivý chodník a ktorého funkciou je po aktivácii 
(stlačení) okamžité zastavenie pohybujúcich sa častí,   

- regálový zakladač - zariadenie určené na manipuláciu s materiálom, najmä v skladových 
priestoroch. Premiestňuje materiál v zvislom aj vodorovnom smere, prípadne sám ukladá 
materiál do regálov, alebo ho z nich vyberá. 
- aretačné zariadenie - zariadenie zabezpečujúce polohu presuvne v určenom mieste 

proti uličke na prechod zakladača, 
- havarijný koncový vypínač - vypínač na prerušenie hlavného prívodu prúdu v prípade 

prebehnutia krajnej pracovnej polohy následkom poruchy, 
- obmedzovač rýchlosti - zariadenie, ktorého funkciou je spustenie zachytávacieho 

zariadenia pri prekročení  zdvihovej rýchlosti, alebo pri roztrhnutí nosného orgánu, 
- pracovný koncový vypínač je vypínač, ktorý samočinne zastaví pohyb zakladača v 

krajnej pracovnej polohe, 
- presuvňa - zariadenie určené na premiestňovanie zakladača z jednej uličky regálov do 

druhej, 
- zachytávacie zariadenie - zariadenie na zachytenie vozíka, kabíny alebo obsluhovanej 

plošiny pri nadmernom zvýšení rýchlosti klesania, 
- výťahy - zariadenia na dopravu osôb alebo nákladu v zvislom alebo šikmom smere. 

Bremeno je umiestnené v klietke, na plošine alebo v špeciálnej nádobe. Dráha pohybu je 
vymedzená nepohyblivými vodidlami. Pohyb výťahu môže byť prerušovaný, alebo 
nepretržitý. Pohon môže byť elektrický alebo hydraulický, príp. pneumatický. 
- bezpečnostný obvod - elektrický obvod, ktorého funkciou je vyradiť výťah 

z prevádzky v prípade pôsobenia bezpečnostných spínačov, 
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- bezpečnostný spínač - bezpečnostné zariadenie, ktoré preruší bezpečnostný obvod 
výťahu,  

- dojazdový spínač - prevádzkový spínač (snímač) na presné a samočinné zastavenie 
klietky v úrovni stanice, 

- dozorca  výťahu - osoba poverená prevádzkovateľom vykonávať v stanovenom 
rozsahu  pravidelné týždenné prehliadky výťahu, účelom ktorých je preveriť 
prevádzkovú spôsobilosť výťahu a ktorá môže v prípade potreby  ručne premiestniť 
klietku do najbližšej stanice, 

- dverová zámka - zariadenie zabezpečujúce zavreté šachtové dvere proti otvoreniu 
z nástupišťa, keď za nimi nie je klietka (mechanizmus je ovládaný ručne), 

- hlavný vypínač výťahu - vypínač v strojovni výťahu, ktorým sa vypína prívod 
elektrického prúdu k výťahu, 

- koncový vypínač výťahu - vypínač, ktorého funkciou je  samočinne vypnúť pohon 
výťahu, v prípade, že klietka prejde poslednú stanicu o určenú dráhu, 

- kontrolná uzávierka - samočinná uzávierka s kontrolou zasunutia závory do dverového 
krídla, 

- kontrola (strážca/sledovanie) napätia nosných prostriedkov - bezpečnostné zariadenie, 
ktoré pri uvoľnení alebo pretrhnutí čo len jedného z nosných prostriedkov  pôsobí na 
závesový spínač, 

- nárazník -  bezpečnostné zariadenie  v priehlbni šachty,  slúžiace na obmedzenie dráhy 
(na spomalenie a zastavenie) klietky a vyvažovacieho závažia, 

- nosný prostriedok - lano, alebo reťaz, resp. laná (reťaze), na ktorých je zavesená 
klietka a vyvažovacie závažie, 

- núdzová signalizácia - svetelné alebo zvukové znamenia (informácia) na privolanie 
dozorcu výťahu, resp. pomoci, v prípade že klietka zostane stáť medzi stanicami 
a nemožno ju uviesť do chodu zvyčajným spôsobom, 

- núdzový pohon výťahu - náhradný pohon (mechanický, elektrický) pre zdvíhanie alebo 
spúšťanie klietky,  

- obmedzovač rýchlosti - bezpečnostné zariadenie, ktorého úlohou je v prípade 
prekročenia rýchlosti pohybujúcej sa výťahovej kabíny (alebo vyvažovacieho závažia) 
nad stanovenú hodnotu uviesť do činnosti zachytávače výťahu a bezpečnostný obvod, 

- obmedzovač zaťaženia - zariadenie zabraňujúce uviesť výťah do chodu v prípade 
preťaženia klietky, 

- otváracie pásmo - vzdialenosť nad a pod úrovňou stanice, v ktorej sa môže klietka 
pohybovať smerom k stanici pri otvorených šachtových a kabínových dverách, 

- ovládač “STOP” - bezpečnostný prostriedok (spínač), slúžiaci na núdzové zastavenie 
výťahu, 

- pohyblivá dlážka klietky  - podlaha reagujúca na zaťaženie stanoveným bremenom 
(osobou, nákladom) svojím posunom, čím sa uvedie do činnosti podlahový spínač, 

- podlahový spínač - zariadenie reagujúce na zaťaženie podlahy (osobou) v osobných 
výťahoch, ktorého funkciou  je pri zaťažení podlahy vyradiť vonkajšie tlačidlové 
ovládanie výťahu, 

- prevádzkovateľ  výťahu - právnická alebo fyzická osoba ( majiteľ nehnuteľnosti), u ktorej 
je výťah v prevádzke, 

- revízny technik výťahu - označenie podľa pôvodných predpisov a noriem pre odborného 
pracovníka na výkon revízií (prehliadok a skúšok) výťahov (→ Odborný pracovník, → 
Odborná prehliadka,  → Odborná skúška). 

- spínač brzdy -  prevádzkový spínač kontrolujúci  činnosť brzdy,  
- spínač kabínových (klietkových) dverí - bezpečnostný spínač pôsobiaci pri otvorení 

kabínových (klietkových) dverí, 
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- spínač obmedzovača rýchlosti - bezpečnostný spínač pôsobiaci pri zvýšení rýchlosti 
klietky (vyvažovacieho závažia) o stanovenú hodnotu nad prevádzkovú rýchlosť, 
- spínač odbrzdenia - bezpečnostný spínač vypínajúci pri ručnom rozovretí brzdových 

čeľustí, 
- spínač šachtových dverí - bezpečnostný spínač pôsobiaci pri otvorení šachtových 

dverí, 
- spínač zachytávača - bezpečnostný spínač vypínajúci v prípade aktivácie 

zachytávačov, 
- spomaľovací spínač -  bezpečnostný spínač na kontrolu samočinného spomaľovania  

klietky výťahu v dojazdových pásmach krajných staníc, 
- strojovňa výťahu - priestor, v ktorom je umiestnený výťahový stroj a časti výťahového 

zariadenia, 
- svetelná zábrana - ochranné zariadenie, ktoré prostredníctvom svetelného lúča 

zaisťuje, že samočinné dvere sa nezavrú, pokiaľ nie je dverný otvor voľný, 
- šachta výťahu - priestor, v ktorom sa pohybuje klietka výťahu a zvyčajne aj 

vyvažovacie závažie, 
- šachtové dvere - dvere uzatvárajúce vstupný otvor do šachty v staniciach; môžu byť 

ručné, samozatváracie alebo samočinné, 
- vodič výťahu - osoba určená prevádzkovateľom, ktorá obsluhuje výťah a ktorá bola 

poučená a zacvičená na túto činnosť,  
- vodidlá sú konštrukčné časti výťahu určené na vedenie  klietky a vyvažovacieho 

závažia, 
- vratný spínač - prevádzkový spínač meniaci smer pohybu samočinných dverí, ak pri 

zavieraní narazia na  určitú prekážku,  
- výťahový stroj - zdroj pohonu výťahu - motorické zdvíhacie zariadenie umiestnené  

v strojovni výťahu,   
- výťahový technik - osoba poverená prevádzkovateľom výťahu vykonávať 

v stanovenom rozsahu kontrolu prevádzkovej spôsobilosti výťahu v medziobdobí 
odborných prehliadok a skúšok (revízií), 

- vyvažovacie závažie - zariadenie na vyváženie hmotnosti klietky a časti užitočného 
zaťaženia,  

- zachytávače - bezpečnostné zariadenie na zabrzdenie, prípadne zastavenie a udržanie 
klietky alebo vyvažovacieho závažia na vodidlách, 

- záves - zariadenie na zavesenie klietky alebo vyvažovacieho závažia na nosné 
prostriedky,  

- závesový spínač - bezpečnostný spínač pôsobiaci pri nadmernom predĺžení, uvoľnení 
alebo pretrhnutí nosného prostriedku, 

- zberné riadenie výťahu - riadiaci systém, ktorý umožňuje zaznamenať viac 
požiadaviek súčasne z kabíny i zo staníc, ktoré sa vybavujú postupne s ohľadom na 
smer jazdy a zaťaženie kabíny, 

- zdvih výťahu - vzdialenosť medzi úrovňami krajných staníc výťahu, 
- zdvíhadlá - zdvíhacie zariadenia zavesené alebo inak upevnené, ktoré slúžia na 

premiestňovanie bremien len vo zvislom smere, 
- pojazdné zdvíhadlá - zdvíhacie zariadenia, ktorými sa premiestňujú bremená zvislým 

a vodorovným pohybom len vo zvisle vymedzenej ploche, 
- žeriavy - zdvíhacie zariadenia na priestorovú prepravu (zdvíhanie alebo premiestňovanie) 

bremien, kde priestor prepravy je vymedzený výškou zdvihu, rozpätím a dĺžkou 
žeriavovej dráhy a  prípadne dĺžkou výložníka. Bremeno je zavesené na háku alebo je 
uchopené iným prostriedkom. 
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- dráha žeriava - nosná konštrukcia určená na pohyb žeriava, skladajúca sa z nosníkov, 
podpier a doplnkových konštrukcií, 

- hlavný vypínač - vypínač prívodu prúdu k zdvíhaciemu zariadeniu pred napájacím 
vedením, ktorým možno celé zdvíhacie zariadenie (alebo aj viac žeriavov na jednej 
dráhe) odopnúť od siete, 

- kabína žeriava - konštrukčná súčasť žeriava, vytvorená ako uzatvorené stanovište 
žeriavnika, 

- koncový vypínač žeriava - bezpečnostné zariadenie, ktoré samočinne vypne prívod 
energie k pohonu po prebehnutí prípustných krajných polôh (zdvihu háka, zdvihu 
výložníka apod.), 

- kôš žeriava - konštrukčná súčasť žeriava, vytvorená ako otvorené stanovište 
obsluhujúceho zdvíhacie zariadenie (žeriavnika), 

- kotviace zariadenie žeriava - zariadenie zabezpečujúce žeriav, ktorý je umiestnený na 
vonkajšom priestranstve a je mimo prevádzky  proti náhodnému posunutiu tlakom 
vetra, 

- lôžko žeriavovej dráhy - zhutnený materiál pod podvalmi a koľajami žeriavovej dráhy, 
ktorý prenáša tlaky žeriava do okolia, 

- nábeh - bezpečnostné zariadenie na obmedzenie krajných polôh mačiek 
a kladkostrojov nabehnutím kolies, 

- nárazník - bezpečnostné zariadenie umiestnené spravidla na pohybujúcich sa častiach 
zdvíhacieho zariadenia, ktorý zachytáva alebo tlmí náraz pohybujúcich sa častí na 
pevné vymedzovače (narážky) ich dráhy, 

- narážka - bezpečnostné zariadenie umiestnené spravidla na nepohyblivých častiach 
(napr. koľajniciach), zaisťujúce krajné polohy pojazdu, alebo zdvihu pohyblivých 
častí,  

- nosnosť žeriava - maximálna hmotnosť bremena, ktorým sa môže žeriav pri prevádzke 
zaťažiť, 

- obsluhovač zdvíhacieho zariadenia - osoba vyškolená a prakticky zaučená v obsluhe 
zdvíhacieho zariadenia nezaradeného  do tried (v zmysle STN) a vyškolená a zaučená 
vo viazaní a zavesovaní bremien; nemusí mať žeriavnický ani viazačský preukaz, 

- podložie žeriavovej dráhy , upravený povrch zeme, do ktorého sa prenášajú vonkajšie 
tlaky pôsobiace na lôžko a zemné teleso žeriavovej dráhy, 

- pojazdová rýchlosť  - rýchlosť žeriavu pri pohybe  s bremenom, 
- používateľ zdvíhacieho zariadenia - konkrétna fyzická osoba (napr. stavbyvedúci, 

vedúci prevádzky), ktorej sú zdvíhacie zariadenia zverené do používania v prevádzke, 
ktorú riadi. 

- pracovná dĺžka žeriavovej dráhy - vzdialenosť medzi čelami narážok na oboch 
koncoch žeriavovej dráhy, 

- prechodová výška  žeriava - najmenšia voľná výška pod konštrukciou zdvíhacieho 
zariadenia  (napr. spodnou hranou koša), ktorá slúži na bezpečný prechod pod 
žeriavom, 

- prechodový profil (prierez) žeriava - svetlá plocha, do ktorej nesmie zasahovať nijaký 
nepohyblivý alebo pohyblivý predmet; je daný obrysom žeriava a predpísanými 
vôľami, 

- prepravná rýchlosť - najväčšia rýchlosť, ktorou sa smie žeriav prepravovať po 
dopravných komunikáciách, 

- prevádzkový technik zdvíhacích zariadení - osoba poverená vykonávať priamy dozor 
nad technickým stavom a prevádzkou zdvíhacích zariadení na zverenom úseku 
(vykonáva o.i. pravidelné prehliadky zdvíhacích zariadení v medziobdobí odborných 
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prehliadok a skúšok, kontroluje technický stav prostriedkov na viazanie, zavesovanie a 
uchopenie bremien), 

- prostriedky na viazanie, zavesovanie, uchopenie a prepravu bremien - prostriedky, 
ktoré používa viazač, prípadne obsluhovač, na uchytenie bremena pri jeho preprave na 
určené miesto. Sú to najmä: laná a reťaze ako viazacie prostriedky,  háky, klieštiny, 
svorky, chápadlá, bremenové elektromagnety, vákuové uchytávače ako prostriedky na 
zavesenie a uchopenie bremena, príp. debny, kontajnery, palety  ako prepravné 
prostriedky. Všetky sa musia pravidelne kontrolovať a pri zistenom  poškodení 
vyradiť. 

- protizávažie - časť žeriava zabezpečujúca jeho predpísanú stabilitu, 
- spúšťacia (zdvíhacia ) rýchlosť - rýchlosť pohybu háka (drapáka), 
- veža žeriava - otočná časť nosnej konštrukcie zachytávajúca klopné momenty pri 

otočných žeriavoch alebo neotočná časť nosnej konštrukcie na lanových žeriavoch, 
- viazač - osoba určená na viazanie a zavesovanie bremien, ktorá je na základe úspešnej 

skúšky držiteľom viazačského preukazu, 
- vyloženie žeriava - vodorovná vzdialenosť zvislej osi závesu bremena od osi otáčania, 

osi sklápania výložníka alebo od hrany klopenia, 
- vypínač zdvíhacieho zariadenia (žeriavový vypínač, vypínač zdvíhadla) - výkonový 

vypínač za napájacím alebo hlavným trolejovým vedením, ktorým možno vypnúť celé 
elektrické zariadene na zdvíhacom zariadení, 

- zariadenie proti preťaženiu žeriava - bezpečnostné zariadenie, ktoré samočinne vypne 
prívod prúdu k hnacím elektromotorom všetkých pohybov s výnimkou tých, ktoré 
zmenšujú klopný moment, v prípade  preťaženia žeriava, 

- žeriavnik - osoba určená na ovládanie žeriava, ktorá je na základe úspešnej skúšky 
držiteľom žeriavnického preukazu. 

 
Typová skúška  

Overovanie, či prvý kus vyhradeného technického zariadenia, pri ktorom sa 
predpokladá sériová výroba viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, zodpovedá osvedčenej 
konštrukčnej dokumentácii typu (schváleným podkladom a bezpečnostno-technickým 
požiadavkám).  

Typová skúška sa vykonáva u nasledovných VTZ : 
- tlakových s výnimkou potrubí, 
- zdvíhacích, vrátane ich častí, 
- elektrických slúžiacich na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom ≥ 3 MW 

a slúžiacich na premenu elektrickej energie s príkonom ≥ 250 kVA, u rozvádzačov 
a nevýbušných elektrických zariadení, 

- plynových VTZ s výnimkou potrubí. 
Typovú skúšku vykonáva Technická inšpekcia a po úspešnom overení vydáva osvedčenie 

o typovej skúške. 
 
Údržba technického zariadenia 

Súbor činností, cieľom ktorých je zabezpečiť prevádzkyschopnosť technického 
zariadenia, tzn. udržať alebo navrátiť zariadenie do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú 
funkciu za podmienok daných bezpečnostno-technickými požiadavkami. Pre optimálny výkon 
týchto činností je dôležitou vlastnosťou udržiavateľnosť technického zariadenia, tzn. jeho 
spôsobilosť na udržanie alebo vrátenie sa do stavu, v ktorom bude vykonávať svoju funkciu 
za podmienok predpokladaného používania. Táto vlastnosť je determinovaná konštrukčným 
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návrhom, použitými materiálmi a súčiastkami, ako aj celkovou výrobou a montážou 
technického zariadenia. 

Údržba sa vykonáva ako preventívna (proaktívna), čo sú činnosti vykonávané 
v stanovených lehotách, podľa stanovených postupov a predpísanými prostriedkami s cieľom 
predchádzať a zabraňovať vzniku porúch a ako následná (reaktívna), tzn. činnosti zamerané 
na odstránenie vzniknutej poruchy, opravu poškodenej súčiastky apod. Údržba je nástrojom 
na zachovanie funkcie technického zariadenia počas jeho predpokladanej životnosti, ale aj 
dôležitým opatrením na zaistenie jeho vyhovujúcej bezpečnostnej úrovne, tzn. aby úroveň 
rizika v priebehu jeho prevádzky neprekročila hranicu akceptovateľnosti. Súčasťou údržby je 
vedenie dokumentácie a príslušných záznamov o jej výkone. 

Pre technické zariadenia elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové je počas ich prevádzky 
stanovený systém prehliadok a skúšok na preverenie ich bezpečnosti, rozsah a lehoty ktorých 
stanovujú technické predpisy a technické normy, príp. sprievodná dokumentácia. Tieto 
prehliadky a skúšky sú formou preventívnej údržby zameranej špecificky na oblasť 
bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Vyhradené technické zariadenia  

Technické zariadenia elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové, ktoré vzhľadom na 
zvýšenú mieru ohrozenia života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt podliehajú 
prísnejšiemu režimu kontroly dodržiavania bezpečnostno-technických požiadaviek pri ich 
navrhovaní a konštruovaní, výrobe, montáži, prevádzke, kontrole, údržbe, príp. aj likvidácii.  
Zvýšená miera ohrozenia vyplýva z naakumulovanej energie a prevádzkových hodnôt 
fyzikálnych veličín, na ktorých je založená funkcia príslušného zariadenia. 

Oblasť bezpečnosti niektorých vybraných technických zariadení bola vzhľadom na 
negatívne skúsenosti s nimi už v 19. storočí predmetom zvýšenej pozornosti. Premietla sa aj 
na našom území do právnej úpravy, keď v roku 1817 bolo stanovené pravidelne vykonávať 
tlakové skúšky parných kotlov riečnych plavidiel (→ Bezpečnosť technických zariadení).  
Významnejšou právnou normou v ČSR, zaoberajúcou sa technickými zariadeniami, bolo 
vládne nariadenie vydané v roku 1938, ktoré stanovovalo požiadavky na oblasť bezpečnosti 
práce a osobitne aj na vybrané technické zariadenia, osobitne kotly a kotolne, tlakové nádoby, 
žeriavy, výťahy, viazacie laná a reťaze. 

Pojem „vyhradené technické zariadenie“ sa vyskytol prvýkrát vo nariadení vlády ČSR č. 
53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických 
zariadení, ktoré sa vzťahovalo na parné generátory, tlakové nádoby, silnoprúdové elektrické 
zariadenia a zdvíhadlá.  

V súčasnosti vymedzenie vyhradených technických zariadení, ako aj rozsah 
a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení a súčasne bližšie podmienky 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť 
zamestnancov v oblasti BOZP a bezpečnosti technických zariadení obsahuje vyhláška MPSVR 
SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. Táto vyhláška zaraďuje podľa veľkosti ohrozenia technické zariadenia 
tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové do 3 skupín : 
- skupina A - s vysokou mierou ohrozenia, 
- skupina B - s vyššou mierou ohrozenia, 
- skupina C – s nižšou mierou ohrozenia. 
Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené. 

Jednotlivé druhy technických zariadení možno charakterizovať nasledovne: 
- vyhradené technické zariadenia elektrické - technické zariadenia elektrické, ktoré sa 

vyznačujú zvýšenou mierou ohrozenia a medzi ktoré patria predovšetkým zariadenia na 
výrobu a na premenu elektrickej energie, prenosové a distribučné siete elektrizačnej 
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sústavy, elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely, elektrické zariadenia 
v objektoch na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, elektrické zariadenia v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu, ako aj v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom 
osobitne nebezpečných, elektrické zariadenia v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych 
látok a zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, 

- vyhradené technické zariadenia plynové - sú technické zariadenia plynové, ktoré sa 
vyznačujú zvýšenou mierou ohrozenia a medzi ktoré patria predovšetkým zariadenia 
pracujúce s nebezpečnými plynmi, určené na výrobu plynov, skladovanie plynov, plnenie 
kovových tlakových nádob na dopravu plynov, zvyšovanie a znižovanie tlaku plynu, 
rozvod plynov, spotrebu plynov spaľovaním, chladenie a mrazenie, ako aj  tlakové 
stanice, 
- nebezpečný plyn - plyn, ktorý svojimi vlastnosťami priamo alebo sprostredkovane 

spôsobí poškodenie zdravia, prípadne smrť človeka. Nebezpečným plynom sa rozumie 
najmä metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn), skvapalnený vykurovací plyn a plyn 
získaný štiepením uhľovodíkov, vykurovací plyn a plyn ochrannej atmosféry 
obsahujúci oxid uhoľnatý (svietiplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, 
koksárenský plyn, vodný plyn), vodík, acetylén, oxid uhoľnatý, chlór, dusík, kyslík, 
oxid uhličitý, čpavok a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi 
v takých množstvách alebo koncentráciách, ktoré môžu pri úniku zo zariadenia akútne 
ohroziť život alebo zdravie osôb. 

- vyhradené technické zariadenia tlakové – technické zariadenia tlakové, ktoré sa vyznačujú 
zvýšenou mierou ohrozenia a medzi ktoré patria predovšetkým parné a kvapalinové kotly, 
tlakové nádoby stabilné, kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, potrubné vedenia, 
bezpečnostné príslušenstvo tlakových zariadení, 

- vyhradené technické zariadenia zdvíhacie  - technické zariadenia zdvíhacie, ktoré sa 
vyznačujú zvýšenou mierou ohrozenia a medzi ktoré patria predovšetkým žeriavy a 
zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov, stavebné 
výťahy, regálové zakladače, pohyblivé schody a chodníky, lyžiarske a vodnolyžiarske 
vleky, výsuvné rebríky s motorovým pohonom, zariadenia technickej zábavnej činnosti, 
zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky, zdvíhacie rampy a plošiny a rôzne zdvíhacie 
ústrojenstvá s motorickým pohonom, 
Vyhradené technické zariadenia, aj s uvedením príslušných technických parametrov sú 
stanovené vyhl. č.718/2002 Z. z. 

 
Životnosť technického zariadenia 

Schopnosť zariadenia plniť požadované funkcie do dosiahnutia medzného stavu pri 
stanovenom systéme predpísanej údržby a opráv. Číselne sa vyjadruje napr. technickým 
životom s predpísanou pravdepodobnosťou. 

Pod technickým životom sa rozumie súčet všetkých dôb prevádzky objektu od začiatku 
prevádzky do okamihu vzniku medzného stavu. Medzný stav  technického zariadenia je stav, 
v ktorom sa musí jeho ďalšie používanie (prevádzka) prerušiť vzhľadom na: 
- neodstrániteľné prekročenie bezpečnostných parametrov (porušenie bezpečnostných 

požiadaviek, nemožnosť  ich ďalšieho dodržania), alebo 
- neodstrániteľné prekročenie predpísaných alebo stanovených parametrov, alebo 
- neodstrániteľné zníženie efektívnosti prevádzky pod prípustnú hodnotu, alebo 
- nutnosť vykonania generálnej opravy. 

Údaj životnosti stanovený v projekte alebo v sprievodnej technickej dokumentácii sa 
označuje ako návrhová životnosť, čo je predpokladaná životnosť vychádzajúca najmä 
z konštrukcie zariadenia a konštrukčných metód, z použitých materiálov a informácií 
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o materiáloch (napr. skúšky pevnosti, húževnatosti, atď.), resp. o súčiastkach a montovaných 
hotových dieloch, pri zohľadnení budúcich prevádzkových podmienok a systému údržby (tzn. aj 
prehliadok a skúšok) a opráv. 

Prevádzkovateľ zariadenia môže mať sledovať cieľ predĺžiť životnosť (na dlhšie ako je 
návrhová životnosť) na maximálne možný počet prevádzkových hodín pri zachovaní 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Na to je nevyhnutné  zhodnotiť technický stav a určiť tzv. 
zostatkovú životnosť, tzn. predpokladanú dobu prevádzky, v ktorej ešte môže zariadenie 
spoľahlivo a bezpečne plniť požadované funkcie pri dodržaní predpísaných opatrení, 
stanovených na základe vyhodnotenia skutočného stavu.. 
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XXII.   Bezpečnosť náradia a pracovných pomôcok 
 
 
Akumulátorové náradie (AKU náradie)  

Náradie, ktorého zdrojom elektrickej energie (napätia) je akumulátor (elektrochemický 
článok). Najčastejšie sa používajú niklokadmiové články, ktoré umožňujú relatívne vysoký 
výkon a možno ich mnohokrát opakovane nabiť a vybiť. Menovité napätie akumulátora je 
podľa typu a účelu náradia od 2,4 V až do 24 V. 
 
Aretácia náradia  

I. Aretácia  proti spusteniu chodu 
Funkcia ovládania elektrického náradia, zaisťujúca blokovanie/zabránenie 

neúmyselného spustenia motora náradia. Ovládač zapnutia chodu možno aktivovať/stlačiť 
až po stlačení a pridržaní aretačného tlačidla. 

II. Aretácia trvalého chodu 
Funkcia ovládania chodu nástroja elektrického náradia, ktorá umožňuje po spustení 

chodu nástroja zaistiť (zapnúť) jeho trvalý chod. 
III. Aretácia vretena 

Funkcia aretačného mechanizmu elektrického náradia, ktorá blokuje prípadný pohyb 
vretena, využíva sa napr. pri rýchlej výmene nástroja. Sú možné dva systémy aretácie a to 
zatlačenie tlačítka obsluhou (Press-Lock), alebo automatické zaaretovanie vretena po 
zastavení chodu nástroja (Auto-Lock). 
 
Beznástrojová výmena pracovných nástrojov 

Uvoľnenie a upínanie pracovných nástrojov do skľučovadla náradia bez použitia  
pomocného  nástroja ( kľúča) (→ Rýchloupínacie skľučovadlo). 
 
Bezpečná práca s náradím 

Spôsob práce s použitím postupu, úkonov a náradia, pri ktorom riziko nepresahuje 
hranicu akceptovateľnosti. Práca s ručným náradím zdánlivo jednoduchá a nenáročná, si 
však vyžaduje odborné predpoklady. Úrazy, ku ktorým dochádza pri práci s týmto náradím sú  
väčšinou charakteru drobného poranenia, ich počet je však značný. Na zabránenie úrazom je 
potrebné pri práci s náradím dodržiavať nasledujúce základné zásady :  
- nepoužívať náradie na činnosti, na ktoré nie je určené (napr. skrutkovač ako páku, sekáč a 

pod.), 
- pred prácou skontrolovať stav náradia, či nie je poškodené, či nie je uvoľnené uchytenie 

nástroja v násade (v rukoväti, v ráme a pod.), 
- opracovávaný materiál, alebo predmet, pokiaľ je to možné, je treba pevne upnúť  vo 

zveráku, 
- pri výkone práce dodržiavať zásady bezpečného postupu, 
- počas práce pri dočasnom odkladaní náradia ukladať ho prehľadne a bezpečne, 
- po práci náradie (nástroj) očistiť, príp. konzervovať a uložiť na určené miesto. 
 
Bezpečnostná spojka 

Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že v prípade náhleho zvýšenia krútiaceho momentu (napr. 
náhleho zaseknutia vrtáka)  náradia  sa preruší prenos pohonu od motora na vreteno. 
Bezpečnosť elektrického ručného náradia 
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Vlastnosť elektrického ručného náradia, ktorá poskytuje vysokú mieru istoty, že pri 
používaní v zmysle pokynov výrobcu, tzn. na určený účel a určeným spôsobom, nedôjde 
k ohrozeniu používateľa (obsluhy). 

Elektrické ručné náradie patrí do skupiny elektrických technických zariadení, na ktoré sa 
vzťahujú špecifické bezpečnostné požiadavky, vzhľadom na predchádzanie možného úrazu 
elektrickým prúdom. Bezpečnosť sa zaisťuje splnením požiadaviek na konštrukciu a 
zhotovenie náradia, za čo je zodpovedný výrobca, ale aj dodržiavaním bezpečnostných 
požiadaviek na používanie a prevádzku týchto zariadení.  

Ochranu pred úrazom elektrickým prúdom zabezpečuje výrobca náradia izoláciou  
(→ Spotrebiče elektrickej energie, → Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo 
prídavnou izoláciou).  

Počas používania je potrebné podrobovať elektrické ručné náradie pravidelným 
odborným prehliadkam a skúškam (kontrolám a revíziám). Význam a dôležitosť pravidelných 
prehliadok a skúšok elektrického ručného náradia vyplýva aj zo spôsobu a podmienok práce 
s náradím, keďže pri pracovnej činnosti je držané priamo v rukách, pričom sa používa 
v rôznom prostredí a rôznych terénnych podmienkach, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť jeho 
možného poškodenia a v konečnom dôsledku pravdepodobnosť úrazu. 

 

Dobehová brzda 

Brzda na čo najrýchlejšie zastavenie nástroja (vretena) náradia, takže nástroj nemá 
takmer žiadny dobeh. 

 

Elektrické ručné náradie 

Náradie, určené na vykonávanie mechanickej práce, ktorého zdrojom pohonu nástroja 
je elektrický motor, alebo magnet. Niekedy sa označuje tiež ako elektromechanické prenosné 
náradie. Je konštruované tak, že motor s ostatnými časťami vytvára kompaktnú zostavu, ktorá 
sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke, alebo je zavesené. 
Elektrické ručné náradie je pomerne ľahké a výkonné a používa sa najmä v menších dielňach, 
na montážach, pri stavebných prácach apod. 

Môže byť jednofázové alebo trojfázové, viac je rozšírené používanie jednofázového 
elektromechanického náradia. Trojfázové náradie sa používa tam, kde sú potrebné väčšie 
výkony a ktoré je síce skonštruované ako ručné, ale zväčša sa používa upnuté v stojanoch a to 
najmä v priemyselnej výrobe. 

Elektrické ručné náradie možno podľa technologickej operácie, na ktorú je určené, 
rozdeliť na vŕtačky, brúsky, uhlové brúsky/rozbrusovačky, píly, hoblíky, atď. K najviac 
používaným patria vŕtačky a aj prvým známym elektrickým ručným náradím bola vŕtačka. 
Bola zhotovená v r.1895 v Nemecku, vážila 7,5 kg a umožňovala vŕtať diery s maximálnym 
priemerom 4 mm. Pôvodné konštrukcie vŕtačiek boli celokovové,  relatívne ťažké a hrozilo 
pri nich riziko úrazu elektrickým prúdom. Ďalšie ohrozenie vznikalo pri náhlom zvýšení 
rezného odporu, ktoré spôsobovalo vykrútenie rúk držiacich teleso vŕtačky. Súčasné náradie 
má omnoho nižšiu hmotnosť, ergonomicky a esteticky riešený tvar. Využívajú sa zliatiny 
ľahkých kovov, plášť je z plastov a tvorí súčasť dvojitej izolácie, ktorá zaručuje ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom. Niektoré typy sú dvojrýchlostné, resp. umožňujú plynulú 
elektronickú reguláciu otáčok. Taktiež výmena nástrojov je rýchlejšia a bezpečnejšia. 

Elektrickú vŕtačku, resp. jej teleso možno využiť ako hnací agregát aj pre iné stopkové 
nástroje, nielen vrták, ako aj  pre rôzne vymeniteľné nástavce, použitím ktorých sa zmení na 
kotúčovú alebo priamočiaru pílku, stolovú brúsku, sústruh, hoblík apod.  Pre profesionálne 
účely sa však používa jednoúčelové náradie, skonštruované priamo ako brúsky, píly, hoblíky, 
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atď.,  ktoré umožňuje vyšší výkon, je bezpečnejšie a konštrukčne aj užívateľsky dokonalejšie. 
Pre elektrické ručné náradie sú významné nasledujúce súvisiace pojmy : 
Menovité napätie - napätie, ktoré pre náradie stanovil výrobca a ktoré je vyznačené na 
naradí.  
Menovitý príkon - príkon pri menovitom elektrickom napätí vyznačený výrobcom na 

náradí. 
Malé napätie (→ Malé napätie) 
Bezpečné malé napätie (→ Bezpečné napätie). 

 
Elektronická regulácia otáčok (resp. kmitov) 

Funkcia ovládania nástroja elektrického náradia, ktorá umožňuje predvoľbu  počtu 
otáčok, resp. kmitov nástroja prestavovacím ovládačom (kolieskom) na určitú hodnotu, 
vhodnú pre daný materiál a súčasne dáva možnosť plynulého nábehu od nuly až po  
nastavenú predvolenú hodnotu zmenou prítlaku prstov na príslušný ovládač (tlačidlo) 
v rukoväti náradia. 

 

Expanzné prístroje 

Pracovné prístroje, v ktorých je primárnym zdrojom energie strelný prach alebo 
samotná roznetná  náložka  obsiahnutá v strelive pre expanzné prístroje. 

Expanzné prístroje musia byť vybavené poistným zariadením na zabránenie nežiaduceho 
(samovoľného) výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, manipulácii, nárazoch, pádoch, nedokonalom 
uzavretí uzáveru  apod. Poistky ručných expanzných prístrojov so strelou (okrem výmetných) 
nesmú umožniť výstrel spôsobený len opretím o podložku. 

Podľa konštrukcie sa expanzné prístroje rozdeľujú na: 
- prístroje so strelou – kde strela opúšťa expanzný prístroj, 
- prístroje s razníkom – kde razník je súčasťou prístroja. 

Podľa spôsobu použitia  sa expanzné prístroje rozdeľujú na: 
a) nastreľovacie, ktorými sa pripevňujú predovšetkým nastreľovacie klince, 
b) tvárniace, ktorými sa spájajú, dierujú alebo tvárnia kovové a iné materilály, 
c) porážacie, ktorými sa poráža dobytok, 
d) výmetné, ktorými sa vystreľujú zvláštne strely (harpúnové, narkotizačné apod.), 
e) expanzné zbrane, ktoré nie sú určené k vystreľovaniu pevných striel (vrátane 

signalizačných zbraní a zbraní so slzotvornou náplňou), 
f) ostatné. 

Podľa spôsobu ovládania sa rozdeľujú na: 
- ručné, ktoré môžu byť jednoručné alebo dvojručné   
- ostatné, ktoré sa delia na prístroje : 

1) s priamou obsluhou, 
 2) s nepriamou obsluhou (diaľkovým ovládaním),  

3) bez obsluhy (v samočinnej prevádzke). 
Poistné zariadenie expanzného prístroja 
Zariadenie na zabránenie nežiaduceho (samovoľného) výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, 
manipulácii, nárazoch, pádoch, nedokonalom uzavretí uzáveru a pod. Poistky ručných 
expanzných prístrojov so strelou (s výnimkou výmetných) musia zabrániť výstrelu, ku 
ktorému by mohlo dôjsť iba následkom opretia o podložku. 
Revízia expanzného prístroja 
Odborná skúška prístroja, ktorú vykonáva výrobca alebo poverený servis vždy raz za rok  
počnúc dňom dodania. 
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Expanzný prístroj na vstreľovanie (nastreľovací expanzný prístroj ) 

Pracovný prístroj, v ktorom sa využíva tlaková energia plynov vzniknutých odpálením 
nábojky na vykonanie pracovnej operácie, ako je osadenie kotvových klincov alebo 
svorníkov nastreľovaním, pristreľovaním, alebo na prerážanie, tvarovanie a spájanie 
materiálov. 

Nábojka – je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanzného prístroja, skladajúci sa 
spravidla z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože a výmetovej náplne. 

 Nábojnica je časť  nábojky chrániaca v nej umiestnenú výmetovú náplň. 
Nastreľovací klinec je klinec, ktorý je určený na nastreľovanie (vstreľovanie) do 

materiálu pomocou expanzného prístroja. 
Razník (tĺk) je súčasť expanzného prístroja, ktorá je uvádzaná do pohybu účinkom  tlaku 

prachových plynov, pričom neopúšťa prístroj. 
Nastreľovacie prístroje musia byť vybavené ochranným krytom na ochranu obsluhy pred 

odrazenými klincami, úlomkami, črepinami a podobnými pevnými časticami, po odstránení 
ktorého  musí byť znemožnená činnosť prístroja. 

Každý  nastreľovací expanzný prístroj musí mať svoj prevádzkový denník, do ktorého sa 
zapisuje po každom použití druh vykonanej práce, počet a druh prevzatých nábojok a klincov, 
počet odpálených a zlyhaných nábojok, ako aj vstrelených a znehodnotených klincov. Do 
denníka sa ďalej zapisujú údaje o údržbe, nastavovaní, čistení a konzervovaní, prípadných 
úrazoch pri nastreľovaní (vstreľovaní). 

Prístroj musí byť raz za rok predložený na revíziu výrobcovi alebo poverenej opravovni. 
Obsluhovať expanzné prístroje môžu len pracovníci s preukazom spôsobilosti inštruktora 

alebo vstreľovača: 
Inštruktor vstreľovania  je osoba staršia ako 24 rokov, minimálne s 3-ročnou praxou 

vstreľovača, ktorá na základe úspešnej skúšky je držiteľom preukazu inštruktora. Školí 
vstreľovačov, zhromažďuje poznatky z odboru vstreľovania a môže navrhovať opatrenia na 
zlepšenie stavu pri výkone tejto činnosti. 

Vstreľovač alebo obsluha expanzného vstreľovacieho/nastreľovacieho prístroja  je osoba, 
ktorá vykonáva vstreľovanie (nastreľovanie). Musí mať viac ako 21 rokov a musí úspešne 
vykonať skúšky, na základe čoho obdrží  preukaz vstreľovača. 

Pri  nastreľovaní (vstreľovaní) musia byť  pracovníci vybavení osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami, minimálne protihlukovou ochrannou prilbou, koženými 
rukavicami a koženou zásterou. V uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené odsávanie 
splodín horenia výbušnej látky, alebo používanie prístroja podľa špeciálneho režimu. 

Na expanznom prístroji musí byť naištalovaný ochranný kryt, tzn. ochranný prostriedok, 
ktorého účelom je zachytávať odrazené klince a prípadné črepiny a úlomky  materiálu.  Po 
odstránení tohto krytu musí byť znemožnená (blokovaná) činnosť prístroja. 
 
Funkcia Power-Control  

Funkcia na ovládanie príkonu mechanickej energie na ručnom náradí, umožňujúca 
predvoľbu otáčok (vzhľadom na rôzny materiál) alebo predvoľbu krútiaceho momentu (na 
rovnomerné utiahnutie pri skrutkovaní). Vytvára dobré predpoklady na možnosť  kvalitnej 
a bezpečnej práce. 

  

Hluk pri práci s náradím   

Nepriaznivo až škodlivo pôsobiaci zvuk (→ Zvuk,→ Hluk), vyžarovaný z miesta výkonu 
pracovnej operácie. Zdrojom hluku je jednak samotná technologická operácia, tzn. 
dynamický kontakt s materiálom, najmä kovovým, alebo odoberanie materiálu v podobe 
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triesok, ku ktorému sa v prípade použitia mechanického ručného náradia pripája hluk 
emitovaný samotným náradím, ktoré je zdrojom hluku aj pri chode naprázdno. Najmä pri 
práci s pneumatickým náradím, alebo s náradím so spaľovacím motorom dosahuje hladina 
hluku až 110 dB(A), pri elektrickom náradí asi o 10 dB menej. Mechanické náradie musí mať 
uvedené v návode na používanie informácie týkajúce sa emisie hluku, tzn. skutočnú hodnotu 
hladiny hluku alebo hodnotu zistenú na základe merania na identickom zariadení.  

Znižovanie hladiny hluku pri práci s náradím je pomerne obtiažne, jednak vzhľadom na 
samotný technologický hluk, ako aj na konštrukciu náradia (mechanického). Pokiaľ hladina 
hluku pri práci prekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu, ktorou je  pre prácu bez nárokov na 
duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie rečou 
hodnota 85 dB(A), (najvyššia prípustná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície 
LEX,8h.p), je potrebné, aby osoba pracujúca s náradím, resp. ďalšie osoby prítomné v takomto 
prostredí  používali OOPP na ochranu sluchu. Pri hluku nad 85 dB zátky do uší, pri hluku nad 
95 dB slúchadlové chrániče a pri hluku nad 100dB prilby. 

 
Konštrukcia ručného náradia 

Zostava súčiastok, ktorá vytvára účelný celok na výkon mechanickej práce. Ručné 
náradie má vždy minimálne dve základné časti a to pracovnú a úchopovú, v prípade náradia 
s motorickým pohonom aj ovládaciu.  

Pracovná časť náradia, jej materiál, tvar a rozmery sú determinované druhom práce a 
technológiou, ktorú má náradie vykonávať. Časti slúžiace na uchopenie a držanie majú byť 
tvarované tak, aby nedochádzalo k nadmernej únave a deformáciám rúk. Konkrétnejšie 
požiadavky na úchopovú časť, najmä jej tvarovanie, ako aj na ovládače a sily potrebné na 
ovládanie stanovuje ergonómia, pričom sa vychádza zo schopností a možností človeka. 

Pri jednoduchých ručných nástrojoch je pracovná časť väčšinou výrobcom natrvalo 
spojená s úchopovou časťou, t.j. s rukoväťou, násadou, rámom a pod. Z hľadiska bezpečnosti 
je dôležité, aby uchytenie pracovnej časti v úchopovej bolo dostatočne pevné, čo je potrebné 
aj počas používania kontrolovať. 

Pri mechanickom ručnom náradí, ktoré má motorický pohon, je pracovná časť, tzn. 
nástroj, odoberateľná a zameniteľná  a upína sa do skľučovadla alebo iného upínacieho 
systému náradia len pre výkon konkrétnej činnosti alebo operácie. Pri mechanickom ručnom 
náradí  je dôležité umiestnenie a tvar ovládačov (spúšťačov chodu), aby pri držaní náradia 
mohol človek pohodlne a bezpečne tieto spúšťače chodu ovládať  bez toho, aby musel 
premiestňovať ruky. 

Ručné náradie  sa neustále zdokonaľuje  a zväčšuje sa jeho sortiment. Obzvlášť  to platí 
pre mechanické ručné náradie, kde konštrukčne čoraz zložitejšie zostavy prinášajú 
rozširovanie počtu jeho funkcií, súčasne sa však zvyšuje aj používateľský komfort a 
bezpečnosť obsluhy. 
 
Kontakt – funkcia  (elektrického ručného náradia) 

Ochranná funkcia ovládania elektrického ručného náradia, zabezpečujúca okamžité 
vypnutie chodu motora v prípade, že hrot vrtáka sa dotkne vodivého, uzemneného materiálu 
(napr. elektrickej inštalácie, vodovodného a plynového potrubia). 
 
Kontrola jednoduchého ručného náradia   

Činnosť, pri ktorej sa vonkajšou prehliadkou náradia zisťuje jeho stav a funkčnosť.  
Má sa vykonávať najmä na začiatku zmeny, pred použitím náradia, ale aj pred jeho odložením 
na určené miesto. Poškodené náradie sa nesmie používať. 

Najmä pri jednoduchých ručných nástrojoch, ako je napr. kladivo, sekáč, pilník, 
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skrutkovač sa  podceňuje riziko práce s poškodeným nástrojom a nedodržiava sa požiadavka 
kontroly a prípadného vyradenia. 
 
Kontrola (odborná prehliadka) elektrického ručného náradia 

Činnosť, ktorou sa zisťuje stav náradia z hľadiska elektrickej a mechanickej 
bezpečnosti a ktorá sa má vykonávať pred každým výdajom (použitím) a po ňom. 
Predstavuje vonkajšiu prehliadku, najmä kontrolu stavu izolácie prívodnej šnúry/kábla, 
kontrolu stavu prípadných ochranných častí (napr. upevnenie krytu u uhlovej brúsky), skúšku 
chodu a celkovej funkčnosti. 
 
Menovité otáčky pri chode naprázdno  

Otáčky pri chode naprázdno elektrického ručného náradia pri menovitom napätí, alebo 
pri hornej medzi menovitého rozsahu napätia, vyznačené na náradí výrobcom. 
 
Meracie a kontrolné náradie  

Náradie, ktorým sa vykonáva meranie dĺžok, vzdialeností, priemerov, uhlov, sklonov, 
úkosov, atď. Patria sem klasické jednoduché meradlá ako napríklad  meter, posuvné meradlo, 
uhlomer, uholnica, rôzne kalibre na kontrolu príslušných mier, atď., ale napr. aj laserové 
merače vzdialenosti, resp. iné meracie prístroje. 
 
Náradie 

Súhrnný názov pre skupinu pracovných prostriedkov. Ich spoločným charakteristickým 
znakom je, že sú to predmety, ktoré držiac v ruke používa človek priamo, alebo nepriamo pri  
rôznych typoch prác na vykonanie určitých úkonov (prípadne i pri iných aktivitách, napr. pri 
športe). Sú to predmety, prípadne strojčeky, stroje a prístroje, účelne upravené tak, aby človek 
pri manipulácii s nimi mohol uskutočniť zamýšľanú činnosť a dosiahnuť stanovený cieľ, 
najmä v súvislosti s obrábaním, so spracovávaním a úpravou rôznych materiálov a surovín, 
ale napr. aj pôdy, ďalej pri montážnych, opravárenských, stavebných prácach apod. 

Najväčšiu a najpodstatnejšiu skupinu  predmetov v  rámci  náradia predstavujú  nástroje, 
označované tiež ako aktívne náradie, keďže práve oni sú prostriedkom aktívne  pôsobiacim 
bezprostredne na materiál s cieľom zmeniť jeho tvar, rozmery, konzistenciu, atď., 
(→ Nástroje). 

Vznik a vývoj náradia, menovite nástrojov je úzko spätý s vývojom ľudskej spoločnosti, 
pričom oba procesy sa vzájomne podporujú. Od čias, keď človek začal používať náhodne 
nájdené predmety v prírode (kameň, vetva), cez cieľavedomé zbieranie týchto predmetov, ako 
suroviny, ktorú opracovával primitívnymi nástrojmi a zhotovoval si ďalšie dokonalejšie 
nástroje, až po dnešok, keď mnohé z nástrojov sú mechanizované a vyznačujú sa značným 
používateľským „komfortom“, kvalitou vykonanej  práce a dobrou bezpečnostnou úrovňou. 

Zdrojom sily pri pôsobení nástroja na materiál bola pôvodne iba ruka človeka. Postupne 
dochádzalo k znásobovaniu pôsobiacej sily, či už s objavom a používaním prvých 
jednoduchých strojov s pohonom (s čím súvisí vznik strojového náradia), alebo neskôr 
s využívaním motorického pohonu pre ručné náradie. Napr. vrták sa najskôr krútil medzi 
dlaňami, neskôr sa využíval princíp luku, alebo husľového sláku (lukové vŕtačky sú  
znázornené napr. aj na reliéfoch staroegyptských chrámov), v 14. storočí prvé pracovné stroje 
využívali nožné šľapadlo (s kľukou a ojnicou), príp. vodnú energiu, až napokon koncom 19. 
storočia bola skonštruovaná prvá ručná vŕtačka s elektrickým pohonom nástroja. Klasické 
ručné nástroje a ručné náradie bez pohonu však naďalej majú svoju úlohu v pracovných 
aktivitách človeka. 
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Náradie, ako skupinu pracovných prostriedkov, možno členiť podľa základnej funkcie 
v technologickom procese najmä na: 
- aktívne, tzn. nástroje, ktoré bezprostredným pôsobením na materiál menia  jeho tvar, 

rozmery, atď., 
- pasívne, ktoré slúži na uľahčenie alebo zaistenie vykonaných zmien, 
- kontrolné a meracie, ktorým sa zisťujú rozmery predmetov, prípadne označujú. 

Podľa charakteru pracovného procesu a spôsobu zapojenia človeka do tohto pracovného 
procesu sa náradie rozdeľuje na ručné a strojové (→ Ručné náradie, → Strojové náradie). 

Neodnímateľná časť náradia:  
Časť náradia, ktorá môže byť odobratá  len s použitím nástroja. 
Odnímateľná časť náradia:   
Časť náradia,  ktorá môže byť odobratá bez použitia nástroja. 
Pracovná časť náradia: 
Časť náradia, ktorá je bezprostredne v styku s opracovávaným materiálom a jej úlohou je 

vykonať požadovanú pracovnú operáciu (napr. vŕtanie, pílenie, brúsenie, atď.) Materiál 
pracovnej, tzn. výkonnej, aktívnej časti, ako aj jeho tvar, geometria a celkové vyhotovenie 
vychádza z požiadaviek na funkciu náradia, resp. nástroja a na požadovanú technologickú 
činnosť. Pracovná časť náradia vzhľadom na svoj tvar a v prípade náradia s pohonom aj 
vzhľadom na  kinetickú energiu  predstavuje nebezpečenstvo a je zdrojom rizika.  

 

Náradie so spaľovacím motorom   

Náradie, ktorého zdrojom pohybu nástroja je spaľovací motor. Typickým 
predstaviteľom je ručná motorová reťazová píla. Okrem iných ohrození charakteristických pre 
strojové zariadenia, tzn. najmä mechanické ohrozenie, hluk a vibrácie, je toto náradie aj 
zdrojom emisií vo výfukových plynoch. 
 
Násada ručných nástrojov 

Konštrukčná časť náradia, do ktorej, alebo pomocou ktorej je upnutá pracovná časť 
náradia a ktorú drží osoba pri práci v ruke. Môže to byť rukoväť, rúčka, porisko, tyčka, 
držadlo menších nástrojov,  ako je napr. kladivo, pilník, sekera, motyka, hrable atď.  Časti, 
ktoré sú určené na priame uchopenie rukou, musia byť hladko opracované a vhodne tvarované  
(→ Úchopová časť náradia). 
 
Násada strojových nástrojov   

Časť, ktorá slúži na upnutie nástroja určeného pre vykonanie technologickej operácie 
na stroji. Má tvar čapu alebo stopky, čo určuje u niektorých nástrojov aj ich názov, napr. 
stopková alebo čapová  fréza. 
 
Nástroje 

Skupina náradia, označovaného ako aktívne náradie, keďže sú to predmety, ktorými sa 
aktívne pôsobí bezprostredne priamo na materiál a to ručne alebo s motorickým pohonom, 
s cieľom dosiahnuť určitú zmenu jeho rozmerov, tvaru, príp. konzistencie  apod. 

Nielen z hľadiska technologického, ale aj z hľadiska bezpečnosti pri práci je nevyhnutné 
používať nástroje vhodné a určené pre danú pracovnú činnosť (operáciu), nepoškodené, 
neopotrebované a v prípade rezných nástrojov so správne naostrenými reznými hranami, 
britmi a hrotmi. Jedným z predpokladov dobrého stavu nástrojov je aj bezpečné a prehľadné 
odkladanie po vykonanej pracovnej operácii a ich správne skladovanie. 

Základné rozdelenie nástrojov podľa zdroja energie, ktorou pôsobia na materiál, je na dve 
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skupiny a to na ručné a strojové. V rámci každej tejto skupiny sú ďalšie podskupiny a triedy, 
v závislosti na činnosti, na ktorú je nástroj určený, ako aj podľa účelu použitia a podľa 
konštrukcie.  
  
Návod na používanie náradia  

Súbor pokynov od výrobcu na správne a bezpečné používanie náradia v zmysle jeho 
určenia. Platí to najmä pre mechanické ručné náradie, ktorého návod musí obsahovať popis 
funkcie náradia, informácie týkajúce sa jeho ovládania, upínania nástrojov, údržby a 
bezpečnostné pokyny na zaistenie výkonu bezpečnej práce s náradím. Dokument musí byť 
súčasťou expedovaného náradia a musí byť v úradnom jazyku krajiny používateľa. 
 
Nebezpečné náradie 

Náradie, pri práci s ktorým hrozí pracovníkovi alebo človeku v jeho bezprostrednej 
blízkosti úraz alebo iné poškodenie zdravia. Najčastejšou príčinou nebezpečnosti náradia 
a prípadného úrazu je poškodené náradie, resp. práca s takýmto náradím. Preto je potrebné 
pravidelne náradie a jeho stav kontrolovať (→ Kontrola náradia, → Revízia elektrického 
ručného náradia) a poškodené náradie okamžite vyradiť z prevádzky (z používania). Platí to 
tak pre jednoduché náradie, ako je napr. kladivo (nevhodná, alebo uvoľnená násada), 
skrutkovač (naštrbená hrana, ohnutý driek), ako aj pre mechanické náradie, pri ktorom okrem 
jeho poškodenia môže nebezpečenstvo predstavovať aj upnutý nevhodný alebo poškodený  
nástroj. 
 
Ohrozenie pri práci s náradím 

Situácia, v ktorej pri práci s náradím môže dôjsť k úrazu, prípadne inému poškodeniu 
zdravia. Nástroj je historicky najstarším základným pracovným prostriedkom a s jeho 
používaním  vždy bolo spojené určité riziko, i keď vzniknuté poranenie väčšinou nemalo  
závažný charakter. Išlo predovšetkým o mechanické ohrozenie ostrými hranami a hrotmi  
nástroja, či obrábaného predmetu, úderom, odletujúcimi trieskami apod. V súčasnosti môže 
mať ohrozenie aj iný, resp. závažnejší charakter, najmä pri mechanickom ručnom náradí,  
(náradí s motorickým pohonom). Podľa druhu a charakteru zdroja rizika (→ Zdroje rizika pri 
práci s náradím), môže to byť najmä ohrozenie (→ Ohrozenie pri stroji): 
- mechanické, 
- elektrické, 
- vibráciami, 
- hlukom, 
- prachom, 
- výfukovými plynmi. 

Ochrana pred možným pôsobením ohrozenia (pred iniciáciou ohrozenia) na používateľa 
náradia spočíva najmä: 
- v bezpečnom konštrukčnom riešení a zhotovení náradia, (→ Integrovanie bezpečnosti do 

konštrukcie stroja), 
- v používaní nepoškodeného bezchybného náradia, 
- v používaní náradia v súlade s jeho určením a odporúčaním výrobcu, 
- v používaní bezpečného pracovného postupu práce s daným náradím, 
- v údržbe, kontrole a revíziách náradia,  
- v používaní OOPP, ktoré výrobca náradia odporučil. 
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Ochranný systém proti zneužitiu náradia  (CODE systém) 

Zaisťovací (blokovací) systém, ktorý pomocou elektronického kľúča zabráni uvedeniu 
elektromechanického náradia do chodu inou osobou ako je obsluha. 
 
Ovládač 

Súčasť mechanického ručného náradia, ktorá je určená na ovládanie príkonu 
sily/energie a na dosiahnutie žiaducich zmien ovládaných veličín (napr. otáčok). Má tvar 
tlačidla, prepínača, páčky a pod., ktoré majú byť v dosahu ruky, aby  pri držaní náradia mohol 
človek pohodlne a bezpečne tieto spúšťače chodu ovládať  bez toho, aby musel premiestňovať 
ruky. 
 
Označovacie (obrysúvacie) náradie 

Prostriedky (predmety a pomôcky) slúžiace na označenie obrábaného materiálu alebo 
polotovarov, s cieľom presne vykonať potrebnú pracovnú operáciu (os vŕtanej diery, hrúbku 
odberu materiálu atď.), napr.: jamkovač, obrysúvacia ihla, obrysúvacia doska apod. 
Poškodené náradie je potrebné vyradiť z používania z technologických aj bezpečnostných 
dôvodov. 
 
Pneumatické ručné náradie 

Náradie, ktorého hlavný pohyb nástroja je vyvodený z pohybu piesta, poháňaného 
stlačeným vzduchom. Najznámejším druhom tohto náradia sú pneumatické zbíjačky (zbíjacie 
kladivá, vŕtacie kladivá). Vyznačujú sa vysokou hladinou hluku a vibrácií, pred pôsobením 
ktorých je potrebné obsluhu aj ďalšie osoby prítomné na takomto pracovisku chrániť 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a skracovaním expozície. 
 
Prevádzková/používateľská údržba 

Činnosti uvedené v návode pre používateľa, alebo priamo na náradí, ktoré podľa 
výrobcu má používateľ v záujme udržania dobrého stavu náradia vykonávať (napr. 
čistenie, mazanie).  
 
Príklepový mechanizmus   

Mechanizmus, ktorý mechanicky alebo pneumaticky vyvodzuje kmitavý pohyb a 
prenáša ho na nástroj v jeho axiálnej osi, čím sa dosiahne vysoká rázová energia, nezávislá 
na prítlaku obsluhy náradia.  
 
Rebrík 

Pomocné náradie, prenosná pracovná pomôcka, umožňujúca výstup a prácu nad 
úrovňou podlahy alebo terénu, resp. zostup do priestoru pod úrovňou podlahy alebo terénu. 
Slúži najmä na komunikačné prepojenie dvoch rôznych horizontálnych úrovní, ale umožňuje 
tiež jednoduché fyzicky nenáročné krátkodobé práce vo výške. Na prácu vo výške sa však 
rebríky majú používať len ak nie je možné použitie iných bezpečnejších pracovných 
prostriedkov. 

Základom konštrukcie rebríka sú dve postranné tyče priečne spojené šteblíkmi 
(priečkami), ktorých vzdialenosť má byť jednotná, maximálne 330 mm. Podľa použitého 
materiálu môžu byť rebríky drevené, kovové, konopné (povrazové), príp. z iných materiálov 
(plast, kompozit). Na konštrukciu a zhotovenie rebríkov stanovujú požiadavky technické 
normy, ktoré určujú rozmery, materiál, pevnostné a bezpečnostné požiadavky. Každý rebrík 
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musí byť vybavený bezpečnostným príslušenstvom, ktoré slúži na zaistenie jeho spoľahlivej a 
bezpečnej funkcie. Sú to rôzne druhy kovania, závesy, svorníky, háky, bodce, retiazky, pätky 
apod. 

Pri používaní rebríkov je dôležité zvoliť na daný účel vhodný rebrík. Podklad pod 
rebríkom má byť stabilný, pevný, rovný a nekĺzavý. Vystupovať a zostupovať sa má čelom k 
rebríku a pridržiavať sa treba šteblíkov, nie postranníc. Vynášať alebo znášať predmety 
možno maximálne s hmotnosťou 20 kg a to tak, aby ruky zostali voľné. 

Bezpečnostné požiadavky na rebríky sa týkajú ich konštrukcie a rozmerov, materiálu a 
bezpečnostného príslušenstva (napr. kovanie, retiazka). Ich účelom je dosiahnuť stav a 
konštrukciu rebríka, (→ Rebrík) aby pri jeho používaní nebol človek ohrozený  deštrukciou 
rebríka, nepohodlným zostupovaním alebo vystupovaním apod.,  ktoré by mohli viesť k pádu 
z výšky.  Konkrétne požiadavky sú stanovené technickými normami. 

Bezpečnosť používania rebríkov závisí o.i. od toho, ako často sa kontrolujú, skúšajú, 
ošetrujú, akým spôsobom sa prenášajú a skladujú. Kontrola stavu rebríka, tzn. vizuálna 
prehliadka sa musí vykonať pred každým jeho použitím. Každý rebrík musí byť označený. 

Podľa celkového riešenia možno rebríky rozdeliť do troch základných skupín: 
- jednoduché, 
- dvojité, 
- špeciálne (závesné, výsuvné, schodíkové apod.). 

Jednoduchý rebrík je tvorený dvoma postrannicami, ktoré sú spojené priečnymi šteblíkmi 
a ktorý sa pri používaní opiera o kolmú stenu voči podložke. Najčastejšie používaným 
materiálom na tento typ rebríka je drevo. Na zvýšenie tuhosti sa pod prvý a posledný šteblík 
vkladajú oceľové výstuhy. Pätky postranníc musia byť vybavené gumenými nástavcami, 
protisklzovými bodcami, resp. iným zabezpečením proti pokĺznutiu, prevráteniu, 
jednostrannému zaboreniu apod..  

Najvyššia povolená dĺžka prenosných drevených rebríkov je 8000 mm. Nadstavovať je 
možné len také rebríky, ktoré sú na to konštruované a sú vybavené spojovacími strmeňmi. 

Jednoduchý oporný rebrík možno postaviť len na pevný, rovný, nekĺzavý povrch, pričom 
uhol sklonu, tzn. uhol opretia a opornú zvislú stenu má byť taký, aby pomer odvesien bol 
1:2,5. Uhol sklonu nesmie byť menší. Umiestnené majú byť tak, aby bola zabezpečená ich 
stabilita počas používania. 

Jednoduché pracovné úkony sa môžu na rebríku vykonávať len ak osoba stojí v 
bezpečnej vzdialenosti od horného konca, čo je minimálne 800 mm a vždy čelom k rebríku. 
Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, 
vstreľovacie prístroje, reťazové píly príp. iné podobné náradie.. 

Pri práci na rebríku vo výške väčšej ako 5000 mm musí pracovník používať osobné 
ochranné zabezpečenie proti pádu. Rebríky o dĺžke väčšej ako 5000 mm musia byť zaistené 
ďalším pracovníkom 

Dvojitý rebrík, tzv. rebrík stojak  je vytvorený spojením dvoch jednoduchých rebríkov do 
jedného celku pomocou kovania tak, že po rozovretí môže samostatne stáť na podložke. 
Používajú sa dva základné typy dvojitých rebríkov: technický a maliarsky. Konštrukcia 
závesu rebríka maliarskeho umožňuje chôdzu. 

Bočnice dvojitého rebríka sú zrezané na konci tak, aby maximálne rozovretie, tzn. uhol 
rozovretia bol 40˚, kedy je poloha dvojitého rebríka najstabilnejšia a najbezpečnejšia.  

Dvojitý rebrík musí byť vybavený o.i. aj bezpečnostnou retiazkou,  pri väčšom počte 
šteblíkov (nad deväť) viacerými retiazkami, príp. aj zaisťovacím tiahlom. 

Bezpečná vzdialenosť pre prácu na dvojitom rebríku je minimálne 500 mm od horného 
konca.  

Závesný rebrík je konštrukčne riešený ako jednoduchý (tzn. 2 postrannice spojené 
priečnymi šteblíkmi), ale svojou hornou časťou sa neopiera o stenu, pretože postrannice sú 
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v hornej časti upravené tak, aby sa rebrík dal zavesiť na pevnú konštrukciu. Zavesenie musí 
zamedziť posunutiu alebo rozkolísaniu rebríka (s výnimkou lanových). 

Výsuvný rebrík (na podvozku) sa skladá z viacerých, minimálne z dvoch jednoduchých 
rebríkov, ktoré sú  konštrukčne spojené tak, že pred použitím rebríka sa jedna  časť (jeden 
rebrík) vysunie po druhej, v smere osi postranníc, čím sa dosiahne väčšia použiteľná dĺžka 
rebríka. 

Schodíkový rebrík je prenosný rebrík s výsuvnou opornou konštrukciou a schodíkmi, 
ktoré sú počas používania  vo vodorovnej polohe  a ktorých nášľapná šírka je minimálne 80 
mm. 

Bezpečnostné príslušenstvo (vybavenie)  rebríka predstavujú súčiastky, ktoré sú funkčne 
nevyhnutné na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej funkcie rebríka. Sú to rôzne druhy kovania, 
závesy, svorníky, háky, retiazky, bodce, pätky, atď. 

Označenie rebríka je značka na rebríku, ktorá slúži na identifikáciu jednotlivých rebríkov 
používateľa. Značenie musí byť trvalé, zvyčajne sa robí číslovaním. Označenie rebríka je 
dôležité vzhľadom na evidenciu a prehľad o vykonaných skúškach a prípadných opravách.  

Skúšky rebríkov sú skúšky statickej pevnosti a stability, ktoré vykonáva výrobca a 
používateľ by ich mal opakovať najmenej raz za rok. Konkrétne podmienky skúšok stanovujú 
technické normy. 

Zásady správneho používania rebríkov 
Je to súbor požiadaviek na bezpečné a spoľahlivé používanie rebríkov. Pozostáva najmä 

z požiadaviek na výber rebríka, jeho vhodnosť pre dané použitie, na jeho umiestnenie (kvalita 
podkladu) a na zaistenie stability, na dovolené činnosti na rebríku a spôsob ich výkonu, 
vrátane maximálnej hmotnosti prenášaných bremien pri pohybe na rebríku. 

V širšom pohľade sem možno zaradiť aj požiadavky na prepravu rebríkov a spôsob a 
miesto ich skladovania. 

 
Revízia (odborná skúška) elektrického ručného náradia 

Súbor úkonov, ku ktorým patrí prehliadka, meranie a skúšanie elektrického ručného 
náradia. Zmyslom revízie (odbornej skúšky) je zistiť celkový stav náradia z hľadiska 
elektrickej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Revízia má preukázať, či používateľ 
môže ďalej s náradím pracovať, alebo je potrebné vykonať jeho opravu. Súčasťou revízie je 
vypracovanie dokladu o revízii, obsahujúceho dátum, výsledok revízie, termín ďalšej a meno 
a podpis odborného pracovníka.  

Maximálne lehoty medzi revíziami sú v zmysle normy priradené jednotlivým triedam 
ochrany (→ Trieda náradia) a jednotlivým skupinám (→ Skupina náradia) do ktorých je 
náradie zaradené. Revízia sa musí vykonať tiež po každej oprave náradia. 
 
Ručné mechanické náradie 

Ručné náradie, nástroj ktorého sa pohybuje následkom motorického pohonu, ktorý je 
súčasťou náradia. Počas práce sa drží v rukách, alebo je zavesené na závesoch. Náradie 
s motorickým pohonom je dôležitým mechanizačným prostriedkom, keďže znižuje alebo 
odstraňuje námahu pri ručných prácach, pričom vzhľadom na prenosnosť je ho možné použiť 
na práce na rôznych, aj ťažko dostupných miestach. 

Z hľadiska bezpečnosti obsluhy aj okolia je dôležité, aby bolo vykonané spoľahlivé 
upnutie nástroja a aby bolo zabránené kontaktu obsluhy  s pohybujúcimi sa časťami  pohonu, 
prípadne aj nástroja. Ovládače nesmú umožňovať náhodné spustenie pohybu nástroja a musia 
umožniť  kedykoľvek jeho zastavenie. 

Podľa zdroja energie môže byť toto náradie elektrické, pneumatické a so spaľovacím 
motorom.  Najviac sa používa elektrické ručné náradie.  
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Ručné náradie  

Pracovné prostriedky, určené na ručné opracovávanie a spracovávanie materiálu, resp. 
na montáž a demontáž, tzn. pre rôzne remeselné a iné podobné práce s technologickým alebo 
montážnym účelom. 

Ručné náradie, tzn. ručné nástroje a rôzne druhy pomôcok, boli prvotným a dodnes 
zostávajú  jedným zo základných pracovných prostriedkov, napriek automatizácii výroby a 
rôznych technologických procesov. Prvé náradie a prvé nástroje boli kamenné, príp. z kostí, 
dreva, neskôr bronzové, železné, tak ako bol objavovaný spôsob výroby a spracovávania 
týchto materiálov. V súčasnosti sa na náradie, menovite na nástroje používa špeciálna 
nástrojová oceľ, spekané karbidy, príp. iné špeciálne materiály. 

Ručné náradie možno rozdeliť na: 
- náradie bez pohonu nástroja, kde silové pôsobenie vyvíja len ruka človeka. Sú to 

jednoduché ručné nástroje (remeselnícke) na rôzne typy prác, ktoré môžu byť z jedného 
kusa materiálu, ako napr. sekáč, ale častejšie sú zložené z dvoch alebo troch dielov, 
zložených do jedného celku, ako napr. kladivo, kliešte, skrutkovač, atď., príp. s 
možnosťou výmeny niektorého dielu u používateľa, ako napr. list na pílke apod., 

- náradie s motorickým pohonom nástroja, pričom samotný nástroj, ako súčasť náradia, 
môže byť aj vymeniteľný (zameniteľný). Označuje sa tiež ako mechanické alebo 
mechanizované ručné náradie, pričom podľa zdroja energie môže byť toto náradie 
elektrické, pneumatické, so spaľovacím motorom ai., 

- pomôcky na meranie, označovanie a upnutie vyrábaných súčiastok a predmetov, ako sú 
napr. obrysúvacia doska, obrysúvacia ihla, jamkovač, rôzne meradlá, uholnica, uhlomer, 
zverák, rôzne podložky a podopierky, magnetická doska, upínacie prípravky atď. 
Úchopová časť ručného náradia:  
Časť ručného náradia, ktorú človek pri práci drží v ruke (v rukách), prípadne ovláda 

ovládačom (v prípade motorického pohonu) príkon energie. Môže mať tvar rukoväte, držadla, 
násady apod., pričom tvarové riešenie by malo zodpovedať stavbe ruky, jej nervovej štruktúre 
a silovým možnostiam a schopnostiam človeka. 
 
Ručné nástroje  

Jednoduché ručné náradie, ktoré človek drží v rukách (v ruke) a kde aj silové 
pôsobenie vyvíja len ruka s cieľom aktívne pôsobiť na opracovávaný materiál. Sú to  
nástroje používané na ručné obrábanie a pretváranie materiálu, (najmä dreva a kovov), ďalej 
pri montáži a demontáži, opravách, spájaní a rozdeľovaní konštrukčných súčiastok a dielcov, 
pri rôznych iných prácach v zámočníckej, kováčskej, drevárskej, alebo inej remeselníckej 
dielni ako napr. v obuvníckej, ale aj v iných odvetviach, ako je stavebníctvo, záhradníctvo, 
atď.  

Sem patria nástroje ako napr. kladivo, kliešte, skrutkovač, sekáč, kľúče na skrutky a 
matice, ručná pílka, pilník, hoblík,  ai,, alebo murárske, či záhradnícke náradie. 

Každé z nich má iné vlastnosti, má svoje určenie, ktoré treba  brať do úvahy pred ich 
použitím aj počas práce. Je dôležité používať nástroje nepoškodené, správne a pevne 
nasadené do úchopovej časti. 
 

Rýchloupínacie skľučovadlo 

Skľučovadlo, ktoré umožňuje rýchlu výmenu a upnutie nového nástroja bez použitia 
pomocného náradia (kľúča). V praxi sa používajú dva druhy rýchloupínacích skľučovadiel:  
- jednoobjímkové, v spojení s aretáciou vretena, u náradia s menším výkonom, 
- dvojobjímkové, u veľkých príklepových vŕtačiek, kde pôsobí väčšie namáhanie na nástroj; 

urýchľuje prácu a zvyšuje jej bezpečnosť. 
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Samovyvažovacia jednotka 

Konštrukčná súčasť elektromechanického náradia, ktorá znižuje škodlivé vibrácie, 
napr. u uhlových brúsok. 
 
Skupina náradia A,B,C 

Označenie pre zaradenie elektrického ručného náradia do skupín podľa frekvencie a 
časovej dĺžky používania, napr. na účely stanovenia lehôt revízií. 

Náradie skupiny A - označenie pre náradie, ak sa používa len občas (do 100 
prevádzkových hodín ročne). 

Náradie skupiny B - označenie pre náradie, ak sa  používa často  krátkodobo  (od 100 do 
250 hod ročne). 

Náradie skupiny C - označenie pre náradie, ak sa  používa často a dlhšie (viac ako 250 
hod ročne).  
 
Strojové náradie 

Náradie používané pri strojovej výrobe, tzn. na výrobných strojoch pri rôznych 
technologických operáciách. Podľa jeho konkrétnej funkcie ho možno rozdeliť na : 
- nástroje pre jednotlivé technologické skupiny strojov, tzn. náradie, ktoré aktívne pôsobí 

na obrábaný materiál, 
- upínacie a polohovacie prostriedky a rôzne pomocné prípravky. 
 
Strojové nástroje  

Náradie, ktorého funkciou je aktívne pôsobiť bezprostredne priamo na opracovávaný, 
resp. spracovávaný materiál, pričom jeho silové pôsobenie je odvodené od motorického 
pohonu. Sú to nástroje pre jednotlivé technologické skupiny strojov, ako sú kovoobrábacie, 
drevoobrábacie, tvárniace a podobné stroje, tzn. napr. sústružnícke nože, frézy, vrtáky, brúsne 
kotúče, pílové kotúče, lisovacie nástroje, zápustky atď., ale možno sem zaradiť aj nástroje 
určené pre mechanické ručné náradie (vrtáky, brúsne kotúče ai.). 

Voľba druhu a typu nástroja so zodpovedajúcou geometriou pre príslušný stroj alebo 
náradie závisí od  príslušnej technologickej operácie a obrábaného materiálu. Prejaví sa však 
nielen na kvalite práce, ale má vplyv aj na bezpečnosť obsluhy. Pre bezpečný výkon práce  je 
tiež dôležité správne a spoľahlivé (pevné) upnutie nástroja. Výmena nástrojov sa má 
uskutočňovať za kľudu upínacieho prostriedku, tzn., že má byť vypnutý pohon, alebo chod 
má byť zablokovaný aretáciou. 

Pri trieskovom obrábaní kovov, dreva, príp. iných materiálov, ktoré sa uskutočňuje 
odoberaním častíc alebo časti materiálu britom rezného nástroja, sa nástroj a obrobok voči 
sebe vzájomne pohybujú v tzv. reznom pohybe, ktorý vznikne zložením z  hlavného pohybu, z 
posuvu a z prísuvu. Minimálne jeden z týchto pohybov je odvodený od motorického pohonu, 
tzn. nástroj má značnú kinetickú energiu. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité (obzvlášť pri 
ručnej obsluhe stroja) dodržiavať príslušné odporúčané podmienky práce nástroja, tzn. rezné 
rýchlosti, resp. počet otáčok, obzvlášť pri operáciách, ako je napr. brúsenie a rozbrusovanie 
materiálov, pílenie dreva kotúčovou pílou, kde nesmie byť prekročený maximálny dovolený 
počet otáčok uvedený na nástroji.  

Konštrukcia stroja alebo mechanického náradia musí zaistiť ochranu obsluhy pred 
kontaktom s pohybujúcim sa nástrojom. Obsluha musí byť tiež chránená pred trieskami, 
pilinami a prachom, odletujúcimi od nástroja z priestoru pracovnej operácie. 

Pri tvárnení kovov je potrebné používať  bezpečné lisovacie nástroje. Sú to nástroje, 
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ktorých konštrukcia a vybavenie  poskytuje dostatočnú ochranu pred úrazom prstov lisovača. 
Princíp ochrany spočíva v tom, že nástroj je buď uzavretý krytom, takže prsty sa vôbec 
nemôžu dostať medzi pohyblivé časti, alebo sa nástroj nastaví na tzv. bezpečnú medzeru. 
Veľkosť bezpečnej medzery treba  skontrolovať po každej úprave nástroja (prebrúsenie, 
demontáž).  

Bezpečná medzera 8 mm 
Lisovací nástroj je tak nastavený, že nijaká medzera medzi pohyblivými a pevnými 

časťami nástroja v hornej polohe barana nie je väčšia ako 8 mm. 
Bezpečná medzera 25  
Lisovací nástroj je tak nastavený, že medzera medzi pohyblivými a pevnými časťami 

nástroja v dolnej medznej polohe barana nie je menšia než 25 mm. 
 
Strojové upínacie, polohovacie a iné pomocné náradie  

Predmety (pomôcky), ktoré slúžia na pevné a spoľahlivé upnutie nástrojov, ako aj 
obrobkov, aby pôsobením odporu materiálu voči obrábaniu, resp. pretváraniu nedošlo k ich 
uvoľneniu a voľnému odleteniu do priestoru, príp. k deštrukcii. Sú to napr.: skľučovadlá, 
klieštiny, unášače, upínacie hroty, rôzne prípravky a iné prostriedky. Pre ich spoľahlivú 
funkciu, tzn. najmä zabránenie prípadnému uvoľneniu upnutého predmetu a jeho vymršteniu 
do pracovného priestoru je dôležitý ich bezchybný stav.  

Ako pomocné náradie možno označiť rôzne pomôcky na odstraňovanie triesok, čistiace 
pištole so stlačeným vzduchom a pod. 

 

Stupeň ochrany náradia pred vlhkosťou  

Vlastnosť elektrického ručného náradia, prejavujúca sa ako odolnosť voči pôsobeniu 
vonkajšieho prostredia, ktorá je zabezpečená jeho konštrukčným riešením. Rozlišujú sa tri 
stupne ochrany pred vlhkosťou, čomu zodpovedá :  
- náradie obyčajné, 
- náradie chránené pred striekajúcou vodou, 
- náradie vodotesné. 
 
Tepelná poistka náradia 

Konštrukčná časť náradia (súčiastka), ktorá pri prekročení teploty  elektrického  
náradia alebo jeho časti (pri zvýšenom reznom odpore, resp. pri zvýšenom krútiacom 
momente) samočinne rozpojí elektrický obvod alebo zníži prívod prúdu. Tepelná poistka je 
zabudovaná tak, že užívateľ nemôže zmeniť jej nastavenie. 
 
Tlmenie vibrácií 

Znižovanie prenosu vibrácií z náradia na ruky obsluhy, zväčša prostredníctvom mäkkej 
rukoväte so špeciálnou gumenou tlmiacou vložkou. 
 
Trieda náradia 

Označenie pre elektrické ručné náradie, ktoré vyjadruje realizovaný spôsob ochrany 
pred úrazom elektrickým prúdom (→ Spotrebiče elektrickej energie)  
 
Upínacia časť nástroja 

Časť nástroja, ktorá je pri výkone príslušnej pracovnej operácie upnutá a to pri ručnom 
náradí v úchopovej časti, pri ručnom mechanickom náradí v upínacej hlavici náradia/stroja   a 
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pri strojových  nástrojoch v upínacích prostriedkoch strojov, ako sú klieštiny, skľučovadlá, 
príruby a pod.  
 
Upínacie náradie 

Skupina náradia, ktorá slúži na pevné a stabilné upnutie obrábaného materiálu, ako aj  
nástrojov  na strojoch a nástrojov v náradí s motorickým pohonom. Sú to rôzne upínacie a 
nastavovacie prostriedky, pomôcky, podložky a prípravky na uľahčenie upnutia a zaistenie 
polohy upínaného predmetu, ako napr.: skľučovadlá, upínacie tŕne, upínacie dosky, upínacie 
hroty, upínacie príruby, apod. 

Upínacie náradie pre ručné práce, ako je zverák, rôzne podložky a podopierky, upínacie 
prípravky apod. sú dôležitým prostriedkom na zaistenie podmienok bezpečnej práce s ručným 
náradím. Podmienkou ich spoľahlivej funkcie je ich bezchybný stav. 
 
Vibrácie pri práci s náradím    

Vibrácie, ktoré vznikajú najmä pri kontakte nástroja s obrábaným materiálom a ktoré sa 
pri práci s náradím prenášajú na ruky (resp. aj na ďalšie časti tela) z rukoväte alebo 
z úchopovej časti náradia. 

Pri práci s ručným náradím dochádza k otrasom a vibráciám aj pri narábaní s 
jednoduchým remeselníckym náradím, ako je napr. kladivo alebo sekáč, avšak zdrojom 
vibrácií je najmä mechanické ručné náradie. Obzvlášť výrazným zdrojom vibrácií je skupina 
náradia využívajúca  pri práci efekt kmitajúceho nástroja, ako sú napr. pneumatické zbíjačky 
(kladivá a vŕtačky), príklepové vŕtačky, niektoré typy brúsok a pod. Pôsobenie vibrácií 
prenášaných na ruky pri práci s náradím významne zhoršuje okolité chladné prostredie (→ 
Účinky vibrácií na človeka). 

Každé mechanické ručné náradie musí mať v návode na používanie uvedený údaj o 
vibráciách, ktorým sú pri práci s týmto náradím vystavené horné končatiny. Moderné 
konštrukcie mechanického ručného náradia sa snažia znižovať prenos na ruky zabudovaním 
tlmiacich vložiek do rukovätí, ak však skutočná hodnota vibrácií dosahuje akčnú hodnotu 
expozície, (→ Vibrácie v pracovnom prostredí – prenos vibrácií na ruky), je potrebné zaistiť 
ochranu  pracovníka najmä skrátením expozície, nakoľko osobná ochrana, tzn. antivibračné 
ochranné rukavice, nie je dostatočne účinná. 
 
Zdroje ohrozenia pri práci s náradím 

Sú to predovšetkým tie časti náradia, ktoré svojím tvarom, ostrými hranami, alebo 
pohybom, či možnosťou dotyku so živou časťou (pod napätím) vytvárajú ohrozenie, tzn. sú 
potenciálnym zdrojom úrazu.  

U ručných jednoduchých remeselných nástrojov je to najmä aktívna pracovná časť 
nástroja, ako sú zuby pílového listu, ostré hrany, ostré hroty apod., ktoré predstavujú zdroj 
mechanického ohrozenia. 

U ručného mechanického náradia je zdrojom ohrozenia predovšetkým pohybujúci sa 
nástroj, väčšinou s rotačným pohybom. U elektrického náradia je ďalším možným zdrojom 
ohrozenia elektrický prúd, u súčasného moderného náradia, ktoré je vyrábané s dvojitou 
izoláciou, je však pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom veľmi malá. Pohon 
u mechanického náradia je zdrojom hluku a vibrácií a pri spaľovacom motore aj škodlivých 
emisií. 

Zdrojom ohrozenia môže byť tiež opracovávaný materiál, resp. odletujúce triesky, alebo 
kúsky deštruovaného materiálu. 

Podľa podmienok práce, ako sekundárny zdroj a príčina vzniku ohrozenia sa vyskytuje: 
- poškodené náradie, ktoré je časté najmä u ručných nástrojov (nedostatočné uchytenie 
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v násade, poškodená aktívna pracovná časť), 
- neupnutý alebo nedostatočne upnutý obrobok, 
- nedostatočne upnutý nástroj, 
- nedodržiavanie predpísaných technologických podmienok (najmä otáčky u brúsnych 

kotúčov), 
- nedodržiavanie zásad bezpečnej práce (bezpečný pracovný postup), príp. použitie náradia 

na iný účel ako je určené, 
- nepoužívanie (demontovanie) ochranných krytov na náradí, 
- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov odporúčaných výrobcom 

náradia. 
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XXIV. Bezpečnosť pri zváraní 
 
 
Acetylénový vyvíjač     

Zariadenie na výrobu acetylénu z karbidu vápnika. Podľa spôsobu, ako sa voda dostáva 
do kontaktu s karbidom, môžu byť vyvíjače násypné, s prítokom vody, ponorné, alebo 
výtlačné. Podľa tlaku vyrobeného acetylénu sa delia na nízkotlakové (do 0,005 MPa), 
stredotlakové (do 0,035 MPa) a vysokotlakové (do 0,15 MPa). 

Hlavnými časťami vyvíjača sú vyvíjacia komora, v ktorej sa acetylén uvoľňuje 
a plynojem, v ktorom sa zhromažďuje a odkiaľ sa odoberá. Z bezpečnostných dôvodov musí 
byť  každý vyvíjač vybavený poistným ventilom a vodnou predlohou, v ktorej treba vždy pred 
prácou skontrolovať stav vody a chrániť ju pred zamrznutím. 

Malé vyvíjače môžu byť súčasťou zváracieho zariadenia ako zdroj plynu na zváranie 
plameňom. Umiestnené musia byť v dobre vetrateľnom priestore. V súčasnosti sa však na 
plameňové zváranie väčšinou používa acetylén v plynovej fľaše.  

 
Batéria fliaš 

Zapojenie troch a viac fliaš s rovnakým plynom a tlakom na spoločné odberné 
zariadenie. Môžu byť stabilné, alebo pojazdné.  Vzhľadom na kumuláciu väčšieho množstva 
plynu pod tlakom je osobitne dôležité dodržiavať bezpečnostné požiadavky na ich uloženie 
a manipuláciu s nimi. 
 
Držiak elektródy 

Nástroj zvárača pri ručnom oblúkovom zváraní, ktorým manipuluje s elektródou. 
Funkciou držiaka je upnúť elektródu a súčasne prostredníctvom zváracieho kábla zabezpečiť 
prívod zváracieho prúdu. Musí byť vybavený príslušnou izoláciu na ochranu pred úrazom 
elektrickým prúdom. Držiaky elektród sa nesmú chladiť ponorením do vody. 
 
Dýchacia zóna zvárača  

Priestor, v ktorom sa predpokladá umiestnenie dýchacích ciest zvárača  pri práci v 
príslušnej pracovnej polohe. Vzhľadom na uvoľňovanie škodlivých emisií pri zváraní je 
potrebné zabezpečiť v tomto priestore dostatočnú výmenu vzduchu tak, aby neboli prekročené 
najvyššie prípustné hodnoty vystavenia škodlivým látkam. Najvhodnejšie sú miestne 
odsávacie jednotky, pričom je dôležité umiestniť sacie nadstavce tak, aby odsávané 
škodliviny neprechádzali dýchacou zónou zvárača. Pokiaľ odsávanie nie je dostatočné, musí 
byť zvárač vybavený príslušnými OOPP, tzn. respirátorom alebo zváračskou kuklou 
s prívodom vzduchu, v osobitnom prípade vzduchovým alebo kyslíkovým dýchacím 
prístrojom. 
 
Elektrotroskové zváranie 

Automatizované tavné bezoblúkové zváranie, pri ktorom sa teplo potrebné na proces 
tavenia vytvára prechodom elektrického prúdu cez roztavenú trosku. Zvára sa vo zvislom 
smere zdola nahor, pričom zvar je formovaný okrem zvarových plôch aj vodou chladenými 
príložkami z medi, ktoré sa pohybujú súčasne s vytváraným zvarom. Je to vysokoproduktívna 
metóda vhodná pre rozmerné zvarky. Ohrozenia pre zvárača sú podobné ako pri zváraní pod 
tavidlom, tzn. elektrickým prúdom, emisiami, horúcim kovovým povrchom, rozstrekom 
troskového kúpeľa, príp. vytečením roztaveného kovu a vyskytuje sa tu aj mechanické 
ohrozenie.  
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Emisie pri zváraní   

Uvoľňujúce sa dymy, plyny, pary, aerosóly a prach počas zvárania materiálov, 
z ktorých väčšina je toxická, alebo fibrogénna. Pochádzajú zo samotného metalurgického 
procesu zvárania a sprievodných fyzikálno-chemických reakcií zúčastnených látok, tzn. aj 
z prípadných ochranných náterov, povlakov a odmasťovacích prostriedkov na základných 
zváraných materiáloch. 

Množstvo a druh škodlivín závisí od metódy a  podmienok zvárania, ale i od druhu 
základného a prídavného materiálu.  Závažnosť škodlivosti látok obsiahnutých v emisiách 
vyjadrujú najvyššie prípustné hodnoty vystavenia týmto látkam a biologické medzné hodnoty, 
ktoré sú stanovené v príslušných predpisoch. Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú látky, 
ktorých NPHV je menšia ako 0,1mg.m-3, sú to kovy ako chróm, nikel, kobalt, vanád, 
kadmium, olovo, berýlium, (ich oxidy, soli a zlúčeniny), ale tiež hydrazín a ozón. Výskytu 
týchto kontaminantov treba venovať prvoradú pozornosť. Pozornosť strednej priority si 
vyžadujú látky, ktorých NPHV je v rozsahu od 0,1 do 3,0 mg.m-3 a to sú napríklad meď, 
arzén, mangán, cín, fluór, chlór, fluoridy, formaldehyd, fosgén, bárium, hydroxid sodný, 
hydroxid draselný, oxid vápenatý. Látky, ktorých NPHV je vyššia ako hodnota 3,0 mg.m-3 sú 
tzv. kontaminanty s malým škodlivým účinkom.  

Škodliviny možno rozdeliť  na: 
- plynné toxické zložky, ktoré bránia transportu kyslíka v krvi, môžu spôsobiť ochromenie 

dýchania, otravu, pľúcny edém, (sú to najmä oxidy uhlíka, dusíka, ozón, fosgén, chlór, 
chloridy, fluorovodík, kyanovodík atď.), 

- tuhé zložky, ktoré ohrozujú priamo pľúca (oxidy železa, hliníka, mangánu, sodíka, 
draslíka, titánu, a ďalších kovov), ale pôsobia toxicky aj na jednotlivé orgány ľudského 
tela (obličky, nervy, pľúca, kosti), alebo sú potenciálnymi karcinogénmi (zlúčeniny 
šesťmocného chrómu, oxidy niklu, kadmia, kobaltu, berýlia). 
Škodlivé pôsobenie emisií sa musí obmedzovať (→ Dýchacia zóna): 

- voľbou technologického postupu zvárania (čo však vzhľadom na požadovanú kvalitu 
zvaru nie je vždy možné), 

- obmedzením prístupu škodlivín k dýchacej zóne zvárača odsávaním a vetraním, 
- používaním OOPP. 
 
Európsky zvárač  (European Welder - EW) 

Označenie zvárača, ktorý po úspešnom absolvovaní základného zváračského kurzu 
zloží ďalšiu skúšku, podľa príslušnej európskej normy (EN 287-1,2) a stane sa tak 
držiteľom certifikátu (osvedčenia)  o skúške, ktoré má medzinárodnú platnosť.  

Norma EN 287 pokrýva štyri zváracie procesy (obalenou elektródou, MIG/MAG, TIG 
a plameňom) pre každý proces v troch úrovniach: 
- európsky zvárač kútových zvarov (úroveň 1), 
- európsky zvárač plechov (úroveň 2), 
- európsky zvárač rúr (úroveň 3). 
 
Hadica na plyn   

Ohybná nekovová trubka určená na rozvod plynu od zdroja k spotrebiču, pri zváraní 
zvyčajne od plynovej fľaše k horáku. Podľa druhu plynu, pre ktorý je určená, je farebne 
odlíšený vonkajší gumený obal hadice, napr. pre kyslík je modrej farby, pre acetylén 
a horľavé plyny je červenej farby. Hadice sa nesmú vzájomne zamieňať. K nátrubkom sa 
upevňujú svorkou alebo pásikom a treba ich chrániť pred znečistením mastnotami, pred 
mechanickým poškodením ako aj pred iskrami a žeravými časťami kovu. 
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Hadicová poistka 

Bezpečnostná poistka proti spätnému prúdeniu plynu, resp. aj poistka proti spätnému 
šľahnutiu plameňa, ktorá sa inštaluje za horák do prívodnej plynovej hadice  (→  Poistka 
proti spätnému prúdeniu plynu. → Poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa). 
 
Hluk pri zváraní 

Fyzikálny faktor sprevádzajúci samotný proces zvárania, ako aj manipulačné práce, 
oklepávanie zvarov apod. Zdrojom hluku popri zváracích zariadeniach je aj odsávacie 
zariadenie a ventilácia. Vysokou hladinou hluku sa vyznačuje najmä plazmové zváranie 
a rezanie (až 110 dB). Ak je to možné, je potrebné znížiť hluk na zdroji, resp. zabrániť jeho 
šíreniu a následne riešiť ochranu použitím OOPP, 
 
Horúčka z kovov (zváračská horúčka)   

Reakcia organizmu pri inhalácii  toxických látok a to pár a prašných aerosólov čerstvo 
vzniknutých oxidov kovov, najmä medi, zinku, chrómu, niklu, mangánu, kobaltu a ďalších, 
ktorá sa prejavuje ako akútny horúčkovitý stav podobný chrípke. Príznaky ustúpia 
spontánne do 24 hodín. Ochrana pred vznikom zváračskej horúčky spočíva v odsávaní 
a používaní osobnej ochrany  dýchacích ciest (→ Dýchacia zóna, → Emisie pri zváraní). 
 
Nebezpečenstvo (nebezpečenstvá) pri zváraní  

Nebezpečenstvo predstavujú všetky zdroje možného poškodenia zdravia alebo možného 
poranenia pri zváraní. Sú to predovšetkým fyzikálne a chemické faktory, ktorých existencia 
vyplýva priamo z technologického procesu zvárania a ktoré pôsobia nepriaznivo na zdravie 
človeka, alebo ktoré môžu spôsobiť aj ohrozenie okolitého prostredia (majetkovú škodu). 
Tieto nebezpečenstvá, označované tiež ako nebezpečné a škodlivé faktory, predstavujú zdroje 
ohrozenia zdravia a majetku, tzn. zdroje rizika. Sú to : 
- tepelné zdroje zvárania generujúce vysoké teploty, ako aj zložky, ktoré vytvárajú tieto 

zdroje, alebo sú ich produktom : 
 otvorený plameň a použité horľavé a horenie podporujúce plyny, 
 elektrický prúd, 
 elektrický oblúk, plazma, zväzok elektrónových lúčov, laser, ktoré sú súčasne zdrojom 

žiarenia (vysokofrekvenčného, infračerveného, viditeľného, ultrafialového, 
ionizujúceho) ( → Žiarenie pri zváraní), 

- iné zdroje energie používané pri netavných spôsoboch zvárania, ako je ultrazvuk,  
výbušnina, apod., 

- emisie plynných a tuhých zložiek, ktoré sa uvoľňujú pri roztavení zváraných a prídavných 
materiálov (→ Emisie pri zváraní), 

- rozstrek kovu a trosky, odletovanie iskier a úlomkov chladnej trosky, 
- hluk ( → Hluk pri zváraní), 
- horúce kovové povrchy,  
- pohybujúce sa časti zváracích zariadení (napr. na vyvodenie potrebného tlaku pri 

odporovom zváraní), prípadne  iné pohybujúce sa časti. 
Pri posudzovaní rizika, pri identifikovaní zdrojov možného poškodenia zdravia zvárača je 

potrebné vziať do úvahy aj faktory vyplývajúce z podmienok pracovného prostredia, v ktorom 
zvárač pracuje, napr. nedostatočné osvetlenie, nevyhovujúca klíma, nevhodná nepohodlná 
poloha zvárača apod., prípadné pohybujúce sa zariadenia v pracovnom priestore. Tieto 
faktory zhoršujú podmienky práce zvárača a prispievajú nielen k jeho nepohode, ale v 
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konečnom dôsledku môžu byť iniciátorom mimoriadnej udalosti, úrazu, alebo iného 
poškodenia zdravia. 

Špecifický okruh nebezpečenstiev sa vyskytuje pri tzv. zváracích prácach so zvýšeným 
nebezpečenstvom (→ Zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom). 

Pred pôsobením všetkých uvedených nebezpečenstiev je potrebné zvárača, aj ďalšie 
osoby vykonávajúce prácu na zváračskom pracovisku chrániť (→ Ohrozenie pri zváraní).  

 
Odporová zváračka (Odporové zváracie zariadenie) 

Zváracie zariadenie, súčasťou ktorého sú okrem zdroja elektrickej energie príslušne 
tvarované elektródy, cez ktoré sa privádza elektrický prúd do miesta spoja a ktoré súčasne 
pôsobia potrebnou prítlačnou silou na spájané materiály.  Prítlak môže byť vyvodený 
ľudskou silou, mechanicky, pneumaticky alebo hydraulicky. Zariadenia môžu byť 
jednoúčelové alebo univerzálne, podľa stupňa automatizácie mechanizované, poloautomaty 
alebo automaty. 
 
Ohrozenie pri zváraní 

Pôsobenie nebezpečenstiev, tzn. komplexu škodlivých a nebezpečných faktorov, 
existencia ktorých je spojená so zdrojmi energie potrebnými na vytvorenie zvaru (zdroje 
tepla, mechanickej sily, resp. iné zdroje), ako aj so samotným metalurgickým procesom 
zvárania a prípadných ďalších  negatívnych  faktorov, vyplývajúcich z konkrétnych 
podmienok pri zváracích prácach (→ Nebezpečenstvo pri zváraní). 

Je to najmä ohrozenie elektrickým prúdom, plameňom, požiarom, výbuchom,  ohrozenie 
emisiami plynných a tuhých zložiek, žiarením vysokofrekvenčným, ultrafialovým, viditeľným 
a infračerveným, hlukom, horúcimi kovovými povrchmi, roztavenými čiastočkami kovov, 
odletujúcimi iskrami, odletujúcimi čiastočkami trosky horúcej i vychladnutej, príp. 
mechanické ohrozenie z pohybujúcich sa častí zváracích zariadení alebo iných pohybujúcich 
sa mechanizmov. V špecifických podmienkach, ako sú napr. uzavreté priestory, alebo 
potrubie a nádoby so zvyškami horľavých  či toxických látok, je to ohrozenie z  nedostatku 
kyslíka, toxickými plynmi, výbuchom, z nepohodlnej pracovnej polohy, alebo ohrozenie  pri 
zváraní vo výškach (možnosť pádu) apod. (→ Nebezpečenstvo pri zváraní, → Zváracie práce 
so zvýšeným nebezpečenstvom). 

Pred uvedenými ohrozeniami je potrebné zvárača chrániť: 
- zodpovedajúcim riešením zváračského pracoviska a jeho vybavenosťou  (→ Zvarovňa,  

→ Zváračské pracovisko), 
- realizáciou technických opatrení na zdroji ohrozenia a zástenami a akustickými úpravami 

v pracovnom priestore,  
- zabezpečením zvárača príslušnými OOPP podľa druhu zvárania (→ OOPP  pri zváraní), 
- neprekračovaním maximálnej povolenej doby expozície, pokiaľ nie je možné dostatočne 

zabrániť ochrannými prostriedkami pôsobeniu škodlivých faktorov (napr. pri ionizujúcom 
žiarení). 
Ak to konkrétny spôsob zvárania umožňuje, je potrebné mechanizovať a automatizovať  

tento proces, čo popri  zvýšenej kvalite a produktivite práce prináša aj zníženie možnosti 
ohrozenia zamestnancov ich vzdialením od zdroja ohrozenia a presunutím do vhodnejšieho 
pracovného prostredia (velíny). 

Pri ručnom zváraní plameňom a elektrickým oblúkom je dôležitým predpokladom 
prevencie, tzn. predchádzania možných úrazov a poškodenia zdravia ako aj majetku bezpečná 
práca samotného zvárača a bezpečná manipulácia so zváracím zariadením a príslušenstvom 
(napr. s  plynovými fľašami). Zváranie patrí k náročným technológiám z hľadiska ovládania 
samotného technologického procesu a jeho kvalitného výsledku, avšak preto je dôležitá 
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znalosť a dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek a zásad pri tejto práci. Zváračské práce 
preto môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou, ktoré majú platné oprávnenie  
(→ Zváračský preukaz, → Oprávnenie na zváračské práce). 
 
Oprávnenie na zváračské práce 

Právo vykonávať zváračské práce, ktoré má len vymedzený okruh osôb, ktoré majú 
odbornú spôsobilosť. Dokladom odbornej spôsobilosti je platný zváračský preukaz, alebo 
certifikát (osvedčenie o skúške podľa EN) alebo preukaz zváračského robotníka. Zvárať teda 
môže len zvárač, európsky zvárač (→ Európsky zvárač) a zváračský robotník. Okrem nich 
môžu zváračské práce vykonávať ešte osoby vo výcviku pod priamym odborným dozorom 
inštruktora zvárania (nesmú však vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom) a  
vymedzený okruh osôb z poverenia zamestnávateľa, ktoré majú príslušnú odbornú 
kvalifikáciu na programovanie, nastavovanie, údržbu a opravu mechanizovaných 
a automatizovaných zváracích zariadení, príp. aj osoby, ktoré pracujú na výskumných úlohách 
v oblasti zvárania.  

Iné osoby majú zakázané zvárať,  rezať a manipulovať so zváracím zariadením. 
 
Osobné ochranné pracovné prostriedky pri zváraní   

Ochranné prostriedky určené na osobnú ochranu zvárača pred pôsobením jednotlivých 
nebezpečných a škodlivých fyzikálnych a chemických faktorov, sprevádzajúcich proces 
zvárania. Druh a typ OOPP závisí od druhu zvárania a ďalších pracovných podmienok. Na 
stanovenie OOPP pre konkrétneho zvárača je potrebné vykonať posúdenie rizika pre 
konkrétnu prácu na konkrétnom zváračskom pracovisku. Kvalitatívne vlastnosti pridelených 
OOPP musia zvárača chrániť pred pôsobením konkrétnych ohrození spojených s danou 
prácou. 

V zásade zvárač musí mať pridelenými OOPP chránený zrak, tvár, dýchacie orgány, 
sluch, ruky, trup/telo a nohy ( → Nebezpečenstvo pri zváraní, → Ohrozenie pri zváraní). 
Tomu zodpovedajú príslušné ochranné prostriedky, ako sú zváračské okuliare, kukla, 
respirátor, rukavice, zváračsky oblek alebo kožená zástera, atď., resp. podľa ďalších 
podmienok práce musí byť vybavený aj ďalšou prídavnou ochranou, napr. prilbou, 
dielektrickými rukavicami alebo ochrannými prostriedkami proti pádu.  

 
Pískanie horáka 

Akustický efekt sprevádzajúci vnútorné horenie horľavej zmesi. Upozorňuje na 
možnosť spätného šľahnutia plameňa a zvárač musí v takom prípade ihneď uzavrieť ventily 
horľavého plynu a kyslíka a následne ochladiť horák v nádobe s vodou. 
 
Plynová fľaša    

Uzavierateľná tlaková nádoba s hrdlom, určená na prepravu plynu pod tlakom, ktorý 
môže byť v  kvapalnom alebo v  plynnom  stave  alebo rozpustený v kvapalnej látke.   
( → Zváracie plyny). Plynové fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, (tlakové nádoby na 
dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50˚ C, alebo plynov, ktoré pri teplote 
50˚ C  majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa) sú vyhradeným technickým zariadením 
tlakovým a vzťahujú sa na ne špeciálne bezpečnostné požiadavky v zmysle príslušného 
technického predpisu, pokiaľ ide o ich výrobu aj prevádzku, kedy sa musia podrobovať 
odborným prehliadkam a odborným skúškam. 

Fľaše na plyny na zváranie sú kovové, navonok sa odlišujú farebným náterom povrchu 
podľa druhu plynu a súčasne sú označené bezpečnostnou značkou podľa druhu plynu, ako aj 
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vyrazením príslušných údajov na fľaši. Pri ich používaní, preprave, umiestňovaní na 
pracovisku a manipulácii s nimi je treba dodržiavať stanovené bezpečnostné požiadavky, 
predovšetkým na predchádzanie požiaru alebo výbuchu, najmä: 
- zabrániť nárazom a pádom fliaš na zem, nepremiestňovať ich kotúľaním po plášti, 
- v uzavretých skladištiach neuskladňovať spoločne fľaše s plynmi, ktoré môžu spolu 

vytvoriť výbušnú zmes, napríklad acetylén a kyslík, vodík a kyslík; teplota v skladoch 
nesmie prekročiť +35˚C, 

- pri umiestnení na pracovisku zabezpečiť fľaše proti prevrhnutiu a tak, aby  boli vzdialené 
od zdrojov otvoreného ohňa a miest, kde sa zvára a reže aspoň 3 m, od uzavretých 
vykurovačov najmenej 1m, (fľaše nesmú byť vystavené sálavému teplu, ale ani 
intenzívnemu slnečnému žiareniu), 

- na pracovisku môžu byť najviac dve zásobné fľaše rovnakého plynu alebo rozličných 
druhov plynov, 

- s odberom acetylénu z fľaše sa môže začať až po uplynutí aspoň jednej hodiny od dopravy 
a fľaša musí byť pri odbere vo zvislej polohe alebo v sklonenej pod minimálnym uhlom 
30˚ od vodorovnej roviny, 

- pri odbere acetylénu z fľaše sa musí kontrolovať jej teplota; ak je fľaša ohriata asi na 50˚C  
(teplota, ktorú vydrží ruka pri dotyku), treba okamžite uzavrieť fľašový ventil a odpojiť 
redukčný ventil, fľašu dopraviť na voľné priestranstvo a začať intenzívne chladiť; ak je 
teplota vyššia ako 50˚C, postupuje sa podobne, s tým, že fľaša sa chladí z chráneného 
miesta; ak fľašu nemožno preniesť, pracovisko musia všetci opustiť, vypne sa prívod 
elektrického prúdu a fľaša sa chladí z chráneného miesta. 

 
Poistka proti spätnému prúdeniu plynov (pri plameňovom zváraní) 

Bezpečnostný prostriedok zabraňujúci spätnému prúdeniu plynu,  ktorý sa inštaluje na 
prívod plynu k horáku. Poistka pracuje na princípe spätného ventilu. 
 
Poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa (pri plameňovom zváraní) 

Bezpečnostný prostriedok, ktorého funkciou je zabrániť prípadnému prieniku plameňa 
z horáka do prívodu plynov. Podľa konštrukcie sa rozlišujú poistky na prívody k  horáku 
(medzi horák a prívodné hadice s plynom), poistky na redukčný ventil alebo poistky do 
rozvodného potrubia plynu či na odberné miesta. 
 
Predloha  

Poistné zariadenie, ktorého funkciou je zabrániť spätnému šľahnutiu plameňa alebo 
prúdeniu kyslíka do acetylénového potrubia. Je inštalovaná medzi horák a vyvíjač acetylénu, 
alebo medzi horák a plynové fľaše. Predlohy môžu byť podľa konštrukcie mokré a suché. 
Mokré (vodné) majú väčšie rozmery a používajú sa na ochranu batérií a rozvodného potrubia 
acetylénu. Suché predlohy sú menších rozmerov, inštalujú sa za horák, alebo na redukčný 
ventil.  

 
Preukaz zváračského robotníka 

Doklad o spôsobilosti držiteľa na základe zaškolenia vykonávať zváracie  práce vo 
vymedzenom  rozsahu (na príslušných zariadeniach). Platí len u zamestnávateľa, pre ktorého 
bolo zaškolenie vykonané. Na predĺženie platnosti sa musí držiteľ preukazu podrobiť každé 
dva roky preskúšaniu ( → Zváračský robotník). 
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Príkaz na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom   

Písomný dokument, ktorý stanovuje všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia pre 
zváračskú prácu, ktorá sa má vykonávať mimo zváračského pracoviska a v súvislosti 
s ktorou bolo konštatované, že ide o zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom. Určuje  aj 
osoby, ktoré budú prácu vykonávať a  prípadný dozor. Zmyslom takéhoto dokumentu je 
vytvoriť základné predpoklady na to, aby práca v špecifických podmienkach mohla byť 
vykonaná bez ohrozenia zdravia alebo života zváračov a ďalších osôb. Písomný príkaz  na 
zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom  je vyjadrením povolenia na výkon takejto práce  
 
Redukčný ventil na tlakové plynové fľaše 

Ovládacia armatúra, ktorej funkciou je znížiť tlak odoberaného plynu z  tlakovej  fľaše 
na potrebný konštantný  spotrebný tlak pre zvárací horák. Je vybavená dvoma manometrami 
(obsahovým na kontrolu tlaku plynu vo fľaši a pracovným), regulačnou skrutkou, uzavieracím 
ventilom a poistným ventilom. Redukčné ventily na tlakové plynové fľaše sa konštrukčne 
odlišujú v závislosti na druhu plynu. 
 
Rezanie kyslíkom 

Spôsob delenia materiálu, pri ktorom sa materiál, predohriaty na zápalnú teplotu, 
spaľuje v sústredenom prúde kyslíka, čím sa vytvára rezná štrbina. Predohrievanie sa 
vykonáva najčastejšie kyslíkovo-acetylénovým  plameňom. 

Ohrozenia zdravia a ich zdroje sú podobné ako pri plameňovom zváraní, zvýšený je 
rozstrek rezaného kovu a vírenie prachu. Rezač musí byť pred týmito ohrozeniami chránený  
príslušnými OOPP.  
 
Spájkovanie 

Spôsob spájania dvoch kovových častí, ohriatych na spájkovaciu teplotu, pomocou 
roztavenej kovovej spájky, tzn. prídavného kovu alebo zliatiny s nižším bodom tavenia,  ako 
majú spájané materiály. K spojeniu dôjde difúziou spájky do základného materiálu. Podľa 
výšky pracovnej teploty sa rozlišuje spájkovanie mäkké (do 500º C) a tvrdé (nad 500º C). 
Spôsob ohrevu spájkovacích plôch môže byť: horúcimi plynmi (plameňom alebo v peci), 
alebo tepelným vedením spájkovanej súčiastky (ponorením do tepelného kúpeľa taveniny), 
elektrickým odporom alebo spájkovačkou, ako aj elektrickou indukciou a ultrazvukom. 
V hromadnej priemyselnej výrobe sa najviac využíva ohrev v priebežných elektrických 
peciach s ochrannou atmosférou. 

Nebezpečenstvá a ohrozenia sú závislé najmä na zdroji a spôsobe ohrevu, ale v zásade sú 
podobné ako pri zváraní plameňom. Tavidlá, alebo tavné kúpele sú zdrojom škodlivých 
výparov a preto je potrebné zabezpečiť ochranu pracovníkov pred ich pôsobením dôkladným 
vetraním.  
 
Spätné šľahnutie plameňa  

Vniknutie plameňa do horáku, ku ktorému dôjde, ak rýchlosť horenia zmesi plynov je 
vyššia ako ich výstupná rýchlosť z horáku. Prejaví sa strieľaním a pískaním, zvárač musí 
v takom prípade ihneď uzavrieť ventil kyslíka a horľavého plynu a horák okamžite ochladiť 
(v nádobe s vodou). Spätnému šľahnutiu plameňa treba predchádzať správnou manipuláciou 
s horákom a kontrolou stavu hadíc. Vniknutie plameňa do horáka by mohlo spôsobiť 
poškodenie hadíc, redukčného ventilu, prípadne by plameň mohol preniknúť až do fľaše 
s acetylénom a viesť k výbuchu či požiaru. Na zabránenie spätného horenia slúžia poistky 
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proti spätnému šľahnutiu plameňa ( → Hadicová poistka, → Poistka proti spätnému šľahnutiu 
plameňa). 

Spätné horenie  
Horenie horľavej zmesi vnútri horáka vyvolané spätným šľahnutím alebo vnútorným 

zapálením horľavej zmesi. 
Strieľanie horáka 
Akustický efekt, ktorý sprevádza spätné šľahnutie plameňa, príp. spätné horenie vnútri 

horáku.. 
 
Tavné zváranie 

Spôsob spájania kovov, pri ktorom dochádza k lokálnemu roztaveniu spájaných 
materiálov pôsobením sústredeného tepelného zdroja. Do tejto skupiny patrí zváranie  
plameňom, elektrickým oblúkom,  plazmou, laserom, elektrónovým lúčom, termitom, resp. 
ďalšie metódy využívajúce zdroj tepla na roztavenie kovov. 
 
Termické rezanie kovov 

Spôsob delenia kovov, pri ktorom sa kov spaľuje a vytvára sa deliaca špára buď 
prúdom čistého kyslíka, alebo pomocou elektrického oblúka, či pôsobením plazmy alebo 
zväzku elektrónových lúčov. Ohrozenia sú podobné ako pri zváraní využívajúcom tieto 
tepelné zdroje. 
 
Vetranie zváracieho pracoviska 

Zabezpečenie výmeny vzduchu v priestore zvárania, resp. na celom pracovisku, 
s cieľom odviesť splodiny zo zvárania (zváracie dymy, plyny, aerosól, kovové pary a prach),  
ako aj ďalšie vznikajúce škodlivé látky (napr. ozón) a priviesť čerstvý vzduch. 

Vetranie môže byť prirodzené, nútené, alebo kombinované. Podľa vetraného priestoru 
môže byť miestne a celkové. Zvarovňa, ako stále pracovisko určené na zváranie musí mať 
nútené vetranie.  
 
Zváracia súprava 

Zariadenie na plameňové zváranie, ktorého kompletnú zostavu vytvára zvárací horák 
s nástavcami a dýzami, poistky proti spätnému šľahnutiu plameňa (resp. spätnému 
prúdeniu plynu), hadice na plyny a tlakové plynové fľaše s redukčným ventilom. Súprava 
môže byť stabilná alebo pojazdná na vozíku. 

Niekedy sa v užšom zmysle chápe pod zváracou súpravou teleso horáka, tzn. rukoväť, 
ktorá je na prednej strane opatrená závitom na pripojenie horákového nástavca a na opačnej 
strane dvoma ventilmi a nátrubkami na pripojenie plynových hadíc. Súpravy sú nízkotlakové 
s injektorom a vysokotlakové bez injektora. 

 
Zváracia svorka 

Náradie (prípravok) umožňujúce spojenie jedného pólu zváracieho obvodu 
prostredníctvom zváracieho vodiča (kábla) so zváraným  predmetom, prípravkom alebo 
zváracím stolom. Konštrukčne je svorka riešená ako samosvorné kliešte, alebo ako 
skrutkovací strmeň. Svorka musí byť uchytená pevne (nesmie byť voľne položená alebo 
zavesená) a umiestnená čo najbližšie k miestu zvárania. 
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Zváracie plyny 

Základné technické plyny, vzácne plyny a zmesi plynov, ktoré sa používajú pri 
technológii zvárania a  termického rezania kovov, sú to predovšetkým kyslík, acetylén, oxid 
uhličitý, vodík, dusík, argón a hélium. Na miesto spotreby sa prepravujú v kovových 
tlakových nádobách (fľašiach). Pri manipulácii s fľašami  a pri práci so zváracími plynmi je 
potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy s ohľadom na nebezpečné vlastnosti 
týchto plynov.  

Acetylén (chemický vzorec C2H2) – horľavý plyn, patriaci do skupiny uhľovodíkov. Vyrába 
sa rozkladom karbidu vápnika vodou.  Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, éterickej vône a 
s narkotickými účinkami. Technický acetylén zapácha po cesnaku. Acetylén je veľmi nestály,  
pri zvýšení teploty či tlaku sa ľahko rozkladá a dochádza k exotermickej reakcii s prudkým 
priebehom. So vzduchom vytvára v rozmedzí 2,4 až 88 % objemu výbušnú zmes, s meďou, 
striebrom a ortuťou tvorí výbušné zlúčeniny.  Distribuuje sa v oceľových  tlakových fľašiach 
naplnených pórovitou hmotou, nasiaknutou acetónom, v ktorom je acetylén rozpustený 
(dissousplyn) pod tlakom 1,5 MPa. Používa sa pri plameňovom zváraní. 

Kyslík – plyn bez farby, chuti a vône, ťažší ako vzduch, nehorľavý, ale podporujúci 
horenie. Veľmi prudko reaguje s mastnotou - dochádza k samovznieteniu až výbuchu.  
V technickej praxi sa  väčšinou používa tzv. fľašový kyslík, tzn. kyslík plnený do oceľových 
fliaš pod tlakom 15 MPa.  V prípade úniku kyslíka hrozí požiar a u pracovníka bezprostredne 
manipulujúceho s kyslíkom  (napr. u zvárača)  vzplanutie jeho odevu. 

Propán-bután – obchodný názov pre zmes uhľovodíkových plynov. Vzniká ako vedľajší 
produkt pri výrobe benzínov, je ťažší ako vzduch a dopravuje sa vo fľašiach v kvapalnom 
stave. Je vhodný najmä na ohrievanie materiálov, príp. rezanie. 

Vodík - horľavý, ľahko zápalný plyn bez farby a zápachu. Je 14-krát ľahší než vzduch. So 
vzduchom vytvára v rozmedzí 4 až 77 % objemu výbušnú zmes. Pre aktivitu vo vzťahu ku 
kyslíku je silným redukčným prostriedkom. Prepravuje sa stlačený v cisternách pod tlakom 20 
MPa a v  oceľových fľašiach  pod tlakom 15 MPa. Používa sa najmä  pri termickom rezaní 
kovov. 
 
Zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom 

Zváracie práce, vykonávané v pracovných podmienkach, ktoré vytvárajú zvýšený 
predpoklad vzniku požiaru alebo výbuchu, alebo zvýšenú pravdepodobnosť úrazu, (často 
smrteľného, napr. elektrickým prúdom, pádom, popálením, zadusením, otravou) alebo 
iného poškodenia zdravia (zváračským aerosólom, žiarením, hlukom). Sú to väčšinou práce 
na prechodných pracoviskách vykonávané v rámci montáže, opráv, rekonštrukcií apod. Pred 
začatím zváracích prác sa preto musí konštatovať, či v priestoroch, v ktorých sa bude zvárať, 
ako aj v priľahlých priestoroch (nad, pod a vedľa) nepôjde o prácu so zvýšeným 
nebezpečenstvom. Pokiaľ áno, smie sa zvárať len na povolenie, tzn. na písomný príkaz (→ 
Príkaz na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom) a po vykonaní v ňom nariadených 
doplňujúcich bezpečnostných opatrení. 

Zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom sú najmä práce : 
- v uzavretých a tesných priestoroch, ako sú tlakové nádoby, kotle, nádrže, pivnice, 

energokanály  apod., 
- v mokrých, vlhkých alebo v horúcich podmienkach znižujúcich elektrický odpor 

ochranného odevu, pomôcok a pokožky,  
- na nádobách, potrubiach a zariadeniach, ktoré sú znečistené, obsahovali alebo obsahujú 

látky ohrozujúce zdravie, vrátane žieravín a toxických látok (napr. po odmasťovaní), 
- v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, 
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- na nádobách, potrubiach a zariadeniach pod tlakom, alebo ktoré obsahovali horľavé alebo 
horenie podporujúce látky, prípadne vo vnútri týchto nádob, potrubí a zariadení, 

- pod vodou, 
- ak v pracovnom ovzduší dochádza k prekročeniu priemerných hodnôt NPHV škodlivým 

látkam v dôsledku zvárania, 
- ak v danom prostredí hrozí  žiarenie  s vyššou intenzitou  ako je prípustné, 
- na pracovisku s lasermi alebo s elektrónovým zváraním v atmosfére, 
- pri ktorých ekvivalentná hladina hluku prekračuje najvyššiu prípustnú hladinu, 
- pri ktorých je dlhodobé jednostranné zaťaženie. 

Pri zváraní v uzavretých, tesných a malých priestoroch hrozí vždy možnosť otravy alebo 
zadusenia, jednak z dôvodu pôvodného obsahu ovzdušia týchto priestorov a jednak kvôli 
škodlivým a toxickým splodinám vznikajúcim pri samotnom zváraní, ako aj z nedostatku 
kyslíka vytesňovaného splodinami alebo spotrebovávaného napr. pri zváraní plameňom. 
Podobné ohrozenie vzniká pri zváraní na nádobách, potrubiach a zariadeniach s obsahom 
alebo so zvyškami obsahu, ktorý môže byť zdrojom vývinu toxických plynov a pár. Pri 
takýchto zváracích prácach, kde hrozí možnosť otravy alebo zadusenia, musí byť popri 
opatreniach, ako je odsávanie škodlivín a prívod čerstvého vzduchu do ohrozeného priestoru, 
vždy prítomný okrem zvárača aj druhý pracovník, ktorý sa zdržuje mimo nebezpečného 
priestoru, trvalo kontroluje činnosť zvárača a je pripravený zasiahnuť. Samotný zvárač okrem 
dostatočne účinnej ochrany dýchacích ciest musí byť tak vybavený (napr. pripútaný na lano), 
aby mohol byť v nevyhnutnom prípade bezpečne vyprostený z ohrozeného priestoru. 

Najväčšie a najčastejšie ohrozenie pri zváraní predstavuje možnosť vzniku požiaru alebo 
výbuchu priamo v priestore kde sa zvára, alebo v najbližšom okolí. Preto je dôležité odstrániť, 
alebo spoľahlivo zakryť (napr. mokrým pieskom) všetky horľavé  a výbušné látky a utesniť 
všetky otvory do priľahlých priestorov. Na nádobách so zvyškami horľavých a výbušných 
látok sa môže zvárať až po ich prepláchnutí (napr. parou, neutralizačným roztokom lúhu, 
apod.), alebo sa naplnia vodou alebo inertným či nehorľavým plynom. V takom prípade musí 
zvárač a všetci ohrození pracovníci používať  masky s prívodom vzduchu alebo izolačné 
dýchacie prístroje.  Miesta zvárania a priľahlé priestory musia byť po ukončení zvárania alebo 
rezania ešte najmenej osem hodín kontrolované vzhľadom na možnosť vzniku požiaru. 

Pri zváraní v priestoroch s prostredím mokrým, vlhkým alebo horúcim, resp. v prostredí 
prašnom s vodivým prachom alebo iným vodivým okolím je zvýšená pravdepodobnosť 
vzniku úrazu elektrickým prúdom. Pri takýchto prácach musí byť prítomný ďalší 
zamestnanec, ktorý v prípade potreby  zabezpečí  záchranu  zvárača. Okrem dodržiavania 
bezpečnostných zásad vzťahujúcich sa na samotný zvárací proces nesmie mať napr. zvárač na 
sebe ani v pracovnom odeve žiadne kovové predmety (napr. prsteň) a mal by použiť  okrem 
gumových ochranných izolačných rukavíc a gumovej izolačnej obuvi aj gumový izolačný 
koberec. Pri zváraní v nádobách, potrubiach, uzavretých a tesných priestoroch sa nesmie 
používať striedavý zvárací prúd.  
 
Zvárací kábel 

Prúdovodič, ktorý je určený na spojenie zváracieho zdroja so zváraným predmetom, 
ako aj so zváracou elektródou. Je to ohybný medený vodič izolovaný gumou alebo plastom. 
Pri voľbe prierezu sa vychádza z prúdového zaťaženia pri zváraní a z dĺžky vodiča medzi 
zváracím zdrojom a zváraným predmetom. Zváracie káble vo výrobných priestoroch  treba 
chrániť pred poškodením, najmä mechanickým. 
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Zvárací horák na plameňové zváranie            

Pracovný prostriedok (zariadenie) na vytvorenie plameňa požadovaného tvaru, 
mohutnosti a teploty potrebnej na natavenie kovu.  Konštrukčne je to prístroj na miešanie 
privádzaných plynov, pričom môže byť riešený ako injektorový alebo tlakový. Na odber 
plynu z tlakových fliaš kyslíkových a acetylénových sa používa tlakový. Ručný zvárací horák 
tlakový sa skladá z rukoväte s dvoma uzavieracími ventilmi a prívodnými nátrubkami na 
kyslík a acetylén na jednej strane a na druhej s horákovým nástavcom s dýzou.  
 
Zvárací horák na elektrické oblúkové zváranie  MAG, MIG, TIG/WIG a plazmové 

Zvárací nástroj, ktorý slúži ako držiak elektródy, resp. na prívod drôtenej elektródy  
a súčasne na prívod a difúziu ochranného plynu elektrického oblúka, resp.  plazmového 
plynu v prípade plazmového zvárania. Konštrukcia horákov závisí od konkrétneho druhu 
technológie. 
 
Zvárací plameň 

Zdroj tepla pri zváraní plameňom tzn. horiaca zmes plynov. Najčastejšie sa používa 
zmes kyslíka s acetylénom, ktorých plameň dosahuje teplotu nad 3000º C. Podľa pomeru 
plynov môže byť oxidačný, neutrálny a karburačný (s prebytkom acetylénu). 
 
Zvárací zdroj (oblúková zváračka) 

Elektrické zariadenie, ktoré dodáva potrebnú elektrickú energiu pre zapálenie 
a udržiavanie elektrického oblúka. Konštrukčne to môžu byť zváracie dynamá (zváracie 
agregáty), transformátory alebo usmerňovače. V súčasnosti sa najviac používajú usmerňovače 
(s tyristorovou reguláciou prúdu), ktoré majú dobrú účinnosť, poskytujú výhodné možnosti 
regulácie želateľných charakteristík vzhľadom  na elektrický oblúk a majú bezhlučný chod.  
 
Zvárač 

Osoba, ktorá je oprávnená zvárať na základe úspešného vykonania príslušných skúšok 
v zmysle požiadaviek technických noriem a je držiteľom zváračského preukazu. Zvárač sa 
musí v pravidelných intervaloch (maximálne po dvoch rokoch) podrobiť prevereniu 
teoretických a praktických vedomostí (tzv. periodická skúška zvárača). 

Držiteľ zváračskeho preukazu môže absolvovať kurz podľa európskej normy, kedy na 
základe úspešnej skúšky obdrží certifikát európskeho zvárača. (→ Európsky zvárač). 
 
Zváračské pracovisko 

Pracovný priestor vymedzený na zváranie. Môže to byť trvalo určený priestor 
s príslušným vybavením (→ Zvarovňa) v uzatvorených výrobných halách alebo dielňach 
(voľne, v kabínach alebo v boxoch) alebo prechodné pracoviská v teréne, na stavbách, 
montážach a opravách  technických zariadení. 

Bezpečnostným a zdravotným požiadavkám musia vyhovieť tak trvalé ako aj prechodné 
pracoviská, na ktorých musia byť vykonané opatrenia, aby nebolo ohrozené zdravie zvárača 
ani ostatných osôb. Pokiaľ nie je možné napr. zabezpečiť dostatočné vetranie, musí byť 
zvárač vybavený ochrannými prostriedkami na dýchanie (napr. zváracou kuklou s prívodom 
čerstvého vzduchu, alebo izolačným dýchacím prístrojom). Ostatní zamestnanci musia byť 
tiež chránení, najmä pred splodinami zvárania a pred žiarením z elektrického oblúka. 
Podmienky práce zvárača na prechodných  pracoviskách je potrebné vopred vyhodnotiť, či 
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nejde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom (→ Zváracie práce so zvýšeným 
nebezpečenstvom). 

 
Zváračské sklo (zvárací filter) 

Súčasť zváracej masky, kukly, alebo zváračských okuliarov, ktorá pohlcuje škodlivé 
druhy žiarenia a chráni tým oči zvárača. Jednotlivé druhy zváračských skiel (filtrov) majú 
rôzny stupeň ochrany v oblasti ultrafialovej (ochrana pred zápalom spojiviek), viditeľnej 
(ochrana pred oslnením) a infračervenej (ochrana pred šedým zákalom). Pre konkrétnu prácu 
sa volí príslušné sklo (filter) podľa predpokladaných podmienok zvárania (intenzita 
zváracieho prúdu pri oblúkovom zváraní, spotreba acetylénu  pri plameňovom zváraní).  

V súčasnosti sú dostupné napr. pre oblúkové zváranie zváračské kukly s elektrooptickou 
ochrannou kazetou, ktoré pred zapálením oblúka majú nižší stupeň zatemnenia, čo umožňuje 
zváračovi lepšiu orientáciu a po zapálení oblúka sa zatemnenie automaticky zvyšuje na 
potrebný stupeň ochrany.  
 
Zváračský preukaz 

Doklad (osvedčenie) o spôsobilosti vykonávať zváračské práce, ktorý vystavuje 
skúšobná organizácia na základe úspešnej skúšky. Musí v ňom byť zaznamenaný druh 
a rozsah oprávnenia na vykonávanie zváračských prác. Je platný, ak obsahuje lekárske 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako päť rokov a potvrdenie zváračského 
technológa o vykonaní periodického preskúšania nie staršie ako dva roky. Pokiaľ je zvárač 
zamestnancom, má zváračský preukaz obsahovať aj potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom 
pomere.  

 
 Zváračský robotník 

Osoba, ktorá bola zaškolená v zamestnávateľskej organizácii na obsluhu zariadenia na 
zváranie (príp. rezanie) plameňom, elektrickým oblúkom alebo elektrickým odporom. Je 
držiteľom preukazu zváračského robotníka, ktorý vymedzuje daný rozsah prác a tieto práce 
môže vykonávať len u svojho zamestnávateľa. 
 
Zváranie 

Technologický proces spájania materiálov na základe  ich zvariteľnosti, pomocou tepla 
alebo tlaku, alebo oboch súčasne, s použitím alebo bez použitia prídavného materiálu. 
Zváranie patrí ku kľúčovým strojárskym technológiám, jeho využitie nie je aktuálne len 
priamo v strojárskej výrobe, ale aj pri montážach, opravách a  renováciách rôznych 
technických zariadení, ako aj v stavebníctve. 

Zváranie zahŕňa veľkú skupinu metód a spôsobov, ktoré na vytváranie nerozoberateľných 
spojov kovových materiálov, resp. spojov plastových materiálov využívajú teplo a 
mechanickú silu z rôznych zdrojov a v rôznych pomeroch. Niekedy sa delí na tavné a netavné, 
ale základné delenie tejto technológie je na tri skupiny: 

- zváranie teplom – tavné 
- zváranie teplom a tlakom 
- zváranie tlakom. 
Do skupiny tavného zvárania patrí zváranie  plameňom, elektrickým oblúkom a ďalšie  

špeciálne  metódy, ako napr. elektrónovým lúčom, plazmovým lúčom, zváranie termitom atď. 
Skupinu zvárania teplom a tlakom predstavuje najmä zváranie elektrickým odporom, ďalej 
napr. indukčné, kováčske, trením apod.  K zváraniu tlakom  patria metódy spájania tlakom za 
studena, ultrazvukom a výbuchom. 
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Najviac je rozšírené tavné zváranie a to zváranie elektrickým oblúkom a plameňom, 
pričom oblúkové zváranie predstavuje najvyšší podiel v zváracích technológiách a to cca 
90%. Zvyšujúci trend má zváranie v ochrannej atmosfére plynov a súčasne  sa rozširuje 
sortiment  používaných zmesí inertných plynov. 

Elektrické odporové zváranie (bodové, švové ai.) poskytuje možnosť mechanizácie a 
automatizácie procesu a efektívne sa využíva v sériovej výrobe. Tlakové zváranie  sa využíva 
pre špecifické prípady a jeho výskyt nie je tak častý. Podobne metódy  ostatných spôsobov 
zvárania, ako je zváranie  termitom, elektrotroskové, indukčné, laserové,  elektrónové ai.  sa 
používa  v špecifických  prípadoch pre určité konkrétne druhy výrobkov. 

Zváranie je spojené s existenciou fyzikálno-chemických faktorov, ktoré pôsobia škodlivo 
na zdravie človeka a preto je potrebné pred ich pôsobením zvárača, resp. aj jeho okolie 
chrániť (→ Nebezpečenstvo pri zváraní, → Ohrozenie pri zváraní). 

Podobné technologické a pracovné podmienky a tým aj ohrozenia majú aj príbuzné 
technológie ako je napr. naváranie, rezanie kyslíkom a plazmou, spájkovanie, metalizácia, 
apod.  
 
Zváranie elektrickým oblúkom (oblúkové zváranie) 

Tavné zváranie, pri ktorom sa na roztavenie zváraného a prídavného materiálu využíva 
ako tepelný zdroj elektrický oblúk horiaci medzi elektródou a zváraným materiálom. Podľa 
konkrétnych technických podmienok, využívajúcich princíp elektrického oblúka, možno tento 
spôsob zvárania ďalej rozdeliť do podskupín (napr. zváranie obalenou elektródou, zváranie 
netaviacou sa elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére) avšak vzhľadom na základný 
tepelný zdroj sú ohrozenia pri nich podobné.  

Zdrojom ohrozenia pri zváraní elektrickým oblúkom je: 
- elektrický prúd, 
- elektrický oblúk, ktorý je súčasne zdrojom žiarenia ultrafialového, viditeľného 

a infračerveného, 
- škodliviny, splodiny zváracieho procesu – plyny, pary, aerosoli, 
- rozstrek horúceho kovu a iskier, ktorý okrem pôsobenia na zvárača môže vyvolať aj 

požiar alebo výbuch, 
- odletujúce časti chladnej trosky, 
- hluk. 

Závažným ohrozením pri tomto spôsobe zvárania je najmä možnosť úrazu elektrickým 
prúdom, vznik ktorého takmer vždy súvisí s porušením bezpečnostných predpisov. Ku 
kontaktu so živými časťami môže dôjsť pri poškodených vodičoch alebo pri nedodržiavaní 
stanovených postupov, napr. na manipuláciu so svorkami, s elektródou a na predlžovanie 
káblov. Dotyk so živými časťami môže spôsobiť usmrtenie, ale aj mierne zásahy môžu mať 
vážne následky. Zvárač preto musí dodržiavať špecifické bezpečnostné predpisy na ochranu 
pred úrazom elektrickým prúdom pri manipulácii so zváracím zariadením, s káblami, 
svorkami a držiakom elektródy. Pred pôsobením žiarenia z oblúku, splodín zváracieho 
procesu  a ostatných škodlivín musí byť chránený  príslušnými OOPP, minimálne ochrannou 
kuklou alebo štítom, zváračskými rukavicami, zváračským oblekom a koženou obuvou. 
 
Zváranie elektrickým odporom (odporové zváranie) 

Tepelno-tlaková technológia vytvárania spojov, kde teplo vzniká ako dôsledok 
prechodu elektrického prúdu cez kontaktované plochy zváraných materiálov. Zváranie sa 
vykonáva na odporových zváracích strojoch (→ Odporová zváračka). Prúd sa do miesta zvaru 
privádza elektródami, zvyčajne medenými alebo zo zliatiny medi, ktoré súčasne vyvodia 
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potrebnú prítlačnú silu. Podľa tvaru elektród a tým aj podoby vytvoreného spoja sa rozlišuje 
odporové zváranie  bodové, švové, výstupkové a stykové.  

Zdrojmi ohrozenia zvárača obsluhujúceho odporovú zváračku sú: 
- elektrický prúd  (v prípade poškodenej izolácie vodičov), 
- rozstrek roztaveného kovu, ktorý je intenzívnejší ako u ostatných spôsobov zvárania, 
- škodlivé splodiny, 
- pohybujúce sa časti zariadenia, 
- hluk. 
 
Zváranie elektrónovým lúčom (elektrónové zváranie) 

Tavné zváranie vo vákuu, ktoré na roztavenie zváraného materiálu využíva dopad 
zväzku lúčov urýchlených elektrónov, vysielaných z wolfrámovej katódy na materiál, ktorý 
tvorí anódu. Pri zváraní elektrónovým lúčom vzniká ionizujúce žiarenie, silné svetelné 
žiarenie, plynné škodliviny a vibrácie. Zváranie prebieha vo vákuovej komore a proces je 
automatizovaný, takže zamestnanec sleduje zváranie prostredníctvom priemyselnej televízie 
a nie je bezprostredne ohrozený. V rámci prevencie je potrebné vykonávať dozimetrickú 
kontrolu. 
 
Zváranie MAG 

Elektrické oblúkové zváranie, kde elektrický oblúk horí medzi základným materiálom 
a taviacou sa kovovou elektródou v ochrannej atmosfére aktívneho plynu, ktorým je 
zvyčajne oxid uhličitý, resp. zmes plynov s oxidom uhličitým. 

Pri zváraní MAG sú ohrozenia rovnaké ako pri klasickom oblúkovom zváraní, zvýšený je 
rozstrek kovu a tvorba ozónu, príp. hromadenie oxidu uhličitého  pri zemi.  
 
Zváranie MIG 

Elektrické oblúkové zváranie, kde elektrický oblúk horí medzi základným materiálom 
a taviacou sa kovovou elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu, ktorým zvyčajne 
je argón, hélium  alebo zmesi plynov. 

Nebezpečenstvá a ohrozenia sú podobné ako pri zváraní MAG, zvýšená je tvorba 
nitróznych plynov. 
 
Zváranie plameňom (plameňové zváranie) 

Technológia tavného spájania kovov, pri ktorej je tepelným zdrojom plameň, vznikajúci 
horením zmesi kyslíka s horľavým plynom, najčastejšie s acetylénom. Použitie iných plynov 
(vodík, propán-bután) je zriedkavejšie, vzhľadom na nižšiu teplotu plameňa, ako aj obsah 
nečistôt znehodnocujúcich zvar. Zvára sa bez prídavného materiálu (tzv. autogénne zváranie), 
alebo s prídavným materiálom.  

Na vytvorenie plameňa slúži zvárací horák, do ktorého sa privádzajú plyny cez pripojené 
hadice zo zdrojov plynu, zvyčajne prepravných tlakových fliaš.  

Zdrojom ohrozenia pri zváraní plameňom sú : 
- zváracie plyny pri ich prípadnom úniku do okolia a nesprávna manipulácia so zariadením,  

(vzhľadom na rozvod plynu, na  tlakové fľaše, na vyvíjač acetylénu) - môžu spôsobiť 
požiar alebo výbuch, 

- plameň horáka – ako otvorený plameň môže spôsobiť popáleniny zvárača, resp. inej 
osoby, alebo zapríčiniť požiar prípadne výbuch v priestore pracoviska, 

- intenzívne viditeľné žiarenie  spôsobuje oslnenie, 
- infračervené  žiarenie ohrozuje oči a spôsobuje prehriatie pokožky, 
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- nitrózne plyny, pokiaľ sa zvára v malých nevetraných priestoroch,  
- horúce kovové povrchy,   
- rozstrek kovu a trosky, odletovanie úlomkov chladnej trosky, 
- hluk – pri nadmernej intenzite pôsobí škodlivo na sluch, ale aj nižšie hladiny ovplyvňujú 

nepriaznivo psychiku a nervový systém.  
V predchádzaní úrazom a poškodeniu zdravia ako aj majetku je dôležité dodržiavať 

bezpečnostné predpisy, špecificky protipožiarne a protivýbušné a taktiež pre manipuláciu 
s plynovými fľašami a rozvodmi plynu. Zvárač musí používať OOPP, minimálne zváračské 
okuliare, zváračské rukavice s manžetou, impregnovaný oblek a koženú pracovnú obuv. 

 
Zváranie plastov 

Vytváranie nerozoberateľných spojov plastových súčiastok (rúrok, dosiek apod.) 
pôsobením tepla a  použitím prídavného materiálu rovnakého alebo podobného zloženia, 
zvyčajne v podobe káblika, prípadne vzájomným zatlačením nahriatych plôch. Zohriatie 
zváraných plôch sa uskutočňuje najčastejšie fúkaním horúceho vzduchu, ale teplo sa môže 
dodať aj trením, vysokofrekvenčne, ultrazvukom  alebo kondukčne. 

Ohrozenia pri zváraní plastov sú zapríčinené: 
- horúcim vzduchom alebo dotykom s horúcou  plochou - možné popálenie, 
- uvoľnenými látkami zo zahrievania plastov - dráždivé účinky na dýchací systém, 

prípadne aj na oči, 
- elektrickým prúdom, najmä pri vysokofrekvenčných lisoch. 

V priestore zvárania je potrebné zabezpečiť dostatočné odsávanie a vetranie a pracovníka 
vybaviť potrebnými OOPP. 
 
Zváranie plazmou 

Tavné zváranie oblúkové, ktoré na roztavenie zváraného materiálu využíva teplo 
plazmového lúča získaného disociáciou (plazmového) plynu v oblúku horiacom medzi 
elektródou a zváraným materiálom (závislý - prenesený oblúk), alebo medzi elektródou 
a dýzou (nezávislý - neprenesený oblúk). Okolo oblúka a zvaru prúdi ochranný plyn. 

Zdrojom ohrozenia pri plazmovom zváraní je: 
- elektrický prúd (až do 600A), 
- žiarenie všetkých vlnových dĺžok, ale najmä ultrafialové, ktoré je omnoho intenzívnejšie 

ako pri voľne horiacom elektrickom oblúku, 
- škodlivé plyny a aerosóly, najmä ozón a nitrózne plyny, 
- hluk, ktorý dosahuje obzvlášť vysoké hladiny (až 110dB), pričom prevláda 

vysokofrekvenčná zložka. 
Kvalitatívne je ohrozenie podobné ako pri oblúkovom zváraní, avšak kvantitatívne je 

intenzita všetkých faktorov omnoho vyššia. Preto plazmové pracoviská musia mať väčší 
vzdušný priestor a intenzívnejšie odsávanie ako ostatné oblúkové pracoviská, mali by byť 
vybavené ochrannými zástenami a akusticky tlmiacimi priečkami a obložením. Ak pri ručnom 
plazmovom zváraní je napätie (naprázdno alebo pracovné) väčšie ako bezpečné napätie pre 
dané priestory a horák nemá dvojitú izoláciu, musí zamestnanec používať dielektrické 
rukavice apod., aj v prípade, že na zvarku pracuje súčasne viac zváračov. 

 
Zváranie pod tavidlom 

Tavné zváranie elektrickým oblúkom s taviacou sa elektródou, ktorou môže byť jeden 
alebo viac holých alebo plnených drôtov, automaticky podávaných do oblúka. Oblúk je 
zakrytý vrstvou zrneného tavidla, ktorého časť sa roztaví a vytvorí na zvare odstrániteľný 
troskový obal. Vykonáva sa na zváracích automatoch a vzhľadom na zakrytý oblúk  nepôsobí 
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na zvárača žiarenie. Počas tohto spôsobu zvárania sú však vo zvýšenej miere uvoľňované 
škodlivé emisie a prach z tavidla a pri odstraňovaní vychladnutej trosky má zvárač ohrozené 
najmä oči a tvár. 
 
Zváranie teplom a tlakom 

Súhrnné označenie pre viaceré spôsoby spájania materiálov, kedy spoj vzniká stlačením 
príslušných častí zváraných dielov, ohriatych v mieste styku do plastického stavu. Patrí sem 
predovšetkým odporové zváranie, kováčske, trením, indukčné ai. 

 
Zváranie termitom   

Druh tavného zvárania, ktoré využíva na tavenie zvarových plôch reakčné teplo, 
vzniknuté pri reakcii zmesi kovových kysličníkov s jemne rozomletým hliníkovým práškom. 
Chemická reakcia prebehne v magnezitovom kelímku a prehriate železo sa vypustí do 
žiaruvzdornej formy, kde sa nachádzajú konce zváraných dielov. Tento spôsob zvárania bol 
pôvodne určený na zváranie koľajníc. Ohrozenie pre pracovníka vzniká v dôsledku možného 
dotyku s horúcim povrchom formy, resp. z rozstreku  taveniny. 

 
Zváranie WIG/TIG 

Oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu, kde oblúk horí medzi 
netaviacou sa wolfrámovou ( v angličtine – tungsten - TIG) elektródou a zváraným 
materiálom  a  môže sa pridať i prídavný materiál. 

Nebezpečenstvá a ohrozenia pre zvárača sú podobné ako pri klasickom oblúkovom 
zváraní,  okrem toho pri tomto spôsobe zvárania pri zapaľovaní oblúka vzniká 
vysokofrekvenčné žiarenie a počas zvárania je zvýšená tvorba ozónu a plynných škodlivín. 
 
Zváranie tlakom za studena 

Fyzikálna metóda zvárania, pri ktorej nepôsobí žiadny ohrev a k spojeniu dochádza v 
dôsledku plastickej deformácie spájaných materiálov za pôsobenia vysokého tlaku. 
Uplatňuje sa najmä u tvárnych materiálov, ako je hliník a meď. Hlavným typom ohrozenia je 
mechanické ohrozenie v dôsledku pohybu častí zariadenia vyvodzujúcich  prítlačnú silu, 
podobne ako u lisov. 
 
Zváranie ultrazvukom 

Fyzikálna metóda, pri ktorej sa materiály (plasty a kovy) spájajú pôsobením tlaku 
a mechanického kmitania s ultrazvukovou frekvenciou a to  bez akéhokoľvek vonkajšieho 
prívodu tepla. Ultrazvukové zváračky pracujú najmä s frekvenciou od 20 kHz do 40 kHz, 
používajú sa však aj meniče s rezonančnými frekvenciami až do 700 kHz. Vyrábajú sa 
v rôznych vyhotoveniach, rámcovo ich možno rozdeliť podľa spôsobu vyvodenia prítlačnej 
sily na pneumatické a ručné. U pneumatických býva zvárací cyklus riadený 
mikroprocesorovou jednotkou a celý proces môže byť automatizovaný. Ručné zváračky majú 
ultrazvukový menič zabudovaný do plastového krytu (tlmiaceho nepriaznivé účinky 
pracovnej frekvencie) s ergonomickým držadlom a celkovým riešením vyhovujúcim 
zdravotným požiadavkám.  

Nepriaznivé účinky ultrazvuku s frekvenciou ležiacou v oktávovom pásme so strednou 
frekvenciou 31,5 kHz možno očakávať, ak hladina akustického tlaku presiahne 100 dB. Pri 
dosiahnutí hodnoty 105 dB je potrebné vykonať ochranné opatrenia na zníženie hladiny.   
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Zváranie výbuchom 

Spoj vzniká v dôsledku rázového tlaku na zvárané plochy, ktorý dosahuje hodnoty až 
30 000 Mpa. Je to metóda, ktorá sa radí k tzv. fyzikálnym metódam zvárania.. Používa  sa 
iba v špecifických prípadoch, napr. pri spájaní ocele s iným kovovým materiálom. Ohrozenie 
vzniká už v dôsledku manipulácie s výbušninou, pre ktorú platia špeciálne bezpečnostné 
predpisy a všetky práce počnúc dopravou výbušniny až explóziou môže vykonávať len osoba 
s odbornou spôsobilosťou pre túto činnosť (strelmajster). Pri samotnej explózii vytvára 
ohrozenie tlaková vlna, vymrštené častice a vysoká hladina hluku. 
 
 
Žiarenie pri zváraní 

Žiarenie, ktoré je vedľajším produktom tepelného zdroja tavného zvárania, najmä 
elektrického oblúka, plazmového oblúka a elektrónového lúča a ktoré podľa vlnovej dĺžky 
možno rozdeliť na: 
- vysokofrekvenčné – najznámejším efektom je ohrev biologického tkaniva, ktorý môže 

viesť až k jeho funkčným zmenám, 
- infračervené (tepelné, neviditeľné) – nepriaznivo pôsobí na oči a vyvoláva miestne 

prehriatie, až popálenie, 
- viditeľné (svetelné) – spôsobuje intenzívne oslnenie, 
- ultrafialové (neviditeľné) – pôsobí nepriaznivo na oči (zápal spojiviek) a pokožku 

(sčervenanie až popáleniny) a spôsobuje vznik ozónu, ktorý spôsobuje dýchacie ťažkosti, 
bolesti hlavy, 

- ionizujúce – spôsobuje poškodenie buniek. 
Výskyt a intenzita jednotlivých druhov žiarenia závisí od typu a spôsobu zvárania.  

Vysokofrekvenčné žiarenie sa vyskytuje pri zváraní netaviacou sa elektródou v ochrane 
inertného plynu a pri zváraní a rezaní plazmou. Moderné zváracie zariadenia sú konštruované 
tak, že po zapálení oblúka sa intenzita vysokofrekvenčného žiarenia znižuje, alebo celkom 
klesne na nulu. Hodnotu ožiarenia (v spektre frekvencie 10kHz až 1 MHz) však treba 
u zváračov kontrolovať. 

U najrozšírenejších metód zvárania najmä plameňového a oblúkového taviacou sa 
elektródou vysokofrekvenčné a ionizujúce žiarenie nevzniká. Ochrana zvárača pred 
infračerveným, svetelným a ultrafialovým žiarením sa zabezpečuje OOPP a to najmä 
prostriedkami na ochranu očí a pokožky, pričom však nemožno podceňovať ani drobné 
poškodenie týchto prostriedkov.  

Ionizujúce žiarenie sa vyskytuje pri zváraní elektrónovým lúčom. Zváracie zariadenie má 
byť vybavené ochranou na pohltenie žiarenia a u zvárača treba vykonávať pravidelnú 
dozimetrickú kontrolu. Zváranie však býva väčšinou automatizované a zvárač je mimo 
ohrozeného priestoru.   

Pred pôsobením žiarenia je potrebné chrániť nielen zvárací personál, ale všetkých 
pracovníkov nachádzajúcich sa v ohrozenom priestore. Hodnoty vyžiarenej energie žiadneho 
z uvedených druhov žiarenia nesmú prekročiť prípustné hodnoty stanovené príslušnými 
zdravotnými predpismi (→ Ionizujúce a neionizujúce žiarenie). 
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XXIV.   Ionizujúce a neionizujúce žiarenie 
 
 
Aktivity dozorných orgánov na zabezpečenie radiačnej ochrany 

Kontrola uskutočňovania radiačnej ochrany vykonávaná dozornými orgánmi je 
zabezpečená: 
- systémom informácií, ktoré prevádzkovateľ priebežne poskytuje pracovisku 

vykonávajúcemu dozor na základe podmienok stanovených v povolení na vykonávanie 
činnosti vedúcej k ožiareniu, 

-     previerkami prevádzkovateľov na mieste výkonu činnosti.  
V zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov sú osoby vykonávajúce štátny 

zdravotný dozor oprávnené vstupovať do podnikov a objektov, požadovať informácie, 
zisťovať aktuálne skutočnosti, odoberať vzorky, a nazerať do príslušných dokladov. Pri 
vykonávaní dozoru kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
podmienok stanovených v povolení na vykonávanie činnosti, opatrení a pokynov vydaných 
orgánmi štátnej správy na ochranu zdravia. 

Podľa účelu previerok (inšpekcií) je spravidla ich súčasťou monitorovanie radiačnej 
situácie v pracovnom prostredí, v okolí jadrových zariadení a v referenčných lokalitách. 
Cieľom merania je objektivizácia hodnotenia vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na 
pracovné a životné prostredie. 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad radiačnou ochranou orgány vykonávajúce 
dozor kontrolujú najmä: 
- radiačnú situáciu v jadrovom zariadení (vykonávajú vlastné merania), 
- dodržiavanie schválenej dokumentácie, 
- dávkovú záťaž personálu, evidenciu dávok zamestnancov jadrového zariadenia, 

(vykonávajú vlastné analýzy záťaže pracovníkov), 
- monitorovanie výpustí (vykonávajú náhodné kontrolné merania niektorých parametrov 

rádioaktivity), 
- uplatňovanie optimalizácie radiačnej ochrany, 
- odbornú a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov, riadiacich zamestnancov a odborných 

zástupcov pre radiačnú ochranu, 
- dokumentáciu významnú z hľadiska ochrany zdravia pred žiarením, 
- podmienky prenosu rádioaktívnych látok do životného prostredia, 
- pripravenosť jadrových zariadení na radiačné nehody a havarijné situácie, 
- vplyv prevádzky jadrových zariadení na rádioaktivitu zložiek životného prostredia a 

dávkovú záťaž obyvateľov (vykonávajú vlastné analýzy rádioaktivity zložiek životného 
prostredia), 

- činnosť laboratórií radiačnej kontroly okolia a pod.   
Pracovníci vykonávajúci dozor na základe zistení pripravujú podklady pre rozhodnutia 

orgánu ochrany zdravia pri povoľovaní činnosti vedúcej k ožiareniu a pri ukladaní opatrení, 
pokynov alebo sankcií. Štátny zdravotný dozor vykonáva v pracovnom prostredí najmä 
monitorovanie dávkových príkonov, aktivity aerosólov, povrchovej kontaminácie, prípadné 
iné špeciálne merania. V okolí jadrového zariadenia vykonáva monitorovanie integrálnych 
dávok a diskontinuálne merania dávkových príkonov v systéme monitorovacích bodov, 
monitorovanie aktivity koróznych a štiepnych produktov v spadoch, aerosóloch, pitných, 
povrchových a podzemných vodách, v pôde, sedimentoch, poľnohospodárskych produktoch a 
potravinových článkoch vyprodukovaných v okolí jadrového zariadenia. Nepravidelne 
vykonáva paralelné analýzy aerosólov v exhalátoch a vzoriek odpadových vôd.  
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Činnosť vedúca k ožiareniu  

Ľudská aktivita, ktorá vedie alebo by mohla viesť k zvýšeniu ožiarenia osôb: 
-   umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia, okrem prípadu ožiarenia v ohrození (v prípade   

radiačnej nehody alebo radiačnej havárie),  
-   prírodným zdrojom ionizujúceho žiarenia v prípadoch, keď sú prírodné rádionuklidy 

spracovávané pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky. 
Činnosť vedúca k ožiareniu musí byť odôvodnená a riziko ožiarenia musí byť vyvážené 

predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť. 
Činnosť v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, 

ktorá sa vykonáva v prostredí, kde ožiarenie osôb prírodným ionizujúcim žiarením aj po 
vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia môže prevýšiť tri desatiny limitov pre 
zamestnancov ožiarených pri práci. 
 Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný  
-    zabezpečiť, aby počet ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli 

trvalo udržiavané na čo najnižšej úrovni akú je možné racionálne dosiahnuť pri zvážení 
ekonomických a spoločenských hľadísk, 

-  obmedzovať ožiarenie tak, aby ožiarenie osôb zo všetkých vykonávaných činností 
neprekročilo limity ožiarenia ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Výnimočné ožiarenie môže podstúpiť len pracovník kategórie A dobrovoľne a po 

predchádzajúcom preukázateľnom poučení o rizikách spojených s týmto ožiarením. 
Výnimočné ožiarenie nesmie prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym 
predpisom. Dávky ožiarenia pri výnimočnom ožiarení sa zaznamenávajú v zdravotnej 
dokumentácii pracovníka. Takéto ožiarenie nie je dôvodom na vyradenie pracovníka 
kategórie A z práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. U tehotných a dojčiacich žien 
výnimočné ožiarenie nie je prípustné. 

Zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu možno zadeliť nasledovne: 
Pracovník kategórie A je zamestnanec pracujúci so zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktorého 
efektívna dávka ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia ako 6 mSv za obdobie 
jedného kalendárneho roka alebo ekvivalentná dávka ožiarenia môže byť väčšia ako tri 
desatiny limitov ožiarenia ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. U 
pracovníkov kategórie A je nevyhnutné zabezpečiť: 
- pravidelné výmeny a vyhodnocovanie údajov z osobných dozimetrov, a to podľa 

schváleného monitorovacieho plánu, 
- okamžité výmeny a vyhodnotenie osobných dozimetrov v prípade podozrenia alebo 

vzniku radiačnej nehody, 
- oboznamovanie pracovníkov s výsledkami vyhodnotenia dávok z ich osobných 

dozimetrov. 
Pracovník kategórie B je zamestnanec pracujúci so zdrojom ionizujúceho žiarenia,  ktorý nie 
je klasifikovaný ako pracovník kategórie A. 
Pracovník priamo riadiaci práce je zamestnanec, ktorý riadi a usmerňuje vykonávanie 
činností vedúcich k ožiareniu, vykonáva sústavný dohľad nad dodržiavaním zásad radiačnej 
ochrany, trvalo dozerá na to, aby všetci pracovníci pri svojej práci dodržiavali schválené 
pracovné postupy. 
 
Dozimetria 

Činnosť, ktorá sa zaoberá stanovením množstva absorbovanej energie, kermy, 
expozície, prípadne aj aktivity zdroja a hustoty toku častíc (emisie) ionizujúceho žiarenia. 
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Pri práci s ionizujúcim žiarením a jeho zdrojmi je nevyhnutné stanoviť množstvo energie 
absorbovanej v prostredí, s ktorým žiarenie interaguje. Podľa zmien vyvolaných v prostredí, 
sa určuje množstvo energie vyžiarenej zo zdroja alebo množstvo energie pohltenej v prostredí. 

Chemická dozimetria je založená na použití vhodných (tuhých, kvapalných alebo 
plynných) sústav, v ktorých pod vplyvom absorbovanej energie prebieha radiačno-chemická 
reakcia, výsledok ktorej je dostatočne identifikovaný, tzn. lineárne narastá s absorbovanou 
dávkou, nezávisí od dávkovej rýchlosti a lineárneho prenosu energie, nezávisí od koncentrácie 
reagentov alebo produktov, svetla a zmeny teploty a po ožiarení sa dostatočne dlhú dobu 
nemení a je dostatočne presný. Presnosť stanovenia dávky je limitovaná presnosťou 
stanovenia zmeny koncentrácie produktu (neistota stanovenia < 5%). V súčasnosti je 
navrhnutých a odskúšaných niekoľko desiatok chemických dozimetrických systémov. 
Prístroje na meranie prítomnosti ionizujúceho žiarenia a stanovovanie jeho dávok tzv. 
dozimetre  sa využívajú na osobné účely alebo na skupinové monitorovanie. Sú určené zväčša 
na nosenie na odeve. Využívajú ich osoby, ktoré sa pohybujú v blízkosti zdroja žiarenia 
(záchranári, hasiči, zdravotníci, zamestnanci pracujúci v jadrových elektrárňach, 
v laboratóriách apod.). Používajú dozimetre rôznych druhov a typov. Najčastejšie sa 
používajú osobné filmové dozimetre, ktorých základom je políčko fotografického filmu. 
Ionizujúce žiarenie prechádza kovovými filtrami a obalom filmu a spôsobuje jeho 
exponovanie (sčernanie). Hustota sčernania sa fotometricky vyhodnotí a následne sa 
identifikuje dávka žiarenia, absorbovaná organizmom. Ďalej sú to tužkové dozimetre, Geiger-
Müllerové počítače ai. 

V jadrových zariadeniach dozimetriu zväčša vykonáva oprávnená dozimetrická služba. Je 
to fyzická alebo právnická osoba, oprávnená poskytovať služby osobnej dozimetrie, 
zodpovedná za kalibráciu, odčítanie a vyhodnotenie údajov registrovaných osobnými 
dozimetrami alebo iné hodnotenia vonkajšieho ožiarenia. Ďalej vykonávajúca meranie 
rádioaktivity v ľudskom tele alebo biologických vzorkách, alebo hodnotenie vnútorného 
ožiarenia, ktoré umožní určiť ročnú efektívnu dávku alebo jej úväzok. 

Externou dozimetriou  sa sledujú podmienky vstupu zamestnancov do kontrolovaného 
pásma vrátane evidencie obdržaných dávok na základe vyhodnocovania záznamov 
dozimetrov. Výsledky sú predmetom celoživotnej evidencie zamestnancov, vstupujúcich do 
kontrolovaného pásma a evidencie obdržaných dávok vrátane štatistického vyhodnocovania 
sledovaných dávok. Dozimetrická služba ďalej kontroluje a sleduje vnútornú kontamináciu, 
čo je  evidencia a sledovanie vnútrotelových meraní a zdravotných prehliadok z pohľadu 
radiačnej záťaže zamestnancov pracujúcich v kontrolovanom pásme. 

Predmetom náplne dozimetrickej služby je sledovanie práce prostredníctvom tzv. R – 
príkazov. R-príkaz stanovuje bezpečnostné požiadavky na prácu, ktorá sa vykonáva v 
kontrolovanom pásme. V rámci tejto činnosti sa sleduje kolobeh R-príkazu od jeho  
vystavenia, schvaľovania, povoľovania na prácu z pohľadu radiačnej bezpečnosti až po jeho 
uzavretie s určením obdržaných operatívnych dávok počas pobytu v kontrolovanom pásme.  
Operatívnou dozimetriou sa sledujú obdržané operatívne dávky zamestnancov pri ich 
jednotlivých vstupoch do kontrolovaného pásma. 
 
Elektromagnetické žiarenie - pole 

Na spektrálnu oblasť infračerveného žiarenia plynulo nadväzuje oblasť 
elektromagnetického žiarenia. Sú preň charakteristické vlnové dĺžky v mm až desiatkach 
tisíc kilometrov a im zodpovedajúcich kmitočtov.  

Podľa frekvencie sa rozlišujú extrémne nízke frekvencie, nízke, stredné, vysoké až 
extrémne vysoké frekvencie elektromagnetického žiarenia. Podľa dĺžky vĺn sa členia na veľmi 
dlhé, dlhé, stredné, krátke a veľmi krátke vlny. 

Pod pásmom vf sa pre potreby určovania maximálne prípustného ožiarenia z hľadiska 
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ochrany zdravia rozumie pásmo s frekvenčným rozsahom od 60 kHz do 300 MHz. Pod 
pásmom vvf sa pre potreby určovania maximálne prípustného ožiarenia z hľadiska ochrany 
zdravia rozumie pásmo s frekvenčným rozsahom nad 300 MHz do 300 000 MHz. Spektrum 
elektromagnetického žiarenia (IAEA Viedeň, 1996) podľa vlnových dĺžok uvádza tab. č. 1 
 
Tab.č.1 Spektrum elektromagnetického žiarenia 
 

 

Žiarenie 

 
Frekvencia 

(Hz ) 

 
Vlnová 
dĺžka 
( m ) 

 

 
Energia 

 
   ( eV ) ( J ) 

 
 

Nízkofrekvenčné 

3 . 10 0 

3 . 10 1 
3 . 10 2 

3 . 10 3 

3 . 10 4 
 

10 8 
10 7 

10 6 
10 5 

10 4 

1,24 . 10-14 

1,24 . 10-13 

1,24 . 10-12 

1,24 . 10-1 

1,24 . 10-10 

1,99 . 10-33 
1,99 . 10-32 
1,99 . 10-31 
1,99 . 10-30 
1,99 . 10-29 

 
Stredno - 

frekvenčné 

Dlhé vlny 
 
Stredné vlny 

3 . 10 5 

 
3 . 10 6 

 

10 3 

 

10 2 

1,24 . 10-9 

 

1,24 . 10-8 

1,99 . 10-28 

 

1,99 . 10-27 

 Krátke vlny 
VKV 

3 . 10 7 

3 . 10 8 
10 1 

1 
1,24 . 10-7 

1,24 . 10-6 
1,99 . 10-26 

1,99 . 10-25 
 

Vysoko- 
frekvenčné 

Radaroveé 
vlny 

 

3 . 10 9 

3 . 10 10 

3 . 10 11 

 

10-1 

10-2 

10-3 

 

1,24 . 10-5 

1,24 . 10-4 

1,24 . 10-3 

 

1,99 . 10-24 

1,99 . 10-23 

1,99 . 10-22 

Infračervené 
svetlo 

3 . 10 12 

3 . 10 13 

 

10-4 

10-5 

 

1,24 . 10-2 

1,24 . 10-1 

 

1,99 . 10-21 

1,99 . 10-20 
 
 
Neionizujúce 

žiarenie Viditeľné 
svetlo 

3 . 10 14 

3 . 10 15 

 

10-6 

10-7 

 

1,24 . 10 0 

1,24 . 10 1 

 

1,99 . 10-19 

1,99 . 10-18 

 Ultrafialové 
svetlo 

3 . 10 16 

3 . 10 17 

 

10-8 

10-9 

 

1,24 . 10 2 

1,24 . 10 3 

 

1,99 . 10-17 

1,99 . 10-16 

Röntgenové 
žiarenie 

3 . 10 18 

3 . 10 17 

3 . 10 19 

 

10-10 

10-11 

10-12 

 

1,24 . 10 4 

1,24 . 10 5 

1,24 . 10 6 

 

1,99 . 10-15 

1,99 . 10-14 

1,99 . 10-13 

 
 
 

Ionizujúce 
žiarenie γ - žiarenie 3 . 10 20 

3 . 10 21 

 

10-13 

10-14 

 

1,24 . 10 7 

1,24 . 10 8 

 

1,99 . 10-12 

1,99 . 10-11 

 Kozmické 
žiarenie 

3 . 10 22 

3 . 10 23 

 

10-15 

10-16 

 

1,24 . 10 9 

1,24 . 10 10 

 

1,99 . 10-10 

1,99 . 10-9 
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Elektromagnetické žiarenie má široké použitie v bezdrôtovom spojení, pri navigácii 
lietadiel, diaľkovom riadení mechanizmov, v telekomunikáciách, meteorológii, zdravotníctve, 
jadrovej fyzike a v iných oblastiach.  

Statické magnetické polia sa v pracovnom prostredí vyskytujú v prevádzkach elektrolýzy, 
magnetickej defektoskopie, pri prevádzke diagnostických zariadení na magnetické rezonančné 
zobrazovanie ai. Silné striedavé magnetické polia s frekvenciou 50 Hz sa vyskytujú pri 
prevádzke elektrických pecí v oceliarňach a hlinikárňach. Pulzné magnetické polia sa 
používajú pri výrobe permanentných magnetov. 

Zdrojom elektrických a magnetických polí v kmitočtovom pásme od 3 kHz do 300 kHz 
sú niektoré špeciálne vysielače pre rádionavigáciu a lekárske a športové aplikácie. Hlavnými 
zdrojmi elektromagnetických polí v pásmach od 300kHz do 3 MHz sú amplitúdovo 
modulované rozhlasové, rádionavigačné a amatérske vysielače, generátory 
vysokofrekvenčného poľa pre indukčné ohrevy materiálov ai. Na pracoviskách sa tiež 
vyskytujú elektrické polia vytvárajúce tzv. elektrický smog, napr. v elektrárňach, pri obrábaní 
rozličných materiálov, pri používaní vysokofrekvenčného prúdu na sušenie, tavenie, lepenie, 
sterilizáciu a vulkanizáciu. 

Statické elektrické i magnetické pole má aj svoj prirodzený pôvod. Za bežnej 
atmosferickej situácie je v blízkosti zeme stále elektrostatické pole s intenzitou 140 V.m-1. 
Biologické účinky na človeka sa obvykle členia na tepelné a netepelné (→ Účinky 
elektromagnetického poľa).  

Zamestnávateľ musí posúdiť riziko expozície zamestnancov elektromagnetickým poliam 
a prijať potrebné opatrenia (→ Ochrana pred účinkami elektromagnetického poľa). 

  

Havarijný plán pre prípad radiačnej nehody 

Plán pre prípad radiačnej nehody na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
triedy 3 až 6 s výnimkou pracovísk s jadrovým reaktorom. Havarijný plán obsahuje : 
a)    rozbor možných radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku, 
b)   opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska, 
c)    spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska, 
d)    opatrenia na lokalizáciu radiačnej nehody a na zamedzenie jej šírenia, 
e)  postupy a zoznam materiálno-technického vybavenia na zabezpečenie lokalizácie 

radiačnej nehody a radiačnej havárie a na obmedzenie následkov radiačnej nehody a  
havárie, 

f)   metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiačnej nehody a 
havárie, 

g)    spôsob zabezpečenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,  
h)  spôsob zabezpečenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizačné a likvidačné 

práce, 
i)    frekvenciu plánovaných havarijných cvičení, 
j)   zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné a likvidačné 

práce s uvedením ich telefónnych čísel a telefónne číslo príslušného orgánu štátneho 
zdravotného dozoru a spôsob ich vyrozumenia,  

k)    plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov. 
V prípade radiačnej havárie alebo nehody sa rozlišujú tri stupne ich závažnosti. Sú to: 

1/    pohotovosť - pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie bezpečnostných 
funkcií, sú narušené alebo nefunkčné bezpečnostné bariéry, unikli rádioaktívne látky 
alebo hrozí ich únik, čo môže viesť alebo vedie k nedovolenému ožiareniu osôb v 
objektoch jadrového zariadenia a v prípade nepriaznivého vývoja udalosti hrozí únik 
rádioaktívnych látok  i mimo týchto objektov, 
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2.    núdzový stav na území jadrového zariadenia -  pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie 
k úniku rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia a na jeho 
územie, 

3.   núdzový stav v okolí jadrového zariadenia - pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie 
k závažnému úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. 

 
Choroba z ožiarenia 

Komplex patologických zmien v organizme vyvolaných žiarením. Zahŕňa všetky 
postradiačné zmeny v organizme spôsobené vonkajšími zdrojmi žiarenia alebo rádionuklidmi 
uloženými v organizme. Ožiarené môže byť celé telo, alebo len jeho časť. Choroba 
z ožiarenia môže prebiehať rôznym spôsobom, od nepatrných zmien, prípadne len lokálnych, 
až po celkové vážne ochorenie končiace smrťou. Smrť nastáva buď ihneď alebo neskôr po 
ožiarení (najčastejšie 3-4 dni). Príznaky choroby z ožiarenia a jej priebeh môžu mať rôzny 
charakter v závislosti od veľkosti a rozsahu dávky a od toho, či dávku dostane telo naraz 
alebo postupne v dlhších časových intervaloch. Rádioaktívna látka sa do organizmu dostáva 
ingesciou (prehltnutím), inhaláciou (vdýchnutím) plynu, prachu, aerosólu, alebo cez 
neporušenú pokožku, prípadne ranu. Prenikaním z tráviaceho traktu alebo pľúc do krvi a ďalej 
do ďalších orgánov sa časť aktivity v organizme zadržiava. Vytvorené úložisko rádioaktívnej 
látky sa po čase mení, jednak rozpadom (tým je organizmus ožarovaný zvnútra), jednak 
neustálym premiestňovaním zadržiavanej aktivity v organizme, ktorá vedie k vylúčeniu 
aktivity z organizmu exkréciou.  

Rádionuklidy sa v organizme transportujú a metabolizujú podľa chemicko–fyzikálnych 
vlastností látok, na ktoré sú viazané. Pohyb a výskyt rádionuklidov v tele takmer vždy 
zodpovedá pohybu stabilných izotopov toho istého prvku. Od tohto sa odvodzujú aj zásady 
dekontaminácie a detoxikácie. Pritom sú rádionuklidy niektorých látok zabudované priamo do 
celého organizmu (napr. vodík v podobe H3 - trícia, draslík), niektoré len do určitých orgánov 
(napr. jód v štítnej žľaze, alebo rádionuklidy prvkov, ktoré nie sú bežne stavebným 
materiálom) nahrádzajú iné príbuzné prvky (napr. radón v kostiach namiesto vápnika).  
Pri menších dávkach ožiarením sa vyskytuje najmä postihnutie krvotvorby, krvácavosť, 
poruchy zrážanlivosti, porušeniu ciev, znižuje sa imunoreaktivita. So zvyšovaním dávky 
prevláda črevná forma ochorenia. Niektoré účinky kontaminácie sa dostavujú až po 
niekoľkých rokoch ako poruchy krvotvorby, leukémia a iné nádorové ochorenia. 
Choroby z ožiarenia môžu byť akútne alebo chronické : 

AAkkúúttnnaa  cchhoorroobbaa  zz  oožžiiaarreenniiaa  sa rozvíja po jednorazovom krátkodobom ožiarení celého tela 
dávkou väčšou ako 1 Gy. (vyskytla sa na obetiach jadrových výbuchov v Hirošime a 
Nagasaki, resp. neskôr po katastrofe v Černobyle). V mierových podmienkach hrozí 
nebezpečenstvo vzniku akútnej choroby z ožiarenia v podstate v dvoch prípadoch: pokusné 
jadrové výbuchy a nešťastia pri práci s jadrovými reaktormi. 
Najviac ohrozeným tkanivom pri jednorazovom ožiarení celého tela sú črevná výstelka a 
krvotvorné tkanivo. K tomu pristupujú funkčné poruchy centrálneho nervového systému. 
Podľa veľkosti dávky žiarenia sa rozlišujú tri stupne ožiarenia : 
- mierny - po dávke 1,5 Gy, 
- stredný - po dávke 3 Gy, 
- ťažký - po dávke 6 Gy. 

Ožiarenie dávkou 10 Gy znamená pre zdravého dospelého človeka smrteľnú dávku. 
Okrem dávky, ktorou bol jedinec exponovaný, závisí stupeň choroby aj od stavu organizmu v 
okamihu ožiarenia. Negatívne pôsobí napr. telesná námaha, vyčerpanosť centrálneho 
nervového systému a iné faktory.  

V závislosti na stupni ožiarenia sa v klinickom obraze identifikujú tri formy: 
Krvná (hematologická) forma vzniká po celotelovom ožiarení dávkou 3-6 Gy. Príznakmi sú 
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nevoľnosť, skleslosť a zvracanie. Po 1-2 týždňoch sa dostavia teploty, krvácanie, hnačky, 
vredy. V krvnom obraze je výrazný pokles bielych i červených krviniek. Po 6-8 týždňoch 
môže dôjsť k pomalému zlepšovaniu. Po dávke 6-10 Gy je celý priebeh búrlivejší, nevoľnosť 
a zvracanie sa objavia už za niekoľko hodín po ožiarení. Priebeh ochorenia je ťažký a 
zvyčajne končí smrťou okolo 20.- 30.-tého dňa (vnútorné krvácanie). 

Črevná forma sa objavuje pri dávkach vyšších než 10 Gy. Veľké ťažkosti sa prejavia už 
na 4. až 6. deň po ožiarení. Prejavujú sa v poruchách bilancie s tekutinami a minerálnymi 
látkami, dochádza ku krvavým hnačkám, k prederaveniu - zániku črevnej výstelky. Ak 
postihnutý prežije 7 - 10 dní, potom sa v plnej miere prejavia príznaky poškodenia 
krvotvorby. Percento úmrtia je 80 - 100 %. Príčinou je kolaps krvného obrazu.  

Nervová (mozgová) forma prebieha pri dávkach okolo 50 Gy. Bezprostredne po ožiarení 
sa prejaví psychická dezorientácia, zmätenosť, porucha koordinácie pohybov, kŕče, hlboké 
bezvedomie. Smrť nastáva po niekoľkých hodinách, prípadne dňoch. Príčinou je zlyhanie 
kardiovaskulárneho a respiračného systému, opuch mozgu. 

Chronická choroba z ožiarenia je spôsobená malými dávkami žiarenia aplikovanými 
dlhší čas. Niektoré akútne choroby z ožiarenia, pri ktorých nenastalo úplné ozdravenie, sa  
transformujú do chronickej formy. Dôsledkom chronického ochorenia sú zmeny v krvnom 
obraze. Tie vzniknú aj vtedy, keď postihnutá osoba dostala jednorazovú dávku žiarenia oveľa 
menšiu než je smrteľná dávka. Za polovičnú smrteľnú dávku (pri ktorej umiera polovica 
postihnutých osôb) sa považuje 4-6 Gy. U človeka, ktorý dostal 0,5 Gy, nastanú s najväčšou 
pravdepodobnosťou zmeny v krvnom obraze a je nevyhnutné aby aspoň na dva roky prerušil 
prácu s ionizujúcim žiarením. Vážnym následkom chronickej choroby z ožiarenia je 
leukémia. 

Chronická choroba z ožiarenia prebieha v troch štádiách: 
- štádium - charakterizované nešpecifickými príznakmi ako sú celková slabosť, nespavosť, 

bolesti hlavy, podráždenosť a pod. 
- štádium - k uvedeným ťažkostiam sa pridávajú aj objektívne zistiteľné zmeny v krvnom 

obraze, 
- štádium - charakterizované výskytom nádorov, leukémie, útlmov činnosti kostnej drene, 

genetických a populačných následkov. 
Najúčinnejším prostriedkom proti chronickej chorobe z ožiarenia je prevencia 

spočívajúca v trvalej dozimetrickej kontrole a kontrole zdravotného stavu pracovníkov. Pri 
prvých príznakoch chronickej choroby z ožiarenia je potrebné dočasne alebo trvalo vyradiť 
pracovníka z rizikovej práce. 
 
Infračervéné žiarenie 

Elektromagnetické optické žiarenie s vlnovou dĺžkou 780 nm až 1mm (Označuje sa 
písmenami IR). Jeho vlnová dĺžka je väčšia ako vlnová dĺžka viditeľného svetla.. Podľa 
vlnovej dĺžky sa tiež rozdeľuje na: IR A od 750 nm do 1,4µm, IR B od 1,4 µm do 3 µm, IR C 
od 3 µm po 1 nm. Intenzita IR žiarenia sa udáva vo W/m2 . 

Toto žiarenie patrí medzi faktory, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe mikroklímy. Zdrojom 
koherentného  monochromatického IR sú lasery pracujúce v infračervenej oblasti spektra. 
Zdrojom širokopásmového IR, tzn. IR, v ktorom sú v závislosti na teplote zdroja zastúpené 
rôzne vlnové dĺžky, sú plošné zdroje, napr. hutnícke pece, sklárske pece, rozžeravená oceľ a 
iné kovy v hutníctve a ťažkom priemysle.  

Využitie infračerveného žiarenia je mnohostranné. S jeho pomocou možno skúmať 
štruktúry molekúl, staré historické dokumenty, uskutočňovať  všestrannú výmenu informácií, 
špecificky ovplyvňovať životné deje organizmov. V medicíne sa využíva IR žiarenie 
v infražiaričoch na zlepšovanie krvného obehu a odplavovanie škodlivých látok z chorých 
tkanív (kĺby, koža). 
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Infračervené žiarenie vyvoláva v mieste absorbcie zahriatie tkaniva. Najvýraznejším 
priamym účinkom krátkovlnného IR (pod 1500 nm) na koži je dilatácia (rozšírenie) kapilár. 
Jednorazová vyššia expozícia môže spôsobiť typické popáleniny. Pri dlhotrvajúcej expozícii 
vzniká trvalá miestna pigmentácia, pokožka sa dehydratuje a chemické zmeny vedú k jej 
starnutiu a hrubnutiu. Akútne tepelné účinky majú najmä úrazový charakter a bežne sa 
nevyskytujú, pretože bolesť pri zahriatí tkaniva vedie k úhybnej reakcii a prerušeniu 
expozície. Dlhovlnné IR spôsobuje tepelné poškodenie rohovky, krátkovlnné  žiarenie 
prenikajúce do vnútra oka v závislosti na vlnovej dĺžke je absorbované v dúhovke, šošovke 
alebo v sietnici, kde vyvoláva zahriatie až tepelné poškodenie tkaniva.  Absorbcia IR 
v šošovke a dúhovke môže viesť ku vzniku katarakty zo žiarenia, preto katarakta sa vyskytuje 
ako choroba z povolania najmä u sklárov pracujúcich so sklovinou o teplote cca 1500° C, 
zlievačov a hutníkov.  

Pre meranie IR nie sú komerčne dostupné prístroje. Intenzita IR sa u veľkoplošných 
zdrojov obvykle stanovuje podľa ich teploty. Najvyššie prípustné hodnoty infračerveného 
žiarenia sú nasledovné: 
- na pracovnom mieste alebo na mieste trvalého pobytu osôb - 200 W/m2, 
- pri trvalom pôsobení na zrak - 100W/m2, 
- pri krátkodobej expozícii, napr. prechode okolo horúcich predmetov, pri kontrole 

zariadení apod. - 1000 W/m2, ak počas 8 hodín alebo počas pracovnej zmeny dávka 
ožiarenia neprekročí 2000 W/m2. 
Ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového 

a infračerveného žiarenia sa uskutočňujú najmä vhodným umiestnením zdrojov  žiarenia na 
pracovisku a usporiadaním prevádzky, organizáciou práce a používaním osobných 
ochranných pracovných prostriedkov. 

 Ochrana zamestnancov pred nadmernou záťažou IR žiarením spočíva najmä v tienení 
zdrojov vhodnými clonami a ich zakrytím izolačnými materiálmi. Zdroje intenzívneho 
infračerveného žiarenia musia byť tienené v ich bezprostrednej blízkosti. Ochranný plášť 
zdroja musí byť zabezpečený tak, aby sa dal sňať iba pri vypnutom prúde a vybitých 
kondenzátoroch. Oči sa chránia ochrannými okuliarami a ochrannými štítmi z kobaltového 
skla. V priestoroch, v ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu 
zraku pred škodlivými účinkami infračerveného žiarenia, musí sa zabezpečiť primerané 
osvetlenie vyrovnávajúce úbytok svetla vyvolaný predpísanou ochranou zraku pred 
infračerveným žiarením. Na exponovaných pracoviskách sa zriaďujú vzduchové sprchy, ktoré 
ochladzujú povrch kože. 

Infračervené žiariče (infražiariče) sú využívané v rôznych odvetviach činnosti. Sú to 
napr. zariadenia na vysielanie sálavého tepla. Jasné infražiariče sú najbežnejšie zostrojené ako 
žiarovky s rozžeraveným volfrámovým vláknom uzavretým v kremennej banke. Tmavé 
infražiariče využívajú elektrické odporové teplo alebo spaľovanie plynov v poréznej 
keramike. Infražiariče sa používajú na vykurovanie neuzavretých alebo dobre vetraných 
priestorov a v sušiarňach. V sálavých sušiarňach sa pri teplote 500 až 1000° C urýchľuje 
schnutie lakových náterov, papiera, tkaniny apod. 
 
Jadrová bezpečnosť 

Stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému 
rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo 
ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a 
obmedzovať následky nehôd a havárií. 

Za jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia zodpovedá prevádzkovateľ (držiteľ 
povolenia na prevádzkovanie jadrového zariadenia). Od prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby 
zabezpečil všetky aspekty jadrovej bezpečnosti, najmä :  
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- odborne spôsobilých zamestnancov, 
- priebežné hodnotenie jadrovej bezpečnosti počas prevádzky, 
- ochranu pred ionizujúcim žiarením, 
- vydanie prevádzkových predpisov, 
- spracovanie pracovných programov. 

Prevádzkovateľovi jadrového zariadenia sa ukladá určiť zodpovednosti a právomoci 
jednotlivých útvarov tak, aby sa dosiahlo účinné riadenie a bezpečná prevádzka jadrových 
zariadení v súlade s bezpečnostnými požiadavkami. 

Okrem iného sa zakotvuje povinnosť uplatňovania tzv. princípu ALARA ( z angl. As 
Low As Reasonably Achievable - najnižšia racionálne dosiahnuteľná úroveň) pri všetkých 
prácach so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 

Prevádzkovateľ jadrového zariadenia v praxi využíva ďalšie nevyhnutné špecializované 
organizácie či už v oblasti údržby, prevádzky alebo výskumu. Tieto špecializované 
organizácie sú vo funkcii tzv. podporných organizácií a svojimi činnosťami sa podieľajú na 
zabezpečovaní spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jadrových zariadení, nakoľko práce, ktoré 
vykonávajú nie je prevádzkovateľ schopný zabezpečovať vlastnými ľudskými zdrojmi ani po 
organizačnej, technickej alebo po vedomostnej stránke. Prevádzkovateľ jadrového zariadenia 
je povinný poskytovať verejnosti informácie o jadrovej bezpečnosti.  

Na všetky činnosti na jadrových zariadeniach sa vyžaduje vypracovanie predpisov 
prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne situácia, že na niektoré činnosti nie je spracovaný 
prevádzkový predpis je možné spracovať prevádzkový program, ktorý sa musí schváliť 
postupom ustanoveným Úradom jadrového dozoru. Môže ísť o dočasné riešenie, ktoré sa 
následne upraví v predpise. 

Jadrová bezpečnosť pri výstavbe jadrových zariadení, ich spúšťaní, prevádzke, 
vyraďovaní a v prípade úložiska aj pri jeho uzatvorení je podmienená splnením všeobecných i 
osobitných požiadaviek na jadrové zariadenia, resp. osobitných požiadaviek na jadrové 
zariadenia s jadrovým reaktorom. 

Činnosti dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti musí držiteľ povolenia vykonávať len 
podľa prevádzkovej dokumentácie a podľa vypracovaných postupov alebo podľa písomných 
príkazov tak, aby boli v súlade so schváleným etapovým programom zabezpečovania kvality, 
s limitmi a podmienkami a v súlade so schválenou dokumentáciou a aby tieto činnosti 
neporušili alebo neohrozili jadrovú bezpečnosť 

Jadrová bezpečnosť je determinovaná najmä nasledovnými pojmami: 
- abnormálnou prevádzkou - prevádzkový stav odchyľujúci sa od normálnej prevádzky, 

ktorého výskyt sa predpokladá najmenej raz za životnosť zariadenia, pričom s ohľadom na 
zodpovedajúce projektové opatrenia nespôsobí významné poškodenie komponentov 
dôležitých pre jadrovú bezpečnosť ani nepovedie k havarijným podmienkam, 

- bezpečnostnou skupinou - súbor zariadení, ktorý vykonáva všetky činnosti požadované pri 
iniciačnej udalosti tak, aby hraničné hodnoty uvedené v zadaní na projekt neboli 
prekročené, 

- bezpečnostným systémom - systém zaisťujúci bezpečné odstavenie jadrového reaktora 
alebo odvod tepla z aktívnej zóny reaktora alebo obmedzenie následkov abnormálnej 
prevádzky a projektových havárií, 

- etapou vyraďovania - časovo a vecne vymedzený úsek vyraďovania jadrového zariadenia 
alebo jeho časti z prevádzky s jednoznačne definovaným počiatočným a koncovým 
stavom, 

- havarijnými podmienkami - odchýlky od normálnej prevádzky, závažnejšie ako 
abnormálna prevádzka, zahŕňajúce projektové a nadprojektové havárie, 

- kritériom bezpečnej poruchy  - schopnosť komponentu alebo systému prejsť pri svojom 
zlyhaní do bezpečného stavu bez nevynutnosti iniciovania akejkoľvek činnosti, 



 538

- kritériom jednoduchej poruchy - schopnosť komponentu alebo systému zvládnuť jednu 
náhodnú poruchu, ktorá môže mať za následok stratu schopnosti komponentu alebo 
systému plniť svoje bezpečnostné funkcie, na ktoré je určený; následné poruchy v 
dôsledku tejto jednoduchej poruchy sa považujú za jej súčasť, 

- nadprojektovou haváriou - havária závažnejšia ako projektová havária; pri jadrových 
zariadeniach s jadrovým reaktorom havária s možným poškodením aktívnej zóny, 

- normálnou prevádzkou - prevádzka v rámci stanovených prevádzkových limít a 
podmienok, 

- ochranou do hĺbky - systém viacnásobných fyzických bariér brániacich šíreniu 
ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov do pracovného alebo životného prostredia s 
opakovaným použitím technických a organizačných opatrení slúžiacich na ochranu a 
zachovanie účinnosti týchto bariér, ako aj na ochranu osôb a životného prostredia, 

- projektovou haváriou - havarijné podmienky, s ktorými projekt uvažuje počas prevádzky 
jadrového zariadenia a pre ktoré poškodenie jadrového zariadenia a uvoľnenie 
rádioaktívnych látok do okolia neprekročí ustanovené limity, 

- ťažkou haváriou je nadprojektová havária jadrového zariadenia s jadrovým reaktorom 
zahŕňajúca závažné poškodenie aktívnej zóny, 

- vybranou ťažkou haváriou - ťažká havária s nezanedbateľnou frekvenciou jej možného 
výskytu. 

 
Jadrové zariadenie 

 Zariadenie v ktorom dochádza k jadrovej reakcii. 
Pre každé jadrové zariadenie sú aktuálne nasledovné etapy existencie: 

a) projektovanie, 
b) výstavba, 
c) uvádzanie do prevádzky, 
d) prevádzka, 
e) jednotlivé etapy vyraďovania, 
f) uzatvorenie úložiska. 

Požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich projektovaní pozostávajú 
zo všeobecných požiadaviek na projekt jadrového zariadenia, z osobitných požiadaviek na 
projekt jadrového zariadenia s jadrovým reaktorom a z osobitných požiadaviek na projekt 
úložiska. 

Jadrové zariadenie musí byť vybavené prevádzkovou dozorňou, odkiaľ možno jadrové 
zariadenie bezpečne a spoľahlivo kontrolovať a ovládať pri všetkých stavoch. Dozorňa sa 
musí projektovať tak, aby z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pri práci umožňovala 
prístup, bezpečný a zdravotne vyhovujúci pobyt aj za havarijných podmienok. V projekte 
musia byť zahrnuté ergonomické princípy vrátane rozhrania človek – stroj. 

Jadrové zariadenie sa musí projektovať tak, aby sa zabezpečila možnosť odstavenia a 
udržania jadrového zariadenia v bezpečnom stave, aj keď sa dozorňa stane nepoužiteľnou. 
Príslušné zariadenie, prednostne umiestnené v jednej miestnosti, musí byť fyzicky a funkčne 
oddelené od dozorne - núdzová dozorňa. 

Výstavba jadrových zariadení, ich spúšťanie, prevádzka, vyraďovanie a uzatvorenie 
úložiska sa musí riadiť príslušnými etapovými programami zabezpečovania kvality a 
pravidlami kultúry bezpečnosti. Na každé vybrané zariadenie musí byť vypracovaný program 
vyskúšania. V prípade, že vybrané zariadenia sú časťou technologického systému alebo tvoria 
ucelený systém, musí byť program vyskúšania vypracovaný na ucelený systém alebo jeho 
časť. 
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Kontrolované pásmo (v jadrovom zariadení, na pracovisku  s činnosťami vedúcimi 
k ožiareniu) 

Ucelená a jednoznačne definovaná časť pracoviska, spravidla stavebne oddelená alebo 
priestory s regulovaným prístupom, v ktorých sú zavedené zvláštne pravidlá pre zaistenie 
radiačnej ochrany alebo k zabráneniu rozšírenia rádioaktívnej kontaminácie. 

Kontrolované pásmo sa na pracoviskách, kde sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, 
vymedzuje tak, aby reguláciou pohybu osôb, vytvorením ochranných bariér a prípadne aj 
stavebnými úpravami, režimom práce, rozsahom monitorovania a ďalšími opatreniami 
primeranými používaným zdrojom a spôsobom nakladania s nimi bolo zabezpečené, že so 
zdrojmi budú nakladať len osoby dostatočne odborne a zdravotne spôsobilé, poučené o 
možnom riziku práce a náležito vybavené a že dôsledky prípadnej radiačnej nehody zostanú 
čo najviac obmedzené. 

Na vstupoch alebo ohraničeniach sa kontrolované pásmo označuje znakom radiačného 
nebezpečenstva a nápisom „Kontrolované pásmo” a údajmi o charaktere zdrojov a rizík s nimi 
spojených. Pre činnosti vykonávané v kontrolovanom pásme musia byť vypracované a 
dostupné pracovné pokyny zodpovedajúce riziku spojenému s prevádzkou zdrojov žiarenia a 
činnosťou, ktorá sa v pásme vykonáva. 

Do kontrolovaného pásma môžu vstupovať iba osoby poučené o tom, ako sa majú 
správať, aby neohrozili svoje zdravie ani zdravie iných osôb. U pracovníkov ožiarených pri 
práci sa takéto poučenie realizuje v rámci prípravy preukázateľným spôsobom a najmenej 
jedenkrát ročne. Poučenie sa nevyžaduje u osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor. 

Do výkonu práce v kontrolovaných pásmach sa zaraďujú iba pracovníci kategórie A. Do 
kontrolovaného pásma nesmú vstupovať tehotné ženy a osoby mladšie ako 18 rokov, ak ďalej 
nie je ustanovené inak. 

Kontrolované pásmo sa vymedzuje všade tam, kde by efektívna dávka z ožiarenia mohla 
prekročiť 6 mSv alebo ekvivalentné dávky mohli prekročiť tri desatiny príslušných limitov 
ožiarenia pre pracovníkov ožiarených pri práci. Vymedzuje sa tam, kde sa očakáva, že: 
- príkon priestorového dávkového ekvivalentu bude v priemere pri bežnej prevádzke zdroja 

žiarenia vyšší než 2,5 μSv/h, 
- súčet súčinov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov v ovzduší na pracovisku a 

konverzných faktorov hinh pre príjem vdýchnutím zamestnancom bude v priemere za rok 
väčší než 2,5 μSv/m3 , 

- rádioaktívna kontaminácia povrchov na pracovných miestach bude vyššia ako smerné 
hodnoty pre rádioaktívnu kontamináciu povrchov v kontrolovanom pásme pracovísk s 
otvorenými žiaričmi . 
Pri výstupe osôb z kontrolovaného pásma jadrových zariadení a pracovísk so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia triedy 5 a 6, na ktorých sa vykonávajú práce s otvorenými 
rádioaktívnymi žiaričmi, sa kontroluje ich povrchová rádioaktívna kontaminácia. V prípade 
zistenia povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa vykonáva dekontaminácia odevu a osobná 
očista dovtedy, kým úroveň povrchovej rádioaktívnej kontaminácie nie je nižšia ako 
stanovené najvyššie hodnoty (→Dekontaminácia). Všetci zamestnanci, ktorí pracujú 
v kontrolovanom pásme musia byť poučení o zásadách bezpečného správania. 
 

Laser 

Zariadenie, ktoré vytvára mimoriadne intenzívne, do zväzku zaostrené žiarenie vo 
viditeľnej oblasti a v neviditeľnej infračervenej alebo ultrafialovej oblasti spektra, ktoré sa 
vyznačuje rovnobežnosťou lúčov, monochromatickosťou, koherentnosťou a hustotou 
výkonu. Jeho názov je odvodený z anglického označenia „Light Amplification by Stimulated 
Emision of Radiation“ (zosilňovanie svetla pomocou stimulovanej emisie žiarenia). Lasery 
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emitujúce žiarenie vo viacerých vlnových dĺžkach sa nazývajú multimodálne. Laser môže 
žiarenie emitovať nepretržite, v spojitom režime, alebo v režime impulznom , t.j. v zábleskoch 
trvajúcich od desatín sekundy do zlomkov nanosekúnd. Lasery, ktoré vysielajú opakované 
impulzy častejšie než jedenkrát za sekundu sa nazývajú lasery s vysokou opakovacou 
frekvenciou.  

Historický vývoj konceptu lasera je považovaný za prirodzený vývoj výskumných prác, 
ktoré boli urobené začiatkom 50-tych rokov. V roku 1960 T. H. Maiman zostrojil prvý 
funkčný model rubínového lasera . V  roku 1961 Javan prvý krát demonštroval  kontinuálny 
laser s náplňou hélia a neónu. Od toho času vznikol celý rad laserov s rôznymi plynovými 
náplňami ako aktívnym laserovým médiom. Od roku 1967 zmenou technológie a technickým 
vývojom  sa výstupné výkony zvýšili a tak sa stal laser zaujímavým aj z hľadiska možných 
aplikácií v medicíne. V súčasnosti sa vyvíjajú stále novšie a novšie typy laserov a otvárajú sa 
stále nové aplikačné oblasti pre lasery. 

 Lasery sa uplatňujú v najrozličnejších oboroch ľudskej spoločnosti. Sú súčasťou  
laboratórnych prístrojov, meracích a vytyčovacích zariadení v stavebníctve a geodézii, 
optických prístrojov v astronómii, slúžia na vytváranie špeciálnych optických efektov 
(laserové show), v strojárenstve pri zváraní  kovových súčiastok, delení materiálov , pri 
obrábaní sústredeným svetelným lúčom, vo fyzike v nelineárnej optike, v chémii pri  
chemických reakciách a spektroskopii, v komunikačnej technike, v biológii a biofyzike a tiež 
v lekárskej praxi ako chirurgické nástroje ku koagulácii a rezaniu tkanív, v stomatológii, 
dermatológii, gynekológii, kozmetike na urýchlenie hojenia rán, rôznych kožných ochorení 
apod. Hodnotenia parametrov žiarenia laserov potrebné pre určenie veľkosti potencionálnej 
expozície ľudí žiarením sa opierajú o údaje výrobcov a o výpočty. Žiarenie laserov po dopade 
na určitú plochu môže byť podľa charakteru jej povrchu  absorbované alebo odrazené. Odraz 
žiarenia je zrkadlový alebo difúzny. K difúznemu odrazu dochádza vtedy, keď sú na ploche, 
na ktorú dopadá žiarenie náhodile orientované nerovnosti, a sú omnoho väčšie ako je vlnová 
dĺžka tohoto žiarenia. Odraz žiarenia je na hladkých plochách zrkadlový, na plochách ako je 
napr. povrch omietky, difúzny. 

Vo všeobecnosti laser pozostáva z aktívneho média (prostredia), zo zdroja energie 
(budiaci zdroj) a z rezonančnej dutiny (systému). V aktívnom prostredí sa absorbuje energia 
z vonkajšieho čerpacieho zdroja a dochádza k vybudeniu častíc na vyššie energetické hladiny. 
Aktívne prostredie je vložené do rezonátoru, ktorý umožňuje takmer bezstratový odraz tej 
zložky žiarenia, ktorá sa šíri  v smere optickej osi rezonátora. Táto zložka sa odráža od oboch 
zrkadiel rezonátora a pri dostatočnom vybudení aktívneho prostredia dôjde ku generovaniu 
stimulovanej emisie. Generované žiarenie je koherentné, monochromatické a šíri sa v smere 
optickej osi rezonátora. Aktívnym prostredím môže byť pevná látka, napr. iontový kryštál, 
sklo s prísadami  (laser neodýmový), polovodič (laser polovodičový), kvapalina či plyn (laser 
plynový). Zdrojom budiaceho žiarenia je obvykle u pevnej a kvapalnej fázy pulzná alebo 
kontinuálna výbojka, u plynov elektrický výboj, zväzok elektrónov alebo chemická reakcia, u 
polovodičov elektrický prúd alebo elektrónový zväzok. Základné druhy laserov sú: 
-  chemický laser -  pri ktorom k laserovej činnosti dochádza vplyvom chemickej reakcie, 
-  kvapalinový laser - pri ktorom laserová činnosť nastáva v kvapalnom prostredí, 
-  laser s pevnou fázou - pri ktorom laserová činnosť prebieha v skle alebo v kryštále, 
-  plynový laser - pri ktorom laserová činnosť vzniká v plynnom prostredí, 
-  polovodičový laser - pri ktorom laserová činnosť nastáva v plošnej dióde na P- N   

prechode. 
Podľa prevádzky sa lasery členia na: 
- lasery s kontinuálnou prevádzkou - vysielajú žiarenie spojito 
- pulzujúce lasery.  
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Jednotlivé fotóny žiarenia laserov majú nízku energiu. Žiarenie nepreniká do hĺbky 
tkanív, a preto sú z hľadiska poškodenia zdravia kritickými orgánmi oko a koža. Primárnym 
účinkom žiarenia laserov je tepelný a fotochemický účinok. Tepelný   účinok sa prejaví vtedy, 
ak tkanivo absorbovalo dostatočné množstvo energie žiarenia tak rýchlo, že dochádza 
k podstatnému vzostupu jeho teploty (10-25 °C za minútu a rýchlejšie). Veľmi krátke 
expozície, vyvolané zábleskmi žiarenia s vysokým obsahom energie, spôsobujú prudké 
odparenie vody v tkanive a tým „mikroexplóziu“. Poškodenie má preto väčší rozsah ako by 
zodpovedalo veľkosti ožiarenej plochy. Fotochemické účinky sú spôsobené interakciou 
žiarenia s molekulami v ožiarenom tkanive. Uplatňujú sa predovšetkým pri ožiarení sietnice 
viditeľným žiarením. Účinky žiarenia laserov na oko, resp v ktorej časti oka je žiarenie 
absorbované. závisia od jeho vlnovej dĺžky. Pri zásahu sietnice zábleskom s vysokou hustotou 
energie vznikajú na sietnici aj ultrazvukové kmity a posuny okolitého tkaniva. Sietnica sa 
v mieste zásahu hojí jazvou, ktorej umiestnenie určuje závažnosť poškodenia videnia. 
Najzávažnejšie je poškodenie v oblasti žltej škvrny. Poškodenie kože žiarením laserov má 
podobu popálenia a je menej významné, pretože plošný rozsah je spravidla malý a následky 
tiež nebývajú veľké. Pretože sú lasery zdrojom takmer dokonale nasmerovaného zväzku 
elektromagnetického žiarenia, je možné z nich získať energiu s veľmi vysokou plošnou 
hustotou. Táto vlastnosť je práve vhodná na ich využitie, ale prináša so sebou aj 
nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb, ktoré s nimi pracujú. Okrem nebezpečenstva zo 
žiarenia môže byť laser zdrojom nebezpečenstva elektrického úrazu a nebezpečenstva 
z používania chladiacich kvapalín. Na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia 
laserom je určená maximálne prípustná expozícia žiarenia, pri ktorej ešte nedochádza  
k trvalému poškodeniu zdravia.  

Pri žiarení s vyššou energiou je potrebné dodržiavať predpísané technické a organizačné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov. Pri práci s lasermi je potrebné 
zachovávať určité zásady, ktoré v sebe zahŕňajú príslušné legislatívne úpravy. Predpismi na 
ochranu zdravia sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia oka a kože žiarením 
laserov. Sú diferencované podľa režimu laseru, vlnovej dĺžky emitovaného žiarenia a ďalších 
parametrov. 

Veličiny charakterizujúce lasery sú:  
- vlnová dĺžka emitovaného žiarenia v (nm) - rozhoduje o hĺbke prieniku žiarenia, 
- výkon laserov (W) a hustota výkonu žiarenia (hustota žiarivého toku) tzn. výkon 

prepočítaný na jednotku plochy (W.m-2). U laserov pracujúcich v impulznom režime 
množstvo energie obsiahnutej v jednom záblesku prepočítané na jednotku plochy (J.m-2). 

- frekvencia záblesku (Hz), doba trvania jedného záblesku (s), rozbiehavosť, t.j. nárast 
priemeru zväzku žiarenia so vzdialenosťou od vystupujúceho otvoru. Tieto veličiny 
rozhodujú o energii absorbovanej v tkanive a rýchlosti jeho premeny na teplo a tým aj o 
veľkosti účinku. Rozbiehavosť je významná pri výpočet hustoty výkonu žiarenia, resp. 
hustoty energie žiarenia. 

- najvyššia prípustná hodnota (NPH) - hodnota dávky laserového žiarenia, ktorej môžu byť 
osoby vystavené bez následkov jeho škodlivých účinkov. Predstavuje maximálnu hranicu, 
ktorej môžu byť vystavené oči a koža bez následkov poranenia. Je v priamom vzťahu 
s vlnovou dĺžkou žiarenia, dĺžkou impulzu a expozičnou dobou. Tkanivo človeka je 
ohrozené viditeľným a infračerveným žiarením v rozsahu od 400 nm do 1 400 nm 
a veľkosťou obrazu na sietnici. 

- hranica dovolenej emisie (AEL) - najvyššia prípustná hodnota emisie stanovená v rámci 
určitej triedy, 

- hranica fotochemického nebezpečenstva - najvyššia prípustná dávka ožiarenia alebo 
hranica dovolenej emisie, ktoré boli odvodené za účelom ochrany osôb pred  
nepriaznivým fotochemickým vplyvom, 
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- hranica tepelného nebezpečenstva - najvyššia prípustná dávka ožiarenia alebo hranica 
dovolenej emisie, ktoré boli odvodené za účelom ochrany osôb pred nepriaznivým 
tepelným vplyvom. 

- zväzok - laserové žiarenie, ktoré môže byť charakterizované smerom, rozbiehavosťou, 
priemerom alebo špecifikáciou rozkladu. Rozptýlené žiarenie z nezrkadlových odrazov sa 
nepovažuje za zväzok. 

- kolimovaný zväzok lúčov - paralelný zväzok lúčov žiarenia s malou uhlovou divergenciou 
alebo konvergenciou, 

- zoslabovač lúča - zariadenie na znižovanie laserového žiarenia na špecifikovanú úroveň 
alebo pod ňu, 

- difúzny odraz - zmena priestorového rozdelenia zväzku lúčov pri jeho plošnom rozptyle 
do viacerých smerov po nejakom povrchu alebo v nejakom prostredí, 

- zrkadlový odraz - odraz od povrchu, ktorý udržiava vzájomnú uhlovú koreláciu medzi 
dopadajúcim a odrazeným zväzkom radiačných lúčov ako pri odrazoch od zrkadla, 

- pozorovanie vo vnútri zväzku - pozorovania, pri ktorých je oko vystavené laserovému 
žiareniu, iné ako sú podmienky pre pozorovanie rozšíreného zdroja – napríklad 
pozorovanie kolimovaných lúčov a zdrojov bodového typu, 

- menovitá nebezpečná vzdialenosť pre oko - vzdialenosť, v ktorej sa intenzita ožiarenia 
lúčom alebo dávka ožiarenia rovná najvyššej prípustnej hodnote, 

 

Limitné hodnoty elektromagnetického žiarenia 

Limitné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu sú stanovené na základe 
preukázaných účinkov na zdravie a biologickými porovnávaniami. Súlad s týmito limitnými 
hodnotami zaručuje, že osoby exponované elektromagnetickému poľu sú chránené pred 
všetkými doteraz známymi škodlivými účinkami na zdravie. 

Z hľadiska negatívnych účinkov je potrebné rozlišovať medzi kategóriami osôb 
„zamestnanci“ a „obyvateľstvo“ a špecifikovať dva až trikrát nižšie úrovne poľa a prúdu pre 
obyvateľstvo. Medzné hodnoty aktuálnych veličín (indukovaná prúdová hustota, veľkosť 
dotykového prúdu, expozícia elektrickým a magnetickým poľom) sú nasledovné: 

Medzná hodnota indukovanej prúdovej hustoty (v srdcovej oblasti alebo na hlave) 10 
mA/m2 pri frekvenčnom rozsahu od 4 Hz do 1000 Hz pri nepretržitom vystavení človeka 
pôsobeniu vonkajšieho striedavého poľa, vytvára dostačujúcu rezervu v zrovnaní s úrovňou, 
pri ktorej sa vyskytuje dráždenie nervov a svalového tkaniva. 

Medzná hodnota dotykového prúdu vznikajúceho pri dotyku s objektmi v striedavom poli 
pri frekvencii od 0,1 Hz do 10 000 Hz je 3,5 mA. Prúd sa spriemeruje za obdobie jednej 
sekundy. 

Základné obmedzenie celotelovej expozície elektrickým poľom prevažne rovnobežným 
s telom je 42 kV/m vo frekvenčnom rozsahu od 0 do 0,1 Hz a 30 kV/m pri frekvenciách nad 
0,1 Hz. Toto obmedzenie je rozhodujúcim činiteľom pre referenčnú úroveň zamestnancov  
pre elektrické polia do 50 Hz. 
      Stanovený je prípustný čas pobytu človeka v elektrickom poli rozličnej intenzity 
s frekvenciou 50 Hz bez fyzických bariér, resp. bez prostriedkov osobnej ochrany. 
 
Tab. č. 2  Prípustný čas pobytu človeka v elektrickom poli 
Prípustný čas (min.) Pri intenzite (kV/m) 
bez obmedzenia 5 
180 10 
90 15 
10 20 
5 25 
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Pri frekvenciách 1500 – 10 000 Hz je najvyššou prípustnou hodnotou intenzity 
elektrického poľa 1 kV/m. 

Pri pobyte v poli s vyššou intenzitou a pri prekročení stanoveného času pobytu musia byť 
použité prenosné tienenia alebo individuálne tieniace obleky. 

Referenčná úroveň magnetického poľa pre pracovníkov  je pri frekvencii od 0 do 0,1 Hz 
v hodnote 2 T (0,2 T pri osemhodinovom časovo váženom priemere). Pri zvyšujúcej sa 
frekvencii poľa referenčná úroveň sa znižuje. Pri frekvenčnom rozpätí od 1 500 Hz do10000 
Hz je 0,053 mT. 

Obmedzenie vystavenia celého tela pôsobeniu statického magnetického poľa je pre 
zamestnancov stanovené na hodnotu 2 T, pri prekročení ktorej je možnosť závratu alebo 
nevoľnosti a nepriaznivých účinkov na zdravie, vyplývajúcich z arytmie srdca a z narušenia 
mentálnej funkcie. Nepriaznivo sa tiež prejaví účinok elektrického poľa pôsobiaceho naprieč 
hlavnými cievami. 

V prípade, že sa vyhovie referenčným úrovniam elektrického a magnetického poľa 
automaticky sa zaistí súlad  so základnými obmedzeniami hustoty indukovaného prúdu a 
elektrického poľa. 
 
Limity ožiarenia  

Predstavujú hornú hranicu miery rizika z ožiarenia, ktorá je dostatočne nízka a aj pri 
celoživotnej expozícii je pre jednotlivca a spoločnosť prijateľná a ich neprekročenie 
zabezpečuje vylúčenie výskytu deterministických účinkov ožiarenia. Sú ustanovené pre 
zamestnancov ožiarených pri práci, praktikantov, študentov a obyvateľov. Vzťahujú sa na 
súčet príslušných dávok z vonkajšieho ožiarenia počas daného obdobia a úväzkov dávok (T - 
50rokov) z príjmu rádionuklidov počas toho istého obdobia (pre deti sa uvažuje T - 70 rokov). 
 
Limity ožiarenia obyvateľov ionizujúcim žiarením 

Limity ožiarenia sa pre obyvateľov v okolí pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
vzťahujú na priemerné ožiarenie kritickej skupiny obyvateľov vypočítané pre všetky cesty 
ožiarenia zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a pre všetky aktuálné činnosti vedúce 
k ožiareniu sú nasledovné. : 
a)    efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku, 
b)    ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku, 
c)   ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako priemerná 
dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť plochy ožiarenej kože. 

Limity ožiarenia sa pre obyvateľov v okolí pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
vzťahujú na priemerné ožiarenie obyvateľov vypočítané pre všetky cesty ožiarenia zo 
všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a pre všetky aktuálne činnosti vedúce k ožiareniu. Na 
účely stanovenia limitov ožiarenia obyvateľov sa stanovuje kritická skupina obyvateľov. Je to 
skupina zahŕňajúca jednotlivcov, ktorých ožiarenie je dostatočne rovnomerné a 
reprezentatívne pre tých jednotlivcov v populácii, ktorí sú daným zdrojom žiarenia ožiarení 
najviac. 
 
Limity ožiarenia zamestnancov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

Limity, ktoré sa vzťahujú na súčet dávok zo všetkých ciest ožiarenia a pri všetkých 
pracovných činnostiach, ktoré zamestnanec pracujúci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
vykonáva u jedného alebo súbežne u viacerých držiteľov povolení na činnosti vedúce 
k ožiareniu, alebo ktoré vykonáva držiteľ povolenia sám.  

Limity ožiarenia zamestnancov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú : 
- efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, 
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-  pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv, 
- ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku, 
- ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej 
plochy kože, 

- ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po 
členky 500 mSv v kalendárnom roku. 
Limit ožiarenia tehotných žien pracujúcich na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia sa stanovuje tak, aby od času, keď tehotná žena oznámi zamestnávateľovi 
tehotenstvo, až do konca tehotenstva súčet efektívnych dávok z vonkajšieho ožiarenia a 
úväzkov efektívnych dávok z vnútorného ožiarenia plodu neprekročil 1 mSv.  

Limity ožiarenia sa vzťahujú na súčet dávok zo všetkých ciest ožiarenia a pri všetkých 
pracovných činnostiach, ktoré zamestnanec so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonáva u 
jedného alebo súbežne u viacerých držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, alebo 
ktoré vykonáva ako držiteľ povolenia sám. Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a 
nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi môžu len osoby, ktoré sú odborne 
spôsobilé a zdravotne spôsobilé a ktoré dosiahli 18 rokov veku. 
 
Limity ožiarenia žiakov a študentov zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

Limity ožiarenia žiakov a študentov vzťahujúce sa na obdobie od kalendárneho roku, v 
ktorom tieto osoby dovŕšia 16. rok veku, do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 18. 
rok veku sú nasledovné: 
- efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku, 
- ekvivalentná dávka v očnej šošovke 50 mSv v kalendárnom roku, 
- ekvivalentná dávka v koži 150 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej 
plochy kože, 

- ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po 
členky 150 mSv v kalendárnom roku.  
Limity v období do kalendárneho roku, v ktorom tieto osoby dovŕšia 16. rok veku, 

rovnaké ako limity ožiarenia obyvateľov. Limity po kalendárnom roku, v ktorom tieto osoby 
dovŕšia 18. rok veku sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia. Osoby vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu pracovať so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi len z dôvodu prípravy na 
povolanie. Žiaci a študenti po dobu svojej špecializovanej prípravy na výkon povolania so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia smú používať zdroje ionizujúceho žiarenia len ak majú 
zabezpečené odborné vedenie a dozor. 
 
Mimoriadna radiačná udalosť pri činnostiach vedúcich k ožiareniu 

Udalosť, pri ktorej došlo k ožiareniu alebo k hrozbe ožiarenia. 
Mimoriadnou radiačnou udalosťou je 

- udalosť, ktorá je mimoriadnou udalosťou, pri ktorej došlo k neplánovanému alebo 
neočakávanému ožiareniu osôb na úrovni nižšej ako stanovujú príslušné limity ožiarenia 
alebo došlo k rozptýleniu rádioaktívnych látok na pracovisku alebo v jeho okolí na úrovni, 
ktorá zaručuje, že ožiarenie osôb spôsobené uvoľnením alebo rozptýlením rádioaktívnych 
látok nemôže byť na úrovni príslušných limitov ožiarenia, 

- radiačná nehoda, ktorá je mimoriadnou udalosťou, pri ktorej v dôsledku straty kontroly 
nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k ožiareniu zamestnancov so zdrojmi 
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ionizujúceho žiarenia na úrovni limitov ožiarenia zamestnancov alebo vyššej alebo pri 
ktorej došlo k neprípustnému uvoľneniu rádioaktívnych látok, 

- radiačná havária, ktorá je mimoriadnou udalosťou, pri ktorej v dôsledku straty kontroly 
nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho 
žiarenia do životného prostredia, ktorý môže spôsobiť ožiarenie obyvateľov na úrovni 
limitov ožiarenia obyvateľov alebo ktorý vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu. 
Každý držiteľ povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je v prípade 

radiačnej udalosti povinný: 
- vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozvoja radiačnej udalosti, na  

minimalizovanie a na odstránenie jej následkov, 
- vyhodnotiť ožiarenie a kontamináciu osôb postihnutých radiačnou udalosťou, 
- vyšetriť príčiny radiačnej udalosti a prijať opatrenia na zamedzenie jej opakovania, 
- oznámiť radiačnú udalosť úradu verejného zdravotníctva, podľa podmienok ustanovených 

v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, 
- vykonať predbežné zistenie okolností a dôsledkov radiačnej udalosti.  

Ak dôjde k radiačnej nehode, alebo radiačnej havárii je každý kto vykonáva činnosti 
vedúce k ožiareniu povinný: 
- varovať obyvateľstvo v oblasti ohrozenia, 
- zabezpečiť ochranu zdravia osôb v mieste radiačnej nehody alebo radiačnej havárie podľa 

havarijného plánu, 
- zaznamenávať údaje o priebehu radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, údaje 

o prijatých opatreniach, zisťovať a analyzovať príčiny radiačnej nehody alebo radiačnej 
havárie, 

- predložiť správu o radiačnej nehode alebo radiačnej havárii úradu verejného zdravotníctva 
do 6 týždňov, 

- poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany, 
- neodkladne zabezpečiť monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia 

do životného prostredia a zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody alebo 
radiačnej havárie, 

- podieľať sa na činnosti radiačnej monitorovacej siete, 
- vykonať predbežné zistenie okolností a dôsledkov vzniknutej situácie a poskytnúť pomoc 

pri zásahu. 
Musí pri tom postupovať v súlade s ustanoveným a schváleným havarijným plánom Tieto 

isté povinnosti musí dodržať aj ten, kto prepravuje rádioaktívne látky. 
 
Mimoriadna udalosť 

Každé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, 
fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi.  

Pri mimoriadnej udalosti vykonávajú úrady verejného zdravotníctva nasledovné činnosti: 
- usmerňujú ochranu verejného zdravia, ukladajú opatrenia a navrhujú opatrenia pre 

komisie na riešenie mimoriadnych udalostí, 
- vykonávajú vyšetrenia a identifikáciu fyzikálnych, biologických a chemických faktorov, 
- podporujú systém civilnej ochrany vrátane terénnej a laboratórnej diagnostiky, 
- spolupracujú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s príslušnými orgánmi štátnej 

správy, 
- využívajú systém rýchleho varovania, 
- zabezpečujú vyhodnotenie mimoriadnej udalosti, 
- zabezpečujú informovanosť obyvateľstva, 
- spolupracujú na medzinárodnej úrovni pri riešení mimoriadnych udalostí, 
- zabezpečujú informovanie Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie. 
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Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, musia byť prijaté nasledovné opatrenia: 
- vyhlásenie mimoriadnej udalosti systémom rýchleho varovania, 
- bezodkladné informovanie obyvateľov a zamestnancov príslušnej organizácie o havárii 

alebo inej mimoriadnej udalosti a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich možnými 
negatívnymi vplyvmi na zdravie, 

- nariadenie a určenie miesta dekontaminácie osôb a prostredia, 
- nariadenie na ochranu zdravia a bezpečnosti členov krízových tímov, 
- zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja alebo nariadenie likvidácie vecí 

a zvierat, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, 
- zákaz používania pôdy, 
- zákaz požívania pitnej vody a požívatín, 
- nariadenie a odvolanie regulácie spotreby určitých druhov požívatín a vody, 
- mimoriadne očkovanie, podávanie protilátok a iných liečivých prípravkov ľuďom, 
- príkaz na varovné označenie objektov, 
- nariadenie a odvolanie mimoriadneho vyčlenenia lôžok pre chorých a zasiahnutých s 

cieľom zabezpečiť  izoláciu osôb podozrivých z ochorenia alebo inej poruchy zdravia,  
- príkaz na osobitnú manipuláciu s mŕtvymi a vyčlenenie miest a určenie spôsobu 

pochovávania zvýšeného počtu mŕtvych. 
 
Monitorovanie vplyvu jadrových zariadení na životné prostredie 

Súčasťou radiačnej kontroly jadrových zariadení je hodnotenie vplyvu prevádzky 
jadrových elektrární na okolité životné prostredie. Toto hodnotenie sa začína už 
predprevádzkovým monitorovaním rádioaktivity na uvažovanom stavenisku jadrovej 
elektrárne a jeho okolí. Získaný súbor hodnôt slúži potom k reálnemu porovnávaniu vplyvu 
prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie. 

Vplyv jadrovo-energetického zariadenia na životné prostredie monitorujú a dokumentujú 
„laboratória radiačnej kontroly okolia“. Rozsah kontroly stanovuje monitorovací program, v 
ktorom sú záväzne určené minimálne počty a druhy sledovaných zložiek životného prostredia. 
Z hľadiska možného vplyvu jadrovo-energetického zariadenia sledovanými zložkami 
životného prostredia sú vzduch, voda, pôda a nadväzne poľnohospodárske produkty ako 
súčasť potravinového reťazca pôsobiaceho na človeka. Ročne sa odoberá viac ako 1 150 
vzoriek zo životného prostredia. Pre skvalitnenie kontroly vplyvu prevádzky jadrových 
zariadení na ich bezprostredné okolie je vybudovaný v okolí jadrovej elektrárne 
teledozimetrický systém. Systém umožňuje odoberať vzorku aerosólov, rádiojódu, hodnotu 
dávkového príkonu v danej lokalite a meteorologické údaje. Dohodnuté výsledky 
monitorovania týmto systémom sú on-line prenášané do Úradu jadrového dozoru. Pre 
zhodnotenie vplyvu JE Bohunice a JE Mochovce na okolité obyvateľstvo, vzhľadom na malé 
množstvá výpustí do ovzdušia aj vodných tokov, sa analyzuje dávková záťaž obyvateľstva na 
základe reálnych výpustí rádioaktívnych látok za jednotlivé roky s prihliadnutím na skutočnú 
meteorologickú situáciu. podľa údajov z meteorologickej stanice SHMÚ v Jaslovských 
Bohuniciach a Mochovciach. Okrem kontroly samotných jadrových zariadení kontrolu vplyvu 
prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie zabezpečujú dozorné orgány - Úrady 
verejného zdravotníctva. 

Centrum ochrany zdravia pred žiarením vykonáva monitorovanie integrálnych dávok v 
systéme monitorovacích bodov v okolí jadrového zariadenia metódou termoluminescenčných 
dozimetrov, diskontinuálne merania dávkových príkonov v systéme monitorovacích bodov, 
monitorovanie aktivity koróznych a štiepnych produktov v spádoch, aerosóloch, pitných, 
povrchových a podzemných vodách, v pôde, sedimentoch, poľnohospodárskych produktoch a 
potravinových článkoch vyprodukovaných v okolí jadrového zariadenia, náhodné paralelné 
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analýzy aerosólov v exhalátoch a vzoriek zo zberných nádrží odpadových vôd pred 
vypustením. 
 
Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

Súhrn činností, ktoré smerujú k bezpečnému uloženiu rádioaktívnych odpadov po ich 
úprave do vhodnej formy (→ Rádioaktívny odpad). Nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi sa 
rozumie zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia, preprava a ukladanie 
rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení a úprava pre ukladanie, preprava a ukladanie 
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov. Pri spracúvaní odpadov je potrebné rešpektovať 
nasledovné hlavné zásady: 
- znížiť množstvo odpadov redukciou ich objemu, 
- vytvoriť bezpečnú formu vhodnú pre uloženie ich fixáciou, 
- zabezpečiť dostatočné bariéry voči úniku rádioaktivity do životného prostredia počas 

doby uloženia.  
Všetky rádioaktívne odpady sa zhromažďujú, sledujú a po celú dobu práce s nimi sa 

monitorujú a kontrolujú. Zberné nádoby, obalové súbory a iné pomôcky, zariadenia 
a dopravné prostriedky, ktoré sa používajú pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi sa 
zreteľne a viditeľne musia označovať varovným symbolom. Rádioaktívne odpady sa 
zhromažďujú na mieste ich vzniku s prihliadnutím na použité spôsoby ich spracovania 
a úpravy. Musia byľ bezpečne uskladnené na mieste ich vzniku až do času ich prepravy na 
miesto úpravy. Nesmú sa skladovať spoločne s inými druhmi odpadu. Ukladanie týchto 
odpadov podlieha prísnym pravidlám a kontrole. Niekoľkonásobné bezpečnostné bariéry v 
úložiskách zabezpečujú, aby odpady zostali oddelené od životného prostredia na niekoľko 
storočí. 

Geologické ukladanie čo je v súčasnom období aktuálna metóda, musí počítať s neistotou  
dlhodobej geológie, tokov podzemných vôd a ľudských zásahov. Ukladanie v antarktickom 
ľade a na dne oceánov by porušovalo medzinárodné právo a existujú značné obavy z 
transportu odpadu a takéto úložisko by nebolo kontrolovateľné. Pri vystreľovaní do vesmíru 
by možná nehoda mohla ohroziť celú planétu a bolo by to mimoriadne finančne aj 
energeticky náročné.  

Dlhodobé skladovanie na povrchu je závislé na monitorovacích inštitúciách na a kontrole 
prístupu k odpadu po dlhé časové obdobie. Prepracovanie vyhoreného paliva zvyšuje 
množstvo odpadu, predstavuje vysoké náklady a podporuje možnosť výroby jadrových 
zbraní.  

Problémom rádioaktívneho odpadu je aj jeho preprava. Rádioaktívne odpady sa 
prepravujú v obalových súboroch, ktoré zabezpečia, že príkon priestorového dávkového 
ekvivalentu na ľubovoľnom mieste ich vonkajšieho povrchu neprekročí 2 mSv.h-1 Odpady sa 
upravujú na formy vhodné na bezpečnú manipuláciu s nimi pri skladovaní a ukladaní. 
Nakladať s rádioaktívnymi odpadmi môže len držiteľ oprávnenia len na základe povolenia 
úradu. Náklady spojené s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až po uloženie 
vrátane monitorovania úložísk rádioaktívnych odpadov po ich uzatvorení a potrebných 
výskumných a vývojových prác uhrádza pôvodca rádioaktívnych odpadov. Ak nie je známy 
pôvodca, tak tieto náklady uhrádza Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a 
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.  

Nakladanie s jednotlivými typmi rádioaktívneho odpadu 
Rádioaktívne plyny 
Plynné odpady tvoria plynné štiepne produkty a rádioaktívne aerosóly. Spracovanie 

plynných odpadov pred ich vypustením do atmosféry spočíva v čistení vypúšťaných 
exhalátov na špeciálnych filtroch. Prírodný rádioaktívny plyn „radón“ je vypúšťaný v 
priebehu ťažby a spracovania uránovej rudy a obohacovania uránu. Malé množstvá 
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rádioaktívnych plynov, ktoré sú produkované v reaktoroch sú udržiavané pod tlakom vo 
vymieracích nádržiach kde dochádza k rozpadu komponentov s krátkou životnosťou 
a následne k filtrácii pred ich vypustením. Vypúšťanie nízko aktívnych plynných odpadov je 
rozptyľované monitorovanými komínmi. Sú dostupné technologické postupy na solidifikáciu 
dlho žijúcich zložiek a tým na ich úpravu pre ich uloženie.  

Nízko rádioaktívne kvapaliny:  
Kvapalné rádioaktívne odpady tvoria najväčšiu časť odpadov vznikajúcich počas 

prevádzky jadrových elektrární, napr. pri čistení a úprave chladiva primárneho okruhu a 
ďalších médií a v prepracovateľských závodoch. Obsahujú najmä izotopy štiepnych a 
koróznych produktov a aktivačných produktov z paliva a z chladiacich bazénov, v ktorých je 
palivo skladované a vyžadujú vhodnú formu spracovania pred ich vypustením. Takéto 
postupy koncentrujú rádioaktivitu do pevnej, alebo kvapalnej formy, vhodnej pre uloženie a 
ako výsledok procesu je veľmi nízko aktívna kvapalina vypustená v súlade s autorizáciou 
lokality. 

Nízko rádioaktívne odpadky: 
Vznikajú tam, kde sa narába s rádioaktívnym materiálom. Nízko aktívny odpad sa 

podrobuje procedúre zmenšenia objemu lisovaním, spaľovaním, alebo dekontamináciou pred 
jeho uložením do povrchového úložiska, alebo do zeme.  

Odpady z dekontaminácie: 
Pevné rádioaktívne odpady vznikajú predovšetkým pri údržbárskych prácach. Tvoria ich 

vymenené časti technologických zariadení, pracovné náradie, stavebný materiál atď. 
Približne 98% rádioaktivity v odstavenej jadrovej elektrárni je sústredené v reaktoroch.   
Programy demontáže prototypových a výskumných reaktorov poskytli dostatočne  skúsenosti 
s týmito aktívnymi časťami a dokázali, že takéto demontáže sú realizovateľné. Vonkajšie a 
okolité budovy nepredstavujú osobitné ťažkosti a produkujú iba nízko a veľmi nízko aktívne 
odpady. 

Stredne aktívne odpady:  
Ako kaly z filtrov, palivové obaly a použité priemyselné a medicínske zdroje žiarenia 

môžu vyžadovať izoláciu po dlhú dobu a sú pred ich uložením obvykle fixované v matriciach 
z cementu alebo bituménu. Takéto odpady vyžadujú účinné tienenie, aby nepredstavovali 
riziko v prípade nehody. Preto sú ukladané v plechových sudoch s dodatočným pridaním 
betónu pre tienenie. Ich uloženie je možné v masívnych štruktúrach povrchových úložísk, 
alebo v podzemí v hĺbke 50 až 500m v betónom upravených kavernách existujúcich baní 
uzavretých betónom. Dlho aktívne odpady so strednou úrovňou aktivity sú po dobu vývoja 
hlbinného geologického úložiska dočasne uskladnené. 

Vysoko aktívne odpady: 
Existujú vo forme vyhoreného paliva, alebo ako koncentrované odpady z prepracovania. 

V oboch prípadoch je potrebné intenzívne tienenie a po určitú dobu aj chladenie pre 
umožnenie odvodu zostatkového tepla. Použité palivo, ktoré nebolo prepracované je 
uzatvorené v kontajneroch konštruovaných na záťaž po dobu stoviek až miliónov rokov. Oba 
typy vysoko aktívnych odpadov budú ukladané do hlbokého podzemia v stabilných 
geologických formáciách, ktoré sú predmetom podrobného skúmania pred zahájením 
prevádzky úložiska.  
 
Nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom 

Nakladaním s vyhoreným jadrovým palivom sa rozumie skladovanie, prepracovanie, 
manipulácia, preprava a ukladanie vyhoretého jadrového paliva na úložisko. Vyhorené 
palivo so zostatkovým množstvom uránu a novovzniknutého plutónia je možné 
prepracovaním znovu transformovať do formy použiteľnej v reaktore. Ak sa vyhorené palivo 
neprepracováva je kvalifikované ako rádioaktívny odpad, ktorý obsahuje rádionuklidy  
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s vysokou aktivitou. Za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom až po jeho odovzdanie na 
úložisko zodpovedá subjekt, ktorý toto palivo vyprodukoval. Podrobnosti o nakladaní s 
vyhoretým jadrovým palivom, najmä pri jeho skladovaní a ukladaní ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis.  

 

Neionizujúce žiarenie 

Oblasť elektromagnetického žiarenia s vlnovou dĺžkou od 100 nm po desiatky 
kilometrov. Pre neionizujúce žiarenie je charakteristické, že energia jeho jednotlivých  kvant 
nemá dostatok energie na ionizáciu atómov alebo molekúl. 

Podľa vlnovej dĺžky sa rozlišuje: 
- ultrafialové žiarenie hraničiace s ionizujúcim žiarením s dĺžkou od 100 do 400 nm, 
- viditeľné dĺžkou od 380 do 770 nm, 
- infračervené s dĺžkou od 760 nm do niekoľko metrov, 
- elektromagnetické pole od milimetrových dĺžok po desiatky  km. 

Z hľadiska vplyvu na živé systémy sú najdôležitejšie mikrovlny (vlnová dĺžka 10-3 až 10-

1m) a rádiové vlny (vlnová dĺžka 1-10 m). Pri vyšších intenzitách žiarenia prevláda tepelný 
účinok vedúci napr. k zákalu očnej šošovky, k degeneratívnym zmenám zárodočného tkaniva 
pohlavných orgánov; pri nižších intenzitách je pravdepodobný špecifický účinok, napr. zmeny 
funkcie centrálnej nervovej sústavy . 
 
Osobná ochrana zamestnancov pracujúcich z ionizujúcim žiarením 

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (rukavice, zástery a.) 
z tieniaceho materiálu, zvyčajne z olovnatej gumy (→ Osobné ochranné pracovné 
prostriedky). 

K ďalším systémovým preventívnym opatreniam patria: skrátenie pracovného času, 
zákazu pracovať nadčas, prednostného práva na zotavenie, príp. mzdové zvýhodnenie.   

 

Ožiarenie osobitných skupín osôb 

Ožiarenie  osôb, 
-   ktoré sú dobrovoľne, okrem svojich pracovných povinností vyplývajúcich z výkonu 

povolania alebo z pracovného pomeru, v kontakte s osobami vystavenými lekárskemu 
ožiareniu (vykonávajú opateru týchto osôb, navštevujú ich alebo žijú v spoločnej 
domácnosti osobami, ktoré boli po aplikácii rádionuklidov prepustení zo zdravotníckeho 
zariadenia),  

       Limity ožiarnenia sú: 1 mSv u osôb mladších ako 18 rokov a 5 mSv u ostatných osôb 
počas celého obdobia vystavenia,  

-      ktoré vykonávajú záchranné a lokalizačné práce pri radiačnej havárii,  
      Limity ožiarnenia sú: kumulovaná efektívna dávka 100 mSv a kumulovaná    ekvivalentná 

dávka v koži 500 mSv počas celého výkonu prác, 
-      ktoré vykonávajú likvidačné práce na obnove havarovaného zariadenia a v jeho okolí,  
       Limity ožiarnenia sú rovnaké ako limity ožiarenia zamestnancov pracujúcich so zdrojmi    

ionizujúceho žiarenia.  
- ktoré pracujú na pracoviskách so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením. 

Limity ožiarnenia sú rovnaké ako limity zamestnancov pracujúcich so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia . Výnimočné ožiarenie nesmie prekročiť efektívnu dávku 250 mSv. 
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Ožiarenie v ohrození 

Ožiarenie jednotlivcov vykonávajúcich nevyhnutný rýchly (neodkladný) zásah s cieľom 
pomôcť ohrozeným osobám, zabrániť ožiareniu veľkého počtu osôb alebo zachrániť 
materiálne hodnoty, pričom by mohol byť prekročený niektorý z limitov ožiarenia 
ustanovených pre zamestnancov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 

Takéto ožiarenie je prípustné iba u dobrovoľníkov. 
 
Plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov v prípade radiačnej nehody  

Plán, ktorý obsahuje : 
a)    zásady poskytovania prvej pomoci, 
b)    zoznam profylaktík, antidót a návodov na ich používanie, 
c)    zásady dekontaminácie osôb a odstraňovania rádioaktívnych odpadov, 
d)   zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú rýchlu zdravotnú pomoc s uvedením 

ich adries a telefónnych čísel, 
e)  spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do 

zdravotníckeho zariadenia. 
 
Plán zdravotníckych opatrení v prípade radiačnej nehody  

Plán obsahuje : 
a)  metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické 

postupy odberu vzoriek biologických materiálov na hodnotenie závažnosti vnútornej 
rádioaktívnej kontaminácie, 

b) organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a 
telefónnych čísel zdravotníckych zariadení, ktoré zdravotnú starostlivosť poskytujú, 

c)    spôsob prípravy závodného zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti vrátane jeho materiálno-technického vybavenia, 

d)    zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie, 
e)   zásady hodnotenia závažnosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ďalších osôb na 

účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
f)    spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb, 
g)    pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi, 
h)    zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie, 
i)  spôsob zabezpečenia ochrany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, pacientov a 

ostatných osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom zariadení pred rádioaktívnou 
kontamináciou, 

j)    spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o dávkach nimi 
prijatých a o rádioaktívnej kontaminácii, 

k)   spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov. 
 
Pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi 

Na tieto pracoviská sa vzťahujú nasledovné požiadavky  
Uzavretý rádioaktívny žiarič môže byť mimo ochranného tieniaceho krytu, ochranného 

kontajnera alebo v pracovnej polohe len počas vykonávania prác. Pri ožarovaní a prežarovaní 
uzavretým rádioaktívnym žiaričom sa pred každým vstupom do vymedzeného ožarovacieho 
priestoru a po skončení práce preveruje meraním alebo kontrolou signalizácie odtienenie 
alebo zasunutie uzavretého rádioaktívneho žiariča do ochranného tieniaceho krytu. 
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Ak pri manipulácii s uzavretým rádioaktívnym žiaričom nemožno vylúčiť jeho 
nekontrolované uvoľnenie z ožarovacieho zariadenia alebo jeho stratu, na meranie sa použije 
prístroj umožňujúci určenie jeho polohy. 

Uzavreté rádioaktívne žiariče sa skladujú tak, aby príkon dávkového ekvivalentu na 
vonkajších stenách skladovacích priestorov neprekročil 1 mSv.h-1. 

Uzavretý rádioaktívny žiarič sa nesmie používať, ak nebola vykonaná preberacia skúška 
alebo ak od poslednej skúšky dlhodobej stability uplynula lehota na jej periodické vykonanie 
alebo nastali iné dôvody na vykonanie tejto skúšky. Pri akomkoľvek podozrení na netesnosť 
obalu rádioaktívneho žiariča sa uzavretý rádioaktívny žiarič bezodkladne vyradí z používania 
a vykoná sa skúška jeho tesnosti, ak je technicky možná. 
 
Prevádzkový poriadok pre prácu s lasermi 

Prevádzkovateľ laserov II. až IV. triedy je povinný vypracovať prevádzkový poriadok pre 
manipuláciu s lasermi a spôsob ich použitia, ktorý prerokuje s príslušným orgánom štátnej 
správy na ochranu zdravia. Poriadok musí obsahovať najmä:  
návod na obsluhu, prevádzku, údržbu a kontrolu laserov,  
- zakázané manipulácie, tzn. manipulácie pri ktorých by mohlo dôjsť k zásahu osôb lúčom, 
- druh a spôsob používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
- poučenie o ohrozeniach vyplývajúcich z prevádzky lasera a o prípadných ďalších 

škodlivinách, ktoré môžu vznikať pri jeho prevádzke a  o opatreniach v mimoriadnych 
situáciách (haváriách). 
Prevádzkový poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste na pracovisku. 

Organizácia je povinná písomne určiť zamestnancov zodpovedných za prevádzku, obsluhu, 
opravy a údržbu lasera. Zamestnanci určení na obsluhu, údržbu a na opravy laserov musia byť 
zaškolení a oboznámení s prevádzkovým poriadkom. Pre laser musí byť zabezpečené riadne 
vedenie denníka porúch, opráv a údržby. Zamestnávateľ musí zamestnancov oboznámiť s 
postupom pri ich zasiahnutí veľkými dávkami žiarenia a s postupom prác pri prevádzkovej 
nehode alebo poruche lasera. 

Lasery môžu obsluhovať len zamestnanci, ktorí boli prevádzkovateľom na túto činnosť 
zaškolení a sú na výkon tejto činnosti zdravotne spôsobilí, poučení o povahe práce a 
oboznámení s prevádzkovým poriadkom. Laser musí byť zabezpečený proti manipulácii 
nepovolenými osobami. Do činnosti môže byť uvedený len na pokyn zamestnanca  
zodpovedného za jeho prevádzku, ktorý je predtým povinný skontrolovať, či v priestore, 
v ktorom sa laser používa, nie sú osoby, ktoré by mohli byť prevádzkou lasera ohrozené, 
alebo predmety, ktoré by mohli byť v prípade zasiahnutia laserovým lúčom zdrojom 
nebezpečenstva pre okolie. Pre obsluhu a prácu na elektrických častiach lasera platia 
bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach  Laserový lúč nesmie 
zasahovať do oblasti videnia zamestnancov. Tam, kde nie je možné vylúčiť riziko expozície 
zamestnancov nad limitné hodnoty, musia sa chrániť osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. Mikroskopy, ďalekohľady a iné optické systémy na pozorovanie priameho 
alebo odrazeného  laserového žiarenia musia byť upravené tak, aby expozícia oka 
neprekročila najvyššiu prípustnú hodnotu ožiarenia. Na optických nadstavcoch musia byť 
uvedené údaje, z ktorých možno zistiť intenzitu laserového žiarenia pri ich použití. Optické 
systémy laserov možno nastavovať výhradne spôsobom, ktorý vylučuje expozíciu oka nad 
najvyššiu prípustnú hodnotu. Pri práci najmä s mobilnými lasermi, ktoré sú využívané 
v rôznych odboroch lekárstva, nie je možné vylúčiť náhodný zásah oka. Preto je potrebné 
zamestnancov, ktorí s nimi manipulujú, ako aj osoby, ktoré sa zdržiavajú v dosahu žiarenia 
(pacientov, personál) vybaviť vhodnými prostriedkami individuálnej ochrany (ochrannými 
okuliarami). 
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Rádioaktivita 

Dej, pri ktorom sa jadro atómu mení za vzniku lúčov alebo častíc rádioaktívneho 
žiarenia, pričom sa zvyčajne vytvorí jadro iného prvku. Je výsledkom spontánneho rozpadu 
nestabilných atómových jadier. Jednotlivé rádioaktívne premeny sa navzájom líšia 
mechanizmom premeny a následným vznikom emitovaných častíc. K rádioaktívnej premene 
dochádza bez dodania energie zvonku avšak vždy je pri nej energia uvoľňovaná. Premena nie 
je ovplyvňovaná chemickými procesmi ani tlakom, teplotou a elektrickým poľom. 
Základnými formami spontánnych rádioaktívnych premien sú premeny alfa, beta, gama 
a samovoľné štiepenie niektorých nuklidov. Sú známe dva druhy rádioaktivity: 
1/  Prirodzená - rádioaktivita  prvkov, ktoré sa nachádzajú v prírode a je vyvolaná 

prirodzenou nestabilitou jadier. Je to spontánny rozpad jadier. Patrí k nej aj rádioaktivit 
kozmického žiarenia. 

2/     Umelá - rádioaktivita umelo vytvorených jadier atómu. Umelé  rádioizotopy sa získavajú 
pri bombardovaní nerádioaktívnych izotopov  urýchlenými časticami alebo ožarovaním 
neutrónovými lúčmi najčastejšie v jadrových reaktoroch. Niektoré spôsoby 
rádioaktívneho rozpadu sa vyskytujú len pri umelo vytvorených rádioizotopoch.  Ak je  
produkt rozpadu rádioaktívny, vzniká rozpadová rada.  
Hlavným radiačným zdrojom je príroda. Ionizujúce žiarenie a rádioaktívne látky sú 

neoddeliteľnou súčasťou a zložkou životného prostredia. Rádionuklidy niektorých prvkov sú 
trvalo vo vzduchu, vode, pôde, rastlinách i v telách živočíchov a človeka.  
K objaveniu rádioaktivity došlo v roku 1896, kedy francúzsky vedec H. Becquerel pri štúdiu 
fosforescencie zistil, že vzorka uránovej rudy (smolinec), vysiela neviditeľné žiarenie, ktoré 
spôsobuje sčernenie fotografickej dosky a spôsobuje vodivosť vzduchu.  V pokusoch 
Becquerela pokračovala  Mária Skłodowska – Curie, ktorá pri skúmaní smolinca 
z Jáchymovskej oblasti zistila jeho vysoký ionizačný účinok, čo bolo dôkazom, že hornina 
obsahuje prvok, alebo prvky rádioaktívnejšie ako urán. Následne boli objavené ďalšie 
rádioaktívne prvky a to polónium a rádium. Skúmaním rádioaktívneho žiarenia 
v magnetickom alebo elektrickom poli zistil v roku 1899 novozélandský vedec E. Rutherford, 
že toto žiarenie  sa člení na tri zložky: žiarenie α,  β a γ . V tridsiatych rokov 19 stor. v USA 
začali realizovať projekt štiepenia uránu, čo bolo využité pri výrobe atómovej zbrane. 
Testovacia explózia plutóniovej atómovej bomby sa uskutočnila v Novom Mexiku v roku 
1945. USA prvýkrát použili atómové bomby pri útoku na japonské mestá  Hirošima 
a Nagasaki v auguste 1945. 

Typy rádioaktívneho žiarenia : 
- α žiarenie – predstavuje vysielanie kladne nabitých častíc alfa, čo sú jadrá atómov hélia. 

Obsahujú dva protóny a dva neutróny, ktoré majú rýchlosť 14 000 km/s. Má dosah len 
niekoľko cm. Zdrojom tohto žiarenia sú prevažne ťažké kovy, ako napr. urán, rádium, 
thórium, plutónium, amerícium a. i. 

-  β žiarenie - prúd záporných alebo kladných elektrónov (negatrónov alebo pozitrónov), 
ktoré sú vysielané z atómových jadier mnohých prírodných rádionuklidov pri ich 
rádioaktívnej premene. Má 100 krát silnejší prienik ako žiarenie alfa. 

- γ žiarenie - elektromagnetické vlnenie podobné svetelnému žiareniu s malou vlnovou 
dĺžkou. Šíri sa rýchlosťou svetla. Je zo všetkých druhov rádioaktívnych žiarení 
najprenikavejšie. 
Existencia rádioaktivity ovplyvnila i rad bežných technologických, meracích 

a diagnostických metód v rôznych odvetviach ľudskej činnosti napr.: výroba elektrickej 
energie, vojenské využitie, medicína ai. 
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Rádioaktívny odpad 

Nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah 
rádionuklidov s rôznou aktivitou alebo pre kontamináciu rádionuklidmi nemožno  uviesť 
do životného prostredia. Je to najmä všetok nepoužiteľný odpadový materiál, ktorý vznikol 
v jednotlivých fázach procesu výroby elektrickej energie pomocou štiepenia jadier.  Jadrový 
odpad sa produkuje počas rôznych štádií ťažby uránu, výroby jadrového paliva a počas bežnej 
prevádzky jadrovej elektrárne vo forme vyhoreného paliva, počas prípadného 
prepracovávania vyhoreného paliva a taktiež počas likvidácie jadrových elektrární po 
skončení ich životnosti. Rádioaktívne odpady vznikajú i pri používaní rádionuklidov a 
ionizujúceho žiarenia v medicíne, poľnohospodárstve, priemysle alebo výskume. 

Problémom rádioaktívneho odpadu je, že niektoré dlhotrvajúce rádionuklidy sú aktívne 
po desiatky, stovky, tisíce až milióny rokov.  

Rádioaktívne odpady sa podľa aktivity roztrieďujú do tried: 
a)   prechodné rádioaktívne odpady, ktorých aktivita počas skladovania poklesne pod limitnú 

hodnotu určenú na ich uvedenie do životného prostredia, 
b)   nízkoaktívne a strednoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých aktivita je vyššia ako limitná 

hodnota na ich uvedenie do životného prostredia a ktorých produkované zostatkové teplo 
je nižšie ako 2 kW/m3; členia sa na: 
- krátkodobé rádioaktívne odpady, ktoré po úprave spĺňajú limity a podmienky   

bezpečnej prevádzky pre povrchové úložisko rádioaktívnych odpadov a ktorých 
priemerná hmotnostná aktivita alfa nuklidov je nižšia ako 400 Bq/g, 

- dlhodobé rádioaktívne odpady, ktoré po úprave nespĺňajú limity a podmienky 
bezpečnej prevádzky pre povrchové úložisko rádioaktívnych odpadov alebo ktorých 
priemerná hmotnostná aktivita alfa nuklidov sa rovná 400 Bq/g alebo je vyššia, 

c)   vysokoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých produkované zostatkové teplo sa rovná 2 
kW/m3 alebo je vyššie a tieto odpady nie sú uložiteľné v povrchovom úložisku 
rádioaktívnych odpadov. 
Vysokoaktívny odpad pozostáva predovšetkým z vyhoreného paliva a jadra reaktorov a 

vysokoaktívneho tekutého odpadu vznikajúceho pri prepracovávaní paliva. Tento odpad má 
rádioaktívitu tisíckrát väčšiu ako stredne aktívny odpad. Stredne aktívny odpad predstavuje 
predovšetkým kovové nádrže na palivo, ktoré pôvodne obsahovali uránové palivo pre jadrové 
reaktory, kovové časti reaktorov a chemické zostatky. Stredne aktívne odpady majú väčšinou 
tisíckrát väčšiu rádioaktivitu ako nízko aktívne odpady. Nízko aktívnymi odpadmi sú 
väčšinou veci, ktoré sa dostali do kontaktu s rádioaktívnymi materiálmi (napr. ochranné 
ošatenie a laboratórne zariadenie).  

Uspokojujúcim riešením problému s rádioaktívnym odpadom by bolo jeho úplné 
zničenie. Takýmto riešením je tzv. "transmutácia", tzn. transformácia nebezpečných 
rádionuklidov s dlhou životnosťou na rádionuklidy s krátkou životnosťou a následne na 
nerádioaktívnu látku. Transmutácia, teda konverzia odpadu na krátkodobejšie izotopy 
nezaručuje finálnu redukciu celkového množstva odpadu.  

V päťdesiatych rokoch 19.storočia jadrový priemysel USA uvoľnil jadrový odpad s 
rádioaktivitou len niekoľko sto curie. V roku 1990 na svete existovalo 84 000 ton vyhoreného 
jadrového paliva, čo je dvojnásobok množstva z roku 1985 a dvadsaťnásobok z roku 1970. Na 
svete sa doteraz nazhromaždilo viac ako 200 000 ton rádioaktívneho odpadu a vyhoreného 
jadrového paliva a oficiálny predpoklad Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na 
polovicu budúceho storočia je 450 000 ton.  
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Rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracovisko 

Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na ktorom sa uskutočňuje lekárske 
ožiarenie. Sú to špeciálne pracoviská v zdravotníckych zariadeniach (rtg pracoviská, 
ožiarovne, tomografia ai.), kde sa vykonávajú terapeutické aplikácie rádionuklidov formou 
ústavnej alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. O každom lekárskom ožiarení sa vedie 
záznam umožňujúci posúdenie veľkosti ožiarenia vyšetrovanej alebo liečenej osoby. Pri 
rádiodiagnostických vyšetreniach sa zaznamenávajú vstupné dávky alebo podklady na ich 
odhad, pri rádioterapeutickom ožiarení dávka v terčovom objeme, povrchová dávka a časový 
sled ožarovania, v nukleárnej medicíne špecifikácia podaného rádionuklidu, jeho aplikačná 
forma a aktivita. 

Tieto pracoviská sa vybavujú osobnými ochrannými prostriedkami pracovnými 
pomôckami pre radiačnú ochranu vyšetrovaných a liečených osôb a tiež osôb, ktoré  tieto 
osoby dobrovoľne ošetrujú.  

Základné požiadavky na rádiologické pracoviská sú nasledovné: 
Stacionárne röntgenové zariadenia pre rádiodiagnostiku sa umiestňujú do samostatných 

vyšetrovní a obsluhujú sa z obsluhovní s výnimkou röntgenových zariadení, ktorých 
konštrukcia alebo účel používania vylučujú prekročenie limitov ožiarenia. V prípade 
röntgenových zariadení pre rádiodiagnostiku, ktoré je nevyhnutné ovládať priamo z 
vyšetrovne, sa vo vyšetrovni inštalujú, ak je to potrebné, pevné alebo posuvné ochranné 
zásteny, ktoré zabezpečia neprekročenie limitov ožiarenia. 

Zariadenia, ktoré obsahujú rádioaktívne žiariče, röntgenové prístroje a ďalšie generátory 
ionizujúceho žiarenia pre rádioterapiu sa umiestňujú do samostatných ožarovní a obsluhujú sa 
z chránených obsluhovní. Pri vstupe do ožarovne alebo vyšetrovne musí byť signalizačné 
zariadenie, ktoré signalizuje aktívnu činnosť zdroja ionizujúceho žiarenia. 

Vyšetrovne alebo ožarovne musia byť vybavené akustickým dorozumievacím zariadením 
a zariadením na vizuálne sledovanie človeka počas vyšetrenia alebo terapie. 
Vstupné dvere do ožarovne pre rádioterapiu musia byť vybavené kontaktným spínačom, ktorý 
zabezpečí núdzové vypnutie generátora ionizujúceho žiarenia alebo zasunutie rádioaktívneho 
žiariča do ožarovacej hlavice alebo ochranného tieniaceho krytu v prípade otvorenia dverí do 
ožarovne a zabráni jeho opätovnému automatickému uvedeniu do prevádzky po zatvorení 
dverí. Vo vnútri ožarovne musí byť minimálne jeden zreteľne označený núdzový spínač, 
ktorý umožní núdzové vypnutie generátora ionizujúceho žiarenia alebo zasunutie 
rádioaktívneho žiariča do ožarovacej hlavice alebo ochranného tieniaceho krytu. Ak je v 
ožarovni umiestnené zariadenie pre rádioterapiu s uzavretým rádioaktívnym žiaričom, musí 
byť vo vnútri ožarovne umiestnený samostatný signálny dozimetrický prístroj s akustickou 
signalizáciou prítomnosti ionizujúceho žiarenia, nezávislý na napájaní z elektrickej siete. 

Tieniace účinky stien, podlahy, stropu a vstupných dverí do vyšetrovne alebo ožarovne 
musia zabezpečiť ochranu osôb v miestnostiach priľahlých k týmto priestorom tak, aby v nich 
neboli prekročené prípustné limity ožiarenia a tieto miestnosti nemuseli byť zaradené do 
kontrolovaného pásma. Stavebný materiál a ochranné tienenie na rádiologických 
pracoviskách musia zabezpečiť ochranu osôb pred primárnym zväzkom ionizujúceho 
žiarenia, rozptýleným žiarením, unikajúcim žiarením z krytov röntgenových žiaričov, 
ožarovacích hlavíc generátorov žiarenia, tieniacich krytov rádioaktívnych žiaričov a pred 
ionizujúcim žiarením produkovaným rádionuklidmi vznikajúcimi aktiváciou vo vzduchu, v 
stavebnom materiále a v konštrukčnom materiále rádiologických zariadení. 

Pri návrhu tienenia na rádiologických pracoviskách sa musí vychádzať z radiačného 
výkonu rádiologických zariadení, druhu a energie  produkovaného ionizujúceho žiarenia, 
celkového prevádzkového zaťaženia zdrojov ionizujúceho žiarenia, smerovanie primárneho 
zväzku žiarenia, rozptýlené a unikajúce žiarenie a dĺžka pobytu osôb v priestoroch priľahlých 
k vyšetrovni alebo ožarovni. 
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Pracoviská pre diagnostiku alebo terapiu rádioaktívnymi látkami metódami nukleárnej 
medicíny musia byť vybavené a upravené tak, aby spĺňali všeobecné požiadavky na 
prevádzku pracovísk s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a rádioaktívne kontaminovanými predmetmi, na uvoľňovanie rádioaktívnych látok 
do životného prostredia a na skladovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívnych odpadov. 
Terapeutická aplikácia rádioaktívnych látok sa vykonáva spravidla na lôžkových oddeleniach 
nukleárnej medicíny. Ambulantná terapeutická aplikácia rádioaktívnych látok sa môže 
vykonávať na pracoviskách nukleárnej medicíny len výnimočne, na základe povolenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 
 

Štátny zdravotný dozor nad ochranou pred žiarením 

Dozor, ktorý vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR v oblasti radiačnej ochrany. 
Odborne usmerňuje ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v jadrových 
zariadeniach a na iných pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Ustanovuje limity 
ožiarenia a podmienky na zneškodňovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov z hľadiska ich 
možného vplyvu na zdravie. Koordinuje činnosť na ochranu zdravia v Slovenskej republike a 
spolupracuje v danej oblasti aj s inými štátmi. Pracoviskom dozoru je Centrum ochrany 
zdravia pred žiarením zriadené na Úrade verejného zdravotníctva SR. 

Úlohou štátneho zdravotného dozoru je: 
- vydávanie povolenia na zriadenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na 

nakladanie so zdrojmi žiarenia (zdravotníctvo, priemysel, veda a výskum, pracoviská s 
výskytom prírodných rádionuklidov apod.), na stavebné a technologické zmeny, na 
prepravu rádioaktívnych žiaričov, odpadov a kontaminovaných zariadení, na vynášanie 
kontaminovaných predmetov, materiálov a zariadení z kontrolovaného pásma a ich ďalšie 
používanie, na výkon monitorovania pre účely hodnotenia expozície osôb a pod. 
(Povolenie vydané štátnym zdravotným dozorom je podmienkou pre vydanie licencie na 
uvedenú činnosť), 

- vyjadrovanie sa k územným plánom, k určeniu pásiem hygienickej ochrany, k zavádzaniu 
nových technologických a pracovných postupov, k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi 

- kontrola dodržiavania ustanovení právnych predpisov v oblasti ochrany pred žiarením, 
kontrola opatrení na ochranu zdravia zamestnancov jadrových zariadení pred účinkami 
žiarenia, kontrola dodržiavania princípov ochrany vrátane princípu ALARA 

- kontrola vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie a záťaž 
obyvateľstva, 

- stanovenie limitov ožiarenia zamestnancov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
aj obyvateľstva 

- stanovenie limitov rádioaktívnych exhalátov a posudzovanie návrhu limitov kvapalných 
výpustí z jadrových zariadení, 

- posudzovanie modelov hodnotenia vplyvu rádioaktívnych výpustí na radiačnú zaťaž 
obyvateľstva 

- schvaľovanie pracovných postupov pre prácu so zdrojmi žiarenia z hľadiska zabezpečenia 
ochrany zdravia, 

- schvaľovanie kontrolovaného pásma, 
- schvaľovanie vnútorných a vonkajších havarijných plánov z hľadiska zabezpečenia 

ochrany zdravia, 
- kontrola odbornej a zdravotnej spôsobilosti personálu z hľadiska zabezpečenia ochrany 

zdravia. 
Štátny zdravotný dozor koordinuje svoju činnosť s Úradom jadrového dozoru.  
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Transport jadrového odpadu 

Doprava (preprava) rádioaktívnych odpadov na miesto určenia. Zabezpečuje sa  najmä 
automobilovou a železničnou dopravou. Pri transporte sú odpady uložené v špeciálnych 
kontajneroch, ktoré okrem funkcie ochrany pred ionizujúcim žiarením majú zabrániť úniku 
rádioaktivity pri dopravnej nehode. 

Základnými požiadavkami pre transport jadrových materiálov sú: 
- transportné postupy musia minimalizovať pravdepodobnosť výskytu nehody, 
- v prípade výskytu nehody nesmie uniknúť rádioaktívny materiál. 

Bezpečnostné pravidlá pre prepravu týchto materiálov vychádzajú z dokumentu IAEA 
(Predpisy pre bezpečnú prepravu rádioaktívnych látok – „Regulations for Safe Transport of 
Radioactive Materials”). Jeho cieľom je ochrana osôb, majetku a životného prostredia pred 
pôsobením žiarenia počas prepravy rádioaktívneho materiálu. Predpisy sa vzťahujú na 
prepravu rádioaktívnych materiálov po zemi, vode a vo vzduchu, a zahŕňajú činnosti a 
podmienky s tým spojené a to: 
- projektovanie, 
- výroba, 
- údržba a opravy balenia, 
- príprava, 
- odoslanie, 
- naloženie, prevoz 
- vyloženie a prijatie na mieste určenia. 

V predpisoch sa uplatňuje stupňovitý prístup k účinnosti pravidiel, ktorý je 
charakterizovaný troma všeobecnými úrovňami záväznosti: 
a)    rutinnými podmienkami transportu (bez nedostatkov), 
b)    normálnymi podmienkami transportu (menšie nedostatky), 
c)    nehodové podmienky transportu. 
 
Triedy laserov 

Pre účely ochrany zdravia sú lasery členené do štyroch skupín označených ako trieda I, 
II, III. a IV. 

Trieda, do ktorej je laser zaradený musí byť s výnimkou I. triedy vyznačená na dobre 
viditeľnom mieste laseru. Ochranné opatrenia sa riadia podľa toho, do akej triedy je laser 
zaradený.  

Lasery I. triedy - lasery s malým výkonom, parametre ich žiarenia neprekračujú najvyššie 
prípustné  hodnoty. Práca s nimi nevyžaduje osobitné opatrenia. Do tejto skupiny patria aj 
lasery s akýmkoľvek výkonom pokiaľ sú konštruované tak, že žiarenie z krytu nevystupuje.  

Lasery II. triedy - emitujú žiarenie s malým výkonom vo viditeľnej oblasti v spojitom 
režime (400-700 nm), ktorých výkon vystupujúceho žiarenia neprekračuje 1mW, avšak 
prekračuje najvyššie prípustné hodnoty (určené pre I. triedu). Náhodilý pohľad do zväzku 
lúčov nemôže spôsobiť poškodenie oka . Mohlo by k nemu dôjsť pri dlhšie trvajúcom 
pohľade do zväzku. Opatrenia na ochrane zdravia majú minimálny  nevyhnutný rozsah.  

Lasery III. triedy – členia sa na dve skupiny.  
Lasery III. a) triedy sú charakterizované tým, že pri náhodnom zásahu ich žiarením 

nedôjde k poškodeniu oka, poškodenie môže však vzniknúť pri pohľade do zväzku lúčov cez 
optický prístroj ako je ďalekohľad. Tieto lasery emitujú žiarenie v spojitom režime vo 
viditeľnej časti spektra, ich výkon neprekračuje 5.10-3 W  a hustota výkonu žiarenia 
neprekračuje hodnotu 2,5 x 10-3 W .cm -2.  

Lasery III. b) triedy emitujú žiarenie, ktoré môže vyvolať poškodenie oka pri náhodnom 
zásahu priamym alebo zrkadlovo odrazeným lúčom. Ich najvyšší výkon neprekračuje limitné 
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hodnoty a nespadajú do I. alebo II. triedy a bez fokusovania zväzku nemôžu prekročiť 
hodnoty určené hygienickým predpisom a tým spôsobiť nebezpečný difúzny odraz.  

Lasery IV. triedy -  emitujú žiarenie, ktoré môže vyvolať poškodenie oka alebo kože aj 
difúzne odrazeným zväzkom lúčov. Tieto lasery presahujú svojim výkonom alebo 
vyžarovanou energiou limitné hodnoty určené pre triedu III. b) a môžu spôsobiť nebezpečný 
difúzny odraz.  

Lasery, ktoré môžu vyžarovať na viacerých vlnových dĺžkach sa zaraďujú do triedy, 
v ktorej je najvyššie riziko poškodenia zdravia. Pri zaraďovaní laserov generujúcich  žiarenie 
v impulznom režime s vysokou frekvenciou impulzov sa vychádza z najvyšších prípustných 
hodnôt a limitných hodnôt uvedených v platnom hygienickom predpise korigovaných 
výpočtom. 

Zo zaradenia laserov do triedy vyplýva sústava opatrení, ktoré musia byť zabezpečené pri 
ich prevádzke. Trieda, do ktorej je laser zaradený, okrem laserov I. triedy musí byť vyznačená 
na štítku umiestnenom na laseri. Nastavenie optických systémov lasera sa musí vykonávať 
tak, aby sa vylúčila expozícia oka žiareniu lasera  s hodnotami vyššími ako sú uvedené 
v predpise na ochranu zdravia. Mikroskopy, ďalekohľady a iné optické prístroje, ktoré sa 
používajú na sledovanie žiarenia lasera sa upravujú tak, aby expozícia oka žiareniu lasera 
neprekračovala najvyššie prípustné hodnoty. Okrytované lasery, zaradené do I. triedy sa 
označia zákazom snímania krytu.  

Lasery II. triedy sa vybavia svetelnou a akustickou signalizáciou chodu, priestory sa 
vyznačia výstražnou tabuľkou a lasery sa zabezpečia pred nežiadúcou manipuláciou, pri 
ktorej by mohlo byť zasiahnuté oko.  

Rovnako sa zabezpečia lasery triedy III. a). Lasery triedy III b) musia byť vybavené 
svetelnou alebo akustickou signalizáciou chodu, priestory v ktorých sa laser nachádza sa 
vyznačia výstražnou tabuľkou a zabezpečia sa pred nežiadúcou manipuláciou. Z miestnosti sa 
musia odstrániť všetky predmety, od ktorých by mohlo dôjsť k neželateľným odrazom lúča, 
povrch stien musí byť matný a okná zakryté. Dráha lúča musí byť vedená mimo úrovne očí 
stojacich alebo sediacich osôb, musí byť vyznačená tak, aby bolo zabránené náhodnému 
vstupu osôb do dráhy lúča. Rovnaké opatrenia platia pre lasery IV. triedy, avšak dráha ich 
lúčov musí byť zakrytovaná a ukončená absorbčným terčom  upraveným tak, aby nemohlo 
dôjsť k zásahu očí osôb ani difúzne odrazeným žiarením. Pri  otvorení krytu lúča musí byť 
prerušený prívod elektrickej energie od zdroja. Ak nie je možné vylúčiť zásah očí osôb 
pracujúcich s lasermi žiarením musí prevádzkovateľ poskytnúť týmto osobám ochranné 
pracovné prostriedky.  

Svetelná alebo akustická signalizácia chodu laserov musí byť v činnosti už pri zapojení 
napájacích zdrojov. Farba signalizačného svetla musí byť viditeľná aj cez ochranné okuliare.  
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu možno signalizáciu chodu riešiť náhradným 
opatrením odsúhlaseným orgánom na ochranu zdravia. Pri použití laserov v stavebníctve sa 
musí vylúčiť nežiadúce pôsobenie lúča vplyvom otrasov zeme, pri zemných prácach apod. 
 
Triedy zdrojov ionizujúceho žiarenia  

Zdroje žiarenia sa členia do dvoch tried.  
Do triedy 1 sa zaraďujú : 

- prístroje a zariadenia obsahujúce uzavreté rádioaktívne žiariče skonštruované tak, že 
príkon dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m 
od povrchu prístroja a zariadenia je menší ako 1 µSv.h-1, 

- obrazovky a elektrické prístroje, pri prevádzke ktorých urýchľujúci potenciál neprekračuje 
30 kV a generátory žiarenia skonštruované tak, že príkon dávkového ekvivalentu na 
ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu generátora je počas 
bežnej prevádzky menší ako 1 µSv.h-1, 
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- rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity a 
súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity je menší  ako jeden, 

- rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 
uvedených a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných aktivít 
je menší ako jeden, 

-  etalónové uzavreté rádioaktívne žiariče používané na kalibráciu, ktoré spĺňajú podmienky 
uvedené v písm. c) alebo d). 
Do triedy 2 sa zaraďujú : 

- rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklid, ktorého podiel aktivity a hodnoty aktivity a 
súčasne podiel hmotnostnej aktivity a hodnoty hmotnostnej aktivity je väčší ako jeden a 
menší ako desať, 

- rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 
uvedených a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných aktivít 
uvedených je väčší ako jeden a menší ako desať 

- generátory ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú zaradené do triedy 1 a skonštruované tak, že 
príkon č. 1 je menší ako jeden, 

- rádioaktívne látky obsahujúce rádionuklidy, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít 
uvedených a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt hmotnostných aktivít 
je menší ako jeden, 

- etalónové uzavreté rádioaktívne žiariče používané na kalibráciu, ktoré spĺňajú podmienky 
uvedené v písm. c) alebo d). 

 
Ultrafialové žiarenie (UV) 

Žiarenie so spektrálnou oblasťou vlnových dĺžok od 100 do 400 nm (označuje sa UV). 
UV žiarenie hraničí svojou vlnovou dĺžkou s ionizujúcim žiarením. Žiarenie kratšie ako 200 
nm sa šíri len vo vákuu. Vo vzduchu je absorbované a nastáva interakcia s molekulami 
kyslíka, pričom vzniká ozón. Z týchto dôvodov sú UV zdroje tejto spektrálnej oblasti aj 
zdrojmi ozónu. UV žiarenie sa podľa vlnovej dĺžky člení na tri vlnové pásma: 
- dlhovlnné - UV A - s vlnovou dĺžkou 315 – 400 nm, 
- strednovlnné - UV B - s vlnovou dĺžkou 280 - 315 nm, 
- krátkovlnné - UV C - s vlnovou dĺžkou 200 - 280 nm . 

Na pracoviskách je zdrojom UV žiarenia najčastejšie elektrický oblúk pri zváraní kovov. 
Najvýdatnejším zdrojom UV je plazmový horák, ktorý produkuje plazmu s teplotou až 50 000 
° K. Ďalším zdrojom UV žiarenia sú xenónové a ortuťové UV výbojky. Používajú sa na 
liečebné a kozmetické účely, na svetelné efekty, fotochemické reakcie, priestorovú 
dezinfekciu, v tlačiarňach na niektoré reprodukčné techniky ai. Malé množstvo UV žiarenia je 
prítomné aj v spektre niektorých typov halogénových žiaroviek a kyslíkovo-acetylénového a 
kyslíkovo-vodíkového plameňa používaného na zváranie kovov. 

UV žiarenie vzniká aj pri niektorých chemických syntézach a analýzach, ožarovaní 
(sterilizácii) potravín, pri výrobe vitamínov, v lekárskej diagnostike a liečbe. Umelé zdroje 
v oblasti UV-C sa používajú na ničenie choroboplodných zárodkov v laboratóriách a 
priestoroch určených na prácu za aseptických podmienok, na sterilizáciu vzduchu, kvapalín i 
povrchov pevných látok. UV žiarenie ako prirodzená súčasť slnečného žiarenia priaznivo 
ovplyvňuje niektoré reakcie nervovej sústavy človeka, zvyšuje odolnosť na telesnú záťaž a je 
potrebné pre tvorbu vitamínu D. V životnom a pracovnom prostredí najmä krátkovlnná časť 
spektra UV je faktorom, ktorý môže negatívne ovplyvniť zdravie pri práci. 
Biologické účinky UV sú závislé na vlnovej dĺžke. UV nepreniká do väčšej hĺbky, a preto 
najviac ohrozenými orgánmi sú koža, očné spojivky, rohovka a šošovka. Účinky žiarenia na 
kožu sú známe ako slnečná dermatitída. Dlhotrvajúce pôsobenie UV žiarenia spôsobuje 
starnutie pokožky (fotoaging). UV je karcinogén avšak v pracovnom prostredí pri primeranej 
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ochrane kože je karcinogénne riziko málo pravdepodobné. Pôsobenie UV žiarenia na oko 
môže mať negatívne následky. Po čase latencie (30 minút až 24 hodín) vzniká zápal spojiviek 
a rohovky, zápal viečok a mihalníc. Príznaky odznejú do 48 hodín bez trvalých následkov. 
Najčastejšou príčinou ožiarenia očí a vzniku fotoelektrickej oftalmie je zváranie. Biologicky 
je veľmi aktívne, vyznačuje sa germicídnou schopnosťou najmä pri vlnovej dĺžke 265nm 
(baktericídne žiarenie).  

Najvyššie prípustné hodnoty ultrafialového žiarenia pre zamestnancov a obyvateľstvo sú 
nasledovné: 
a) v spektrálnej oblasti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožiarenia kratšiu ako 1000 s je dávka 

ožiarenia oka Hp=10 kJ.m
-2, 

b)  v spektrálnej oblasti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožiarenia dlhšiu ako 1000 s počas 8 
hodín, resp. počas pracovnej smeny je intenzita ožiarenia oka Ep=10 W.m

-2 
, 

c) v spektrálnej oblasti 180 nm až 400 nm je účinná dávka ožiarenia oka alebo nechránenej 
kože monochromatickým zdrojom Heff,max =  30 J.m

-2 

   Heff = t . Eeff 
kde t  je  doba expozície (s), 
Eeff účinná intenzita ožiarenia (W.m

-2), určená zo vzťahu  Eeff = E� . S�l 
kde E� je spektrálna intenzita ožiarenia (W.m

-2
), S� pomerné spektrálne rozloženie 

žiarenia vzťahované k monochromatickému zdroju s vlnovou dĺžkou žiarenia 270 nm 
vlnová dĺžka; pre hodnoty �, ktoré nie sú uvedené v príslušnej legislatívnej úprave, 
možno hodnoty S�l určiť lineárnou interpoláciou, 

d) v spektrálnej oblasti 180 nm až 400 nm pre širokopásmové zdroje ultrafialového žiarenia 
alebo pre zdroje vyžarujúce vo viacerých vlnových dĺžkach, je najvyššia prípustná účinná 
dávka ožiarenia dopadajúca na oko alebo najvyššia prípustná účinná dávka ožiarenia 
nechránenej kože Heff,max = 30 J.m

-2
. Účinná intenzita ožiarenia Eeff sa v tomto prípade 

určí podľa vzťahu 

   
( )∑ ⋅⋅=

=

n

i
iiieff SEE

1
,, λΔλλ

 
kde Eλi  je interval vlnovej dĺžky v nm.  
Najvyššia prípustná hodnota ultrafialového žiarenia zo žiaričov určených na ošetrovanie 

pokožky v domácnosti a v zariadeniach služieb verejnosti ako sú soláriá, kozmetické salóny a 
podobne sa posudzuje podľa platnej právnej úpravy 

Expozícia UV sa hodnotí podľa množstva UV žiarenia v jouloch, ktorým bola ožiarená 
jednotková plocha (J.m-2 ).  

Charakteristickou veličinou je aj krivka účinnosti žiarenia tzn. spektrálny priebeh 
pomernej účinnosti Sλ, ktorý slúži na odhad rizika akútnych biologických účinkov UV 
žiarenia na oči a kožu. Na hodnotenie zdrojov UV žiarenia sa používa krivka účinnosti 
ACGIH/ICNIRP, odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou. 

Meranie UV pozostáva z určenia intenzity ožiarenia tzn. ožiarenosti, čo je podiel 
žiarivého toku dopadajúceho na elementárnu plochu s daným bodom a veľkosťou:  
                                    E = dΦ / dA    (W/m2) 

Keďže účinok UV závisí od intenzity a dĺžky pôsobenia, vyjadruje sa ako dávka (J.cm-2). 
V kožnom lekárstve sa používa biologicky odvodená jednotka tzv. minimálna erytémová 
dávka (MED). 

Nežiadúce expozície očí a kože majú byť buď úplne vylúčené alebo obmedzené na 
minimum. Najúčinnejším prostriedkom ochrany pre UV je zakrytie jeho zdrojov, ktoré musia 
byť tienené v bezprostrednej blízkosti zdroja. Ochranný plášť zdroja musí byť zabezpečený 
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tak, aby sa dal sňať iba pri vypnutom prúde a vybitých kondenzátoroch. Ak nie je zakrytie 
zdroja  z technologických dôvodov možné, musia byť zamestnanci chránení vhodným 
odevom, rukavicami, okuliarami, alebo celotvárovým ochranným štítom so sklami 
neprepúšťajúcimi UV žiarenie. Pokožku najmä na tvári je potrebné chrániť špeciálnymi 
ochrannými krémami s UV filtrom. Zdroje UV, ktorých zapnutie nemožno kontrolovať 
zrakom, musia byť vybavené optickou signalizáciou chodu. U zdrojov emitujúcich 
krátkovlnné UV je potrebné predpokladať tvorbu ozónu.  
 
Úrad jadrového dozoru 

Úrad, ktorý zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových 
zariadení vrátane dozoru nad zaobchádzaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným 
jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi. 
Zabezpečuje posudzovanie programových zámerov v oblasti využitia jadrovej energie a 
posudzovanie kvality vybraných zariadení a prístrojov  jadrovej techniky. Zabezpečuje 
záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení a zaobchádzania s jadrovými materiálmi. 

Je nezávislým štátnym dozorným orgánom a ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva 
v oblasti svojej pôsobnosti legislatívnu činnosť a stanovuje záväzné kritériá (zák. NR SR č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie). 

Dozornými funkciami úradu sú najmä:  
- vytvárať normatívne dokumenty a vyhlášky, 
- vydávať licencie organizáciám, vybranému personálu a používateľom jadrových 

materiálov, 
- vykonávať inšpekcie jadrových zariadení v organizáciách a u používateľov jadrových 

materiálov, sledovať a hodnotiť bezpečnostnú dokumentáciu jadrových zariadení v SR. 
V rámci výkonu inšpekcií nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení úrad najmä: 

- vykonáva kontroly pracovísk, prevádzok a objektov jadrových zariadení a pritom 
kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z Atómového zákona a predpisov 
vydaných na jeho základe, prevádzkových predpisov, dodržiavanie limitov a podmienok 
bezpečnej prevádzky, systémov zabezpečovania kvality ako aj povinnosti vyplývajúce z 
rozhodnutí, opatrení a príkazov vydaných podľa Atómového zákona, 

- kontroluje dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná v oblastiach upravujúcich požiadavky na jadrovú 
bezpečnosť, nakladanie s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi z jadrových 
zariadení a úpravu pre ukladanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, nakladanie s 
vyhorelým jadrovým palivom, vrátane vedenia evidencie a kontroly, 

- zisťuje príčiny a následky havárií, nehôd a vybraných porúch, a v prípade vyšetrovania 
nehody alebo havárie iným orgánom zúčastňuje sa na tomto vyšetrovaní ako 
neopomenuteľný orgán, 

- kontroluje vykonávanie povinných prehliadok, skúšok, prevádzkových kontrol a skúšok 
vybraných zariadení v jadrových zariadeniach, 

- nariaďuje odstránenie nedostatkov ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť, 
- hodnotí jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení nezávisle od prevádzkovateľa, 
-  kontroluje obsah a precvičovanie havarijných plánov.  

Úrad jadrového spolupracuje s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). 
Ďalej spolupracuje s Agentúrou pre atómovú energiu pri Organizácii pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA), Európskou komisiou a krajinami Európskej únie 
Zástupcovia ÚJD sa pravidelne zúčastňujú stretnutí vedúcich predstaviteľov jadrových 
dozorov Európy za účasti zástupcov Európskej únie (CONCERT), zasadnutí skupiny pre 
bezpečnosť európskych jadrových zariadení (ENIS-G) a pracovnej skupiny štátnych dozorov 
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(NRWG) s cieľom konzultovať  hodnotenie úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 
v Európe. 
 
Veličiny charakterizujúce ionizujúce žiarenie 

Veličiny charakterizujúce ionizujúce žiarenie aktuálne v oblasti radiačnej ochrany sú.  
-     absorbovaná dávka (D): 
       D = d /dm  (Gy), kde d je stredná odovzdaná energia elementu ožiarenej látky, dm  

hmotnosť elementu ožiarenej látky, 
- stredná absorbovaná dávka v orgáne alebo tkanive (DT) je rovná pomeru odovzdanej 

energie tkanivu alebo orgánu a hmotnosti tkaniva alebo orgánu. 
- gray (Gy) - názov pre jednotku absorbovanej dávky, 1 Gray sa rovná 1 joule na kilogram, 
- aktivita (A):  A = dN/dt, kde A je aktivita určitého množstva rádionuklidu v určitom 

energetickom stave v danom čase; je to podiel stredného počtu samovoľných 
rádioaktívnych premien z daného energetického stavu v určitom množstve rádionuklidu za 
krátku dobu dt, a tejto doby, kde dN je očakávaný počet spontánnych jadrových premien 
daného energetického stavu za časový interval t. Jednotkou je Becquerel (Bq). Jeden 
becquerel sa rovná jednej rádioaktívnej premene za jednu sekundu - 1Bq = 1s-1 

- ekvivalentná dávka HT - priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo orgáne vynásobená 
príslušným radiačným váhovým faktorom. Radiačný váhový faktor wR vyjadruje 
rozdielny biologický účinok jednotlivých druhov ionizujúceho žiarenia. Ekvivalentná 
dávka v tkanive alebo orgáne T sa stanoví: 

∑ ⋅=
R

TRRT DwH (Sv), 

kde DTR je priemerná absorbovaná dávka v tkanive T zo žiarenia R a wR je radiačný 
váhový faktor. 

-   efektívna dávka E - súčtom ekvivalentných dávok HT vo všetkých orgánoch alebo 
tkanivách vynásobených príslušným tkanivovým váhovým faktorom wT, ktorého 
hodnoty sú uvedené v tabuľke príslušnej legislatívnej úpravy. Efektívna dávka E sa 
vypočíta takto :  

∑ ⋅=
T

TT HwE (Sv), 

sievert (Sv) - názov pre jednotku ekvivalentnej dávky alebo efektívnej dávky. 1 sievert sa 
rovná 1 joule na kilogram. 

- kolektívna efektívna, resp. ekvivalentná dávka S – používa sa na účely kvantifikácie 
ožiarenia skupín obyvateľstva. Je to súčet efektívnych, resp. ekvivalentných dávok 
všetkých jednotlivcov v určitej skupine. Udáva sa v manSv. 

- úväzok ekvivalentnej dávky H(τ) je časový integrál ekvivalentnej dávky v orgáne alebo 
tkanive T za čas t od príjmu rádionuklidu. 

- úväzok efektívnej dávky E(τ) - časový integrál efektívnej dávky za čas t od príjmu 
rádionuklidu. Pre výpočet úväzku efektívnej alebo ekvivalentnej dávky sa u osôb starších 
ako 18 rokov počíta s obdobím 50 rokov (t=50, H(50), E(50)) a u osôb mladších ako 18 
rokov s obdobím 70 rokov (t=70, H(70), E(70)) od príjmu rádionuklidov, ak nie je 
uvedené inak. 

- dávkový ekvivalent H - definovaný ako súčin absorbovanej dávky v danom bode tkaniva a 
faktora kvality Q, 

- osobný dávkový ekvivalent Hp(d) - dávkový ekvivalent v danom bode pod povrchom tela v 
hĺbke tkaniva d, 

- index hmotnostnej aktivity I - váhovaný súčet hmotnostnej aktivity Ra-226, hmotnostnej 
aktivity Th-228 a hmotnostnej aktivity K-40, určený vzťahom: 

 I = aRa/(300 Bq.kg-1) +aTh/(200 Bq.kg-1) +aK/(3000 Bq.kg-1) 
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- ekvivalentná objemová aktivita radónu aekv - vážený súčet objemovej aktivity a1 polónia 
218, objemovej aktivity a2 olova 214 a objemovej aktivity a3 bizmutu 214 určený 
vzťahom aekv = 0,106.a1 + 0,513.a2 + 0,381.a3, 

- príjem - aktivita rádionuklidu prijatá do ľudského organizmu z prostredia, obvykle 
požitím alebo vdýchnutím, 

- konverzný faktor príjmu - koeficient udávajúci efektívnu dávku pripadajúcu na jednotkový 
príjem, 

 
Viditeľné žiarenie  

Elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 do 770 nm. Zdroje svetla vysielajú 
viditeľné žiarenie s intenzitou rozloženou podľa jednotlivých vlnových dĺžok svetla. Zdrojom 
viditeľného žiarenia je najmä slnko. V pracovnom prostredí je aktuálna najmä expozícia 
slnečným viditeľným žiarením expozícia slnkom pri práci vonku, umelými osvetľovacími 
zdrojmi, resp. elektrickým oblúkom pri zváraní. Expozícia nadmerným intenzívnym spravidla 
odrazeným viditeľným žiarením sa vyskytuje pri práci zriedka. Môže k nej dôjsť ak je 
používaný bodový zdroj svetla s vysokou výkonovou hustotou vo zväzku . 

Viditeľné svetlo môže mať nepriaznivé účinky na oko pri vysokej intenzite svetla a pri 
dlhodobom pôsobení. Účinok na oko je spektrálne závislý a maximum účinku je v modrej 
oblasti. Riziko poškodenia sietnice je vysoké pri fokusovaní svetla. Ochranu oka možno 
zabezpečiť vhodnými ochrannými okuliarami, ktoré znížia intenzitu žiarenia vstupujúceho do 
oka pod úroveň najvyšších prípustných hodnôt.  

Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje optického žiarenia je povinný 
zabezpečiť opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu 
zamestnancov škodlivým zložkám optického žiarenia na úroveň limitu. Ku škodlivým 
zložkám optického žiarenia patrí aj modrá zložka viditeľného žiarenia  
 
Zásady pri práci s otvorenými žiaričmi 

Pri práci s otvorenými žiaričmi je zamestnanec vystavený riziku vnútornej kontaminácie, 
pred ktorou musí byť chránený. Pre ochranu pred vnútornou kontamináciou sú aktuálne najmä 
nasledovné zásady:  
- pracovať s čo najnižšou aktivitou rádioaktívnej látky, 
- obmedzovať rozptyl rádioaktívneho materiálu používaním aspoň dvoch ochranných 

bariér, 
- dôsledne dodržiavať schválený režim práce, používať osobné ochranné prostriedky 

(ochranný odev, rukavice, okuliare, ochranné štíty a pod. ).  
K zásadám prevencie vnútornej kontaminácie patrí zákaz fajčenia, jedenia, pitia a 

používania kozmetických prípravkov v priestoroch, kde sa nachádzajú rádioaktívne žiariče. Je 
potrebné rešpektovať zásadu, že ak sa zistí povrchová kontaminácia pracovných povrchov, 
odevu či tela zamestnanca  predpokladá sa aj možnosť vzniku vnútornej kontaminácie. 
Čistenie a dekontaminácia pracovných priestorov je preto základom správnych pracovných 
postupov a prevencie vnútornej kontaminácie. 

Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová rádioaktívna 
kontaminácia trvalo udržiavať na čo najnižšej úrovni, pričom jej úroveň nesmie prekročiť 
najvyššie prípustné hodnoty. Počas prevádzky pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa 
vykonáva dekontaminácia tak, aby sa zabezpečila najnižšia možná úroveň povrchovej 
rádioaktívnej kontaminácie. Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môže byť zrušené až 
po odstránení všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a po dekontaminácii pracoviska. 

Otvorené rádioaktívne žiariče sa nesmú brať do rúk a roztoky s týmito žiaričmi sa nesmú 
pipetovať ústami. Činnosti, pri ktorých môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok do ovzdušia, 
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sa vykonávajú v uzavretých priestoroch (napr. v digestore, hermetickom boxe). Pri nakladaní 
s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi sa používajú zodpovedajúce osobné ochranné pracovné 
prostriedky, ako sú tieniace plášte, zástery, okuliare, rukavice, a zodpovedajúce ochranné 
pomôcky, ako sú pinzety, kliešte, tieniace ochranné obaly, kontajnery a podobne.  

Na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi II. a III. kategórie sa zriaďuje 
samostatný kanalizačný rozvod pre rádioaktívne odpadové vody z pracoviska napojený na 
samostatnú záchytnú nádrž. 
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XXV. Havarijná prevencia 
 
 
Bezpečnostná správa 

Súhrn dokumentácie obsahujúci informácie o podniku, jeho umiestnení a činnosti, 
organizácii a riadiacom systéme vzhľadom na prevenciu havárií, opis okolia podniku 
a životného prostredia, opis zariadení a súpis nebezpečných látok prítomných v podniku, 
identifikáciu a analýzu rizík havárií, ich hodnotenie a preventívne opatrenia, opatrenia 
týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov ako aj 
potrebnú mapovú dokumentáciu. Určená je nielen pre vlastnú riadiacu činnosť 
prevádzkovateľa, ale tiež pre výkon činnosti príslušných orgánov (štátneho dozoru, územného 
plánovania apod.), ako aj na účely informovania verejnosti. 
 
Disperzný model 

Ako odpoveď na mnohé havarijné úniky látok boli vytvorené rôznorodé matematické 
modely, ktoré umožňujú odhadnúť prípadné následky takýchto udalostí a na ich základe 
rýchlo a primerane reagovať na vzniknutú situáciu. Jedným z nich je disperzný model, 
ktorý popisuje transport látky vzduchom z miesta havárie do okolia.  

Keď sa po havárii v priebehu niekoľkých sekúnd dostane oblak uniknutej látky do 
atmosféry, jeho hustota je podobná vzduchu. Vplyvom vetra sa začína pohybovať v jeho 
smere približne rovnakou rýchlosťou a v dôsledku pohybu sa povrch oblaku zmiešava so 
vzduchom a dochádza k zriedeniu výparov (difúzia). S postupujúcim zmiešavaním 
s uniknutou látkou sa zväčšuje objem kontaminovaného vzduchu. Proces pohybu (transport) 
a difúzie výparov sa súhrnne označuje ako atmosferická disperzia. 

Oblak pár uniknutej látky (tzv. plume) unášaný v smere vetra sa vplyvom zmiešavania 
s okolitým vzduchom rozpína. Koncentrácia látky v jednotlivých častiach oblaku je rôzna. 
V dôsledku zmiešavania so vzduchom sa postupne znižuje, ale v centrálnej časti – jadre – 
zostáva po nejakú dobu pomerne vysoká. Iba určitá časť oblaku teda môže spôsobiť zdravotné 
ťažkosti jednotlivcom nachádzajúcim sa v danej oblasti. 

V modeloch popisujúcich tvorbu plume sa zvyčajne zakresľujú  vrstevnice, resp. čiary 
oddeľujúce od seba časti oblaku s rôznou koncentráciou. V smere od zdroja znečistenia každá 
vrstevnica predstavuje nižšiu dávku  látky. Oblasť medzi dvoma čiarami sa však nevyznačuje 
rovnakou koncentráciou látky v nej, vrstevnice predstavujú len hraničné hodnoty koncentrácie 
látky, ktoré sa dosiahnu po ich prekročení. Najvnútornejšia vrstevnica uzatvára oblasť 
s najvyššou koncentráciou. 

Typický pre plume je oválny tvar, resp. tvar cigary. Jeho aktuálny tvar sa však mení 
v závislosti od zdroja, typu úniku a atmosferických podmienok (smer a rýchlosť vetra, 
atmosferická stabilita, výška zmiešavacej vrstvy).  

Atmosferický disperzný model popisuje rozptyľovanie sa oblaku  uniknutej látky vo 
vzduchu, čím umožňuje určiť potenciálne následky takejto udalosti. Údaje získané týmto 
spôsobom však nemôžu byť jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje stanovenie ohrozených 
oblastí a prijatie potrebných opatrení. Model totiž len približne stanovuje predpokladané 
vzdialenosti a dobu rozptylu, a to pri konštantnej rýchlosti a smere vetra. 

V skutočnosti sú však takéto podmienky veľmi zriedkavé. Smer vetra sa zvyčajne často 
mení, jeho dráha býva kľukatá a vytvára meandre, čo znamená, že ohrozená je podstatne 
väčšia oblasť. Na základe praktických skúšok sa zistilo, že prevažná časť meandrov zasahuje 
plochu 20 - 30° po oboch stranách vypočítaného plume. Tým je vymedzená oblasť 
vyžadujúca príslušné opatrenia na ochranu života a zdravia obyvateľov. 
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Dominový efekt 

Reťazec havárií, kedy havarijný dej (požiar, explózia apod.) môže poškodiť susediace 
zariadenia (potrubia, nádrže, reaktory apod.) následkom čoho môže dôjsť ku vzniku ďalších 
havarijných prejavov. Ak tieto zariadenia  obsahujú nebezpečnú látku, ich poškodenie môže 
iniciovať novú explóziu, únik látky, resp. požiar. 

 
Dopad havárie 

Reálny, prognózou stanovený rozsah prejavu havárie. Môže ísť o dosah zamorenia pre 
určenú toxickú koncentráciu, dosah pásom ohrozenia vzdušnou rázovou vlnou alebo dosah 
pôsobenia tepelnej radiácie pre určenú dobu expozície a ďalšie. 
 
Eskalácia havárie 

Priebeh havárie, kedy v dôsledku dominového efektu (→ Dominový efekt) dochádza 
k podstatnému nárastu havarijných prejavov a ich prerastania do katastrofického až 
nezvládnuteľného priebehu. Na to sa viaže aj časový priebeh, kedy eskalovaná havária v praxi 
môže trvať až niekoľko desiatok hodín a pozostáva z radu rozličných havarijných prejavov. 
 
Evakuácia (pri havárii) 

 Z dôvodu ochrany života a zdravia osôb ohrozených pri havárií je často nevyhnutné 
evakuovať zamestnancov podniku, pri závažnejších haváriách aj obyvateľov  priľahlých 
oblastí.  

Prvým krokom celého procesu je plánovanie evakuácie. Na začiatku preto treba 
identifikovať situácie a podmienky, za ktorých je evakuácia nevyhnutná a určiť kritériá pre 
preventívnu evakuáciu z jednotlivých častí vymedzeného evakuovaného priestoru. Aby sa 
zabezpečil plynulý priebeh evakuácie, určia sa zamestnanci zodpovední za jej riadenie 
a vytvorí sa systém varovania a pokynov pre osadenstvo zasiahnutých častí a priestorov, 
vrátane pokynov na opustenie budov v optimálnom časovom rozpätí a určenia prostriedkov 
nevyhnutných na organizáciu evakuácie. 

Zamestnávateľ musí informovať všetkých zamestnancov o možných ohrozeniach 
a o prijatých ochranných opatreniach. Taktiež musí zabezpečiť ich vyškolenie odborne 
spôsobilými osobami, aby po vydaní pokynov na evakuáciu boli schopní okamžite zastaviť 
svoju prácu, koordinovane opustiť pracovisko a odísť do bezpečia. Spracovať treba aj 
špecifické evakuačné postupy, zamerať sa napr. na osoby s telesným postihnutím alebo osoby 
nehovoriace dobre po slovensky, ktoré by mohli mať problémy pri evakuácii. 

Výcvik ohľadne evakuácie prebieha buď pravidelne v určitých intervaloch, pri prijatí 
nových zamestnancov, pri zavedení nových výrobných postupov, zariadenia, zmene procesov 
alebo ak  sa ukáže, že doterajší výcvik bol nedostatočný. 

Systém inštrukcií a postupov pre evakuáciu sa musí podľa potreby aktualizovať. V rámci 
primeranej reakcie na haváriu je vhodné udržiavať kontakty s príslušnými zdravotníckymi a  
záchrannými pracoviskami a zmluvne dohodnúť spoluprácu s externými subjektami 
(organizáciami, zariadeniami) pre prípad vonkajšej pomoci. 

Evakuačné cesty a východy musia byť zreteľne označené s nainštalovaným núdzovým 
osvetlením. Pri plánovaní evakuácie sa pripravia mapové a obrazové podklady pre evakuáciu, 
vyberú sa primárne a sekundárne únikové cesty pre jednotlivé evakuované priestory (stavby, 
bloky, názvy výrobní, havarijné sektory) a stanovia sa alternatívne únikové cesty. 

Je potrebné zabezpečiť, aby evakuačné cesty boli dostatočne široké pre daný počet 
zamestnancov v podniku, čisté a nezatarasené.  
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Únikové cesty pre prípad havárie je vhodné označiť značkami, ktoré dostatočne dlho 
svietia po tom, čo ostávajú bez osvetlenia. Týmito značkami sa označujú cesty, schody, dvere, 
vráta a všetko ostatné, čo v prípade nebezpečenstva ukazuje ohrozeným osobám, ako sa môžu 
dostať do bezpečného priestoru alebo na voľné priestranstvo. Značky musia tvoriť ucelený 
systém. Svietivosť značiek (hustota a hrúbka svietiacej vrstvy) aj trvanie ich viditeľnosti sa 
majú zvoliť tak, aby značky svietili v tme približne 10 hodín. Dlhý dosvit je potrebný aj pri 
výpadkoch elektrického prúdu v podzemných priestoroch, pivniciach, miestnostiach bez 
okien.  

Pri haváriách s následkom  požiaru, keď sa poškodia náhradné zdroje elektrického prúdu, 
môže tiež vzniknúť núdzový stav. Ľudia v zadymených priestoroch strácajú orientáciu. Je 
dôležité, aby značky boli umiestnené v blízkosti podlahy alebo priamo na nej, lebo dym sa šíri 
zhora. Značky vo výške očí možno vtedy len ťažko zbadať alebo sa nedajú vôbec rozoznať.  

Po zhromaždení zamestnancov na určenom mieste sa vykonáva ich sčítanie. Treba 
pamätať aj na osoby, ktoré v podniku nepracujú, ale sa v ňom nachádzali pri vzniku havárie. 
Pre prípad rozšírenia havárie sa pripravia postupy ďalšej evakuácie, resp. sa zabezpečí sa 
doprava pracovníkov.  

 
Havária 

Nežiadúca mimoriadna (neplánovaná), čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo 
a priestorovo ohraničená udalosť (sled udalostí), ktorá vznikla alebo jej vznik 
bezprostredne hrozí v súvislosti s prevádzkou technických zariadení (výrobno-technických, 
prevádzkových  ai.) a ktorá v dôsledku vzniku ničivých faktorov vedie ku strate života, 
poškodeniu alebo ohrozeniu zdravia ľudí, živých organizmov alebo životného prostredia 
alebo ku škode na majetkových hodnotách. Osobitným druhom havárie je udalosť súvisiaca 
s výrobou, použitím, skladovaním, zneškodňovaním alebo prepravou nebezpečných látok, pri 
ktorej dôjde k ich úniku. 

Osobitne nebezpečné sú závažné priemyselné havárie (→ Závažná priemyselná havária), 
pri ktorých môže byť zasiahnutá veľká plocha, havária môže mať dlhé trvanie (môže to byť až 
niekoľko dní), je veľká pravdepodobnosť dominového efektu a zvyčajne je potrebná aj 
evakuácia obyvateľov.  

Rozvoj chemického priemyslu priniesol aj nárast priemyselných havárií. Veľké havárie, 
ktoré spôsobili mnohé straty na životoch a veľké materiálne škody, neskôr podnietili prijatie 
legislatívy na prevenciu podobných udalostí.  

V roku 1974 vo Flixborough (Veľká Británia) obrovská explózia a požiar spôsobili smrť 
28 ľudí, početné zranenia pracovníkov a úplné zničenie zariadenia. Nehoda ovplyvnila aj 
susednú oceliareň, kde došlo k poškodeniu chladiaceho systému, čo viedlo k ďalšej závažnej 
havárií. 

 V roku 1976 v Sevese (Taliansko) v chemickom závode na výrobu pesticídov 
a herbicídov unikol z reaktora oblak výparov obsahujúci TCDD (tetrachlorodibenzo-p-dioxín) 
a kontaminoval veľkú oblasť okolo závodu. Viac ako 600 ľudí muselo byť evakuovaných. 
Došlo k rozptýleniu kilogramového množstva tejto jedovatej a karcinogénnej  látky, pričom 
jej smrteľná dávka je už niekoľko mikrogramov.  

V roku 1984 spôsobil únik MIC (metylizokyanátu) v Bhopale v Indii smrť viac ako 2000 
ľudí a zdravotné následky pre 20 000 obyvateľov v zasiahnutej oblasti. O dva roky neskôr 
požiar v skladisku v Bazileji kontaminoval rieku Rýn ortuťou, organofosfátovými pesticídmi 
a ďalšími chemikáliami, čo viedlo k úhynu pol milióna rýb.  

Na základe zozbieraných informácií o veľkých haváriách, ku ktorým došlo v rokoch 1928 
– 1997 možno konštatovať niekoľko všeobecných faktov. Zo závažných priemyselných 
havárií sa takmer polovica (47%) stala na fixných zariadeniach, 34% havárií sa udialo počas 
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transportu. Havárie v závodoch zahŕňajú najmä únik látok (71%), nasleduje požiar 
s explóziou (25%) a zvyšné 4% sú kombináciou úniku látky s explóziou a požiarom.  

Najväčšie územie je zasiahnuté v prípade úniku látky, jeho účinok závisí od typu 
chemikálie, meteorologických podmienok a tiež charakteristiky miesta.  Naproti tomu však 
explózia alebo požiar majú zvyčajne oveľa ničivejší účinok, spôsobujú podstatne vyššie 
materiálne škody a závažnejšie bezprostredné poškodenie zdravia, príp. smrť. Počet úmrtí je 
vyšší ako pri toxickom úniku, čo však môže byť spôsobené tým, že sa zvyčajne uvádza iba 
počet úmrtí priamo po úniku a neberú sa do úvahy chronické následky. 

Explózia má dosah na väčšiu plochu ako požiar, v mnohých prípadoch požiar spôsobí 
explóziu alebo naopak. Pri vyšetrovaní, čo bolo skôr, je potrebné určiť typ a pôvod explózie, 
zdroj vznietenia, rozdiely škôd pred výbuchom a po ňom a druh poškodenia. Tepelný účinok 
požiaru sa prejaví tvorbou veľkých úlomkov, zatiaľ čo pri výbuchu a rozbití nádoby vznikajú 
menšie úlomky. Ak úlomok vrhnutý mimo ohňovej scény horí, môže to indikovať, že oheň 
predchádzal explózii. Ak sú na skle z okien rozbitých pri explózii zvyšky sadzí, požiar 
pravdepodobne spôsobil explóziu. 

Najviac havárií vzniká v dôsledku nesprávneho fungovania jednotlivých častí zariadenia 
alebo nedbanlivosti zo strany personálu počas ich prevádzky a údržby.   

K úniku látky môže dôjsť napr. cez otvory, ktoré sú technickou súčasťou skladovacej 
nádoby (bezpečnostný ventil, otvory na napúšťanie a vypúšťanie látky) alebo cez otvory, 
ktoré vzniknú v dôsledku poškodenia nádoby. Únik látky môžu spôsobiť nesprávne fungujúce 
ventily, ktoré sú určené na znižovanie tlaku v nádobe tým, že vypustia nadbytočné pary. V 
prípade vonkajšieho pôsobenia na nádobu môže nastať jej poškodenie, čo vedie k tvorbe 
praskliny. Tento stav nastáva napr. v dôsledku  korózie, mechanickým poškodením alebo 
tepelným účinkom na steny nádoby.  

Pri úniku kvapaliny alebo pevnej látky je aktuálne ohrozenie osôb nachádzajúcich sa 
mimo teritória závodu s určitým časovým oneskorením. Látka však môže kontaminovať pôdu 
či vodu. Plyn alebo dispergovaná látka zasiahne podstatne väčšiu plochu. Ich negatívny 
účinok na ľudí a životné prostredie závisí od koncentrácie vo vzduchu. Separujú sa zo 
vzduchu sorpciou alebo sedimentáciou. Postupne degradujú reakciami so zložkami životného 
prostredia. 

 
Havarijná nádrž 

Nádrž určená na zachytenie horľavej kvapaliny, ktorá vytečie pri havárii z prepravných 
obalov, kontajnerov, nádrží, technologických zariadení a zo záchytných nádrží. 

 
Havarijné vetranie 

Spôsob mechanického podtlakového vetrania, zabezpečujúci dostatočne rýchlu výmenu 
vzduchu v prípade poruchy výrobného zariadenia, pri ktorej došlo k úniku škodlivej látky do 
prevádzkových priestorov. 

 
Havarijný plán 

Dokumentácia obsahujúca súbor technických, organizačných a iných opatrení na 
zdolanie havarijnej udalosti a na obmedzenie jej následkov na území podniku (vnútorný 
havarijný plán) ako aj mimo neho (vonkajší havarijný plán). Havarijný plán vytvára 
predpoklady pre včasnú a primeranú reakciu na bezprostrednú hrozbu havárie alebo na 
vzniknutú haváriu a na jej zdolanie. Preto musí obsahovať rôznorodé údaje o podniku, jeho 
okolí, výrobných procesoch či možných typoch havárie.  

Informatívna časť plánu obsahuje všeobecné údaje o podniku, prevádzkovateľovi, 
pracovnej dobe apod. Jej súčasťou je aj opis umiestnenia podniku a jeho okolia vrátane 
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geografických, hydrografických, hydrogeologických, meteorologických alebo iných pomerov, 
ktoré môžu ovplyvniť činnosť podniku, resp. schopnosť zvládať prípadnú haváriu.  

Ďalšia časť plánu, tzv. pohotovostná  obsahuje zoznam osôb, ktoré majú určené 
konkrétne povinnosti  v priebehu havarijnej udalosti, ďalej sú v nej uvedené spôsoby 
vyhlásenia poplachu a  varovania zamestnancov a ich bezpečnej evakuácie z ohrozených 
priestorov, určenie únikových ciest, ako aj zoznam a rozmiestnenie prostriedkov na zdolanie 
havárie.  

Operatívnu časť havarijného plánu tvoria reprezentatívne druhy havárií, ku ktorým môže 
dôjsť v danom podniku, pričom sa vychádza z troch základných druhov havárií a to požiar, 
výbuch a únik látky. Spravidla však dochádza ku ich kombinácii. Pre každý druh havárie sa 
určia špecifické havarijné postupy, príslušné opatrenia, postupy a ľudské a materiálne zdroje. 
Havarijné postupy je vhodné vyhotoviť vo forme prehľadných zoznamov, prístupných 
vedeniu i zamestnancom.  

Dôležitou súčasťou havarijného plánu je grafická dokumentácia, ktorá zahŕňa plán 
podniku, príjazdové komunikácie, plán rozvodov jednotlivých médií používaných v podniku, 
rozmiestnenie signalizačných, poplachových a výstražných zariadení a požiarnotechnických 
zariadení. K pomocným dokumentom patrí aj zoznam zodpovedných osôb s kontaktnými 
telefónnymi číslami a zoznam zdrojov pre prípad havárie (vybavenie, služby). 

Vedenie podniku poveruje vytvorením havarijného plánu tzv. plánovací team, ktorého 
členmi sú zamestnanci podniku, príp. externí spolupracovníci. Úlohou plánovacieho teamu je 
riadiť práce na tvorbe plánu, viesť konzultácie so zamestnancami, resp. externými subjektami 
a zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu čiastkových havarijných plánov. Čiastkové havarijné 
plány sa vypracúvajú, ak je podnik rozsiahly, zložený z niekoľkých samostatných subjektov 
(technologicky, priestorovo). 

Nevyhnutnou podmienkou správneho využitia havarijného plánu je stanovenie osôb 
zodpovedných za konkrétne činnosti týkajúce sa oznamovania havárie, varovania 
zamestnancov, privolania záchranných služieb, požiarnikov, evakuácie, komunikácie 
s verejnosťou, médiami, odstavenia prevádzky a obnovenia činnosti podniku. 

Je potrebné, aby sa zásady havarijného plánovania stali aktívnou súčasťou podnikovej 
kultúry. Je potrebné vzdelávať a školiť osadenstvo podniku a zahrnúť všetky úrovne riadenia 
do plánovacieho procesu. Havarijný plán je potrebné pravidelne aktualizovať. 

 
Havarijný scenár 

Významnou súčasťou havarijného plánu (→ Havarijný plán) sú scenáre 
reprezentatívnych druhov havárií, ktoré sa môžu vyskytnúť v danom podniku. Popisujú 
príčiny, priebeh a dôsledky typickej nežiadúcej udalosti, ktorá by s veľkou 
pravdepodobnosťou mohla nastať v danom podniku alebo prevádzke. Základom pre tvorbu 
havarijných scenárov sú výsledky hodnotenia rizík.   

Pri tvorbe havarijných scenárov sa zohľadňujú okolnosti vedúce ku vzniku havárie 
a následne sa stanovujú príslušné opatrenia na zastavenie havárie resp. jej obmedzenie. 
Zvyčajne sa uvažujú tri hlavné typy havárií – požiar, výbuch, únik látky a ich kombinácia.  

Vychádza sa z poznatkov o podniku a jeho okolí, zohľadňuje sa hustota osídlenia, 
prítomnosť dôležitých verejných budov (školy, nemocnice), dopravných komunikácií 
a rozvodov (elektriny, plynu, vody atď.). Potrebné sú informácie o používaných 
technológiách a prítomných nebezpečných látkach. Dôležitým faktorom sú aj klimatické 
pomery okolia podniku, najmä údaje o zrážkach, charaktere vetrov, ich prevládajúcom smere 
a rýchlosti, výskyte tried stability počasia.  

Havarijné scenáre obsahujú informácie o možných účinkoch na život a zdravie ľudí, 
životné prostredie a majetok. Pri ich určovaní sa prihliada na koncentrácie uniknutých 
škodlivých látok, tlakové účinky pri výbuchu spojené s rozletom materiálu, sálavé teplo 
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a splodiny horenia, resp. nedostatok kyslíka pri požiari. Do úvahy sa berie aj kontaminácia 
prostredia (ovzdušia, pôdy, vody) v závislosti od vlastností uniknutej látky (jej skupenstvo, 
množstvo, perzistencia).  

Všetky tieto údaje umožňujú dostatočne presne stanoviť zónu ohrozenia.  Pre jednotlivé 
scenáre sa stanovuje časový priebeh (napr. počas 60 minút).  

Pre vypracúvanie havarijných scenárov sú dostupné počítačové programy na simuláciu 
havárií a analýzu jej následkov.  

Závažné priemyselné havárie často zasahujú nielen podnik, ale aj jeho okolie. Preto je 
potrebné mať informácie o topografii oblasti, hustote osídlenia, rozmiestnení dôležitých 
budov (školy, nemocnice), vodných tokov a plôch, osídlených a priemyselných oblastí. Tieto 
informácie sa kombinujú s kartografickými dátami. 

Výsledkom je odhad následkov havárie spolu s jeho zobrazením. Za pomoci 
počítačového programu je možné navrhnúť priebeh činností, za určitých stanovených 
podmienok, presný čas, miesto a spôsob realizácie opatrení.  

K ďalším výhodám týchto programov patrí výpočet a zobrazenie plochy, ktorá by musela 
byť evakuovaná, výber najvhodnejšieho miesta na zhromaždenie a určenie najkratšej únikovej 
cesty pre obyvateľov zasiahnutej oblasti.   

Na základe výstupných informácii možno vypracovať postupy na výstrahu a varovanie 
zamestnancov, zabezpečenie evakuácie, zdolávanie havárie a obmedzenie jej následkov.  
Takisto umožňujú vybrať potrebné prostriedky na zdolanie jednotlivých druhov havárií. 

 
Havarijný únik látky 

K havarijnému úniku dochádza vtedy ak náhle zo zdroja unikne chemická látka do 
prostredia. Tento únik môže byť jasne viditeľný, zreteľný alebo môže nastať tzv. tichý únik, 
ktorý sa zvyčajne hneď nezistí. Pri detegovanom úniku väčšinou ide o únik známej látky zo 
stacionárneho alebo pohyblivého zdroja, prípadne únik neznámej chemikálie. K tomu 
dochádza najmä pri nelegálnom (neoficiálnom) skladovaní chemických látok, ktoré nie sú 
inventarizované a tým nie sú ani prijaté primerané bezpečnostné opatrenia.  

K okamžitému úniku látky v priebehu niekoľkých sekúnd dochádza pri výbuchu. Pomalší 
priebeh má vyparovanie rozliatej kvapaliny. Chemikália môže unikať aj dlhšiu dobu bez 
povšimnutia, najmä ak ide o tzv. tichý únik, ktorý sa zvyčajne deteguje až pri väčšom 
množstve uniknutej látky. K úniku neznámych látok do ovzdušia môže dôjsť aj počas požiaru, 
kedy vznikajú neidentifikované produkty horenia, pričom ich prítomnosť závisí od typu 
prítomných východiskových látok. 

Medzi faktory ovplyvňujúce vznik takýchto incidentov patria najmä nesprávne 
fungovanie jednotlivých častí zariadenia, nedbanlivosť a nedostatočná kontrola zo strany 
personálu počas ich výroby a údržby,  benevolentnosť v dodržiavaní bezpečnostných opatrení. 
Malou mierou sa na nich podieľajú aj prírodné udalosti, napr. povodne, zemetrasenie ai. 

Podniky na spracovanie alebo výrobu nebezpečných chemických látok je vhodné 
umiestniť do menej obývaných oblastí, čím sa môžu značne redukovať následky prípadného 
úniku látky. K ďalším opatreniam patrí registrácia a vhodné označenie všetkých chemikálií, 
aby bola možná ich rýchla identifikácia. Pravidelne treba kontrolovať aj dodržiavanie 
stanovených bezpečnostných opatrení, resp. stanoviť sankcie za ich porušenie. 
 
Katastrofa 

Mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej 
kumulácii v dôsledku havárie, živelnej pohromy apod. 
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Likvidácia následkov havárie 

Súbor opatrení na zmiernenie alebo odstránenie následkov havárie, ktorý má tri fázy: 
ukončenie bezprostredného vplyvu na osoby, živé organizmy, životné prostredie a majetkové 
hodnoty (záchranné práce), ukončenie ďalšieho vplyvu na osoby, živé organizmy, životné 
prostredie a majetkové hodnoty (likvidačné práce) a asanácia  ako súbor opatrení a činností 
na optimálnu obnovu (revitalizáciu) základných zložiek životného prostredia, obnovu 
spoločenského života a materiálnych hodnôt. 
 
Miestna (fyzická) bezpečnosť podniku (prevencia vonkajšej hrozby) 

Základnými predpokladmi bezpečnosti podniku sú vhodne projektované 
a prevádzkované zariadenia, dodržiavanie pracovných postupov a správne vyškolení 
zamestnanci. Zastaralé alebo neudržiavané zariadenia, nevyhovujúci systém riadenia, 
zamestnanci pracujúci bez adekvátneho zaškolenia či iné nedostatky predstavujú interné 
zdroje nebezpečenstva. Bezpečný chod činnosti podniku však môžu narušiť aj vonkajšie 
činitele, ktorými môžu byť prírodné udalosti - katastrofy (povodeň, zemetrasenie) alebo 
neoprávnené vniknutie cudzích osôb na územie podniku a s tým spojené kriminálne činy 
(vandalizmus, vlámanie, krádež). Tieto osoby môžu ohroziť zdravie a život zamestnancov 
alebo spôsobiť materiálne škody.  

Každá cudzia osoba, ktorá nie je oboznámená s chodom spoločnosti a platnými 
bezpečnostnými opatreniami predstavuje potenciálnu hrozbu, pretože môže byť nevedomky 
iniciátorom havarijnej udalosti. Toto nebezpečenstvo však možno eliminovať tým, že ju bude 
sprevádzať a dohliadať na ňu zamestnanec podniku. 

V prípade neoprávnených vniknutí do areálu podniku môžu byť dôvody rôzne. Osobitou 
skupinou sú vniknutia s úmyslom poškodiť majetok firmy alebo spôsobiť ohrozenie širokej 
verejnosti (teroristické útoky). Z tohto hľadiska sú mimoriadne nebezpečné najmä podniky 
disponujúce nebezpečnými chemickými látkami. 

Voľba spôsobu ochrany závisí od viacerých faktorov – umiestnenia podniku, konštrukcie 
budov, prevádzkovej doby, prítomných látok ai. Podniky nachádzajúce sa v husto zaľudnenej 
oblasti  potrebujú zvýšenú ochranu, pretože v prípade havárie by boli následky podstatne 
závažnejšie. Taktiež chemické podniky, resp. firmy disponujúce nebezpečnými látkami by 
mali mať prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Podniky, v ktorých sa v noci nepracuje, by mali 
mať zvýšenú ochranu ako podniky s 24-hodinovou prevádzkou. Zohľadniť je treba aj typ 
stavby, jej vek a prípadnú zraniteľnosť a na základe týchto informácií prijať vhodné opatrenia. 

K základným preventívnym opatreniam na zabránenie nepovoleného vstupu cudzích osôb 
patrí ohradenie podniku (vybudovanie plotu alebo múru), uzamykanie vchodov a 
zabezpečovacie poplašné zariadenie. Významnú úlohu plní osvetlenie okolo budov, zariadení, 
zásobníkov a skladov, ktoré zabraňuje cudzím osobám vstúpiť nepozorovane do jednotlivých 
častí areálu. Niektoré podniky využívajú kamerový systém na monitorovanie pohybu osôb, 
detektory kovov, príp. výbušnín.  alebo zamestnávajú pracovníkov bezpečnostnej služby.  

 
Nehodové operačné stredisko 

Stredisko určené na riadenie havarijných operácií. Malo by byť umiestnené na mieste, 
ktoré pravdepodobne nebude zasiahnuté haváriou ako sú  napr. kancelárske priestory. 
V prípade potreby sa použije náhradné nehodové operační stredisko. Je žiadúce, aby každé 
oddelenie stanovilo svoje požiadavky na stredisko vzhľadom na vykonávané úlohy a počet 
zamestnancov. Nehodové operačné stredisko by malo byť vybavené vhodnými prostriedkami 
na potlačenie havárie.  

Základom jeho činnosti je komunikačný systém, ktorý umožňuje riadiť postup 
záchranných prác, okamžite reagovať na vývoj situácie a koordinovať činnosť jednotlivých 
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zamestnancov. Stredisko by malo mať k dispozícii havarijný plán, zoznam zamestnancov 
a popis ich povinností, ako aj technické informácie pre záchranné služby. Nevyhnutný je aj 
náhradný zdroj energie, resp. náhradný komunikačný systém. 
 
Pravdepodobnosť vzniku havárie 

Možnosť výskytu udalosti alebo sledu udalostí. Miera očakávanej frekvencie s akou 
udalosť môže nastať. Môže byť vyjadrená ako frekvencia (napr. udalostí za rok), 
pravdepodobnosť výskytu počas určitého časového obdobia (napr. ročná pravdepodobnosť) 
alebo podmienená pravdepodobnosť (napr. pravdepodobnosť výskytu daná výskytom 
predchádzajúcej udalosti). 

 
Prejav havárie 

Fyzikálna situácia, ktorá vznikne v dôsledku havárie. Môže to byť napr. vznik 
toxického oblaku, vznik oblaku schopného horenia alebo prechodu do detonácie, BLEVE 
efekt (→ BLEVE efekt) a ďalšie. 

 
Program prevencie závažných priemyselných havárií 

Dokument obsahujúci ciele a zásady prevencie havárií a pripravenosti na ich 
zdolávanie a obmedzovanie ich následkov, opatrenia na splnenie týchto cieľov a zásad, 
vrátane príslušných prostriedkov, štruktúr a riadiacich systémov tak, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. 
 
Prostriedky na zdolávanie havárií 

Prostriedky, ktoré plnia štyri hlavné účely a to slúžia na kontrolu, meranie a riadenie 
technologického procesu a signalizáciu závažných odchýlok, sú významné pre ochranu 
zdravia a života pracovníkov, umožňujú zvládnuť haváriu v počiatočných štádiách, a tým 
podstatne zmierniť jej následky a využívajú sa pri jej zdolávaní.  

Medzi prostriedky na ochranu zamestnancov a ďalších osôb zdržiavajúcich sa s vedomím 
prevádzkovateľa na území podniku patria osobné ochranné pracovné prostriedky, dýchacie 
prístroje, prostriedky na únik a evakuáciu osôb (sklzy, zariadenia na únik z vysoko 
položených pracovísk, záchranné vozíky apod.). 

Obmedzenie rozvoja havárie už v počiatočných štádiách, zmenšenie jej rozsahu 
a obmedzenie jej následkov pre podnik a okolie sa dosahuje použitím prostriedkov na 
uzavretie, zachytenie, príp. neutralizáciu unikajúceho médiam, napr. rôzne náhradné uzávery, 
nádrže, materiál a zariadenia na odsávanie alebo zber unikajúceho média, prostriedky na 
zabránenie vzniku požiaru alebo výbuchu (voda alebo iné chladiace média, čerpadlá, hadice, 
zmiešavače, penidlá), koagulanty, adsorbenty ai.  

Prostriedkami na zdolanie havárie sú najmä rôzne mechanizmy, dopravné prostriedky 
a zariadenia, žeriavy, rýpadlá, buldozéry, rebríky, plošiny. Potrebné sú hasiace prístroje 
a taktiež rôzne pomôcky na rezanie, vŕtanie, spájanie alebo rozpájanie. Na zisťovanie 
a vymedzovanie zón ohrozenia a monitoring sa používajú prostriedky na odber a prepravu 
vzoriek, detektory, analyzátory, pomôcky na meranie rýchlosti a smeru vetra, výstražné 
tabuľky a značky, pomôcky na signalizáciu a vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými 
zložkami záchranných síl. 

Tieto prostriedky môžu byť majetkom podniku a nachádzajú sa v jeho areáli alebo nimi 
disponujú externé subjekty, ktoré sa podieľajú na potlačení havárie. Pre prostriedky 
nachádzajúce sa priamo v zariadení sa stanovuje účel ich použitia, množstvo a miesto ich 



 572

skladovania. Mal by byť určený zamestnanec zodpovedný za ich výdaj, oprávnené 
používanie, údržbu a preskúšavanie, aby boli vo funkčnom stave v prípade havárie.  

Inou možnosťou je zmluvne dohodnúť poskytnutie prostriedkov na zdolávanie havárií 
subjektami, ktoré nimi disponujú. Je treba posúdiť všetky okolnosti zabezpečenia 
prostriedkov tzn. spôsob poskytnutia, čas od vyžiadania do poskytnutia, dobu poskytnutia, 
cenu, zodpovednosť, sankcie apod. 

 
Závažná priemyselná havária 

Náhla, neočakávaná, neplánovaná udalosť vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja 
počas priemyselnej činnosti, ktorá skutočne alebo potenciálne spôsobí vážne okamžité alebo 
oneskorené nepriaznivé účinky (smrť, zranenie, otravu alebo hospitalizáciu) viacerých osôb 
v zariadení alebo mimo neho. Udalosť môže vzniknúť napr. ako nadmerná emisia, požiar 
alebo výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.  

 
Zóna ohrozenia 

Geografická oblasť, ktorá môže byť zasiahnutá účinkom havárie na stacionárnom 
zdroji. Stanovuje sa ako kruh, ktorého centrom je stacionárny zdroj a v ktorom môže nastať 
poškodenie zdravia alebo až smrť osôb nachádzajúcich sa v tejto zóne. 

Polomer zóny ohrozenia je daný vzdialenosťou, ktorú by mohol dosiahnuť toxický oblak, 
pretlak alebo tepelné žiarenie po úniku zo stacionárneho zdroja, až po stav rozptýlenia, kedy 
už nehrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí a životného prostredia. 

Určenie zóny ohrozenia v prípade úniku látky je založené na odhadoch množstva 
uniknutej látky, rýchlosti úniku látky, rozptýlení látky vo vzduchu, koncentrácii látky vo 
vzduchu, ktorá by mohla spôsobiť následky na zdravie alebo smrť. Veľkosť zóny 
zraniteľnosti závisí aj od skupenstva látky a umiestnenia podniku. Prchavejšie látky spôsobujú 
väčšie zóny zraniteľnosti. Ak sa podnik nachádza v neobývanej oblasti, pohyb toxického 
oblaku nie je obmedzovaný budovami, preto je zóna zraniteľnosti väčšia.  

Pri tvorbe plánu sa zóny označujú ako kružnice, pretože nie je možné dopredu určiť smer 
vetra. Veľkosť zóny závisí od vzdialenosti, ktorú vo vzduchu rozptýlená látka prejde predtým, 
než sa rozptýli natoľko, že sa zriedi so vzduchom na koncentráciu nižšiu ako je prah 
ohrozenia. V prípade úniku bude zasiahnutá len časť zóny ohrozenia, čo ovplyvňujú viaceré 
faktory a to množstvo uniknutej látky a rýchlosť úniku, meteorologické podmienky, 
topografia oblasti, prah ohrozenia, hustota plynov a pár, výška oblaku nad zemou a rozptyl 
pár.  

Nie všetky uniknuté látky sa rozptýlia v ovzduší. Toto množstvo závisí od celkového 
uniknutého množstva, skupenstva látky, jej chemických a fyzikálnych vlastností a od 
podmienok, v ktorých sa s látkou manipuluje /napr. teplota, tlak/. 

Plyny sa rozptyľujú ľahšie ako kvapaliny. Kvapaliny a roztavené tuhé látky sa rozptyľujú 
rýchlosťou, ktorá je závislá od tlaku ich pár, teplote pri manipulácii, veľkosti povrchu 
kvapaliny a rýchlosti vetra v dobe úniku. Práškové tuhé látky sa dostávajú do vzduchu iba 
vtedy, keď sú do neho dodané nejakou silou /napr. výbuchom/. 

Najväčší vplyv na veľkosť zóny ohrozenia má rýchlosť vetra a stálosť ovzdušia. 
Atmosferické podmienky sa podľa miery stálosti z meteorologického hľadiska rozdeľujú do 
šiestich tried „A“ až „F“. Trieda „A“ predstavuje nestále podmienky, pri ktorých je mnoho 
slnečného svitu, jasná obloha a vysoká turbulencia v ovzduší, čo podporuje rýchle 
zmiešavanie a rozptyl látok v ovzduší. Trieda „F“ znamená ľahký, ustálený vetrík, oblohu 
v noci a nízku turbulenciu, látky sa miešajú so vzduchom a rozptyľujú oveľa pomalšie, možná 
je aj inverzia 

. 
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Tab. č. 1 Typizácia rozptylových podmienok /Pasquill/ 
 

Deň Noc Prízemná 
rýchlosť vetra /m.s-¹ Slnečná radiácia Oblačnosť 

 Silná mierna slabá ≥4/8 ≤3/8 
<2 A A-B B - - 

2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 

6 C D D D D 
 
A – zvláštne nestále podmienky, silné turbulencie v atmosfére 
B – stredne nestále podmienky, stredné turbulencie v atmosfére 
C – slabo nestále podmienky, slabšie turbulencie 
D – neutrálne podmienky 
E – slabá inverzia 
F – silná inverzia 

 
Prírodné prekážky (kopce, hory) a umelé prekážky (budovy) napomáhajú rozptýleniu 

stopy oblaku, čo sa prejaví v menšej veľkosti zóny ohrozenia. 
Prah ohrozenia závisí od hodnoty prahu toxicity. Čím nižšia je hodnota prahu toxicity, 

tým jedovatejšia je daná látka. Koncentrácia látky v ovzduší klesá so vzdialenosťou od miesta 
úniku. Preto ak  sa zvolí vyššia medza toxicity, zóna zraniteľnosti bude menšia a naopak.  

Ľahšie plyny a pary (s menšou hustotou) budú stúpať rýchlejšie, ich prízemné 
koncentrácie budú nižšie, ale pozdĺž osi oblaku sa budú zvyšovať. Plyny a pary ťažšie ako 
vzduch majú sklon ihneď po úniku klesať k zemi a kopírovať terén.  

Niektoré úniky môžu nastať na vysokej prevádzkovej jednotke alebo komíne. Prízemné 
koncentrácie látok z vysokých zdrojov sa môžu výrazne líšiť od prízemných koncentrácií 
látok pochádzajúcich zo zdroja nízko pri zemi, čo do značnej miery závisí od ich hustoty. 
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XXVI.   Výbuchová prevencia 
 

 
Bezpečná koncentrácia 

Koncentrácia (relatívne zastúpenie) horľavej látky (plyn, para, prach) v zmesi so 
vzduchom, ktorá neumožňuje jej prudkú oxidáciu tzn. horenie, alebo výbuch. Vyjadruje sa 
niekoľkými spôsobmi (napr. molárne alebo hmotnostné percento). Bezpečná koncentrácia 
plynov a pár sa obvykle vyjadruje prostredníctvom objemov, tzn. ako objem horľavej zložky 
delený objemom zmesi (objemový zlomok), ktorý po vynásobení číslom sto udáva objemové 
percento. Koncentrácia sa za bezpečnú považuje vtedy, ak je koncentrácia horľavej látky 
v zmesi so vzduchom pod dolnou, alebo nad hornou medzou horľavosti, alebo výbušnosti. 

 
BLEVE efekt 

Výbuch expandujúcich pár vriacej kvapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion). Je to výbuch spôsobený vyšľahnutím kvapaliny pri havárii nádoby (zásobníka) 
s látkou s vysokým tlakom pár. Ak je uvoľnená látka horľavá kvapalina, potom má BLEVE 
efekt za následok vznik veľkej ohnivej gule (fire ball), s intenzívnou tepelnou radiáciou. 
BLEVE efekt je tiež často sprevádzaný odletovaním veľkých častí havarovaných zásobníkov 
na značné vzdialenosti. 

 
Bod zapálenia 

Vzťahuje sa na najnižšiu teplotu, pri ktorej horľavá kvapalina vytvára za určitých 
podmienok dostatočné množstvo pár nad svojim povrchom, aby mohlo nastať zapálenie 
zmesi pár so vzduchom účinným zdrojom zapálenia. Bod zapálenia je významný z hľadiska 
klasifikácie nebezpečných oblastí. Horľavé kvapaliny s vysokou teplotou bodu zapálenia sú 
menej nebezpečné, ako kvapaliny s bodom zapálenia pri izbovej, resp. nižšej teplote.  

 

Deflagrácia 

Chemická oxidačná reakcia, ktorá sa šíri  horľavým prostredím (plyn, para, prach, 
výbušnina) rýchlosťou menšou ako je rýchlosť zvuku. Deflagrácia je prvé štádium 
výbuchu, tzv. explozívne horenie, ktorého šírenie horľavým prostredím je budené prenosom 
tepla. Systémy na prevenciu deflagrácie vychádzajú z nasledovných metód: 
- kontrola koncentrácie oxidantu (okysličovadla), 
- kontrola koncentrácie horľavej zložky, 
- potlačenie výbuchu, 
- bezpečnostný obal na deflagračný tlak 
- systémy na zhášanie iskier.  

 
Detonácia 

Prudká chemická oxidačná reakcia, ktorá sa rýchlo šíri horľavým prostredím (plyn, 
para, prach, výbušnina) rýchlosťou väčšou ako je rýchlosť zvuku. V závislosti na druhu 
horľavého prostredia a jeho hustote dosahuje hodnoty až  9000 m.s-1 a je vždy sprevádzaná 
vznikom rázovej vlny.  

Chemická reakcia dodáva energiu na udržanie šírenia rázovej vlny stabilným spôsobom, 
s následným tvorením plynov a tlakovou expanziou. V prípade, že detonujúci materiál je na 
povrchu terénu alebo tesne nad ním, je sprievodným znakom detonácie vytvorenie kráteru. 
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Maximálne efektívne tlaky plynných zmesí sú cca 2 Mpa, tuhých alebo kvapalných látok 
20 000 Mpa. 
 
Flash fire (zášľahový plameň) 

Pomalá deflagrácia premiešaného, voľného, neohraničeného mraku horľavého plynu, 
alebo pary, ktorej dôsledkom je malý  pretlak. Hlavným nebezpečenstvom sú teplotné účinky.  
 
Horľavé hmly 

Vznikajú  pri rozprášení horľavej kvapaliny na veľmi malé kvapôčky s veľkým 
celkovým povrchom. Takto vzniknutá hmla môže byť výbušná. Výbušnosť hmly je z hľadiska 
výbuchovej prevencie významnejšia ako bod zapálenia pôvodnej kvapaliny. Správanie sa 
hmly z hľadiska jej bezpečnostných aspektov je možné odvodiť od známeho správania sa 
pary.  

 

Horľavé kvapaliny 

Horľavé kvapaliny sú schopné vytvárať pary, ktoré pri zmiešaní so vzduchom vo 
vhodnom pomere, vytvárajú potenciálne výbušné prostredie. Horľavými kvapalinami sú 
často uhľovodíkové zlúčeniny ako napr. acetón alebo benzín. Tieto horľavé kvapaliny sa aj 
pri izbovej teplote meniť môžu v dostatočnom množstve na parnú fázu, takže sa nad ich 
povrchom vytvára potenciálne výbušné ovzdušie. Iné kvapaliny vytvárajú takéto ovzdušie nad 
svojim povrchom len pri zvýšených teplotách. Pri atmosférických podmienkach je tento 
proces výrazne ovplyvnený teplotou kvapaliny.  

Z uvedeného dôvodu je významnou charakteristikou horľavých kvapalín bod zapálenia, 
resp. teplota bodu zapálenia (→ Bod zapálenia).  

Pri rozprášení horľavej kvapaliny sa môže vytvoriť horľavá hmla.  
 

Horľavé látky 

Sú to horľavé plyny, horľavých kvapaliny alebo horľavé pevné látky. Z hľadiska 
výbuchovej prevencie je potrebné zohľadňovať ich reaktivitu so vzdušným kyslíkom. 
Kvapalné horľavé látky sa môžu vyskytovať tiež vo forme horľavých pár alebo horľavej hmly 
a  pevné horľavé látky vo forme horľavých prachov. 

 
Horľavé pary 

Pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu za určitých podmienok horieť, alebo 
vybuchnúť. Podmienkou je, aby sa koncentrácia pary v zmesi so vzduchom nachádzala medzi 
dolnou a hornou medzou horľavosti, resp. výbušnosti. Para je plynným stavom látky, ktorá sa 
nachádza pod svojím kritickým bodom (bod na fázovom diagrame, v ktorom zaniká rozdiel 
medzi kvapalnou a plynnou fázou). Paru, na rozdiel od plynu, je možné skvapalniť stlačením 
bez ochladenia. Z hľadiska výbuchovej prevencie ide o pary horľavých kvapalín, ktoré sa 
odparili do okolitého ovzdušia následkom tlaku pár nad hladinou kvapaliny, v okolí 
striekajúceho prúdu kvapaliny, alebo v okolí kvapôčok kvapaliny.  

Hmla je osobitná štruktúra, ktorá z hľadiska výbuchových vlastností, resp. pre účely 
ochrany pred výbuchom môže byť zahrnutá medzi pary.  

 
Horľavé pevné látky 

Pevné látky vo forme prachu, vlákien alebo vločiek, ktoré môžu reagovať so vzdušným 
kyslíkom s následným výbuchom. Za normálnych okolností iniciácia horľavého prachu 
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v zmesi so vzduchom vyžaduje väčšiu energiu ako v prípade plynov a pár. Avšak energia 
uvoľnená reakciou vytvára vysoké teploty a tlaky. 

Významný vplyv na výbuchové vlastnosti prachov okrem ich chemických vlastností má aj  
jemnosť častíc a ich celková povrchová plocha, ktorá narastá so zvyšujúcou sa jemnosťou.  

Prach reaguje rozdielne v závislosti na tom, či je usadený vo vrstve, alebo či sa je 
rozptýlený v podobe prachového mraku. Prachové vrstvy na horúcich povrchoch môžu začať 
tlieť, zatiaľ čo prachový mrak ktorý je iniciovaný lokálne, alebo kontaktom s horúcim 
povrchom môže okamžite vybuchnúť. Výbuchy prachu sú často dôsledkom tlejúcich 
prachových vrstiev, ktoré pri rozvírení už v sebe obsahujú iniciáciu vzplanutia. Ak je takáto 
vrstva rozvírená napríklad pri mechanickom čistení, alebo pri nevhodnom pokuse o hasenie, 
môže to mať za následok výbuch prachu.  

Prach môže byť tiež zvírený výbuchom zmesi plynu alebo pary so vzduchom, čoho 
následkom je, že za „prvým“ výbuchom plynu nasleduje „druhý“ výbuchu prachu. 
V hlbinných uhoľných baniach často výbuch banského plynu (metánu) iniciuje výbuch 
uhoľného prachu, ktorého následky sú oveľa vážnejšie ako následky pôvodného výbuchu 
banského plynu. 

  
Horľavé plyny  

Plyny, ktoré v zmesi so vzduchom môžu za určitých podmienok horieť, alebo 
vybuchnúť. Podmienkou je, aby sa ich koncentrácia v zmesi so vzduchom nachádzala medzi 
dolnou a hornou medzou horľavosti, resp. výbušnosti. Horľavým plynom môže byť prvok ako 
napr. vodík, ktorý reaguje s kyslíkom pri malej dodatočnej energii. Horľavé plyny sú však 
často zlúčeniny uhlíka a vodíka (uhľovodíky). Tieto horľavé plyny potrebujú na reakciu so 
vzdušným kyslíkom tiež len malé množstvo energie. 

 
Horľavé prostredie 

Prostredie, ktoré obsahuje horľavé látky v plynom, kvapalnom, alebo pevnom stave. Na 
základe merania, alebo posudzovania obsahu horľavých látok v prostredí vzniká priestor 
s nebezpečenstvom výbuchu alebo priestore bez nebezpečenstva výbuchu.  

 
Iniciačná teplota výbušného ovzdušia 

Najnižšia teplota zohriateho povrchu pri ktorej, za špecifických podmienok, nastane 
iniciácia horľavej látky vo forme plynu, pary, hmly, alebo prachu v zmesi so vzduchom.  
 
Iniciačné zdroje 

Zdroje energie schopné spôsobiť (iniciovať) zapálenie potenciálne výbušného 
prostredia. V priemyselných objektoch a technológiách (najmä s elektrickými zariadeniami) 
sú najčastejšími iniciačnými zdrojmi horúce povrchy zohrievané elektrickými vinutiami, 
odpormi alebo lampami, brzdami alebo horúcimi ložiskami. 

Ďalej sú to elektrické iskry vznikajúce porušením elektrických obvodov a 
elektrostatickými výbojmi, iskry spôsobené trením alebo mechanickými nárazmi ai. Môžu sa 
vyskytnúť aj ďalšie zdroje zapálenia, ako napríklad: 
- plameň alebo horúci plyn, 
- chemické reakcie alebo biologické procesy, ktoré sa môžu vyskytnúť spontánne pri 

určitých hladinách kyslíka alebo teplotách, 
- blesk, 
- intenzívna elektromagnetická radiácia, 
- ionizačná radiácia, 
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- adiabatická kompresia a rázové vlny. 
Konštrukčné riešenie elektrických zariadení v nevýbušnom vyhotovení eliminuje zdroje 

zapálenia. Táto ich schopnosť sa potvrdzuje testovaním a certifikáciou. 
 

Inžinierske parametre výbuchu 

Inžinierske parametre výbuchu predstavujú systém, ktorý umožňuje vytvoriť 
kombináciu opatrení výbuchovej prevencie optimalizovanej s ohľadom na fyzikálno-
chemické vlastnosti horľavých plynov, pár a prachov a aby tak bola možná štandardizácia 
typov ochranných systémov.   

Pre vznik výbuchovej reakcie horľavej látky s atmosférickým kyslíkom musí byť 
zabezpečený prísun energie. Táto energia môže byť dodaná napr. prostredníctvom horúceho 
povrchu. Tento povrch zvyšuje energetický obsah potenciálne výbušnej zmesi, s ktorou je v 
kontakte. Ak je teplota povrchu dostatočne vysoká, tento zvyšujúci sa energetický obsah 
môže viesť až k výbuchovej reakcii. Avšak potrebná energia môže byť tiež dodaná 
elektrickou iskrou, alebo horúcim plynom, ktorý prúdi z otvoru (praskliny) do potenciálne 
výbušného ovzdušia.   

Každý z uvedených typov procesu odovzdávania energie potenciálne výbušnému 
prostrediu vedie k definovaniu špecifického inžinierskeho parametru výbuchu. Sú to napr.: 
- teplota zapálenia - teplotná trieda 
- minimálna zápalná energia, 
- minimálny zápalný prúd, 
- maximálna experimentálna bezpečná štrbina 
- maximálny výbušný tlak, 
- minimálna zápalná teplota, 
- minimálna výbušná koncentrácia, 
- maximálna rýchlosť nárastu tlaku.    

 
Klasifikácia nebezpečného prostredia  

Členenie oblastí s nebezpečenstvom výbuchu podľa miery nebezpečenstva potenciálne 
výbušného ovzdušia. Klasifikácia na zóny umožňuje prijatie opatrení výbuchovej prevencie, 
ktoré zohľadňujú nielen bezpečnostno-technické aspekty, ale aj hospodárnosť. 

Špecifikácie zón deklarované opatreniami záväzných predpisov musia byť aplikované 
v súlade so znalosťou technických parametrov aktuálnych v konkrétnej situácii.   

Zóny s nebezpečenstvom výbuchu sú klasifikované v závislosti na frekvencii výskytu a 
dobe trvania potenciálne výbušného prostredia. Sú to:       

Zóna 0   - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie pozostávajúce zo zmesi horľavých 
látok so vzduchom vo forme plynu, pary alebo hmly vyskytuje nepretržite, 
alebo na dlhé obdobia alebo často,  

Zóna 1   - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie pozostávajúce zo zmesi horľavých 
látok so vzduchom vo forme plynu, pary alebo hmly pravdepodobne 
vyskytne za normálnej prevádzky iba príležitostne,  

Zóna 2   - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie pozostávajúce zo zmesi horľavých 
látok so vzduchom vo forme plynu, pary alebo hmly za normálnej prevádzky 
pravdepodobne nevyskytne, a ak sa vyskytne, tak len na krátku dobu,  

Zóna 20  - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie vo forme mraku horľavého prachu vo 
vzduchu vyskytuje nepretržite, alebo na dlhé obdobia alebo často,  

Zóna 21  - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie vo forme mraku horľavého prachu vo 
vzduchu pravdepodobne vyskytne za normálnej prevádzky iba príležitostne,  
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Zóna 22  - miesto, na ktorom sa výbušné ovzdušie vo forme mraku horľavého prachu 
pravdepodobne nevyskytne, a ak sa vyskytne, tak len na krátku dobu.  

 
Kyslík 

Prvok, ktorého prítomnosť je nevyhnutná, aby mohli prebiehať chemické oxidačné 
reakcie, akými sú horenie alebo výbuch. Najčastejšie sa na výbuchu podieľa kyslík, ktorý sa 
v plynnej forme nachádza vo vzduchu (vzdušný kyslík). Množstvo kyslíka prítomné vo 
vzduchu postačuje len na oxidáciu určitého množstva horľavého materiálu. Ak množstvo 
horľavej látky a dostupného atmosférického kyslíka sa približuje optimálnemu pomeru, 
účinok výbuchu tzn. nárast teploty a tlaku je prudký. Ak je množstvo horľavého materiálu 
malé, horenie sa bude šíriť s ťažkosťami, alebo sa celkom zastaví. Podobná situácia nastane 
ak je množstvo horľavého materiálu príliš veľké s ohľadom na množstvo kyslíka dostupného 
zo vzduchu.   

Všetky horľavé materiály sú charakteristické svojim rozsahom výbušnosti, ktorý tiež 
závisí na dostupnej aktivačnej energii. Tá sa obvykle určuje iniciovaním zmesi elektrickou 
iskrou. Rozsah výbušnosti je ohraničený dolnou a hornou medzou výbušnosti. Tzn., že pod 
dolnou a nad hornou medzou výbušnosti nemôže nastať výbuch. Túto skutočnosť je možné 
využiť dvomi spôsobmi. Je možné zriediť horľavé látky vzduchom, alebo zabrániť vniknutiu 
vzdušného kyslíka do zariadenia.  
 

Maximálna experimentálna bezpečná štrbina 

Inžiniersky parameter výbuchu, ktorý určuje špecifické vlastnosti výbušnej zmesi (→ 
Inžinierske parametre výbuchu). Určenie maximálnej bezpečnej štrbiny sa uskutočňuje na 
skúšobnej aparatúre (IEC 60079-1A), v ktorej je sférický objem plynu 20 cm3 uzavretý 
dvomi hemisférami. Hemisféry sú vyhotovené s 25 mm širokou prírubou. Tento objekt v 
tvare gule je umiestnený do väčšej nádoby a obidva priestory sú naplnené  výbušnou zmesou, 
pre ktorú má byť určená bezpečná štrbina. Štrbina medzi 25 mm širokými prírubami, pri 
ktorej práve nenastane zapálenie zmesi vo vonkajšej nádobe po zapálení zmesi vo vnútri 
hemisfér, je špecifickou hodnotou pre danú zmes a nazýva sa „maximálna experimentálna 
bezpečná štrbina“. 

Klasifikácia plynov a pár pomocou bezpečnej štrbiny vedie k podobným výsledkom ako 
klasifikácia, ktorá sa získa pomocou metódy minimálneho zápalného prúdu.   

Hodnota bezpečnej štrbiny je významným parametrom pri konštrukcii ochrany pred 
výbuchom typu "nevýbušný kryt"(→ Ochrana pred výbuchom – druhy ochrany). Hodnota 
minimálneho zápalného prúdu je významná pre ochranu pred výbuchom typu "iskrová 
bezpečnosť". Pre tieto dva typy ochrany je relevantné delenie horľavých plynov a pár do 
podskupín IIA, IIB a IIC. Informácie aplikované pre plyny a pary môžu byť tiež približne 
použité pre hmly. 

 
Maximálny tlak výbuchu  

Maximálny tlak (Pmax ), ktorý vznikne počas výbuchu výbušného ovzdušia 
v štandardizovanom testovacom zariadení pri špecifikovaných testovacích podmienkach. 
Maximálny tlak s maximálnou rýchlosťou nárastu tlaku (dp/dt)max charakterizujú intenzitu 
oxidačnej reakcie po iniciácii zmesi horľavého plynu, pary alebo prachu so vzduchom, 
v koncentrácii ktorá vytvára potenciálne výbušné ovzdušie (→ Potenciálne výbušné 
ovzdušie). 
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Medze výbušnosti 

Hraničné koncentrácie horľavej zložky tzn. horľavého plynu, pary alebo hmly 
v zmesi so vzduchom, ktorá je potrebná na to, aby sa vytvorilo výbušné ovzdušie. Pri 
koncentrácii pod hranicou dolnej medze výbušnosti a nad hranicou hornej medze 
výbušnosti sa už výbušné ovzdušie netvorí. 

 
Minimálna zápalná energia 

Inžiniersky parameter výbuchu, (→ Inžinierske parametre výbuchu) ktorý určuje 
najmenšie množstvo energie postačujúce pri iskrovom výboji kondenzátora na iniciáciu 
najľahšie zapáliteľnej koncentrácie zmesi horľavej látky (plynu, pary, alebo prachu) so 
vzduchom.  
     
Minimálny zápalný prúd 

Inžiniersky parameter výbuchu, (→ Inžinierske parametre výbuchu) ktorý charakterizuje 
horľavú zmes plynu, pary alebo prachu so vzduchom pomocou najnižšej hodnoty 
elektrického prúdu schopného za určitých podmienok danú zmes zapáliť. Na klasifikáciu 
horľavých plynov, pár, alebo prachov s prihliadnutím na mieru ich zapáliteľnosti podľa 
ľahkosti v mikroskopickom objeme sa používa výboj kondenzátora, alebo prerušenie vopred 
definovaného elektrického obvodu s indukčnosťou a elektrickým odporom.  Ako referenčná 
hodnota sa aplikuje hodnota získaná pre zmes metánu v štandardizovanom obvode (IEC 
60079-11). Získaná porovnávacia hodnota je minimálny zápalný pomer (MIC). Je to 
prostriedok, pomocou ktorého sa plyny a pary v rámci triedy výbušnosti II, delia na 
podskupiny IIA, IIB a IIC. 

        
Netechnické opatrenia výbuchovej prevencie 

Sú to najmä organizačné opatrenia, ktoré zvyšovaním informovanosti operátorov 
pomocou školení a kurzov zvyšujú úroveň výbuchovej prevencie (→ Výbuchová prevencia). 
Je potrebné, aby operátori prevádzok s priestormi s nebezpečenstvom výbuchu zabezpečili, 
aby personál bol informovaný aké nebezpečenstvo výbuchu môže vzniknúť a aké opatrenia 
musia byť prijaté, aby sa tomu zabránilo. Zamestnanci sa musia zúčastniť v pravidelných 
intervaloch školení, v ktorých sú oboznámovaní so systémami výbuchovej prevencie 
uskutočňovanými podľa relevantných legislatívnych noriem.  

 
Ochrana pred výbuchom – druhy ochrany 

Pre jednotlivé druhy ochrany pred výbuchom sa uplatňuje pravidlo, že žiadna časť, ku 
ktorej má potenciálne výbušné ovzdušie otvorený prístup, nesmie nadobudnúť neprijateľnú 
teplotu. Teploty sa môže vyskytovať v rámci teplotnej triedy, ktorá zodpovedá príslušnému 
potenciálnemu výbušnému prostrediu. Aktuálne sú nasledovné druhy ochrany:  

Nevýbušný kryt (ICE 79-1) Označenie „EEx d“  
Princíp: Druh ochrany pri ktorej konštrukčné prvky, ktoré môžu spôsobiť vznietenie 
potenciálne výbušného ovzdušia sú umiestnené do krytu, ktorý odolá tlaku výbuchu a zabráni 
tak zapáleniu horľavého plynu v okolí krytu. 
Rozmery technicky nevyhnutných otvorov v kryte nesmú prekročiť rozmery experimentálne 
určenej maximálnej bezpečnej štrbiny, takže horúci plyn unikajúci cez tieto otvory stratí 
schopnosť spôsobiť zapálenie. Ak ide o technologické otvory potrebné pre výrobný proces, 
musia byť výrobcom spoľahlivo utesnené.  
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Aplikácie: Zariadenia, pri ktorých sa pri normálnej činnosti vyskytuje iskrenie, vytváranie 
oblúka a/alebo horúce povrchy ako napr. spínacie zariadenia, rozvádzače, zberné krúžky, 
kolektory, potenciometre, poistky, lampy alebo vykurovacie vložky. 

Zvýšená bezpečnosť  (ICE 79-7 ) Označenie "EEx e"  
Princíp: Sú prijaté dodatočné opatrenia na dosiahnutie vyššieho stupňa bezpečnosti, ktoré 
spoľahlivo zabránia vzniku oblúka, nežiadúcich teplôt a iskrenia vo vnútornom priestore aj 
v okolí elektrického zariadenia, ktorého normálna činnosť nezahrňuje neprijateľne vysoké 
teploty iskrenie a vznik oblúka.   
Aplikácie:  Rozvádzacie a spojovacie skrine, prepojovacie priestory pre vyhrievacie systémy, 
batérie, transformátory, motory s kotvou nakrátko ai. 

Zapuzdrenie ( ICE 79-18 ) Označenie "EEx m"  
Princíp: Časti ktoré by mohli zapáliť potenciálne výbušné ovzdušie iskrením alebo teplotou 
sú tienené (uzavreté) tak, aby sa zabránilo zapáleniu. To sa uskutoční obalením (zapuzdrením) 
potrebných častí do zalievacej hmoty, ktorá je ochranou pred fyzikálnymi – najmä 
elektrickými, tepelnými a mechanickými – a chemickými vplyvmi.   
Aplikácie: Statické vinutia stabilizátorov, elektromagnetických (solenoidových) ventilov, 
motorov, relé a iných riadiacich zariadení s limitovanou energiou vrátane kompletných dosiek 
plošných spojov s elektronickými obvodmi. 
 
Ochrana pred výbuchom – princípy ochrany 

Princípy vhodné na zabránenie vzniku zdrojov zapálenia v systémoch, zariadeniach a 
konštrukčných celkoch.    

Zdroje zapálenia, zapríčinené iskrami z trenia alebo nárazu, alebo iskrami z 
elektrostatických  nábojov musia byť v prístrojoch chránených pred výbuchom eliminované 
výberom vhodných  materiálov a pomocou konštrukčných opatrení. Účinnosť týchto opatrení 
musí byť overená a potvrdená primeranými testmi.       

Ochranné princípy môžu zabrániť tomu, aby sa zariadenie stalo zdrojom zapálenia.  
Princípy ochrany môžu byť aplikované rovnako na elektrické, a neelektrické prístroje, 

plyny a prachy. Princípy umožňujú konštrukciu v rôznych bezpečnostných kategóriách a to:  
- kategória 1 - s najvyššou ochranou a teda veľmi vysokým stupňom bezpečnosti, 
- kategória 2 - so zvýšenou ochranou a teda vysokým stupňom bezpečnosti, 
- kategória 3 - s obvyklou ochranou a teda s obvyklým stupňom bezpečnosti. 
 
Ochranný výbušný systém  

Zariadenie konštruované na automatické zistenie začínajúceho výbuchu a iniciáciu 
systému na jeho potlačenie, s cieľom obmedziť deštrukčné účinky výbuchu. Ochranné 
výbušné systémy sú vďaka mimoriadne krátkemu času odozvy schopné zistiť a chemicky 
potlačiť výbuch v jeho počiatočnom štádiu.  

 
Potenciálne výbušná zmes 

Zmes horľavých látok so vzduchom, v ktorej sa koncentrácia horľavej zložky nachádza 
v medziach výbušnosti.  
 
Potenciálne výbušné ovzdušie       

Ovzdušie ktoré sa môže stať výbušným, pôsobením miestnych prevádzkových 
podmienok, ktoré ovplyvňujú prítomnosť horľavých látok a tiež teplotu a tlak. Potenciálne 
výbušné ovzdušie vznikne, ak sa v príslušnom priestore nachádza v zmesi so vzduchom 
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horľavý plyn, horľavá para, alebo horľavý prach, prípadne kombinácia uvedených látok, 
v koncentrácii zodpovedajúcej medziam výbušnosti. 
 
Potlačenie výbuchu 

Metóda výbuchovej prevencie, ktorá spočíva v tom, že výbuch, ktorý sa začína rozvíjať 
po iniciácii potenciálne výbušného ovzdušia je indikovaný a utlmený skôr, ako jeho 
parametre (maximálny tlak výbuchu (Pmax) a maximálna rýchlosť nárastu tlaku (dp/dt)max ) 
dosiahnu nebezpečné hodnoty (→ Ochranný výbušný systém). 

 
Priestor bez nebezpečenstva výbuchu 

Priestor, v ktorom sa nepredpokladá prítomnosť potenciálne výbušného ovzdušia 
v množstve a s frekvenciou, ktoré vyžadujú osobitné opatrenia pri konštrukčnom vyhotovení, 
inštalácii a používaní zariadení, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov.  
 

Priestor s nebezpečenstvom výbuchu 

Priestor, v ktorom sa potenciálne výbušné ovzdušie, zložené zo zmesi horľavých látok so 
vzduchom, môže vyskytnúť v množstve a s frekvenciou, ktoré vyžadujú osobitné opatrenia 
pri konštrukčnom vyhotovení, inštalácii a používaní zariadení, aby sa zaistila bezpečnosť 
a ochrana zdravia zamestnancov. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa môžu 
používať len zariadenia (sú to najmä elektrické zariadenia určené na výrobu, prenos, 
uskladňovanie, meranie, reguláciu a premenu energie alebo na spracúvanie materiálu), ktoré 
sú určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. . 

  
Primárna ochrana pred výbuchom 

Opatrenie v rámci výbuchovej prevencie, v rámci ktorého sa horľavé látky, alebo kyslík 
v potenciálne výbušnom prostredí nahradia inými látkami, alebo sa ich množstvo zníži na 
úroveň, pri ktorej už nehrozí nebezpečenstvo vytvorenia potenciálne výbušnej zmesi. 

Zvýšenú cirkuláciu vzduchu vetraním je možné dosiahnuť konštrukčnou úpravou, napr. 
otvoreným usporiadaním čerpacej stanice, pri ktorom je oblasť s nebezpečenstvom výbuchu 
malá. V oblastiach, v ktorých pracujú ľudia nie je alternatívou náhrada atmosférického 
kyslíka. Z toho dôvodu opatrenia upotrebiteľné v takých miestach sú obmedzené na: 
- odstránenie alebo obmedzenie látok ktoré sú schopné vytvárať potenciálne výbušné 

ovzdušie, 
- odstránenie alebo obmedzenie úniku horľavých látok s následným vytvorením potenciálne 

výbušných zmesí, vo vnútri aj v okolí armatúr napr.: 
-     obmedzením (znížením) ich koncentrácie, 
-     použitím krytov naplnených inertnou látkou, 

      -     prirodzeným alebo umelým vetraním, 
      -  monitorovaním koncentrácie pomocou systému detekcie plynov, ktorý uvedie do     

činnosti alarm alebo vypne systém. 
 
Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár  

Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny 
alebo horľavé kvapaliny pri teplotách vyšších, ako je ich bod vzplanutia. Za nebezpečné 
výbuchom sa považujú horľavé kvapaliny už pri teplotách o 10° C nižších, ako je bod 
vzplanutia daných horľavých kvapalín.  
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Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov  

Prostredie, v ktorom vzniká a rozviruje sa horľavý prach v takej miere, že aj pri 
zvyčajných prevádzkových stavoch môže vzniknúť výbušná koncentrácia prachu.  
 

Rázová vlna 

Vlna šíriaca sa v plynnom prostredí, na ktorej čele sa hustota prostredia, tlak aj teplota 
mení skokom. Vznikne napríklad vo vzduchu pri detonácii (→ Detonácia), lete strely, alebo 
pri lete lietadla nadzvukovou rýchlosťou. Za rázovou vlnou je oblasť s výrazným zvýšením 
tlaku, za ktorou potom nasleduje zóna s tlakom nižším ako je priemerný tlak prostredia. 
Rýchlosť rázovej vlny je priamo úmerná zmene tlaku na čele vlny. Táto zmena tlaku pri šírení 
vlny postupne klesá k nule. 

 
Rozsah výbušnosti 

Interval medzi dolnou a hornou medzou výbušnosti. Horľavé materiály zmiešané so 
vzduchom (potenciálne výbušné zmesi) sú charakterizované dolnou a hornou medzou 
výbušnosti. Medzi týmito medzami sa nachádza rozsah výbušnosti. Pre bezpečnosť na 
pracoviskách je najvýznamnejšou hodnotou dolná medza výbušnosti. Koncentrácia o 20% 
nižšia ako dolná medza výbušnosti sa väčšinou pokladá za bezpečnú. 

 
Stechiometrická zmes 

Zmes, v ktorej je vyvážené množstvo kyslíka (vzduchu) a horľavej látky, takže po 
skončení chemickej (oxidačnej) reakcie nie je prebytok horľavej látky ani kyslíka. Oxidačná 
reakcia stechiometrickej zmesi propánu so vzduchom má nasledovnú chemickú rovnicu: 

   C3H8 + 5 (O2 + 3.76 N2) � 3CO2 + 4H2O+ 5 (3.76 N2 ) 

Tab. č.1 Stechiometrické koncentrácie niektorých horľavých látok so vzduchom: 

 Vodík Etylén Propán Metán 

% horľ. látky (obj.) 30 6.5 4.0 9.5 

(g/m3) 26.9 81.7 79.1 67.8 

Stechiometrická zmes jednozložkovej horľavej látky vytvára najväčší tlak výbuchu. 
Výnimkou je napr. zmes acetylénu so vzduchom. 
 
Teplota samozapálenia 

Teplota (bod samozápalu), pri ktorej sa látka za daných podmienok samovoľne zapáli. 
Jav je podmienený prítomnosťou oxidujúcej látky, najčastejšie vzdušného kyslíka. Teplota 
samozapálenia je ovplyvnená viacerými faktormi ako napr. rozmerom, tvarom, typom 
a zložením povrchu. Plyny a pary sa s prihliadnutím na teplotu samozapálenia členia do 
teplotných tried. Podľa týchto tried sú pre elektrické a iné technologické zariadenia stanovené 
teploty povrchu takým spôsobom, že je vylúčená možnosť samovoľného zapálenia. 
Stanovený je rozsah možného prekročenia štandardnej hodnoty a nevyhnutné bezpečnostné 
rozpätia. 

  
Teplotná trieda 
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Podľa teploty samozapálenia sú plyny, pary a prachy rozdelené do teplotných tried. 
  

Tab. č. 2 Členenie plynov, par a prachov do teplotných tried podľa teploty samozapálenia
    

Teplotné triedy Teplotný interval zapálenia 
zmesi 

Prípustná teplota povrchu 
elektrického zariadenia 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

> 450 °C 

> 300 °C … ≤ 450 °C 

> 200 °C … ≤ 300 °C 

> 135 °C … ≤ 200 °C 

> 100 °C … ≤ 135 °C 

> 85 °C … ≤ 100 °C 

450 °C 

300 °C 

200 °C 

135 °C 

100 °C 

85 °C 

         

V súlade s týmito teplotnými triedami, sú elektrické a iné technologické zariadenia 
klasifikované na teplotu povrchu spôsobom, že je vylúčená možnosť samočinného zapálenia. 
Predpisy stanovujú pre každý prípad mieru možného prekročenia štandardných hodnôt 
a požadovanú bezpečnostnú rezervu. 

Je potrebné si zdôrazniť, že prach vo forme usadenín má inú teplotu samozapálenia a iný 
postup jej určenia, ako prach v rozvírenej forme, keď sa vytvorí mrak prachu zmiešaného so 
vzduchom. 
 
Tlaková vlna 

Obálka tlakového rozruchu šíriaceho sa z miesta výbuchu. V tlakovej vlne, ktorá je 
tenkou prechodnou oblasťou sa prudko mení teplota a tlak prostredia. Rýchlosť šírenia 
tlakovej vlny je vyššia ako rýchlosť šírenia zvuku a klesá so vzdialenosťou od miesta 
výbuchu. 

 
Tvorba výbušného mraku 

Výbušný mrak horľavej látky v zmesi so vzduchom môže vzniknúť pri náhodnom, alebo 
havarijnom úniku horľavého plynu, alebo odparujúcej sa horľavej kvapaliny do ovzdušia. 
Vznikajúci mrak je potenciálne výbušný. Mrak sa stane výbušným, keď sa koncentrácia 
horľavej látky dosiahne medze horľavosti, resp. výbušnosti. So vznikom výbušného mraku 
vzniká aj riziko jeho iniciácie s následným výbuchom.  
 

Výbuch 

Výbuch (explózia) je náhla reakcia, spôsobená rýchlym fyzikálnym alebo chemickým 
rozkladom, sprevádzaná uvoľnením veľkého množstva energie, ktoré je obvykle spojené s 
nárastom teploty a vznikom tlakových alebo rázových vĺn.  

Chemické výbuchy sa delia na výbuchy tepelné (samovoľné zohrievanie vedúce 
k prudkému rozkladu), deflagráciu (→ Deflagrácia) a detonáciu (→ Detonácia). 
K najfrekventovanejším druhom tejto výbuchov patria tie, ktoré sa uskutočňujú medzi 
horľavými plynmi,  horľavými parami alebo prachmi a kyslíkom obsiahnutým v okolitom 
vzduchu.  
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Typické oblasti s nebezpečenstvom výbuchu typicky existujú najmä v chemických 
prevádzkach, rafinériách, lakovniach, čistiarňach, mlynoch a múčnych silách, nádržiach a 
plniacich zariadeniach pre horľavé plyny, kvapaliny a pevné látky. 

Odstrániť nebezpečenstvo zapálenia potenciálne výbušného prostredia je možné priamo 
pri zdroji  najmä použitím elektrických zariadení v nevýbušnom vyhotovení. 

 
Výbuch plynu 

Výbuch plynu je proces, pri ktorom horenie vopred premiešaného mraku horľavého 
plynu v zmesi so vzduchom, alebo iným oxidovadlom, spôsobí rýchly nárast tlaku. Výbuch 
plynu môže nastať vo vnútri technologického zariadenia, alebo potrubia, v budovách, na 
priestranstvách s otvorenými technologickými celkami, alebo v neohraničenom priestore. 
Dôsledky výbuchu plynu závisia na prostredí v ktorom sa mrak plynu vyskytuje, alebo do 
ktorého prenikol. Podľa miesta na ktorom došlo k výbuchu mraku plynu sa tieto výbuchy 
členia nasledovne: 
- výbuch plynu v uzatvorenom priestore, 
- výbuch plynu v čiastočne uzatvorenom priestore, 
- výbuch neohraničeného mraku plynu. 

Reálne výbuchy však nemusia vždy úzko korešpondovať s niektorým z uvedených 
prípadov. 

Výbuch plynu v uzatvorenom priestore  
Výbuch vo vnútri nádob, zásobníkov, prevádzkových zariadení, potrubí, káblových 

kanálov, kanalizačných systémov, uzavretých miestností a podzemných  zariadení. Tento 
výbuch  sa tiež nazýva vnútorným výbuchom. Typickou charakteristikou tohto druhu výbuchu 
je, že nemusí byť rýchly, aby spôsobil závažný nárast tlaku.  

Výbuch plynu v čiastočne uzatvorenom priestore 
Výbuch v čiastočne uzatvorenom priestore nastane napr. pri náhodnom úniku horľavej 

látky vo vnútri budovy, ktorá je čiastočne otvorená. Typickým príkladom takýchto priestorov 
sú kompresorovne, alebo morské vrtné plošiny (offshore modules). Budova ohraničuje 
výbuch a tlak sa môže uvolniť len cez otvorené časti stien, alebo cez únikové steny, ktoré sa 
otvoria už pri malom pretlaku. Umiestnenie a geometria únikových oblastí má rozhodujúci 
vplyv na výsledný tlak výbuchu.  

Výbuch plynu na otvorenom priestranstve 
Na otvorenom priestranstve neohraničený mrak plynu, ktorý sa nestretne so žiadnymi 

prekážkami a ktorý bude iniciovaný slabým iniciačným zdrojom, bude počas oxidačnej 
reakcie príčinou vzniku len malého pretlaku (flash fire). K vysokému tlaku výbuchu dochádza 
na miestach kde sa deflagrácia stretne s prekážkami, alebo čiastočne uzatvoreným priestorom.  
Avšak ak neohraničený mrak prejde do detonácie, tlak výbuchu bude vysoký (rádovo 20 
barov) a v princípe nezávislý na uzatvorení, alebo prekážkach. 
 
Výbuch mraku pár  

Výbuch mraku pár je prakticky totožný s výbuchom mraku plynu na čiastočne 
uzatvorenom alebo otvorenom priestranstve. 
Výbuch prachu 

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých tuhých látok rozptýlených vo vzduchu vo forme 
prachu predstavujú najmä látky prírodného pôvodu (múka, škrob, uhlie, drevo), plastické 
látky a organické zlúčeniny ľahkých kovov (hliník, horčík, titán) ako aj síry. Za vhodných 
podmienok (tzn. pri dostatočnej koncentrácii prachu a prítomnosti zdroja vznietenia) sa môže 
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oblak horľavého prachu vznietiť a nastane jeho výbuch. Zvyčajne prebieha ako dvojstupňový 
proces (→ Horľavé pevné látky). 

Základom prevencie výbuchu prachu je zabrániť tvorbe výbušných oblakov alebo 
eliminovať zdroje vznietenia. Vo vnútri zariadení na skladovanie a spracovanie prašných 
látok sa bezpečný stav dosiahne vyplnením vnútorného priestoru nehorľavým plynom tak, aby 
obsah kyslíka neprekročil 5 % objemu. Na tieto účely sa najčastejšie používa dusík alebo oxid 
uhličitý, v prípade ľahkých kovov sú vhodné hélium a argón. K ďalším opatreniam patria: 
prachotesné naprojektovanie prevádzky, udržiavanie mierneho atmosferického podtlaku na 
pracovisku, inštalácia miestneho odsávania, zabránenie presypaniu, resp. preplneniu zariadení 
a pravidelné čistenie a odstraňovanie usadeného prachu.  

Druhou metódou prevencie je eliminácia možných zdrojov vznietenia prachu, napr. 
horúceho povrchu zariadení. Osvetlenie a elektrickú inštaláciu treba zabezpečiť proti 
vniknutiu prachu. V prašných prevádzkach je dôležitý aj zákaz používania otvoreného ohňa 
(→ Výbuchová prevencia).  

Pri výbuchu v uzavretých nádobách alebo vo vnútornom priestore zariadení dochádza 
k jeho šíreniu do okolia, čomu sa dá čiastočne zabrániť konštrukciou zariadení a použitím 
prostriedkov, ktoré umožňujú prechod látky, nie však explózie (napr. rôzne ventily).  
 
Výbuchová prevencia       

Efektívnu výbuchovú prevenciu pre neriadený, nezamýšľaný a preto škodlivý 
(nebezpečný) výbuch je možné dosiahnuť len odstránením jednej z troch základných 
podmienok pre výbuch. Zariadenie s ochranou pred výbuchom je schopné vylúčiť jeden zo 
základných predpokladov výbuchu a to zdroj zapálenia a je preto významným prínosom 
pre ochranu pred výbuchom. Zariadenia s ochranou pred výbuchom eliminujú účinok zdrojov 
zapálenia pri použití elektrickej energie v potenciálne výbušnom prostredí. Ďalšie dva 
základné predpoklady výbuchu a to horľavé látky a kyslík v ovzduší väčšinou nie je možné 
spoľahlivo a trvalo z pracovísk odstrániť.  

Elektrické zariadenia sa prvýkrát použili v priemysle v 19. storočí. To malo za následok 
základný rozvoj výbuchovej prevencie. Výhody využitia elektriny boli jednoznačné, najmä 
v baníctve a preto podnietili intenzívne úsilie o nájdenie spôsobov a prostriedkov na 
zabránenie kontaktu medzi potenciálne výbušným prostredím a elektrickým zariadením, tzn. 
na prevenciu výbuchu.         

V súčasnom období ochrana pred výbuchom patrí k primárnym bezpečnostným 
opatreniam. Úsilie sa zameriava na použitie nehorľavých materiálov, ktoré nie sú schopné 
vytvoriť potenciálne výbušné ovzdušie. 

 
Výbušná látka  

Zlúčenina alebo zmes v tuhom alebo kvapalnom stave, ktorá má vlastnosť trhaviny, 
traskaviny, streliviny alebo výbušnej pyrotechnickej zlože.  
 

Výbušná zmes 

Zmes horľavého plynu, horľavej pary, alebo horľavého prachu  so vzduchom (alebo 
iným oxidovadlom) v koncentrácii, ktorá zodpovedá príslušným medziam horľavosti, resp. 
výbušnosti, takže v prípade iniciácie nastane výbuch.  
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Výbušné ovzdušie        

Zmes horľavých látok so vzduchom pri atmosférických podmienkach. Horľavé látky sa 
vyskytujú vo forme plynov, pár, hmly alebo prachu. Po iniciácii sa horenie šíri do celej 
nespálenej zmesi. 

 
Výbušné prostredie 

V prípade vonkajšieho prostredia ide o prostredie, v ktorom možno predpokladať výbušné 
ovzdušie, tzn. zmes horľavých látok so vzduchom za atmosférických podmienok. V prípade 
vnútorných častí technologických zariadení ide o prostredie, v ktorom sa nachádza výbušná 
zmes s koncentráciou v medziach výbušnosti. V tomto prípade nemusí ísť len o zmes horľavej 
látky so vzduchom a obvykle ani za atmosférických podmienok.  

    
Základné podmienky pre výbuch 

Pre vznik výbuchu v atmosférickom vzduchu musia byť súčasne splnené tri podmienky 
a to: 
- horľavá látka, 
- kyslík (vzduch), 
- zdroj zapálenia. 

Prvé dva komponenty musia byť prítomné v dostatočných množstvách na vytvorenie 
potenciálne výbušného ovzdušia. Výbuchová prevencia sa obvykle orientuje na pracoviská 
preto sú protivýbuchové opatrenia zamerané najmä na chemické reakcie so vzdušným 
kyslíkom. Oxidačné reakcie obvykle produkujú uvoľňovanie tepla a nárast tlaku, čím spĺňajú 
kritériá výbuchu.  

Akákoľvek oblasť, v ktorej sa zhromaždí objem 10 litrov (alebo viac) potenciálne 
výbušnej zmesi sa považuje za priestor s nebezpečenstvom výbuchu. 

 
Zdroj zapálenia  
(→ Iniciačné zdroje) 
 
Značenie elektrických zariadení (z hľadiska výbuchovej prevencie) 

Spôsob identifikácie elektrického zariadenia z hľadiska výbuchovej prevencie pre použitie 
v potenciálne výbušnom prostredí.  

Výrobca, ktorý uviedol elektrické zariadenie na trh je povinný na tomto zariadení 
vyznačiť: 
- s ktorým typom alebo typmi ochrany pred výbuchom je dané elektrické zariadenie 

v súlade, 

- teplotnú triedu, pre ktorú je toto zariadenie vhodné, 

- skupinu, alebo podskupinu nebezpečenstva výbuchu aplikovateľnú na dané elektrické 
zariadenie, 

-  skúšobňu, ktorá vydala atest, 

-  všetky zvláštne podmienky, ktoré musia byť dodržané, 

-  normu, alebo revíziu normy použiteľnú pre dané elektrické zariadenie.  
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XXVII.    Medzinárodné organizácie 
 

 
Normalizácia 

 
Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu – European Committee for 
Electrotechnical Standardization (CENELEC) 
 

Sídlo: Brusel, Belgicko 

Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti elektrických, elektrotechnických zariadení a 
systémov. Spracováva plán tvorby normalizačných odporúčaní zabezpečuje vydávanie 
návrhov noriem, proces pripomienkovania v rámci  Európy, schvaľovanie návrhov noriem, 
ich vydávanie a distribúciu. Zabezpečuje revíziu noriem na základe plánu revízie, alebo na 
základe návrhov členov.  
 
Európsky výbor pre normalizáciu - European Committee for Standardization  (CEN) 

Sídlo:  Brusel, Belgicko  

Zabezpečuje činnosť vo všetkých oblastiach normalizácie v rámci Európy.  Spracováva 
plán tvorby noriem na základe návrhov technických komisií a členov. Zabezpečuje vydávanie 
návrhov noriem, proces pripomienkovania, po schválení ich vydávanie a distribúciu. 
Zabezpečuje revíziu noriem podľa plánu, alebo na základe návrhov členov. Normy sú 
vydávané vo forme odporúčaní. 
 
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút – European Teleccomunications  
Standards Institute  (ETSI)  
 

Sídlo: Sophia Antipolis, Francúzsko  

Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti telekomunikácií a systémov. Riadi proces 
tvorby noriem, koordinuje plán vydávania noriem. Zabezpečuje vydávanie návrhov 
normalizačných odporúčaní, proces pripomienkovania  a schvaľovania, ich vydávanie a 
revízie na základe plánu, alebo návrhov členských krajín. 
  
Medzinárodná elektrotechnická komisia – International Electrotechnical Commision  
(IEC) 
 

Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 

Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti elektrických, elektrotechnických zariadení a 
systémov. Na základe návrhov jednotlivých technických komisií spracováva plán tvorby 
noriem, zabezpečuje vydávanie návrhov noriem, proces pripomienkovania v členských 
krajinách  na celom svete, schvaľovanie návrhov po pripomienkovom konaní, po schválení 
ich vydávanie a distribúciu. Zabezpečuje revíziu noriem na základe plánu práce, alebo na 
základe návrhov členov. Normy sú vydávané vo forme odporúčaní.  
 
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu – International Organization for 
Standardization (ISO) 
 

Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
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Pôsobnosť vo všetkých oblastiach normalizačnej činnosti okrem elektrických a 
elektrotechnických zariadení a systémov (túto zabezpečuje Medzinárodná elektrotechnická 
komisia – IEC). Spracováva plány práce tvorby noriem. Vydáva návrhy noriem, riadi proces 
pripomienkovania v členských krajinách na celom svete, schvaľovanie návrhov po 
pripomienkovom  a schvaľovacom  konaní a ich vydávanie. Zabezpečuje revíziu noriem  na 
základe návrhov  členských krajín, respektíve podľa plánu prác 
 
Medzinárodná telekomunikačná únia – International Teleccomuniccations Union  (ITU) 

Sídlo Brusel, Belgicko 
V rámci svojej pôsobnosti podáva návrhy na zaradenie do plánu tvorby noriem pre 

telekomunikačný normalizačný inštitút.  
 
 
Celosvetové organizácie 

 
Environmentálny program OSN - United Nations Environment Programme (UNEP) 

Sídlo: Nairobi, Kenya; Ženeva, Švajčiarsko 

Hlavné aktivity sú: zlepšenie súčasných a budúcich životných podmienok, bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky. Program obsahuje elimináciu rizík fyzikálne, 
chemické, psychologické, biologické. Vypracováva programy  na zlepšenie pracovných 
podmienok, zabezpečuje výmenu skúseností a má  koordinačné postavenie v rámci 
programov. 

 
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – International Atomic Energy Agency 
(IAEA) 

  
Sídlo: Viedeň, Rakúsko 

Vyvíja činnosť v odbore vedeckých a technických informácií, najmä o ochrane pred 
žiarením. Je povinná zavádzať a uskutočňovať ochranné opatrenia vrátane vykonávania 
inšpekcií. Pôsobí pod záštitou OSN. V rámci svojej činnosti zabezpečuje prípravu noriem v 
oblasti ochrany pracovníkov pred rádioaktívnym žiarením, bezpečnostné príručky a manuály, 
technickú asistenciu a  vysielanie misií v uvedenej oblasti.  
 
Medzinárodná asociácia inšpekcie práce – International Assotiation of Labour 
Inspection  (IALI) 

 
Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 

Zaoberá sa najmä praktickým štúdiom  inšpekcie práce v oblasti  bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, včítane metód voľby priorít k prevencii rizík, analýzu okolností a príčin 
pracovných úrazov, metódy spolupráce medzi inšpektormi práce a pracovnými lekármi, 
úlohou inšpektorov práce medzi rôznymi partnermi v podnikoch za účelom zníženia  
nebezpečenstva úrazov a zlepšenia pracovných podmienok.  

 
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia – International Social Security 
Association (ISSA) 

 
Sídlo Ženeva, Švajčiarsko  
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Základnými činnosťami sú: organizovanie periodických stretnutí členov za účelom 
výmeny skúseností a informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia, výmena výskumných 
správ, vykonávanie výskumu v otázkach bezpečnosti pri práci, aktivity pri prevencii 
úrazovosti, finančné otázky.  

 
Medzinárodná ergonomická asociácia – International Ergonomics Assotation (IEA) 

Zaoberá sa štúdiom ergonómie, stresov a fyzickej námahy pracovníkov a ich vplyvom na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Úzko spolupracuje s Medzinárodnou 
organizáciou pre normalizáciu, s ktorou zabezpečuje činnosť Technického komitétu 
ISO/TC/l59 pre ergonómiu. Skúma taktiež sociálno-psychologické faktory.  
 
Medzinárodná organizácia práce  - International Labour Organization  (ILO) 

Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko  

Pokrýva všetky aktuálne oblasti činnosti spoločnosti. Prioritnou oblasťou je taktiež  
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v pôsobnosti ktorej je: výskum a tvorba pravidiel, 
formulovanie požiadaviek a kontrola dodržiavania pravidiel. Do výskumnej činnosti prispieva 
rozsiahlym knižným a informačným fondom, organizovaním svetových konferencií a 
sympózií. Pre svoju činnosť má založené vlastné inštitúcie, v danej oblasti: 
− Institute for Labour Sudies v Ženeve (Inštitút pre štúdium práce), 
− Centre for Advanced Technical a Vocational Training v Turíne (Centrum pre technický 

pokrok a vzdelávanie). 
 
Medzinárodný  systém upozornenia na riziká v rámci BOZP – International 
Occupational Safety and Health Hazard Alert System  (ISHHS) 
  

Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 

Je súčasťou Medzinárodného programu pre zlepšenie pracovných podmienok a okolia – 
International Programme for the Improvement of Working  Conditions and Environment – 
PIACT. Publikuje pravidelne bezpečnostné informácie v Medzinárodnom stredisku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – International Occupational and Health Information 
Centre – CIS.  
 
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj – Organization for Cooperation and 
Development  (OECD) 
 

Sídlo: Paríž, Francúzsko 

Medzinárodná organizácia, ktorá združuje štáty z Európy, Severnej Ameriky a Pacifickej 
oblasti. Cieľom je koordinácia činnosti vlád v sociálno-ekonomickej oblasti. Zabezpečuje 
činnosti v programoch ochrany ľudí, životného prostredia, kontrolu nebezpečenstiev a rizík 
apod. Má oficiálne uzatvorené vzťahy taktiež s Medzinárodnou organizáciou práce a OEC. Je 
nadštátne fórum, ktoré vydáva dokumenty na najvyššej medzinárodnej  

 
Organizácia priemyslového rozvoja pri OSN - UN Industrial and Development 
Organization (UNIDO) 

 
Sídlo: Viedeň, Rakúsko  
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Zaoberá sa problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä v procesoch 
industrializácie. Výbor pre koordináciu a spoluprácu – Inter Organization Coordinating 
Commitee – IOCC zabezpečuje plánovanie aktivít a monitorovanie v jednotlivých 
inštitúciách. Cieľom práce je zabezpečiť aby nedochádzalo k duplicitnej činnosti a aby bola 
pôsobnosť celku maximálne efektívna. 
 
Svetová organizácia bezpečnosti – World Safety Organization  (WSO) 

Sídlo: Warrensburg, USA 

Činnosť je zameraná  na internacionalizáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vrátane základných bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, prevenciu proti úrazom a 
rozšírovanie praktických skúseností na celom svete, foriem a spôsobov bezpečnosti práce a 
prevencie pred úrazmi. Má štatút neštátnej organizácie.  
 
Svetová zdravotnícka organizácia – World Health Organization  (WHO) 

Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 

Cieľom činnosti je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň zdravia najmä koordináciou práce 
zdravotníckych služieb v medzinárodnom rozsahu, rozvíjaním spolupráce so 
špecializovanými organizáciami OSN a ďalšími medzinárodnými a národnými  organizáciami 
zameranými na ochranu zdravia a zlepšenie pracovných  podmienok a prevenciu úrazov. 
 
 
Európske organizácie 

 
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci - European Agency for Health 
and Safety at Work (EAHSW 
 

Sídlo: Bilbao, Španielsko 

Tripartitná agentúra reprezentujúca zamestnancov, zamestnávateľov a vlády. Úlohou je 
zabezpečenie vyššej úrovne bezpečnosti práce a ochrany zdravia  pracovníkov. Kompletizuje 
a analyzuje informácie v oblasti BOZP v Európe. 
 

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok – European 
Foundation for the Improvement of Living and Working  Conditions (EFILWC) 

 
Sídlo: Dublin, Írsko  

Spolupracuje s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a zdravie pri práci. Zabezpečuje 
pravidelné informácie v danej oblasti  pre všetkých členov EÚ.  
 
Európska komisia – European Commision (EC) 

Sídlo: Brusel, Belgicko 

Je výkonným orgánom a dozerá nad implementáciou všetkých rozhodnutí a zabezpečuje, 
aby sa rozhodnutia EÚ preniesli do praxe. Má výhradné právo navrhovať legislatívu EÚ a 
predkladať ju inštitúciám. Zabezpečuje informácie z medzinárodných zdrojov. V oblasti 
BOZP spolupracuje taktiež s Európskym sociálnym fondom.  
 



 591

Európsky technický výbor odborov pre zdravie a bezpečnosť – Bureau  Technique 
Syndical Européen Santé Sécurité 

 
Sídlo: Brusel, Belgicko 

Stanovuje stratégiu prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dozerá nad 
bezpečnosťou a ochranou zdravia najmä v malých a stredných podnikoch. Zabezpečuje 
prehľady, publikácie, projekty ai. 
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Vecný register  
 
A 
absolvent  236 
acetylénový vyvíjač  512   
adaptácia  255 
adaptácia zraku  91  
aerosól  104 
akceptovateľné riziko  10akreditácia  236  
aktivity dozorných orgánov na zabezpečenie radiačnej ochrany  529 
aktívna bezpečnosť  10 
akumulátorové náradie (AKU náradie)  496 
akustický signál 59 
akustika  57 
akustika priestoru  58 
alkoholizmus  193  
analýza pracovnej činnosti  193 
analýza rizika pri stroji  412 
andragogika  236  
antropometria  130 
aretácia náradia   496 
audit systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  140 
automatické zariadenie ochrany pred požiarmi  369 
automatizácia výroby  412 
 
B 
balenie  315 
batéria fliaš  512 
bezdotykové ochranné zariadenie  413 
beznástrojová výmena pracovných nástrojov  496 
bezpečná koncentrácia  574 
bezpečná práca s náradím  496 
bezpečná vzdialenosť (z hľadiska ochrany pred požiarmi)  369 
bezpečná vzdialenosť (od nebezpečných častí stroja)  413 
bezpečná vzdialenosť (v súvislosti s mechanickým ohrozením)  398 
bezpečné napätie  436 
bezpečné odpojenie  436 
bezpečnosť a ochrana zdravia na spoločných pracoviskách  143 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  15 
bezpečnosť elektrického ručného náradia  497 
bezpečnosť elektrických zariadení  436 
bezpečnosť práce  18 
bezpečnosť pri práci  19 
bezpečnosť stroja  413 
bezpečnosť systému  19 
bezpečnosť technických zariadení  19 
bezpečnosť výrobku  144 
bezpečnostná funkcia  414 
bezpečnostná spojka  496 
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bezpečnostná správa  564 
bezpečnostná technika  11 
bezpečnostná úroveň stroja  414 
bezpečnostné požiadavky v systéme „ človek – stroj – pracovné prostredie“  414 
bezpečnostné predpisy  12 
bezpečnostné zariadenia (v súvislosti s mechanickým ohrozením)  398 
bezpečnostné zariadenia (vzhľadom na prevádzku strojov)  415 
bezpečnostno-technická služba 140 
bezpečnostno-technické  požiadavky na technické zariadenie  477 
bezpečnostný signál  416 
bezpečnostný technik  142 
bezpečný pracovný postup (pri stroji)  416 
bežný počuteľný zvuk v pracovnom prostredí  59 
biologické hodnotenie škodlivých účinkov hluku  59 
biologický expozičný test  340 
biorytmus  193 
biorytmus (biorytmicita)  130  
bleskozvod  437 
BLEVE efekt  574 
blokovacie zariadenie  416 
blokovanie elektrických zariadení  438 
bludný prúd  438 
bod zapálenia  574 
BOZP pri práci s chemickými látkami  339 
 
C-Č 
CAS číslo  341 
celistvosť deliaceho prvku  369 
cieľ výchovy a vzdelávania BOZP  237 
cieľová skupina  236  
cudzia vodivá časť  438 
časová snímka práce  130 
časový tlak  193 
časti prístupné dotyku  438 
činnosť vedúca k ožiareniu  530  
čistenie odpadových vôd  255 
čistiareň odpadových vôd  256 
 
D 
deflagrácia  574 
degradácia pôdy  257 
dekontaminácia  213 
denné osvetlenie  91 
depresia  193 
deprivácia  193 
determinanty zdravia  214 
detonácia  574 
dezinfekcia  214 
dezinfekcia vody  257 
didaktická informácia  237 
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didaktická technika  238 
didaktický program 238  
didaktický test  238  
didaktika  238  
disperzný model  564  
displej  416 
dištančná ochrana  438 
dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie  130 
dobeh  416 
dobehová brzda  497 
dobehová dráha  416 
dobrovoľná požiarna ochrana  369 
dohľad nad posudzovaním zhody  145  
dohľad nad zdravím a pracovnými podmienkami zamestnancov  216 
dokumentácia hasičskej jednotky369 
dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby 370 
dokumenty o vykonanom školení BOZP  239 
domácky zamestnanec  180 
dominový efekt  565 
dopad havárie  565 
doprava materiálu  315 
doprava tekutín  316 
dopravník (transportér)  316 
dopravno-prevádzkový predpis  317 
dotykové napätie  439 
dotykový prúd  439 
dozimetria  530 
dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (všeobecne)  145 
dozor nad zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia vojaka  146 
dráždivá látka  341 
drevoobrábacie stroje  416 
drogová závislosť  194 
druhy vetrania  104 
držiak elektródy  512 
dvojručné ovládacie  zariadenie  417   
dýchacia zóna  512  
dym  370 
dynamický stoj  130 
 
E 
EC čísla  342 
efektívnosť opatrení na zlepšenie BOZP  291 
efektívnosť vzdelávania  239 
ekológia  258 
ekologická výchova a vzdelávanie  240   
ekonómia BOZP  291 
ekonomická motivácia k BOZP  292 
ekonomické dôsledky havárií a porúch technických zariadení na hospodárenie podniku  293 
ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie podniku  293 
ekonomické dôsledky sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia  294 
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ekotoxikológia  259 
e-learning  240  
elektrická inštalácia  439 
elektrická požiarna signalizácia  370 
elektrické ručné náradie  497 
elektrické zariadenie  440 
elektrizovateľnosť  440 
elektrochemická ochrana  440 
elektromagnetická kompatibilita  441 
elektromagnetické žiarenie – pole  531 
elektronická regulácia chodu nástroja  498  
elektrotroskové zváranie  512 
emisie pri zváraní  513  
energetický výdaj  130 
environmentalistika  260 
environmentálna politika  261 
Environmentálny program OSN (UNEP)  588 
epidemiologické štúdie  218 
ergonómia  131 
ergonomická rehabilitácia  131 
ergonomické hodnotenie  132 
ergonomické parametre  132 
erózia  261 
eskalácia havárie  565 
etapy života stroja  417 
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci (EAHSW)  590 
Európska komisia (EC)  590 
Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok  590 
Európsky technický výbor odborov pre zdravie a bezpečnosť (TUTB)  591 
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút (ETSI)  587  
Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC)  587 
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN)  587 
európsky zvárač  513 
eutrofizácia vôd  261 
evakuácia (pri havárii)  565 
evakuácia (pri požiari)  371 
evaporácia  132 
expanzné prístroje  498 
expanzný prístroj na vstreľovanie (nastreľovací expanzný prístroj)  499 
expozícia  219 
expozičné testy  220 
 
F 
faktory pracovného prostredia  46 
Faradayova klietka  431 
flash fire (zášlahový plameň)  575 
fóbia  194 
formy vzdelávania  240   
frustrácia  194 
funkcia Power-control   499 
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fyzikálne faktory pracovného prostredia  194 
fyziológia práce  132 
 
H 
hadica (hadicové armatúry)  371 
hadica na plyn  513  
hadicová poistka  514 
halón  371 
harmonická bezpečnosť  22 
hasiaca látka  372 
hasiace prístroje  372 
hasičská jednotka  372 
hasičská stanica  374 
hasičská taktika  374 
hasičská technika  374 
hasičská záchranná služba  374 
hasičská zbrojnica  374 
hasičské automobily  374 
hasičský a záchranný zbor  375 
havária  566 
havarijná nádrž  567 
havarijné vetranie  105 
havarijné vetranie  567 
havarijný plán  567 
havarijný plán pre prípad radiačnej nehody  533 
havarijný scenár  568 
havarijný únik látky  569 
hluk  60 
hluk pozadia  61 
hluk pri práci s náradím  499 
hluk pri zváraní  514 
hluk v pracovnom prostredí  62 
hluk v stavbách  64 
hluk vo vonkajších priestoroch  63 
hluk zariadenia  64 
hodnotenie  a posudzovanie pracovného prostredia a pracoviska  48 
hodnotenie hluku  65 
hodnotenie rizika  22 
hodnotenie vibrácií a otrasov  67 
hodnotenie zamestnancov  195 
hodnotenie zdravotného rizika  221  
horenie  376 
horľavá kvapalina  377 
horľavá látka  378 
horľavé hmly  575 
horľavé kvapaliny  575  
horľavé látky  575  
horľavé pary  575 
horľavé pevné látky  575 
horľavé plyny  576 
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horľavé prostredie  576 
horľavosť  378 
horúčka z kovov, z kovových pár  514 
hygiena životného prostredia  262 
hyperzvuk  69 
 
CH 
chladová záťaž  133 
choroba z ožiarenia  534 
choroba z povolania  24 
chránené pracovisko, chránená dielňa  49 
 
I 
impedančná ochrana  441 
individuálna ochrana  27 
iné poškodenie zdravia z práce  27 
infekčné ochorenie (infekcia)  223 
informačné centrum ochrany práce  146 
informačný systém ochrany práce  147 
infračervéné žiarenie  535 
infrazvuk  69 
iniciačná teplota výbušného prostredia  576 
iniciačné zdroje  576 
inšpekcia práce  147 
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia  263 
integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja  417 
integrovaný systém riadenia  149 
interferencia  241 
interpersonálne vzťahy na pracovisku  195  
inžinierske parametre výbuchu  577 
istenie  441 
istiace nadprúdové relé  441 
istič  441 
izolácia  442 
izolačná hladina siete  442 
izolačný odpor  443 
izolačný prúd  443 
izolačný transformátor  443 
izolanty  443 
izolátor  443 
 
J 
jadrová bezpečnosť  536 
jadrové zariadenie  538 
jedovatá látka  342 
 
K 
karcinogénna látka  343 
karta bezpečnostných údajov  345 
katalyzátor (v spaľovacích motoroch)  264 
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katastrofa  569 
kategórie riadiacich systémov  418 
kategorizácia osobných ochranných prostriedkov  303 
kategorizácia prác  224 
klasifikácia nebezpečného prostredia  577  
klasifikácia odpadov  264 
klimatizácia  106 
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  225 
kolektívna ochrana  27 
kolektívne ochranné prostriedky a zariadenia  418 
kombinované účinky xenobiotík  345 
komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  149 
kompenzačný pohybový režim  133 
kompetencia  241  
kompostovanie  266 
komunikácia a informovanosť na pracovisku  196 
komunikácie  317 
komunikačný priestor  50  
koncový vypínač  444 
konflikt  196 
konfliktná situácia  197 
konštrukcia ručného náradia  500 
konštrukčná dokumentácia  technického zariadenia  477 
konštrukčná dokumentácia stroja  419 
kontajnerizácia  318  
kontakt-funkcia elektrického ručného náradia  500 
kontaminácia  225 
kontaminácia (v životnom prostredí)  267 
kontrola (odborná prehliadka) elektrického ručného náradia  501 
kontrola jednoduchého ručného náradia  500 
kontrola prašnosti na pracovisku  107   
kontrolná činnosť v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  150 
kontrolná skupina obce  378 
kontrolované pásmo (v jadrovom zariadení, na pracovisku  s činnosťami vedúcimi   
k ožiareniu)  539 
koordinácia BOZP na stavenisku  151 
kovoobrábacie stroje  419 
kritická porucha  419 
krokovacie zariadenie  419 
krokové napätie  444 
kultúra bezpečnosti práce  28 
kumulatívny účinok  346 
kurikulum  241  
kvalifikácia  241  
kvalita vnútorného ovzdušia  107 
kyslík  578 
kyslíková spotreba  133 
kyslíkový dlh  133 
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L-Ľ 
laser  539 
lektor  242  
letálna dávka  346 
likvidácia následkov havárie  570 
limitné hodnoty elektromagnetického žiarenia  542 
limity ožiarenia  543  
limity ožiarenia obyvateľov ionizujúcim žiarením  543 
limity ožiarenia zamestnancov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  543 
limity ožiarenia žiakov a študentov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  544 
ľudský činiteľ  197 
 
M 
majster odbornej výchovy  242  
makroekonomické aspekty ekonomiky BOZP  294 
malé napätie  444 
manipulácia bremien bezmotorovými vozíkmi  319 
manipulácia bremien motorovými vozíkmi  319 
manipulácia s bremenami regálovým zakladačom  321 
manipulácia s materiálom  322 
manipulačná jednotka  323 
manipulačný  priestor a manipulačná plocha  323 
maskovanie zvuku  70 
materiál  324 
materiálový tok  325 
maximálna experimentálna bezpečná štrbina  578 
maximálny tlak výbuchu  578 
medze výbušnosti  579 
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA)  588  
Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (IALI)  588 
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA)  588 
Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC)  587 
Medzinárodná ergonomická asociácia (IEA)  589 
Medzinárodná organizácia práce (ILO)  589 
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO)  587 
Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)  588 
Medzinárodný  systém upozornenia na riziká v rámci BOZP (ISHHS)  589  
medzipredmetové osnovy  242  
Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti   346 
Medzivládny program chemickej bezpečnosti  347 
mechanické ohrozenie  398 
mechanické ohrozenie človeka v dôsledku jeho pohybu  400 
mechanické ohrozenie padajúcimi predmetmi  401 
mechanické ohrozenie pádom z výšky  401 
mechanické ohrozenie pohybujúcimi sa časťami stroja alebo pohybujúcimi sa strojmi  402 
mechanické ohrozenie pri manipulácii s ručnými nástrojmi a náradím  404 
mechanické ohrozenie pri ručnej manipulácii s predmetmi (bremenami)  404 
mechanizácia výroby  420 
menovité otáčky pri chode naprázdno  501 
menovitý prúd  444 
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meracie a kontrolné náradie  501 
meranie hluku  70 
meranie vibrácií  71 
metódy merania prašnosti ovzdušia na pracovisku  107 
metódy organizácie práce  152 
metódy výchovy a vzdelávania  242  
miestna (fyzická) bezpečnosť podniku (prevencia vonkajšej hrozby)  570 
miestne odsávanie  108 
miestne vibrácie  72 
miestnosti na oddych  226 
miestnosti na poskytnutie prvej pomoci  226  
miestnosti na údržbu OOPP  226 
miestnosti na upratovacie potreby  226 
miestnosti pre tehotné ženy a dojčiace matky  226 
miestny poriadok skladu  325 
mikroekonomické aspekty ekonomiky BOZP  296 
mikroklimatické podmienky pracoviska (tepelno-vlhkostná mikroklíma)  109 
mimoriadna radiačná udalosť pri činnostiach vedúcich k ožiareniu  544 
mimoriadna udalosť  545 
minimálna zápalná energia  579 
minimálny zápalný prúd  579 
mladistvý zamestnanec  180 
mobilné stroje  420 
monitoring expozícii chemickým látkam  347 
monitorovanie vplyvu jadrových zariadení na životné prostredie  546 
monotónna práca  197 
motivácia  197 
mutagénna látka  348 
 
N 
nácvik  243  
nadmerná a nadrozmerná preprava  325 
nadprúd  444 
najvyššie prípustné hodnoty vystavenia  349 
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi  547 
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom  548 
nakladanie s jednotlivými typmi rádioaktívneho odpadu  548 
nakladanie s odpadmi  268 
nakládka a vykládka  326 
náklady na vytvorenie podmienok pre BOZP v podniku  296 
náradie  501 
náradie so spaľovacím motorom  502 
násada ručných nástrojov  502 
násada strojových nástrojov  502 
násilie na pracovisku (šikanovanie)  197 
nástroje  502 
nástupná plocha  379 
nášľapné mostíky a plošiny, resp. rohože  421   
návod na používanie  420 
návod na používanie náradia  503 
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navrhovanie (konštruovanie) stroja  421 
nebezpečenstvo  29 
nebezpečenstvo (nebezpečenstvá) pri zváraní  514 
nebezpečenstvo pri stroji  421 
nebezpečenstvo vzniku požiaru  379 
nebezpečná časť stroja  421 
nebezpečná situácia (pri stroji)  421 
nebezpečná udalosť  30 
nebezpečné časti stroja/zariadenia/konštrukcie (vzhľadom na mechanické ohrozenie)  405 
nebezpečné konanie  406 
nebezpečné miesto  (z hľadiska mechanického ohrozenia)  406 
nebezpečné miesto (pri stroji)  421 
nebezpečné náradie  503 
nebezpečné prostredie a nebezpečný priestor  50 
nebezpečný  pracovný priestor (pri práci na stroji)  422 
nebezpečný odpad  270 
nebezpečný postup alebo spôsob práce  407 
nebezpečný priestor  422 
nebezpečný priestor (z hľadiska mechanického ohrozenia)  407 
nehodové operačné stredisko  570 
nehorľavosť  379 
neionizujúce žiarenie  549 
neočakávané/neúmyselné spustenie stroja  422 
nepodmienená ochrana  30 
nepriezvučnosť  72 
netechnické opatrenia výbuchovej prevencie 579 
neutrálny vodič  444 
neživá časť  445 
nízke napätie  445 
nízkofrekvenčný zvuk v pracovnom prostredí  72  
nočná práca  180 
nové smery v odpadovom hospodárstve  271 
núdzové vypnutie  445 
núdzové zastavenie  422 
 
O 
obsah vzdelávania  243 
obsluha   422 
obsluha technického zariadenia  478  
odborná prehliadka  479 
odborná skúška  479 
odborná spôsobilosť  243  
odborná spôsobilosť na činnosť na technických  zariadeniach  479 
odborná spôsobilosť v elektrotechnike  446 
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení  445 
odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby colníkov a nad 
požiarnou ochranou 153 
odborný pracovník  479 
odborný výcvik  243   
odlúčené, vysunuté alebo inak odľahlé pracovisko  50 
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odlučovače prachu  110 
odmeňovanie pri práci v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí  297 
odpad  272 
odporová zváračka/odporové zváracie zariadenie  515  
odťahovacie/odsúvacie ochranné zariadenia  422   
oheň  379 
ohlasovňa požiarov  380 
ohrozenie  31 
ohrozenie človeka elektrickým prúdom  448 
ohrozenie chorobou z povolania  227 
ohrozenie pri práci s náradím  503 
ohrozenie pri stroji  422 
ohrozenie pri zváraní  515 
ohrozený priestor  50 
ochrana celého tela  303 
ochrana dolných končatín  304 
ochrana doplnkovou izoláciou  450 
ochrana dýchacích orgánov  305 
ochrana elektrických zariadení pred prepätím  450 
ochrana elektrickým oddelením  450 
ochrana hlavy  306 
ochrana horných končatín  307 
ochrana izolovaním živých častí  450 
ochrana kože  308 
ochrana malým napätím  451 
ochrana napäťovým chráničom  452 
ochrana neuzemneným miestnym pospájaním  452 
ochrana nevodivým okolím  452 
ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja  452 
ochrana oddelením obvodov  453 
ochrana polohou  453 
ochrana pospájaním  453 
ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou  454 
ochrana práce  33 
ochrana pred nepriaznivými účinkami vibrácií a spôsob ich znižovania  72 
ochrana pred požiarmi  380 
ochrana pred účinkami elektromagnetických polí  454 
ochrana pred úrazom elektrickým prúdom  455 
ochrana pred výbuchom - druhy ochrany  579 
ochrana pred výbuchom - princípy ochrany  580 
ochrana prúdovým chráničom  456 
ochrana samočinným odpojením napájania  457 
ochrana sluchu  308 
ochrana trupu a brucha  309 
ochrana uzemnením  460 
ochrana zábranou  461 
ochrana zdravia zamestnancov pred chemickými škodlivinami  350 
ochrana zraku a tváre  309 
ochranná konštrukcia  408 
ochranná svorka  461 
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ochranné doplnky  310 
ochranné kryty  425 
ochranné pásmo  461 
ochranné prostriedky a zariadenia  426 
ochranné uzemnenie  461 
ochranné vypínacie zariadenia  426 
ochranné zábrany  427 
ochranné zariadenia (kolektívne ochranné prostriedky)  427 
ochranné zariadenia pred pôsobením mechanického ohrozenia  408 
ochranný a neutrálny vodič  461 
ochranný istič  462 
ochranný systém proti zneužitiu náradia /CODE systém  504 
ochranný vodič  462 
ochranný výbušný systém  580 
ochrany krytím alebo prepážkami  451 
opakovaná úradná skúška  480 
opakované vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP  243  
opatrenia na ochranu pred hlukom  74 
opatrenia na predchádzanie ochoreniam  227 
operačné pracovisko  381 
operačné stredisko  381 
oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie BOZP  243 
oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach  480 
oprávnenie na zváračské práce  516 
organizácia práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  154 
organizácia práce, režim práce a odpočinku  198 
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)  589 
Organizácia priemyslového rozvoja pri OSN (UNIDO)  589 
organizačné zabezpečenie  a zodpovednosť v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci  153   
oslnenie  93 
osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie  463 

      osobná ochrana zamestnancov pracujúcich z ionizujúcim žiarením  549 
osobné ochranné pracovné prostriedky  310 
osobné ochranné pracovné prostriedky pri stroji  428 
osobné ochranné pracovné prostriedky pri zváraní  516 
osobnosť  198 
osobný rozsah úrazového poistenia  298 
osobný výstroj hasiča  381 
osvedčená konštrukčná dokumentácia  480 
osvedčenie  244 
osveta v oblasti BOZP  244 
osvetlenie  94 
osvetľovanie  94 
otrava (intoxikácia)  228 
otravy  350 
overovanie vedomostí  245  
ovládacie zariadenie stroja  428 
ovládač  428 
ovládač  504 
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ovzdušie (atmosféra)  273 
označenie strojov zn. CE  429   
označenie vyhradeného technického zariadenia  480 
označovacie (obrysúvacie) náradie  504 
označovanie vodičov farbami a číslami  463 
oznamovače  429 
ožiarenie osobitných skupín osôb  549 
ožiarenie v ohrození  550 
 
P 
paketizácia  326 
paletizácia  326 
pamäť  198 
pamäťový blok  198 
pasívna bezpečnosť  36 
pásmo hygienickej ochrany  229 
pedagogický pracovník  245  
penidlo  381 
pesticídy  351 
pískanie horáka  516 
plameň  382 
plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov v prípade radiačnej nehody  550 
plán zdravotníckych opatrení v prípade radiačnej nehody  550  
plánovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  157 
plynová fľaša  516    
pneumatické ručné náradie  504 
pocitový prah elektrických prúdov v ľudskom tele  463 
počuteľný zvuk  76 
počutie  77 
podmienená ochrana  36 
podmienky používania osobných ochranných pracovných prostriedkov  311 
podniková kultúra  199 
podniková politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  158 
podnikové vzdelávanie  245  
pohyb odpadov cez hranice štátov  273 
poistka  464 
poistka proti spätnému prúdeniu plynov (pri plameňovom zváraní)  517 
poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa (pri plameňovom zváraní)  517 
poľnohospodárske stroje  429 
polohové a pohybové zaťaženie horných končatín  135 
POP látky  352 
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  311 
pospájanie  464 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie  274  
posudzovanie zhody  159 
potenciálne výbušná zmes  580 
potenciálne výbušné ovzdušie  580 
potlačenie výbuchu  581 
povinnosti a práva  zamestnancov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  161 
povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  160  
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pozornosť  199 
požiar  382 
požiarna deliaca konštrukcia  382 
požiarna hliadka  383 
požiarna kniha  383 
požiarna odolnosť  383 
požiarna prevencia  384 
požiarne podlažie  384 
požiarne poplachové smernice  384 
požiarne riziko  385 
požiarne zaťaženie  385 
požiarno-technické zariadenia  385 
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR 
požiarny evakuačný plán  386 
požiarny hydrant  386 
požiarny poplach  387 
požiarny poriadok pracoviska  387 
požiarny scenár  386 
požiarny štatút  387 
požiarny úsek  387 
požiarny uzáver  388 
požiarny vodovod  388 
pôda  274 
pôsobenie faktorov pracovného prostredia  51 
pôsobenie prúdových impulzov  464 
práca na elektrickom zariadení  464 
práca na zmeny (zmenová práca)  182 
práca nadčas  181 
práca s bremenami  327 
práca s ľudskými zdrojmi  199 
práca v horúcom prostredí  114 
práca v chladnom prostredí  113 
práca v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou  115 
práca v prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou  115 
pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi  550 
pracovisko bez denného osvetlenia  51 
pracovisko s upravovaným ovzduším  52 
pracovisko s výskytom chemických faktorov  352 
pracovisko so zobrazovacími jednotkami  52 
pracovisko v kabíne  53 
pracovisko všeobecne  54 
pracovná adaptácia  199 
pracovná poloha  133 
pracovná skupina  199 
pracovná výkonnosť  200 
pracovné lekárstvo  229 
pracovné miesto (pracovisko/pracovné stanovište) obsluhy  430 
pracovné podmienky  55 
pracovné podmienky mladistvých zamestnancov  183 
pracovné podmienky v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí  185 
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pracovné podmienky zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (zdravotným 
postihnutím)  184 
pracovné podmienky žien  185 
pracovné postoje  200 
pracovné prostredie  200 
pracovné prostredie  55 
pracovné úchopové funkcie ruky  134 
pracovné zaťaženie  134 
pracovník na opravy technického zariadenia  480 
pracovnoprávne vzťahy  187 
pracovný čas  187  
pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich ťažkú telesnú alebo ťažkú duševnú prácu  188 
pracovný odev a pracovná obuv  312 
pracovný poriadok  163 
pracovný priestor stroja   430 
pracovný úraz  37 
prah toxického účinku  354 
prach  111 
pravdepodobnosť vzniku havárie  571 
pravidlá o BOZP  39 
predloha (pri zváraní)  517   
predpisy o požiarnej ochrane  388 
predpokladané  používanie stroja  430 
predvídateľné (možné) nesprávne použitie stroja  430 
prehliadka technického zariadenia  481 
prejav havárie  571 
prenos vibrácií na celé telo  78 
prenos vibrácií na ruky  78 
prepätie  465 
preprava materiálu výťahmi  328 
preprava nákladov cestnými motorovými vozidlami  328 
preprava nebezpečných vecí  329 
preradenie zamestnanca na inú prácu  188 
presakujúci prúd  466 
prestávky v práci a doba odpočinku  189 
preukaz zváračského robotníka  517 
prevádzková (používateľská) údržba  504 
prevádzkovateľ elektrických zariadení  466 
prevádzkový poriadok pre prácu s lasermi  551 
prevencia  39  
prevencia a ochrana pred mechanickým ohrozením  409  
prevencia prašnosti na pracovisku – organizačné opatrenia  115 
prevencia prašnosti na pracovisku – osobná ochrana  116 
prevencia prašnosti na pracovisku – zdravotnícke opatrenia  117 
prevencia šírenia prachu na pracovisku – technické opatrenia  119 
prevencia tvorby prachu na pracovisku – technické opatrenia  118 
preventívne opatrenia na ochranu zdravia  230 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  230 
priestor bez nebezpečenstva výbuchu  581 
priestor s nebezpečenstvom výbuchu  581 
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príkaz B  466 
príkaz na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom  518 
príklepový mechanizmus  504 
primárna ochrana pred výbuchom  581 
princíp bonus – malus v systéme úrazového poistenia  298 
príprava odborných pracovníkov BOZP  245 
príprava učiteľov na výchovu žiakov k bezpečnému konaniu a správaniu a k BOZP  246 
prírodné zdroje  275 
prístrešky a miestnosti na zohrievanie  231 
prístupová komunikácia  389 
produkty horenia  390 
profesionálna otrava  39 
profesionálne podmienené ochorenia chrbtice  134 
profil absolventa  246  
program „Bezpečný podnik“  163 
program kurzu (školenia)  246  
program prevencie závažných priemyselných havárií  571 
programované vyučovanie  246  
projekt výchovy a vzdelávania BOZP  246 
propagácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  164 
prostredie s nebezpečenstvom požiaru  390  
prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár 581 
prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov  582    
prostriedky na viazanie bremien  330 
prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny  312 
prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremena  331  
prostriedky na zdolávanie havárií  571 
protipožiarna bezpečnosť  391 
protipožiarna kontrola  391 
prúd spôsobujúci úraz  467 
prúdenie vzduchu na pracovisku  120 
prvá pomoc  40 
prvá pomoc pri úraze spôsobenom chemickou látkou  354 
prvá úradná skúška   481 
psychická kapacita  136  
psychická pracovná potencia  200 
psychická pracovná spôsobilosť  200 
psychické javy  201 
psychológia  201 
psychologická diagnostika  202  
psychologická profesiografia  202 
psychomotorika  202 
psychotechnika  202 
pyrofický materiál  391 
pyrolýza  391 
 
R 
radiačná pohoda  121 
rádioaktivita  552 
rádioaktívny odpad  553 
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rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracovisko 554 
rázová vlna  582 
REACH systém  355 
reakčný (odpoveďový) čas  203 
rebrík  504 
recyklácia odpadov  276 
redukčný  ventil na tlakové plynové fľaše  518 
regál  331 
rekultivácia  276 
rekvalifikácia  247  
retardácia horenia plameňom  391  
revízia (odborná skúška) elektrického ručného náradia  506 
rezanie kyslíkom  518 
režim práce a odpočinku  136 
riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  164 
riadenie dokumentácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  165   
riadenie rizika  41 
riadenie zmien  166 
riziko  44 
riziko – vnímanie rizika  20 
riziko úrazov pri ručnej manipulácii bremien  331 
rovnomerný odvod tepla do okolia  121 
rozsah výbušnosti  582 
ručné mechanické náradie  506 
ručné náradie  507 
ručné nástroje  507 
R-vety  356 
rýchloupínacie skľučovadlo  507 
 
S-Š 
sadzby  úrazového  poistenia  299 
samokontrola/automatická kontrola  430 
samovyvažovacia jednotka  508 
samozahrievanie  392 
sedenie a práca v sede  136 
senzorická kapacita  136 
schopnosti  204  
sieťové napätie  467 
sklad  332 
sklad horľavých kvapalín  393 
skládka odpadov  277 
skladovanie v zásobníkoch na sypké materiály  333 
skleníkový efekt  278 
skoronehoda  44 
skupina náradia A,B,C  508 
skúšanie elektrických zariadení  467 
skúška technického zariadenia  481 
skúšobný technik výrobcu  481  
smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami  334 
smog  279 
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sociálne faktory práce  204 
sociálny dumping  299 
spájkovanie  518 
spalné teplo  393 
spaľovanie odpadov  280 
spätné šľahnutie plameňa (pri zváracom horáku)  518  
spínač  468 
splyňovanie  393 
spokojnosť na pracovisku  205 
spoľahlivosť ľudského činiteľa  206 
spoľahlivosť stroja  430 
spoľahlivosť technického zariadenia  481  
spoločenská kontrola  166 
spotrebiče elektrickej energie  468 
správanie  206 
sprievodná technická dokumentácia  482 
sprievodná technická dokumentácia stroja  430 
stabilné a polostabilné hasiace zariadenia  393 
stacionárne stroje  431 
starostlivosť o osobné ochranné pracovné prostriedky  312 
starostlivosť o životné prostredie  280 
statická elektrina  469 
stavebné stroje  431 
stechiometrická zmes  582 
stohovanie  335 
stoj a práca v stoji  136 
STOP tlačidlo  431 
stres na pracovisku (stres, eustres, distres)  206 
stroboskopický efekt  95 
stroj, strojové zariadenie  431 
strojové náradie  508 
strojové nástroje  508 
strojové upínacie, polohovacie a iné pomocné náradie  509 
stupeň ochrany náradia pred vlhkosťou  509 
sústava elektrických rozvodných sietí nízkeho napätia  470 
svalová činnosť  136 
svalová sila  137 
svetlo  95 
Svetová organizácia bezpečnosti (WSO)  590 
Svetová zdravotnícka organizácia  (WHO)  590 
S-vety  360 
svietidlo  96 
syndróm chorej budovy  121 
systém environmentálneho manažérstva  281 
systém informovanosti a komunikácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  167 
systém výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách  247 
šatne  231 
špecialista požiarnej ochrany  394 
štandardy vzdelávania  247  
štátna služba, štátny zamestnanec  190 
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štátna správa a dozor v odpadovom hospodárstve  282 
štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií  170 
štátny dozor v jadrovej energetike  168 
štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou pri výkone štátnej služby 
príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a 
Slovenskej informačnej služby  169 
štátny odborný dozor orgánov štátnej banskej správy  169 
štátny odborný dozor v doprave  171 
štátny požiarny dozor  394 
štátny zdravotný dozor  174 
štátny zdravotný dozor nad ochranou pred žiarením  555 
 
T 
tavné zváranie  519 
ťažká fyzická práca  137 
technická inšpekcia  175 
technické smerné hodnoty  364 
technické zariadenia  482 
technické zariadenie elektrické  483 
technické zariadenie plynové  483 
technické zariadenie tlakové  485 
technické zariadenie zdvíhacie  487 
technik požiarnej ochrany  395 
telesná zdatnosť  138 
tepelná degradácia  395 
tepelná pohoda  123 
tepelná poistka náradia  509 
tepelná produkcia  138 
tepelný tok  395 
teplota samozapálenia  582  
teplotná trieda  583 
teratogénna látka  363 
termické rezanie kovov  519 
termoregulácia  138 
tlaková vlna  583 
tlmenie vibrácií  509 
tolerovateľné riziko  44 
toxicita  364 
toxikológia  232 
Toxikologické informačné centrum  364 
transfer  247 
transport jadrového odpadu  556 
trieda náradia  509 
triedy laserov  556 
triedy zdrojov ionizujúceho žiarenia   557 
trvalo udržateľný rozvoj  282  
tvárniace stroje  433 
tvorba a ochrana pracovného prostredia  55 
tvorba výbušného mraku  583 
typová skúška   492    
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typy (druhy) mechanického ohrozenia  409 
 
U 
učebné osnovy  248  
učebný plán  248 
účinky elektromagnetického poľa  471 
účinky hluku na ľudský organizmus  79 
účinky vibrácií na človeka  81 
účinok chemických látok na ľudské zdravie  365 
účinok prachu na ľudí  124   
údržba stroja  433 
údržba technických zariadení  492 
udržiavateľnosť stroja  434 
ultrafialové žiarenie  558 
ultrazvuk  82 
umelé osvetlenie  97 
umyvárne a sprchy, záchody  232 
únava  138 
únava a stavy podobné únave  208 
unikajúci prúd  472 
úniková cesta  395 
upínacia časť nástroja  509 
upínacie náradie  510 
úprava pracovného režimu pri používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov  313 
Úrad jadrového dozoru  560 
úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  233 
úraz elektrinou  472 
úrazová afinita (náklonnosť)  208 
úrazové dávky  300 
úrazové poistenie  302 
uzemnenie  473 
uzemňovacia sústava  473 
užívateľský zamestnávateľ  191 
 
V-W 
vecný prostriedok požiarnej ochrany  396 
velenie pri zásahu  396 
veličiny a pojmy ionizujúceho žiarenia (z hľadiska radiačnej ochrany)  561 
veličiny a pojmy na meranie laserového žiarenia  561 
veličiny na hodnotenie svetelných podmienok  99 
vetranie  125 
vetranie baní  125 
vetranie prevádzok bez denného svetla  126 
vetranie zváracieho pracoviska  519 
viazač bremien  337 
vibrácie a otrasy  85 
vibrácie pri práci s náradím  510 
vibrácie v pracovnom prostredí  87 
vibrácie v budovách  86 
viditeľné žiarenie  562 
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voda  282 
volič prevádzkového režimu  434  
vonkajšie pracovisko  50 
vôľa a vôľové úsilie  209 
vstupné vzdelávanie BOZP  248 
výber osobných ochranných pracovných prostriedkov  313 
výber zamestnancov  209 
výbuch  583 
výbuch mraku pár  584 
výbuch plynu  594 
výbuch prachu  584 
výbuchová prevencia  585 
výbušná látka  585 
výbušná zmes  585  
výbušné ovzdušie  586 
výbušné prostredie  586 
vyhorenie  209 
vyhradené elektrické zariadenie  474 
vyhradené technické zariadenia  493  
výchova a vzdelávanie BOZP  249 
výchova a vzdelávanie BOZP v príprave na povolanie  249 
výchova a vzdelávanie BOZP vedúcich zamestnancov (vrcholového manažmentu,  
manažmentu prvej línie – majstrov, predákov apod.)  252 
výchova k bezpečnému konaniu a správaniu a k BOZP v školách a v predškolských   
zariadeniach  249 
výkonnosť   138 
výkonová pohotovosť  139  
výkonová rezerva  139 
vykurovanie  126 
vysokofrekvenčný zvuk v pracovnom prostredí  88  
výstražné symboly  366 
výstražné zariadenia  435 
vzdušné ióny  127 
vznietenie  396 
vzťah „človek – stroj – pracovné prostredie“  210 
workshop  253 
 
Z-Ž 
záchranná plávacia vesta  314 
záchytná nádrž  396 
zaistenie pracoviska  475 
zaisťovacie zariadenia  435 
základná bezpečnosť  45 
základná ochrana  476 
základné podmienky pre výbuch  586 
zamestnanec  191  
zamestnávateľ  192 
zapálenie  396 
zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia  234 
zariadenie núdzového zastavenia  435 
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zásady pri práci s otvorenými žiaričmi  562 
zásah  396 
zásobovanie vodou na pracoviskách  234 
zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  176 
zaškoľovanie  254 
záťaž pri práci  210 
závažná priemyselná havária  572 
závodná doprava  337  
závodná vlečka  338 
závodná zdravotná služba  178 
závodný požiarny útvar  397 
zdravé životné a pracovné podmienky  234 
zdravé životné prostredie  283 
zdravie pri práci  234 
zdravotná výchova  254  
zdravotné nebezpečenstvo z vody  284  
zdroj zapálenia  586 
zdroje mechanického ohrozenia  410 
zdroje ohrozenia pri práci s náradím  510 
zdroje umelého osvetlenia  100 
združené osvetlenie  101  
zemný skrat  476 
zhromažďovací priestor  397 
zmenová práca a práca v noci  211 
značenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  156 
značenie elektrických zariadení (z hľadiska výbuchovej prevencie)  586  
znečisťovanie  a znečistenie vôd  287 
znečisťovanie a znečistenie ovzdušia  284 
zníženie rizika konštrukčným návrhom  435 
znižovanie znečistenia ovzdušia  288 
zóna ohrozenia  572 
zostatkové riziko  45  
zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  314 
zrak  102 
zraková záťaž, zraková únava, zraková pohoda  102 
zručnosť  254  
zvárací horák na elektrické oblúkové zváranie  MAG, MIG, TIG/WIG, plazmové  522 
zvárací horák na plameňové zváranie  522            
zvárací kábel  521 
zvárací plameň   522  
zvárací zdroj (oblúková zváračka)  522 
zváracia súprava  519 
zváracia svorka  519 
zváracie plyny  520 
zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom  520 
zvárač  522 
zváračské pracovisko  522 
zváračské sklo  523 
zváračský preukaz  523 
zváračský robotník  523 
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zváranie  523 
zváranie elektrickým oblúkom/oblúkové zváranie  524 
zváranie elektrickým odporom/odporové zváranie  524 
zváranie elektrónovým lúčom/elektrónové zváranie  525 
zváranie MAG  525 
zváranie MIG  525 
zváranie plameňom/plameňové zváranie  525 
zváranie plastov  526 
zváranie plazmou  526 
zváranie pod tavidlom  526 
zváranie teplom a tlakom  527 
zváranie termitom  527   
zváranie tlakom za studena  527 
zváranie ultrazvukom  527 
zváranie výbuchom  528 
zváranie WIG/TIG  527 
zvuk  88 
zvuková pohltivosť  90 
zvukové pole  90 
zvýšená ochrana  476 
žeravenie  397 
žiarenie pri zváraní  528 
živá časť  476 
životné prostredie  289 
životnosť  technického zariadenia   494 
životnosť stroja  435 
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	Faktory nepriaznivých prírodných vplyvov -  zahŕňajú javy súvisiace s činnosťou Slnka a iných vesmírnych telies, so zemským magnetizmom  a ďalšími prejavmi Zeme a s vývojom počasia, ovplyvňujúce bioprocesy v človeku (tkzv. biorytmy) a prejavujúce sa v okamžitom psychofyziologickom stave človeka. Početné klinické nálezy a pozorovania potvrdzujú citlivosť  osôb (kardiaci, neurotici, pacienti so žalúdočnými chorobami) na slnečné erupcie, geomagnetické búrky, zmeny tlaku ai. Výskumy ukazujú, že aj vznik pracovných či mimopracovných úrazov a dopravných nehôd je negatívne ovplyvňovaný týmito faktormi. Zdravý človek vystavený bežným pracovným nárokom v normálnych pracovných podmienkach má schopnosti sa adaptovať na výchylky rôznych parametrov a veličín na neho pôsobiacich. Reaguje vhodným spôsobom na  výchylky  v relatívne širokom pásme tolerancie. Ak sa však vyskytujú niektoré faktory, ktoré determinujú psychofyziologický stav človeka a jeho činnosť a sú vychýlené na hranicu tolerančného pásma, napríklad ochorením človeka, zvýšenou neurotizáciou alebo vysokými pracovnými nárokmi, tak sa môžu dominantnými prejaviť aj tie vplyvy, ktoré mali za normálnych okolností nízku amplitúdu. Za takéto vplyvy možno považovať aj prírodné biofyzikálne faktory. 
	Faktory manipulácie s materiálom - zahŕňajú všetky typy manipulácie s materiálom a bremenami (ručnú, mechanizovanú), manipulačné prostriedky, sklady a skladovanie, balenie a váženie, obalové hospodárstvo ai. Pri manipulácii s materiálom nedochádza v zásade ku zmene množstva ani fyzických, chemických a mechanických vlastností materiálu. Bezpečnostné pravidlá manipulácie s materiálom si vyžadujú však rešpektovanie hmotnosti a škodlivých vlastností materiálu a vytváranie bezrizikového pracovného prostredia. 
	Faktory plošného a priestorového usporiadania pracoviska - faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu pracovného prostredia. Ide o priestorové podmienky, objemové a dispozičné riešenie pracovísk, ako sú napr. pracovná plocha, pracovné priestory, umiestnenie strojov a zariadení, komunikácie. Úroveň pracovného prostredia  určuje aj farebná úprava a výtvarné riešenie pracovísk. 
	Faktory elektrického prúdu a elektrického náboja - patria k faktorom určujúcim kvalitu pracovného prostredia a sú určené kvalitou elektrickej inštalácie, elektrických zariadení tzn. systémom využívania elektrickej energie. Popri škodlivom pôsobení elektrického prúdu uplatňujú sa svojimi negatívnymi vplyvmi aj elektrostatické náboje a atmosferické výboje. 
	Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí môžu vykonávať fyzické a právnické osoby na základe povolenia ministerstva zdravotníctva. 
	Hodnotenie  a posudzovanie pracovného prostredia a pracoviska 
	Chránené pracovisko, chránená dielňa 

	Komunikačný priestor  
	Nebezpečné prostredie a nebezpečný priestor 
	Odlúčené, vysunuté alebo inak odľahlé pracovisko 
	Ohrozený priestor 
	 
	Pôsobenie faktorov pracovného prostredia 
	Pracovisko s upravovaným ovzduším 
	Pracovisko, kde nie je možné úplne vylúčiť vplyv pevných a plynných škodlivín v pracovnom ovzduší ale treba znížiť ich pôsobenie na najnižšiu možnú mieru a upraviť ovzdušie tak,  aby škodliviny neprekročili najvyššie prípustné hodnoty vystavenia. Na pracovisku , kde nie je možné dočasne dodržať NPHV, sa smie v práci pokračovať len vtedy, ak je inak zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. NPHV najvýznamnejších škodlivín sú predmetom príslušných právnych úprav. NPHV ostatných škodlivín určuje v jednotlivých prípadoch  orgán na ochranu zdravia. Ak sa v ovzduší pracoviska vyskytujú škodliviny s určenou NPHV musí zamestnávateľ zabezpečiť meranie hodnôt ich koncentrácií.  
	Na pracoviskách, kde sa vyskytujú v ovzduší škodliviny sa zabezpečuje výmena vzduchu núteným (mechanickým) vetraním. Vetranie musí byť podtlakové, ak vzduch obsahujúci škodliviny  nemá vnikať do susedných priestorov. Pretlakové vetranie sa zriaďuje tam, kde treba zabrániť vnikaniu vzduchu zo susedných priestorov do vetraných miestností. Prívod vzduchu musí byť nútený; odvod môže byť prirodzený na tento účel zriadenými vetracími otvormi alebo nútený s rozdielnym hmotnostným prietokom. Tlakovo vyrovnané vetranie sa zriaďuje vtedy ak nemá dochádzať k výmene vzduchu medzi vetranou miestnosťou a okolitými priestormi. Prívod aj odvod vzduchu musí byť nútený s rovnakými hmotnostnými prietokmi. Prúdenie vzduchu vo vetranom priestore musí zabezpečiť dobré prevetrávanie pracovísk, zníženie koncentrácie škodlivín na hodnoty nepresahujúce najvyššie prípustné hodnoty. Prúdenie vzduchu nesmie na pracoviskách narušovať únosné mikroklimatické podmienky a funkciu miestneho odsávania a nesmie prispievať k šíreniu škodlivín v prevádzke. Pri strojoch a technických zariadeniach, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín a nie je možné tomu zabrániť úpravou technologického postupu sa musí zabezpečiť miestne zachytenie vznikajúcich škodlivín odsávaním. Odsávaný vzduch sa musí nahradzovať zodpovedajúcim množstvom privádzaného čistého vzduchu. 
	Pracovisko so zobrazovacími jednotkami  
	Pracovisko v kabíne 
	Pracovisko v časti stroja alebo výrobného zariadenia (v kabíne), vymedzené pracovným priestorom, z ktorého je stroj alebo zariadenie riadené. Z kabíny je možné priame pozorovanie  riadených výrobných zariadení a strojov alebo ich častí vrátane všetkých ich činností. Kabína je spravidla oddelená od okolitého prostredia a zamestnanec pri svojej činnosti v nej zotrváva na vymedzenom pracovnom mieste prispôsobenom pre určitú pracovnú polohu.  

	Pracovisko všeobecne 
	Pracovné podmienky 
	Podmienky, ktoré pôsobia na bezpečnosť, zdravie a pracovnú výkonnosť zamestnanca v pracovnom procese.  
	Pracovné prostredie 
	Súbor hmotných a duchovných hodnôt vytvárajúcich podmienky, v ktorých sa vykonáva práca. Stav pracovného prostredia je určený najmä stavebným, objemovým a dispozičným riešením objektov a pracovísk, bezpečnostnou úrovňou technológií, strojov, zariadení, akustickými, svetelnými a mikroklimatickými podmienkami. Pracovné prostredie možno chápať ako systém tvorený vecnou zložkou práce a človekom a jeho vzťahom ako pracovnej sily k tejto vecnej zložke a vzťahom medzi ľuďmi v pracovnom procese. 
	Tvorba a ochrana pracovného prostredia 
	Činnosť, ktorej cieľom je uskuočňovanie opatrení, ktoré by eliminovali škodlivé faktory zpracovného prostredia alebo aspoň obmedzovali ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov. Je nevyhnutnou v záujme obmedzenia, prípadne vylúčenia vplyvu nepriaznivých faktorov prostredia na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a tým poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Pri vytváraní pracovného prostredia sa musí vychádzať z charakteru pracovnej činnosti  a pri architektonickom riešení priestoru treba brať do úvahy bezpečnostné, hygienické a estetické hľadiská. Hlavnými zásadami pre vytváranie a využívanie pracovného prostredia sú:  
	III.     Hluk,  vibrácie  
	Akustika 
	Akustika priestoru 
	Akustický signál 
	Bežný počuteľný zvuk v pracovnom prostredí 
	Biologické hodnotenie škodlivých účinkov hluku 
	Hluk 
	Hluk pozadia 
	Hluk v pracovnom prostredí 
	Hluk vo vonkajších priestoroch 
	Hluk v stavbách 
	Hluk zariadenia 
	Hodnotenie hluku 
	Hodnotenie vibrácií a otrasov 
	Hyperzvuk 
	Maskovanie zvuku 
	Meranie hluku 
	 
	Meranie vibrácií 
	Miestne vibrácie  
	Nepriezvučnosť 
	Nízkofrekvenčný zvuk  v pracovnom prostredí  
	Ochrana pred nepriaznivými účinkami vibrácií a spôsob ich znižovania 
	Opatrenia na ochranu pred hlukom 
	Počuteľný zvuk 
	Počutie 
	Prenos vibrácií na celé telo  
	Prenos vibrácií na ruky  
	Účinky hluku na ľudský organizmus 
	Účinky vibrácií na človeka 
	Ultrazvuk 
	 
	Vibrácie a otrasy 
	Vibrácie v budovách 
	Vibrácie v pracovnom prostredí 
	Vysokofrekvenčný zvuk  v pracovnom prostredí  
	Zvuk 
	Zvuková pohltivosť 
	Zvukové pole 

	Aerosól 
	Druhy vetrania 
	Havarijné vetranie 
	Klimatizácia 
	Kontrola prašnosti na pracovisku 
	Kvalita vnútorného ovzdušia  
	Metódy merania prašnosti na pracovisku 
	Miestne odsávanie 
	Odlučovače prachu 
	Prach 
	Práca v chladnom prostredí 
	Práca v horúcom prostredí 
	Práca v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou 
	Práca v prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou 
	Prevencia prašnosti na pracovisku – organizačné opatrenia 
	Prevencia prašnosti na pracovisku – osobná ochrana 
	Prevencia prašnosti na pracovisku – zdravotnícke opatrenia 
	Prevencia tvorby prachu na pracovisku – technické opatrenia 
	Prevencia šírenia prachu v pracovnom ovzduší – technické opatrenia 
	Prúdenia vzduchu na pracovisku 
	Radiačná pohoda 
	Rovnomerný odvod tepla do okolia 
	Syndróm chorej budovy  
	Tepelná pohoda 
	Účinok prachu na ľudí 
	Vetranie 
	Vetranie baní 
	Vetranie prevádzok bez denného svetla 
	Vykurovanie   
	Vzdušné ióny  
	Dynamický stoj 

	Energetický výdaj 
	Ergonómia 
	Ergonomické hodnotenie 
	Ergonomické kritériá 
	K ergonomickým kritériám pre hodnotenie pracovných systémov patria:  
	Ergonomické parametre 
	Hodnoty jednotlivých ergonomických kritérií, napr. rozmery pracovného miesta, limity prípustnosti fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, hmotnosti bremien, energetického výdaja apod. 
	Funkčné poruchy chrbtice 
	Obmedzenie pohyblivosti jedného alebo viac segmentov chrbtice (tzv. blokády). Sú sprevádzané svalovým spazmom (stiahnutie svalstva). Predstavuje  najčastejšiu bolesť chrbta vznikajúcu nesprávnym zaťažovaním chrbtice napr. pri vynútených pracovných polohách, prudkom pohybe apod. 
	Hypermobilita (väzivová nedostatočnosť) 
	Zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch. Vplyvom niektorých pracovných činností (napr. v povolaní baletky, hudobníka) alebo športových činností (napr. gymnastky) kladúcich nárok na opakovanú pohyblivosť kĺbov v extrémnych polohách dochádza k uvoľneniu kĺbových väzív. Dôsledkom sú bolesti vznikajúce pri statickej záťaži, pri polohách spojených s nárokmi na výdrž a pri otrasoch (napr. v dopravných prostriedkoch). 
	Polohové a pohybové zaťaženie horných končatín   

	Svalová práca – dynamická pozitívna 
	Svalová práca - dynamická negatívna 
	Svalová práca statická 

	Výkonová rezerva 
	VII.    Organizácia starostlivosti o BOZP, dozor, inšpekcia 

	Audit systému riadenia BOZP 
	Bezpečnostno-technická služba 
	Bezpečnostný technik 
	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na spoločných pracoviskách 
	Dozor nad zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia vojaka  
	Inšpekcia práce 
	Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Na optimalizáciu ľudskej práce a zlepšovanie pracovných podmienok využíva organizácia práce (( Organizácia práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) rôzne metódy zohľadňujúce možnosti a potreby človeka.  
	Organizačné zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
	Organizácia práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Plánovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
	Podniková politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
	Posudzovanie zhody 
	Proces zisťovania, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám. Určené výrobky predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti alebo majetku osôb, alebo ohrozenie životného prostredia (určené výrobky stanovujú príslušné nariadenia vlády SR). Technickými požiadavkami na výrobok sú požadované charakteristiky výrobku (bezpečnosť, kvalita, úžitkové vlastnosti výrobku apod.) obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme. V záujme odstránenia alebo zmiernenia rizík spojených s používaním výrobku musí výrobca alebo dovozca určeného výrobku dodržať zákonom stanovené podmienky, tzn. zabezpečiť zhodu výrobku s technickými požiadavkami a posúdenie tejto zhody predpísaným postupom. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh alebo do prevádzky, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi. 
	Z hľadiska vytvorenia podmienok pre voľný pohyb tovarov na európskom trhu sa vyžaduje, aby v určených prípadoch posúdenie zhody vykonala notifikovaná osoba, ktorou je podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorá bola Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom Európskej únie ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody.  
	Stanovené sú nasledovné postupy posudzovania zhody: 

	Povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  
	Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Pracovný poriadok 
	Vnútropodniková pracovnoprávna norma, ktorú vydáva zamestnávateľ v záujme dodržiavania pracovnej disciplíny a udržania vnútorného poriadku v organizácii. Vydať pracovný poriadok nie je obligatórnou povinnosťou zamestnávateľa. Výnimkou sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a ďalší zamestnávatelia pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú povinní pracovný poriadok vydať. 
	V pracovnom poriadku sa so zreteľom na konkrétne podmienky v  organizáciách bližšie špecifikujú pracovné povinnosti a práva zamestnancov a základné povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy. Vecný obsah pracovného poriadku predpisy neustanovujú, spravidla obsahuje ustanovenia týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru, úpravy pracovného času, pracovnej disciplíny (dôležité je najmä určenie jednotlivých druhov porušenia pracovnej disciplíny z hľadiska závažnosti), starostlivosti o zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ustanovenia pracovného poriadku nesmú ukladať zamestnancom povinnosti nad rámec pracovnoprávnych predpisov, ani obmedzovať ich zákonné práva. 
	Program „Bezpečný podnik" 
	Propagácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Pracovné úrazy, choroby z povolania a  pracovné podmienky nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú často dôsledkom nesprávnej organizácie práce a nedostatkov v oblasti riadenia. Riadenie BOZP je cieľavedomé usmerňovanie a organizovanie činností zameraných na ochranu zdravia zamestnancov a zvýšenie ich bezpečnosti. Uplatnenie systému riadenia BOZP znamená prechod od riešenia jednotlivých úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k sústavnému a organizovanému  systému navzájom prepojených opatrení na zaistenie BOZP zamestnancov. 

	Princíp systému riadenia BOZP spočíva v zavedení a udržaní systémových prvkov riadenia, v ich vzájomnom prepojení a opakujúcom sa cykle postupnosti krokov (politika BOZP – plánovanie – organizačné zabezpečenie – kontrola a vyhodnotenie – opatrenia na zlepšenie). Systémové prvky (nástroje) riadenia sú najmä: 
	Riadenie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
	Je významným prvkom systému riadenia BOZP. Z hľadiska potrieb BOZP musí byť primerane dokumentované každé zariadenie, každá činnosť a spracované jej zásady a postupy.  Je to súbor dokumentov, ktoré obsahujú  informácie týkajúce sa riadenia BOZP a informácie podstatné z hľadiska zaistenia bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zariadení a ochrany zdravia zamestnancov. Jej vedenie je vyžadované právnymi predpismi a technickými normami. Organizácia musí viesť a udržiavať nasledovné druhy dokumentácie: technickú, technologickú a stavebnú dokumentáciu, predpísanú prevádzkovú a evidenčnú dokumentáciu, dokumentáciu o kontrolnej činnosti, personálnu dokumentáciu a dokumentáciu systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (koncepciu politiky BOZP, dokumentáciu systémových prvkov, schválené postupy apod.). Súčasťou dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, vnútropodnikové predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP (manuály). 
	Riadenie zmien 
	Spoločenská kontrola 
	Systém informovanosti a komunikácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
	Štátny dozor v jadrovej energetike 

	Štátny odborný  dozor orgánov štátnej banskej správy 
	Štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 
	Štátny odborný dozor v doprave 
	Technická inšpekcia 
	Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
	Závodná zdravotná služba 
	VIII. Pracovné podmienky (pracovno – právne aspekty) 
	Domácky zamestnanec 
	Mladistvý zamestnanec 
	Zamestnanec mladší ako 18 rokov. Mladiství majú právo na prípravu na povolanie a zabezpečenie pracovných podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností  (→ Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov). 
	Nočná práca 



	Práca nadčas  
	 
	Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov  
	Pracovné podmienky žien  
	Pracovnoprávne vzťahy  

	Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú alebo duševnú prácu 
	Štátna služba, štátny zamestnanec  
	Užívateľský zamestnávateľ 
	Zamestnávateľ, ku ktorému bol dočasne pridelený zamestnanec iným zamestnávateľom. 
	Zamestnanec  
	Zamestnávateľ  



	Pozornosť 
	Psychické javy 


	Psychomotorika 
	Subsystém psychickej regulácie správania, ktorý umožňuje organizmu vykonávať pohyby v súlade so želaním aktéra. Psychické procesy majú prostredníctvom vnímania spätnej väzby o pohybe pri výkone motorického aktu riadiacu, regulatívnu a koordinačnú funkciu. 
	Reakčný (odpoveďový) čas 


	Riziko – vnímanie rizika 
	Správanie 
	Výber zamestnancov 
	Súčasť práce s ľudskými zdrojmi využívajúca posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti vo vzťahu k nárokom pracovnej pozície, na ktorú má byť zamestnanec zaradený (→ Psychická pracovná spôsobilosť, ( Psychologická diagnostika). 
	Sekundárna záťaž, tzn. prídavné zaťaženie je vyvolané pracovnými podmienkami, fyzikálnymi, biologickými a  chemickými faktormi pracovného prostredia, faktormi organizácie práce a riadenia a sociálno-psychologickými aspektmi, za ktorých sa práca vykonáva. Zaťaženie tohto druhu pociťuje zamestnanec ako namáhanie svojich psychických funkcií a procesov, ako vypätie svojich schopností. Tieto vonkajšie determinanty predstavujú priame prekážky vo vnímaní a registrovaní informácií o pracovnej situácii a následnom riešení situácie. Svoje negatívne pôsobenie na zamestnanca umocňujú tzv. „ lámaním sa“ cez neho, a tak nepriamo pôsobia na jeho konanie, správanie, cítenie, teda na spoľahlivý výkon, či už v zmysle kvantity a kvality produkcie alebo bezpečnosti pracovných postupov. Toto druhé pôsobenie uvedených determinant spôsobuje poruchy vnímania, poruchy pozornosti a koncentrácie, poruchy pohybovej koordinácie, poruchy myslenia a rozhodovania, poruchy úrovne aktivity a narušenie sociálnych vzťahov, pričom sociálne vzťahy zároveň pôsobia ako jedna z determinant spoľahlivého výkonu človeka. 

	Dekontaminácia 
	 
	Determinanty zdravia 
	Súhrn javov a podmienok, ktoré určujú prípadne výrazne ovplyvňujú zdravie. Sú to  vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení Zahŕňajú široký súbor osobných, sociálnych a ekonomických faktorov i charakteristík životného prostredia. Uvádzajú sa najmä tieto základné determinanty zdravia: 
	1. demografické a biologické determinanty (genetický základ, vek, pohlavie , národnosť, apod.), 
	2. prostredie (životné aj pracovné),  
	3. socio-ekonomické determinanty (životný štýl, správanie sa ľudí, vzdelanie, zamestnanie, sociálne kontakty),  
	4. zdravotnícke služby. 
	Faktory psychické a behaviorálne sú výsledkom pôsobenia sociálneho a vnútorného prostredia. 
	Dezinfekcia 
	 





	Štúdie prípadov - sú ďalším typom observačnej (analytickej) štúdie. Štúdia tohoto typu začína identifikáciou prípadov, tzn. jedincov so sledovaným ochorením alebo iným zdravotným javom (vrátane úmrtia). Títo jedinci sú potom porovnávaní s inou skupinou jedincov, ktorí nevykazujú dané ochorenie, či iný sledovaný jav tzv. kontrolami. V obidvoch takto zostavených skupinách sa porovnáva, aká bola v minulosti expozícia potenciálnemu rizikovému faktoru (faktorom). Pokiaľ bola  expozícia vyššia medzi prípadmi, potenciálny rizikový faktor môže byť skutočným rizikovým faktorom. Pokiaľ bola  expozícia nižšia medzi prípadmi, môže ísť o protektívny faktor.  
	Expozícia 
	Expozičné testy 
	Kategorizácia prác 
	Miestnosti na oddych 
	 
	Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci 





	Miestnosti na údržbu OOPP 
	 
	Miestnosti na upratovacie potreby 
	 
	Opatrenia na predchádzanie ochoreniam 


	Otrava (intoxikácia) 
	Pásmo hygienickej ochrany 
	 
	Pracovné lekárstvo 
	 
	Preventívne opatrenia na ochranu zdravia 
	Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 


	 
	Šatne 

	Umyvárne a sprchy, záchody 
	Zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia 
	Zásobovanie vodou na pracoviskách 
	Cieľ výchovy a vzdelávania BOZP 
	Ciele výchovy a vzdelávania BOZP sa dosahujú rôznymi formami školení, inštruktáží, výcvikom, nácvikom, vytváraním modelových situácií, organizovaním informačných kampaní a propagačných akcií (plagáty, pútače apod.). 

	Didaktická informácia 
	Didaktická technika 



	Dokumenty o vykonanom školení BOZP 
	Efektívnosť vzdelávania 
	Dištančné vzdelávanie - forma vzdelávania sprostredkovaná médiami (rozhlas, televízia počítač), založená na vopred pripravených vzdelávacích programoch a na samovzdelávaní. V oblasti BOZP využívaná len v príprave a v ďalšom vzdelávaní odborníkov BOZP. 
	Kompetencia  
	Osveta v oblasti BOZP 
	Okrem toho úlohou osvety v oblasti BOZP je prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov podávať informácie o stave BOZP v jednotlivých odvetviach, poukazovať na hlavné príčiny pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania, vhodnou formou zvyšovať právne vedomie a znalostnú úroveň občanov  v predmetnej oblasti. K tomu je potrebné systematicky pripravovať a vydávať osvetovo-propagačné materiály informujúce o bezpečných a správnych postupoch a zásadách pri výkone mimopracovných činností i pri výkone povolania a do vzdelávacích aktivít  a záujmovej činnosti kultúrnych a vzdelávacích subjektov včleniť výchovné pôsobenie v oblasti BOZP a prevencii mimopracovnej úrazovosti. 
	Rekvalifikácia  
	Systém výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách 
	Transfer 



	Výchova v základných školách a výchovných zariadeniach  

	Príprava na povolanie na vysokých školách 
	XII.    Ochrana životného prostredia 


	Adaptácia  
	 
	Čistenie odpadových vôd 
	 
	Čistiareň odpadových vôd 
	Degradácia pôdy 
	Dezinfekcia vody 
	Ekológia 

	Vedná disciplína zaoberajúca sa vzťahmi a procesmi prebiehajúcimi medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím. Je biologickou vedou o súvislostiach v prírode . 
	- ekologická katastrofa - nepriaznivé znehodnotenie, poškodenie životného prostredia s katastrofálnymi následkami. Príkladom je hromadné uhynutie rýb v rieke únikom škodlivých látok do nej.  
	- ekologická kríza – narušený stav v krajine medzi spoločenstvami organizmov a prostredím, ktorého obnova do rovnovážneho stavu je možná len po zložitých zásahoch. 
	- ekologická obnova - veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou opusteného priestoru vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, napríklad baníctvom, ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním. 
	- ekologická stabilita - vlastnosť, schopnosť krajiny alebo jej zložiek udržiavať si samoregulačnými mechanizmami prirodzenú rovnováhu. Ak dôjde jej narušeniu, môže to viesť k devastácii krajiny.  
	Ekotoxikológia 
	Environmentalistika 

	Environmentálna etika - zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovania podmienok života na Zemi. Je základom stratégie trvalo udržateľného života. 
	Environmentálna výchova - cieľavedomé osvojovanie si a odovzdávanie vedomostí o životnom prostredí a vytváranie kladného a zodpovedného vzťahu k nemu.  
	Environmentálna politika 
	V súčasnosti environmentálna politika nie je len predmetom vládnych zámerov ale aj viaceré hospodárske subjekty prezentujú vlastnú environmentálnu politiku. Je to vyhlásenie organizácie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové environmentálne správanie, ktoré poskytuje rámec na činnosti a na stanovenie environmentálnych cieľov → (Systém environmentálneho manažérstva). 
	 
	Eutrofizácia vôd 


	Hygiena životného prostredia 
	 
	Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 
	Nakladanie s odpadmi 
	Odpad 
	Rozoznávajú sa dva základné druhy odpadu: 
	- prírodný odpad v kolobehu látok – bylinožravce – mäsožravce – hmyz –  


	 
	Ovzdušie (atmosféra) 
	Pohyb odpadov cez hranice štátov 
	 
	Prírodné zdroje 
	Projekt rekultivácie obsahuje 




	Skládka odpadov  
	Skleníkový efekt 

	 
	Starostlivosť o životné prostredie 
	Systém environmentálneho manažérstva 
	Zdravé životné prostredie 
	Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie musí spĺňať päť základných podmienok: 


	Znečistenie a znečisťovanie ovzdušia 
	Znečisťovanie a znečistenie vôd 
	Znižovanie znečistenia  ovzdušia 
	Životné prostredie 
	XIII.    Ekonomické aspekty BOZP 

	Ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie BOZP vyjadruje, aká je účinnosť všetkých prostriedkov (finančných, materiálnych, personálnych ai.) vynaložených na dosiahnutie zlepšenia hospodárskeho výsledku podnikateľským subjektom cestou zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to zložitý systém a hodnotí sa sústavou ukazovateľov. Ekonomická efektívnosť týchto opatrení je tým vyššia, čím sú zdroje vynaložené účelnejšie, hospodárnejšie a účinnejšie. 
	Ekonomický prínos bezpečnostných opatrení sa prezentuje najmä v znížení škôd a strát vznikajúcich v podniku v dôsledku pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí. Avšak investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžu priniesť aj ďalšie efekty (( Mikroekonomické aspekty ekonomiky BOZP), najmä ak ide o systémové opatrenia. Zníženie rizika vzniku úrazu alebo choroby pri práci, zlepšenie pracovných podmienok vrátane eliminácie negatívnych vplyvov pracovného prostredia, možno často dosiahnuť viacerými spôsobmi (technickými opatreniami, zmenou technológie, organizačnými opatreniami apod.). Z ekonomického hľadiska je pre podnik najefektívnejšie také riešenie, pri ktorom sú náklady vynaložené na realizáciu  opatrenia čo najnižšie, pričom dosiahnutý efekt je rovnaký alebo vyšší ako pri iných alternatívach.  


	Ekonómia BOZP 
	Ekonomická motivácia k BOZP 
	Následky havárií a porúch technických zariadení sa spravidla prezentujú priamo v podniku, avšak najmä väčšie havárie môžu mať negatívny dopad aj na iné subjekty a na životné prostredie. Štruktúra nákladov a strát vyvolaných v podniku pri havárii alebo poruche technického zariadenia zahŕňa okrem škody súvisiacej s poškodením zdravia alebo smrťou, ku ktorým došlo v dôsledku týchto nežiaducich udalostí, najmä: 
	Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie podniku 

	Ekonomické dôsledky sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia 
	Pri práci v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach je zdravie zamestnancov ohrozené najmä možným vznikom choroby z povolania. Ak u zamestnanca dôjde k poškodeniu zdravia z práce, pre podnik to znamená vznik nákladov a strát vo výrobe (( Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie podniku). Okrem týchto škôd vznikajú v súvislosti so sťaženým a zdraviu škodlivým pracovným prostredím v podnikateľských subjektoch aj ďalšie náklady a straty, a to  

	Makroekonomické aspekty ekonomiky BOZP 

	Mikroekonomické aspekty ekonomiky BOZP  
	Náklady na vytvorenie podmienok pre BOZP v podniku 
	Odmeňovanie pri práci v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 
	Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je percentuálny príplatok určený mesačnou sumou (stanovený predpismi v rámci určeného rozpätia z hodnoty platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf), ktorý prináleží štátnemu zamestnancovi, resp. zamestnancovi pri výkone prác vo verejnom záujme vtedy, ak vykonáva pracovné činnosti v pracovnom prostredí s rizikom škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie, ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia, chemických karcinogénov a chemických škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov, pri ktorých dochádza k ohrozeniu jeho života alebo zdravia. Rozhodujúcim kritériom pre určenie výšky príplatku je charakter práce a použité pracovné postupy, s prihliadnutím na mieru rizika, intenzitu a čas pôsobenia škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania pracovných činností. Pri hodnotení miery sťažujúcich a škodlivých vplyvov sa zohľadňujú zvyčajné podmienky na pracovisku, nie ojedinelé výkyvy a havarijné stavy. Na rozdiel od iných činností, predpisy stanovujú pevným percentom sumu príplatku pre vymedzený okruh prác. (za každú hodinu práce vo výške 10 m a viac na nezabezpečených pracoviskách, za prácu vykonávanú s použitím dýchacieho izolačného prístroja alebo odevu proti sálavému teplu, za prácu pod vodou alebo pri ničení a výskumných skúškach výbušných predmetov apod.). 
	Osobný rozsah úrazového poistenia 
	Princíp bonus – malus v systéme úrazového poistenia 
	Účelne fungujúci systém úrazového poistenia má prispievať k posilneniu preventívneho pôsobenia na zvyšovanie BOZP v zamestnávateľských subjektoch. Nástrojom, ktorého cieľom je motivovať zamestnávateľov k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, je zavedenie prirážok (malus) a zliav (bonus) k poistnému na úrazové poistenie. Uplatnením systému bonus – malus sa umožní, že zamestnávateľ bude môcť do určitej miery regulovať svoje odvodové zaťaženie stanovené systémom úrazového poistenia. Pre uplatňovanie systému bonus – malus sú stanovené nasledovné zásady: 
	Prirážka k poistnému na úrazové poistenie sa ukladá zamestnávateľovi v prípade, ak je úroveň bezpečnostného rizika u zamestnávateľa vyššia, ako priemerné bezpečnostné riziko zistené za všetkých zamestnávateľov zaradených (pre účely stanovenia poistného na úrazové poistenie) do rovnakej skupiny ekonomických činností. V závislosti od percenta prekročenia priemernej úrovne bezpečnostného rizika sa stanoví počet percent prirážky k poistnému úrazového poistenia. Výška prirážky je pre zamestnávateľa platná v období kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy sa prirážka k poistnému na úrazové poistenie určila. 
	Zľava z poistného na úrazové poistenie sa poskytuje zamestnávateľovi na poistnom na úrazové poistenie vtedy, ak je v príslušnom období úroveň bezpečnostného rizika u zamestnávateľa percentuálne nižšia ako priemerné bezpečnostné riziko u zamestnávateľov zaradených do rovnakej skupiny ekonomických činností.  



	Ukladanie prirážok a poskytovanie zliav z poistného na úrazové poistenie je ekonomickým nástrojom pôsobiacim na zvýšenie zainteresovanosti zamestnávateľov na zlepšovaní starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (( Ekonomická motivácia k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). 
	Sadzby  úrazového  poistenia 
	Nebezpečnostná trieda je kategória charakterizovaná stupňom úrovne bezpečnostného rizika, ktorý je špecifický pre vykonávanie určitej skupiny ekonomických činností. Bezpečnostné riziko pre každú skupinu ekonomických činností sa určuje na základe vyhodnotenia priemerných štatistických ukazovateľov charakterizujúcich početnosť a závažnosť pracovných úrazov a chorôb z povolania a relatívny počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (s prihliadnutím na sumu nákladov vynaložených na úrazové dávky). Skupina ekonomických činností, ktoré vykazujú porovnateľnú úroveň bezpečnostného rizika, je zaradená pre účely úrazového poistenia do jednej nebezpečnostnej triedy. Zatriedenie ekonomických činností do desiatich nebezpečnostných tried umožňuje stanoviť diferencované sadzby úrazového poistenia (od 0,3% do 2,1% z vymeriavacieho základu) v závislosti od objektívnej miery nebezpečnosti, resp. rizikovosti vykonávania jednotlivých ekonomických činností a dosiahnutej úrovne starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri ich vykonávaní.  


	Úrazové dávky 
	Úrazová renta - plní funkciu náhrady za stratu príjmu po skončení práceneschopnosti. Na úrazovú rentu má nárok poškodený, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40 percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť. Suma úrazovej renty je závislá od percenta poklesu pracovnej schopnosti poškodeného Ak nastane zmena vo vývoji pracovnej schopnosti poškodeného, pokles pracovnej schopnosti sa vždy nanovo posúdi. Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu v období, počas ktorého poberá úrazový príplatok, a v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné a rekvalifikačné. 

	Jednorazové vyrovnanie - nahrádza stratu príjmu po skončení pracovnej neschopnosti vtedy, ak poškodený nemá nárok na úrazovú rentu. Na jednorazové vyrovnanie vzniká poškodenému nárok, ak pokles jeho pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania je najmenej 10 %, ale nepresahuje 40 %. Nárok na jednorazové vyrovnanie má poškodený aj vtedy, ak mu v dôsledku zmeny vo vývoji jeho pracovnej schopnosti zanikol nárok na úrazovú rentu. 
	Náhrada nákladov spojených s liečením - náhrada nákladov, ktoré poškodený na základe odporúčania odborného lekára účelne vynaložil na svoje liečenie v súvislosti s poškodením zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Poškodený má nárok na náhradu tých nákladov, ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia. Ide spravidla o náhradu nákladov na dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť, náhradu súvisiacich správnych poplatkov apod. Celková suma náhrady nákladov spojených s liečením nesmie prekročiť predpismi stanovený limit. 

	Náhrada za bolesť - poskytuje sa poškodenému ako náhrada ujmy spôsobenej poškodením zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, vo výške zodpovedajúcej počtu bodov, ktorým bolesť ohodnotil lekár v lekárskom posudku. Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, má poškodený nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať. 
	Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – dávka sa poskytuje poškodenému jednorazovo v prípade, keď jeho stav  v dôsledku poškodenia zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania má preukázateľne nepriaznivé následky na schopnosť poškodeného uspokojovať životné a spoločenské potreby a obmedzuje jeho možnosti uplatniť sa v živote a spoločnosti. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe bodového hodnotenia odborného lekára uvedeného v lekárskom posudku. Ak u poškodeného po vyplatení náhrady  vznikne také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení nepredpokladal, zvýši sa pôvodná suma náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na základe nového bodového ohodnotenia určeného lekárskym posudkom. 
	Rekvalifikácia – poskytuje sa poškodenému vo forme zabezpečenia teoretickej a praktickej prípravy umožňujúcej jeho pracovné uplatnenie v inej činnosti ako vykonával pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Rekvalifikácia sa poskytuje poškodenému, u ktorého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania došlo k poklesu jeho pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu. Rekvalifikáciu vo vzdelávacom zariadení zabezpečuje Sociálna poisťovňa. Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak je poškodený poberateľom starobného dôchodku. 
	Rekvalifikačné - náhrada straty príjmu zo zárobkovej činnosti počas rekvalifikácie poškodeného zabezpečovanej v rámci dávok z úrazového poistenia. Poskytuje sa za dni rekvalifikácie. 
	Pozostalostná úrazová renta - úrazová dávka, na ktorú má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom. Účelom pozostalostnej úrazovej renty je náhrada nákladov na výživu pozostalých, preto sa poskytuje len v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť poškodeného. Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom je limitovaná. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie. 
	Jednorazové odškodnenie - je určené na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, spôsobenej stratou príjmu poškodeného. Na jednorazové odškodnenie má nárok manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel. Jednorazové odškodnenie Suma jednorazového odškodnenia manžela, resp. manželky, ani súhrn súm jednorazových odškodnení nezaopatrených detí, nesmie presiahnuť finančný limit stanovený zákonom. 
	Náhrada nákladov spojených s pohrebom - dávka, na ktorú má nárok ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom v prípade smrti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady na pohreb účtované pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka a náklady na úpravu hrobu. Fyzická osoba, ktorá žila ku dňu smrti s poškodeným v spoločnej domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného, majú nárok na náhradu časti výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov vynaložených na prepravu z miesta trvalého bydliska na miesto pohrebu a späť. Účelom úrazovej dávky je nahradiť škodu a zmierniť tak finančné zaťaženie členov domácnosti, resp. iných blízkych osôb poškodeného. Predpisy stanovujú najvyššie sumy, ktoré môžu byť vo forme náhrady nákladov spojených s pohrebom v jednotlivých prípadoch z úrazového poistenia vyplatené. 

	Úrazové poistenie 
	Poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu (resp. služobného úrazu) alebo choroby z povolania. V SR je úrazové poistenie súčasťou sociálneho poistenia. V pozícii poistenca v úrazovom poistení je zamestnávateľ. Účelom úrazového poistenia je ochraňovať zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže v prípade jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a garantovať odškodnenie zamestnancov, resp. iných fyzických osôb, ktoré majú pri vzniku týchto nežiadúcich udalostí nárok na odškodnenie. Poistenie je povinné pre každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca (s výnimkou zamestnávateľa sudcu a zamestnávateľa prokurátora). Povinnosťou zamestnávateľa je mesačne platiť poistné v stanovenej výške na účet Sociálnej poisťovne. V prípade vzniku pracovného úrazu musí túto udalosť poisťovni nahlásiť a zaslať jej „záznam o úraze“ (vznik choroby z povolania nahlasuje príslušný lekár). 
	XIV.   Osobné ochranné pracovné prostriedky 
	Kategorizácia osobných ochranných prostriedkov 
	Výrobky, ich doplnky a príslušenstvo, určené na ochranu jednotlivca pred možným nebezpečenstvom alebo viacerými súčasne pôsobiacimi  nebezpečenstvami. Pojem osobné ochranné prostriedky je širší ako osobné ochranné pracovné prostriedky a zahŕňa aj ochranné zariadenia používané mimo pracovného vzťahu, technické zostavy účelovo spojené výrobcom z niekoľkých zariadení alebo prostriedkov na ochranu jednotlivca apod. Osobné ochranné prostriedky (a teda aj osobné ochranné pracovné prostriedky) sú určenými výrobkami, ktoré podliehajú predpisom o posudzovaní zhody. 
	Pre účely posudzovania zhody sa osobné ochranné prostriedky triedia do kategórií (tzv. kategorizácia OOP) podľa stupňa ochrany, tzn. podľa miery možného nebezpečenstva, pred ktorým má osobný ochranný prostriedok chrániť. V závislosti od kategórie sa líšia skúšobné postupy a kritériá na posudzovanie zhody ochranných, hygienických, konštrukčných a úžitkových vlastností ochranného prostriedku s požiadavkami technických predpisov a noriem. Definované sú tri kategórie osobných ochranných prostriedkov: 
	Ochrana celého tela 
	OOPP na ochranu celého tela sú predovšetkým ochranné odevy, prípadne ochranné prikrývky a  prostriedky na prevenciu proti nebezpečenstvu pádu z výšky. Ich spoločným znakom je, že chránia telo ako celok, nie iba jeho jednotlivé časti. 
	 
	Ochranné odevy 
	Ochranné odevy (dvojdielne obleky, kombinézy, kabáty alebo plášte) sú určené na zabránenie priameho kontaktu tela s nebezpečenstvom. Vyrábajú sa najmä z prírodných a umelých textilných materiálov, neupravených alebo špeciálne upravených (napr. nánosom plastických hmôt alebo impregnovaním tak, aby boli nehorľavé, odpudzovali kyseliny, vodu, olej apod.), a z kože. 
	Ochranné odevy sa používajú na ochranu pred 
	Prostriedky na prevenciu proti pádu 
	Ochrana dolných končatín 
	OOPP na ochranu dolných končatín sa zabezpečuje ochrana nôh od chodidla po bedrový kĺb pred pôsobením škodlivých a nebezpečných faktorov práce a pracovného prostredia a zabezpečenie protišmykovej ochrany. Používajú sa rôzne druhy ochrannej obuvi a jej doplnky (vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi), gamaše na ochranu pred popálením alebo premoknutím, chrániče jednotlivých častí nohy (stehna, kolena, predkolenia, priehlavku) proti otlačeniu, odretiu, porezaniu apod., a snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy. 
	Ochranná obuv 
	Filtračné dýchacie prístroje 
	Filtračné dýchacie prístroje sú založené na čistení vdychovaného vzduchu od škodlivín ich mechanickou alebo chemickou filtráciou. Možno ich použiť iba v prípadoch, keď koncentrácia škodlivín v ovzduší nepresahuje hodnota stanovené výrobcom a vdychovaný vzduch obsahuje viac ako 17 objemových percent kyslíka. Prístroj sa skladá z vymeniteľného filtra, ktorý sa pripája (naskrutkovaním alebo pomocou hadice) ku kukle alebo obličajovej maske, polomaske, štvrťmaske alebo k náustku. Výber filtra závisí od druhu škodliviny, ktorú je potrebné odstrániť (protiplynové filtre, filtre proti časticiam, kombinované filtre), a od požadovanej filtračnej účinnosti. Filtre sú označené podľa určenia farebným odlíšením a písmenami.  
	Respirátory 
	Osobitnou skupinou filtračných dýchacích prístrojov sú respirátory. Spravidla sú to polomasky s jedným alebo dvoma puzdrami, do ktorých sa vkladajú v závislosti od škodliviny v ovzduší rôzne filtračné vložky. V niektorých prípadoch je priamo polomaska vyrobená z filtračného materiálu (napr. ochranná rúška). 
	Izolačné dýchacie prístroje 



	Ochrana hlavy 
	Účelom poskytovania OOPP na ochranu hlavy je chrániť povrch (temeno) hlavy proti nepriaznivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného prostredia. Prostriedky na ochranu hlavy sa členia na ochranné prilby a ochranné pokrývky hlavy. Výber vhodného ochranného prostriedku je daný pracovným rizikom a odolnosťou ochranného prostriedku voči nemu. 
	Ochranná prilba 
	Ochrana horných končatín 
	Ochranné rukavice  
	Ochranné rukavice poskytujú ochranu proti jednotlivým nebezpečenstvám, alebo viacerým nebezpečenstvám súčasne. Vyrábajú sa z rôznych materiálov, najmä z textilu, kože, gumy alebo z nepriedušných materiálov máčaných v plastických látkach, buď s manžetou alebo bez manžety, riešené ako päťprstové, trojprstové alebo palcové. Sú určené na jednorazové alebo opakované použitie. 
	Ochrana sluchu 
	Zátkový chránič sluchu  
	Slúchadlový chránič sluchu 


	- pri práci so strojovým zariadením a ručným náradím na ochranu proti pichnutiu, porezaniu, prebodnutiu najmä pri vykosťovaní a rezaní mäsa, pri rezaní dreva na kotúčovej píle, pri klampiarskych prácach a pri práci so sklom (napr. vystužené zástery), 
	Ochrana zraku a tváre 
	Ochranný štít 
	Ochranné doplnky 
	Podmienky používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
	Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
	Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života  alebo zdravia. Zásada bezplatného prideľovania sa uplatňuje aj vtedy, ak ide o zamestnanca, ktorý. pracuje na vedľajší pracovný pomer alebo na základe dohody o prácach vykonávaných  mimo pracovného pomeru, alebo o iné fyzické osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržiavajú na pracovisku (návštevy, klienti, kontroly apod. Poskytnutie osobného ochranného pracovného prostriedku zamestnávateľ nemôže nahradiť finančným plnením. 


	Prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny.  
	Umývacie, čistiace dezinfekčné a iné  prostriedky (masť na regeneráciu pokožky, uterák apod.) sú určené na odstránenie nečistoty, zabraňujú vzniku infekcií a šíreniu nákaz. Napriek tomu, že nie sú zaradené medzi osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnávateľ je ich povinný poskytovať zamestnancom bezplatne, s cieľom predchádzať hygienickým problémom a zdravotným následkom znečistenia. Množstvo a druh pridelených umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov stanovuje zamestnávateľ v závislosti od druhu práce z hľadiska znečistenia. Zamestnávateľ má kontrolovať, či zamestnanci pridelené prostriedky skutočne používajú, aby nebolo poskytovanie samoúčelné. 
	Starostlivosť o osobné ochranné pracovné prostriedky 
	Zamestnávateľ je povinný starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré pridelil zamestnancom tak, aby boli stále funkčné a nepoškodené. Pod pojem starostlivosť možno zahrnúť kontrolu stavu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich údržbu a zabezpečenie skladovania vhodným spôsobom.  
	Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov má byť zameraná na kontrolu kvality, spoľahlivosti a úplnosti OOPP. Kontrolu vykonáva zamestnávateľ pri preberaní osobného ochranného prostriedku od dodávateľa (vstupná kontrola), pri vydávaní zo skladu a pri pravidelnej kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Úlohou zamestnávateľa je tiež zabezpečiť pravidelnú kontrolu spoľahlivosti funkčnej ochrany OOPP III. kategórie autorizovanou skúšobňou v intervaloch stanovených výrobcom, resp. technickou normou. Opakované skúšky OOPP sa vzťahujú na tie prostriedky, ktoré sú určené na ochranu proti rizikám, ktoré môžu vážne a trvalo poškodiť zdravie zamestnanca, napr. na prostriedky na prevenciu proti pádu, osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú súčasťou vybavenia elektrických staníc apod. Pri stanovení termínu opakovanej skúšky je potrebné vziať do úvahy dátum výroby a nie dátum, kedy sa začal osobný ochranný pracovný prostriedok používať, nakoľko tieto výrobky sa znehodnocujú starnutím aj vtedy, keď sa nepoužívajú. 

	Na skladovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov má byť vyhradený vhodný priestor (miestnosť). Sklad musí zodpovedať požiadavkám noriem a pokynom výrobcu v závislosti od druhu OOPP a materiálu, z ktorého je vyrobený. Spravidla však postačuje zachovávať všeobecné požiadavky na uskladnenie, tzn. skladovať osobné ochranné pracovné prostriedky vo vetrateľných, bezprašných miestnostiach, bez priameho vplyvu slnečného žiarenia, s normálnou teplotou a vlhkosťou. Osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré nie sú pripravené na použitie (sú vadné, znečistené apod.) sa musia ukladať oddelene. 
	Výber osobných ochranných pracovných prostriedkov 
	Nevyhnutným predpokladom zaistenia účinnej ochrany zamestnanca je určenie vhodného druhu.(typu) osobného ochranného pracovného prostriedku, ktorý ho bude dostatočne chrániť pred existujúcim nebezpečenstvom a škodlivým pôsobením faktorov práce, ktorú vykonáva v konkrétnych pracovných podmienkach a pracovnom prostredí. Na základe analýzy a hodnotenia vyskytujúcich sa nebezpečenstiev musí zamestnávateľ zistiť druh a úroveň rizika, proti ktorému je potrebné zamestnanca chrániť pomocou OOPP (výsledky hodnotenia musia byť spracované písomne), určiť časť ľudského tela, ktorá je ohrozená, a analyzovať vlastnosti, ktoré musí mať vybraný osobný ochranný pracovný prostriedok.  


	Záchranná plávacia vesta 
	Na ochranu pred utopením pri páde osoby do vody, resp. pri práci vo vode pre prípad bezvedomia alebo telesnej bezmocnosti  je určená záchranná plávacia vesta. Pri výbere je potrebné dbať na vhodné rozmery a tvar záchrannej plávacej vesty, aby neobmedzovala dýchanie, pohyby alebo výhľad. Nebezpečná je najmä nedostatočná funkčnosť nafukovacieho systému, príp. skĺzavanie záchrannej vesty pri páde do vody. 
	Zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
	Zamestnávateľ prideľuje prostriedky určené na individuálnu ochranu zamestnancov podľa zoznamu poskytovaných OOPP, ktorý je povinný písomne vypracovať na základe hodnotenia nebezpečenstiev. V zozname sa vyžaduje špecifikovať konkrétne druhy (typy)  osobných ochranných pracovných prostriedkov a určiť dobu ich používania. 
	Pod dobou používania OOPP treba rozumieť predpokladaný čas zachovania funkčnosti prideleného osobného ochranného pracovného prostriedku pri jeho používaní v súlade návodom výrobcu, resp. pokynmi zamestnávateľa tak, aby bol zamestnanec pri práci účinne chránený vždy, keď je to potrebné. Dobu používania pridelených OOPP určuje zamestnávateľ iba orientačne, pre účely plánovania výmeny osobných ochranných pracovných prostriedkov za nové, na základe početnosti a závažnosti vyskytujúcich sa rizík, po zohľadnení druhu pracoviska a pracovného prostredia, charakteru práce, jej intenzity, namáhavosti práce, tempa práce apod., a s prihliadnutím k vlastnostiam príslušného osobného ochranného pracovného prostriedku. Ak dôjde k strate požadovaných ochranných vlastností OOPP pred uplynutím stanovenej doby jeho použiteľnosti, je zamestnávateľ povinný vymeniť ho ihneď  za funkčný. 
	V osobitnej časti zoznamu môže zamestnávateľ upraviť aj ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s poskytovaním, používaním a likvidáciou OOPP, napr. organizačné zabezpečenie, systém označovania osobných ochranných pracovných prostriedkov používaných v podniku, systém overovania ich funkčných vlastností, spôsob ich poskytovania a výmeny, uskladňovania, údržby, čistenia, dezinfikovania, spôsob zaobchádzania s vrátenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami apod. 



	XV.    Manipulácia s materiálom, doprava 
	Dopravné zariadenie 
	Zariadenie, ktorým sa uskutočňuje preprava materiálu po stanovenej trase. Pri premiestňovaní nákladov je podstatná časť dopravného zariadenia v kľude, pohybuje sa len časť zariadenia (dopravný pás, reťaze apod.) alebo plynné, resp. kvapalné médium vrátane nákladu. 
	Dopravné prostriedky a zariadenia urýchľujú a uľahčujú manipuláciu s materiálom pri jeho premiestňovaní, avšak pri nedodržaní požiadaviek na ich bezpečnú prevádzku a obsluhu sú častým zdrojom pracovných úrazov. Zdrojom ohrozenia  pri preprave je najmä samotný pohyb dopravného prostriedku (úraz vznikne v dôsledku prejdenia, prirazenia k prekážke, zachytenia pohybujúcim sa dopravným prostriedkom apod.), alebo môže dôjsť k prevráteniu, príp. deštrukcii dopravného prostriedku či zariadenia (pri prekročení povolenej rýchlosti, povoleného zaťaženia, nerovnomerne rozloženom náklade) a k poškodeniu zdravia zosunutými a padajúcimi predmetmi (napr. pri nedostatočnom upevnení nákladu na ložnej ploche vozidla, pri nahromadení materiálu na dopravníku apod.). 
	Dopravné prostriedky a zariadenia sú mobilnými pracovnými prostriedkami, tzn. sú to  prostriedky s vlastným pohonom alebo bez neho pohybujúce sa v pracovnom priestore, resp. i mimo neho za účelom vykonania práce. Pri prevádzke mobilných pracovných prostriedkov musí zamestnávateľ prijať opatrenia, aby do pracovného priestoru pohybujúceho sa pracovného prostriedku bol zamedzený prístup nepovolaných osôb. Podmienky prevádzky všetkých mobilných pracovných prostriedkov musí zamestnávateľ upraviť vo vnútropodnikovom dopravnom predpise (( Dopravno-prevádzkový predpis). 
	Dopravno-prevádzkový predpis 
	Komunikácie 
	Kontajnerizácia  

	Manipulačný systém, ktorý ako základnú jednotku používa kontajner. Kontajnerom je prepravný a skladovací prostriedok s objemom aspoň 1 m3, čiastočne alebo celkom uzatvorený a určený na opakované použitie. Je prispôsobený na mechanizovanú manipuláciu. Kontajner bol skonštruovaný na uľahčenie a urýchlenie prepravy materiálu. Umožňuje uskutočniť prepravu jedným alebo viacerými druhmi dopravy (železničnou, cestnou, vodnou, leteckou) bez medziprekládky materiálu uloženého v kontajneri.  
	Podľa konštrukcie sa kontajnery delia na skriňové (normálne a veľkorozmerné), nádržkové a mäkké skladacie (vyhotovené z gumy alebo plastu). Podľa určenia sa rozdeľujú na kontajnery univerzálne (pre všeobecné použitie), izotermické (chladiace, vyhrievacie apod.) a špeciálne, napr. určené pre sypké materiály, chemikálie, kvapaliny, ťažké predmety apod. Univerzálny kontajner je nákladný kontajner určený na prepravu rôznych druhov materiálu, úplne uzavretý a vodotesný, ktorý má celozváranú rámovú konštrukciu z oceľových profilov. Manipuláciu s kontajnerom pomocou mechanizačných zariadení a jeho fixáciu pri preprave a stohovaní umožňuje kovanie v horných a dolných rohoch (tzv. dolné a horné rohové prvky). Nákladný kontajner, ktorý vyhovuje všetkým platným ISO normám jestvujúcim v čase jeho výroby, sa označuje ako ISO kontajner. 
	Manipulácia bremien bezmotorovými vozíkmi 
	Bezmotorovými vozíkmi sú jednokolesové a viackolesové ručné dopravné prostriedky rôznych konštrukcií a druhov uľahčujúce manipuláciu s materiálom (napr. fúrik, ručný dvojkolesový vozík – rudla, ručný vozík na prepravu paliet plošinový, nízkozdvižný, resp. vysokozdvižný). Používajú sa na prepravu bremien spravidla v areáli podniku, pri nakládke a vykládke nákladných automobilov a vozňov apod.  
	 
	Manipulácia bremien motorovými vozíkmi 


	Manipulácia s bremenami regálovým zakladačom 
	Ochrana pred úrazom regálovým zakladačom sa uskutočňuje najmä 
	Manipulácia s materiálom 
	Premiestňovanie, ukladanie a usmerňovanie materiálu a predmetov (surovín, výrobkov apod.) vo výrobe, obehu a skladovaní. Pri manipulácii s materiálom zásadne nedochádza k zmene množstva ani k zmene fyzických, chemických alebo mechanických vlastností materiálu.  
	Manipulačná jednotka 
	Manipulačný  priestor a manipulačná plocha 
	Manipulačné práce sa majú vykonávať na vyhradených miestach, ktoré musia spĺňať bezpečnostné a zdravotné požiadavky na priestory, resp. plochy určené pre manipuláciu. 
	Materiálový tok 



	Miestny poriadok skladu 
	Nadmerná a nadrozmerná preprava 

	Nakládka a vykládka 
	Paketizácia 
	Paletizácia 

	Práca s bremenami 
	 
	Preprava materiálu výťahmi 
	Preprava nákladov cestnými motorovými vozidlami 

	Preprava nebezpečných vecí 
	Prostriedky na viazanie bremien 
	Prostriedky na viazanie bremien patria k technickým zariadeniam zdvíhacím  skupiny C (( Technické zariadenia zdvíhacie) a používajú sa na viazanie bremien a ich zavesenie na hák alebo iný zavesovací prostriedok (( Prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremena) pri manipulácii bremien zdvíhacími zariadeniami (žeriavmi apod.). Na viazanie bremien sa používajú najmä laná  (konopné, z chemických vlákien, oceľové) a reťaze, príp. rôzne popruhy. Na každom viazacom prostriedku musí byť vyznačené dovolené zaťaženie (tzn. nosnosť viazacieho prostriedku).  
	Prostriedky možno použiť iba vtedy, ak bremeno svojím tvarom a pevnosťou umožňuje bezpečné uviazanie, a ak je známa hmotnosť bremena. Výber vhodných viazacích prostriedkov a ich úprava pre prevádzku závisí okrem hmotnosti bremena aj na tvare, veľkosti a povrchu bremena a na prostredí, v ktorom sa tieto prostriedky používajú (napr. oceľové laná sú vhodné na viazanie ťažších bremien zaobleného tvaru, na prepravu teplých a horúcich bremien možno použiť iba reťaze, konopné laná sa nesmú používať v mokrom prostredí a v prostredí s látkami narúšajúcimi ich pevnosť). Hmotnosť bremena nesmie prevyšovať nosnosť zariadenia, ktorým sa bude bremeno zdvíhať a premiestňovať.  
	Po použití sa tieto prostriedky musia očistiť, konzervovať a uložiť na vhodných stojanoch, vešiakoch alebo policiach. Počas používania sa musia pravidelne kontrolovať.  
	 
	Prostriedky na zavesovanie a uchopenie bremena  
	Regál 




	Riziko úrazov pri ručnej manipulácii bremien 
	Sklad 
	Skladovanie v zásobníkoch na sypké materiály 


	 
	Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami 
	Dĺžka vertikálnej 
	Max. počet 
	Max. vzdialenosť
	 
	Stohovanie 




	Stohovacia nosnosť 
	 Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorou možno trvalo zaťažiť manipulačnú jednotku v najspodnejšej vrstve vytvoreného stohu. Pri manipulačných jednotkách, ktoré nemajú stohovaciu nosnosť všeobecne stanovenú, je túto nosnosť treba stanoviť pre každý jednotlivý prípad. 
	Tab. č. 3  Počet paliet v stohu, ktoré sú určené pre stohovanie do 8 m
	Tab. č. 4  Stohovacia výšky a počet vrstiev v stohu pre vybrané druhy paliet 

	Viazač bremien 
	Závodná doprava  

	Závodná vlečka 
	Bezpečné skladovanie chemických látok  
	Základné informácie o vlastnostiach konkrétnej chemickej látky ako aj pokyny pre bezpečné skladovanie a manipuláciu poskytujú karty bezpečnostných údajov, príp. údaje na etiketách pôvodných obalov. Inštrukcie, ktoré udáva výrobca je potrebné dodržiavať. Tieto údaje by mali byť dostupné všetkých zamestnancom, ktorí na pracovisku prichádzajú do kontaktu s chemikáliami.  

	Biologický expozičný test 
	CAS číslo 
	Dráždivá látka 
	EC čísla 
	Jedovatá látka 
	Karcinogénna látka 
	Karta bezpečnostných údajov 
	Kombinované účinky xenobiotík 
	Kumulatívny účinok 
	Letálna dávka  
	Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti  
	Medzinárodný program chemickej bezpečnosti  
	Monitoring expozície chemickým látkam 
	Mutagénna látka 
	Ochrana zdravia zamestnancov pred chemickými škodlivinami 
	Otravy 
	Pesticídy 
	Pracovisko s výskytom chemických faktorov 
	Prah toxického účinku 
	Prvá pomoc pri úraze spôsobenom chemickou látkou 
	REACH  systém 
	R-vety 
	S-vety 
	Toxicita 
	Toxikologické informačné centrum  
	Účinok chemických látok na ľudské zdravie 
	Účinok chemických látok na ľudské zdravie závisí od viacerých faktorov ako sú spôsob vstupu škodliviny do organizmu, jej fyzikálne a toxikologické vlastnosti, množstvo, trvanie expozície a taktiež aj stav konkrétnej osoby (vek, pohlavie, zdravotný stav). Počas pracovného procesu sa chemické látky do organizmu dostávajú troma hlavnými spôsobmi a to: vdychovaním, požitím a vstrebaním pokožkou alebo sliznicou.  
	Výstražné symboly 
	Zariadenie automaticky zabraňujúce šíreniu požiaru, napr. stabilné hasiace zariadenie, zariadenie, ktoré automaticky uzatvára  požiarny uzáver bezprostredne  po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru ai. 
	Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby 
	Hustota dymu 
	Optická miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym (vyjadrená vo forme dekadického logaritmu) 
	Nepriesvitnosť dymu (opacita) 
	Miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako pomer dopadajúceho svetelného toku k emitovanému svetelnému toku za určených podmienok 
	Hadicová spojka 
	Hadicový rozdeľovač 
	Prúdnica 


	Halón 
	Hasiaca látka 
	-     hasiaca pena - hasiaca látka vznikajúca prevzdušnením penotvorného roztoku 
	- hasiaci prášok - hasiaca látka pozostávajúca z tuhej jemnej práškovej chemickej látky 
	Strojná služba - odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich s akcieschopnosťou hasičskej techniky a vecných prostriedkov 
	Spojovacia služba - odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich s prenosom a  prijímaním správ o vzniku udalostí a vyhlasovaním požiarneho poplachu, ako aj pri spojení medzi hasičskými jednotkami. Plní úlohy súvisiace s automatizovaným systémom podpory riadenia a spracúvania informácií v hasičských jednotkách. 
	Základný zásahový hasičský automobil 
	Cisternová automobilová striekačka 
	Dopravný automobil 
	Penový hasiaci automobil 
	Špeciálny zásahový požiarny automobil 

	Kombinovaný hasiaci automobil 
	Technický automobil 
	  Hasičská plošina 

	Hasičský automobilový rebrík 
	Požiarny príves 




	Hasičský a záchranný zbor 
	Horľavá látka 
	Nástupná plocha 

	Nebezpečenstvo vzniku požiaru 
	Stav zahŕňajúci riziko požiaru a pravdepodobné následky požiaru. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru sleduje cieľ analyzovať reálne existujúce nebezpečné faktory a podmienky s využitím kritérií požiarneho nebezpečenstva za účelom zhodnotenia požiarneho rizika 
	Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 
	Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 
	Nehorľavosť plameňom: 
	Ochrana pred požiarmi 
	Operačné pracovisko 
	Osobný výstroj hasiča 
	Hasičská prilba 
	Hasičský opasok 
	Samovoľné horenie plameňom: 


	Index šírenia plameňa: 
	Relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po svojom povrchu plameň. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, za ktorý plameň dosiahne určený bod. 
	Požiar úplne rozvinutý: 
	Stav úplného zachvátenia všetkých horľavých materiálov požiarom. 
	Požiarna charakteristika: 
	Lokalizácia požiaru: 
	Likvidácia požiaru: 




	Požiarisko: 
	Miesto požiaru alebo miesto po požiari, kde prebiehalo nekontrolovateľné horenie 
	Popol: 
	 Požiarne nebezpečenstvo:  
	 Možnosť vzniku úrazu, poškodenia hmotného majetku alebo životného prostredia následkom požiaru 


	Požiarna deliaca konštrukcia 
	Požiarna stena: 
	Požiarny strop: 

	Požiarny pás: 
	Časť obvodovej steny brániaca šíreniu požiaru najmä z požiarne otvorených plôch v zvislom a vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku. 
	Požiarna prekážka: 
	Požiarna hliadka 
	Požiarna kniha  
	Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia, o uskutočnených cvičných požiarnych poplachoch a kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi 
	Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie 



	Požiarne podlažie 
	Požiarne poplachové smernice 
	Požiarne riziko 
	Priestor bez požiarneho rizika: 
	Hustota požiarneho zaťaženia: 
	Stále požiarne zaťaženie: 
	Je vytvárané hmotnosťou a výhrevnosťou horľavých látok požiarneho úseku (horľavé priečky, podhľady, obloženia apod.) okrem: 
	Požiarny evakuačný plán 
	Dokumentácia právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby, upravujúca organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. Obsahuje určenie pracovníkov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto riadenia, určenie prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať, spôsobu evakuácie, určenie miesta, kde sa budú osoby alebo zvieratá sústreďovať a osoby, ktorá vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb, spôsob zabezpečenia prvej pomoci, grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží. Grafické vyznačenie ciest sa umiestňuje pri vstupoch na jednotlivé podlažia. 
	Hydrantový nadstavec 
	Požiarny poplachový plán 

	Požiarny poriadok pracoviska 



	Požiarny úsek 
	Požiarny uzáver 
	Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru 
	Bezpečnostný mechanizmus požiarnych uzáverov 

	Prístupová komunikácia 
	Spalné plyny: 
	Plynná zložka produktov horenia 
	Sadza 

	Škvara: 
	Tuhý aglomerát zo zostatkov vytvorených dokonalým alebo nedokonalým horením, ktorý môže byť výsledkom úplného alebo čiastočného roztavenia. 
	Oxid uhoľnatý – vzniká v dôsledku neúplného spaľovania látok obsahujúcich uhlík; hlavným toxickým účinkom je blokáda krvného farbiva a následné zadusenie. 
	Prostredie s nebezpečenstvom požiaru 
	Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín 
	Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov 
	Prostredie s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok 

	Pyrolýza 
	Retardácia horenia plameňom 
	Retardér horenia 
	Pridaná látka alebo použitá úprava materiálu na oneskorenie vznietenia alebo na zníženie intenzity horenia. 
	Retardér horenia plameňom 
	Samozahrievanie 
	Sklad horľavých kvapalín 
	Stavba  alebo jej časť určená na skladovanie, príjem a výdaj horľavých kvapalín v množstvách nad určenú hranicu. Podľa stavebného riešenia sa sklady členia na uzatvorené a otvorené a podľa množstva skladovaných horľavých kvapalín na príručné, prevádzkové a hlavné. Množstvo uskladnených kvapalín všetkých tried nebezpečnosti môže byť: 
	Spalné teplo 
	Stabilné a polostabilné hasiace zariadenia 
	Špecialista požiarnej ochrany 

	Štátny požiarny dozor 
	Technik požiarnej ochrany 
	Tepelná degradácia 
	Tepelný tok 
	Úniková cesta 
	Úniková cesta chránená  
	Úniková cesta, ktorá vedie zo stavby na voľné priestranstvo, je oddelená od ostatných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami, požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb. 
	Úniková cesta nechránená 
	Únikový pruh 

	Vecný prostriedok ochrany pred požiarmi 
	Velenie pri zásahu 
	       Veliteľ zásahu 
	Veliteľské stanovište 

	Vznietenie 
	Záchytná nádrž 
	Zapálenie 
	Zásah 
	Závodný požiarny útvar 
	Zhromažďovací priestor 
	Priestor na zhromažďovanie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu plocha v rozsahu od 0,4 m2 do 4 m2. 
	 
	Žeravenie 
	Samovoľné žeravenie 

	 
	   

	      Ochranné ohradenie  
	Ochranné ohradenie ako ochrana pred pádom z výšky je ochranná konštrukcia, ktorá môže byť aj odklonená v priečnom reze od zvislice o uhol 15 až 60º. 
	Typy (druhy) mechanického ohrozenia  
	XIX. Bezpečnosť strojov a strojových zariadení 

	Analýza rizika pri stroji 
	 
	Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu stroja 
	Požiadavky, ktoré predurčujú bezpečnostnú úroveň stroja a za naplnenie ktorých zodpovedá výrobca stroja. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu sa odvíjajú od zásady, že základ bezpečnostnej úrovne stroja pri jeho používaní vytvára jeho konštrukčné riešenie a že stroj má byť skonštruovaný tak, aby jeho prevádzka, nastavovanie, údržba a všetky ďalšie etapy jeho technického života pri používaní za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie osôb ani okolitého prostredia.  
	Bezpečnostný signál 
	Dobehová dráha 
	Drevoobrábacie stroje 



	Etapy života stroja 
	Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja 

	Kategórie riadiacich systémov 
	Kolektívne ochranné prostriedky a zariadenia na strojoch 
	Technické prostriedky a zariadenia na ochranu pred pôsobením nebezpečenstva a ohrozenia vznikajúceho v súvislosti s prevádzkou strojov, ktoré chránia každú osobu prítomnú v danom (ohrozenom) priestore. Sú umiestnené zväčša priamo na stroji alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Princíp činnosti a konštrukcia týchto prostriedkov ochrany môžu byť rôzne, najtypickejším predstaviteľom sú ochranné kryty a  zábrany, resp. iné bariéry, ale patria sem napr. aj izolačné systémy, alebo odsávacie zariadenia. 
	 
	Konštrukčná dokumentácia stroja  
	Kritická porucha 

	Krokovacie (ovládacie) zariadenie 
	Návod na používanie 
	Navrhovanie (konštruovanie) stroja 

	Podmienkou správnej funkcie tohto ochranného zariadenia je jeho umiestnenie tak, aby ho obsluhujúci nemohol obísť a súčasne aby sa nachádzalo v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečného priestoru.  
	Nebezpečenstvo pri stroji 
	 
	Nebezpečná časť stroja 
	 
	Nebezpečná situácia (pri stroji) 
	Nebezpečné miesto  (pri stroji) 
	Nebezpečný pracovný priestor (pri práci na stroji) 
	Priestor, v ktorom sa bezprostredne vykonáva určitá technologická operácia (pri strojoch zvyčajne spojená s pohybom pracovných častí) a v ktorom hrozí obsluhe poranenie. 
	 
	Nebezpečný priestor   
	 
	Neočakávané/neúmyselné spustenie stroja 
	 
	Núdzové zastavenie 
	 
	Obsluha 
	Odťahovacie/odsúvacie ochranné zariadenie 
	V histórii existencie strojov popri pozitívnom prínose každého nového stroja, ako prostriedku na uľahčenie pracovnej činnosti človeka, sprievodným znakom jeho používania  
	boli vždy aj negatívne vplyvy, prejavujúce sa v ohrození zdravia. Spočiatku boli stroje boli  
	vždy aj negatívne vplyvy, prejavujúce sa v ohrození zdravia. Spočiatku boli stroje relatívne jednoduché mechanické zariadenia a zdroj ohrozenia predstavovali najmä časti a súčiastky, ktoré sa pohybovali vďaka ľudskej sile. Zložitejšia technika a postupné využívanie rôznych druhov energie priniesli so sebou aj zmeny v ohrozeniach, Keď sa napr. začiatkom 19. storočia vďaka parnému pohonu začala výrazne rozširovať priemyselná výroba, pracovali robotníci pri strojoch s transmisiami bez akejkoľvek ochrany a dochádzalo k úrazom zachytením odevu, alebo vlasov, či priamo ruky. Zdrojom mnohých úrazov boli tiež prečnievajúce skrutky alebo iné výčnelky na rotujúcich hriadeľoch a iných pohybujúcich sa častiach. Zavádzanie elektrického pohonu začiatkom 20. storočia umožnilo z výrobných hál postupne odstrániť nebezpečné a hlučné transmisie, pribudla však možnosť úrazu elektrickým prúdom. V súčasnosti predstavuje stroj mechanický systém, ktorý využíva na pohon (najmä u stacionárnych strojov) prevažne elektrickú energiu, v konštrukčnej zostave sa uplatňujú hydraulické a pneumatické (pod)systémy, v riadiacom (pod)systéme elektronika  a na výkon samotnej technologickej operácie aj iné energetické zdroje, ako napr. laser, plazma, príp. iné.  

	Ochranné prostriedky a zariadenia 
	Ochranné vypínacie zariadenia 
	Ochranné zábrany 

	Ochranné zariadenia  (kolektívne ochranné prostriedky) 
	Osobné ochranné pracovné prostriedky pri stroji  
	Ovládač  
	Ovládacie zariadenie stroja 
	Označenie strojov zn. CE  
	Značka zhody, ktorá symbolizuje záruku  výrobcu (alebo jeho splnomocnenca), že ním vyrobené strojové zariadenie pri používaní na predpokladaný účel neohrozuje zdravie osôb alebo ich bezpečnosť, prípadne domáce zvieratá alebo majetok.  
	Oznamovače  





	Poľnohospodárske stroje 
	Pracovný priestor stroja 
	Predpokladané používanie stroja 
	Predvídateľné (možné) nesprávne použitie stroja 
	 

	Samokontrola/automatická kontrola 
	Nepriama bezpečnostná funkcia, ktorá zabezpečuje uvedenie bezpečnostných zariadení do činnosti, ak je znížená schopnosť niektorej časti alebo prvku vykonávať svoju funkciu, alebo ak sa prevádzkové podmienky zmenili tak, že vyvolávajú vznik ohrozenia.  Táto funkcia má dve kategórie : 

	Sprievodná technická dokumentácia stroja 
	 
	 
	STOP tlačidlo 
	Výstražné zariadenia 

	Zaisťovacie zariadenie 
	Zariadenie núdzového zastavenia 
	Zníženie rizika konštrukčným návrhom 
	Životnosť stroja   
	(→ Životnosť technického zariadenia) 
	Bezpečné napätie   
	Napätie (menovité), ktoré s ohľadom na svoju nízku hodnotu nemôže spôsobiť úraz elektrinou. Bezpečné napätie (medzi krajnými vodičmi, medzi krajným vodičom a zemou) má odlišnú hodnotu vzhľadom na  


	Bezpečné odpojenie 
	Bezpečnosť elektrických zariadení 
	a)  vyhovujúcom technickom stave zariadenia, ktorého sa dosahuje súladom  s platnými bezpečnostno-technickými požiadavkami, 
	b) správnom používaní (manipulácii) zariadenia v zmysle príslušných bezpečnostno-prevádzkových požiadaviek. 
	Bezpečnostné opatrenia elektrických zariadení sú v zásade dvojakého druhu: 
	a) organizačné opatrenia, vyžadujúce od človeka, aby konal určitým bezpečným spôsobom. Majú obvykle formu príkazov, odporúčaní alebo ponaučení ako používať (manipulovať) a inak zaobchádzať s elektrickým zariadením (všeobecne záväzné i miestne predpisy, výstražné symboly, tabuľky, návody na obsluhu apod.), 

	Bleskozvod 
	Blokovanie elektrických zariadení 
	Bludný prúd 
	Cudzia vodivá časť 
	Časti prístupné dotyku 


	Vodiče alebo ostatné vodivé časti elektrickej inštalácie (zariadení), ktoré môžu byť predmetom dotyku človeka. Časťami prístupnými dotyku môžu byť: živé časti, neživé časti, cudzie vodivé časti, ochranné vodiče a uzemňovače. 
	Živé časti musia byť zabezpečené: izoláciou, krytmi, prepážkami, umiestnením mimo dosahu  (polohou), doplnkovou ochranou ai. 
	Ostatné časti (neživé, cudzie apod.) sa spravidla uvádzajú na rovnaký potenciál použitím ochranného pospájania. 
	  
	Dištančná ochrana 
	Dotykové napätie 


	Najvyššia hodnota dotykového napätia (dohodnuté medzné dotykové napätie)  je tzv. dovolená medza trvalého dotykového napätia, ktorá je prípustná bez časového obmedzenia, pri určených (špecifických) podmienkach vonkajších vplyvov. 
	Dotykový prúd 
	Elektrická inštalácia 
	Elektrizovateľnosť 
	Elektrochemická ochrana 
	Elektromagnetická kompatibilita 
	Faradayova klietka 
	Impedančná ochrana 


	Istenie 
	Istiace nadprúdové relé 
	 Elektrický prístroj vykonávajúci funkciu istiaceho prvku vypínajúci prostredníctvom stýkača, ktorý tvorí so stýkačom jeden konštrukčný celok. Sú to spravidla bimetalové prvky. Pôsobením nadprúdu kontakty bimetalovej spúšte rozpoja obvod cievky elektromagnetického stýkača a ten svojimi hlavnými kontaktmi preruší istený obvod. 
	  
	Istič 
	Charakteristikou ističa je grafické znázornenie závislosti času vypnutia od veľkosti prúdu v násobkoch menovitého  prúdu spúšti (skratovej i nadprúdovej). 
	Izolácia 
	Elektrická pevnosť daná najnižšou hodnotou nárazového napätia izolátorov použitých v sieti. Podľa významu vedenia, výsledku skúšok a iných hľadísk sa volí izolačná hladina výzbroja danej siete, pri ktorej sú známe pravdepodobné hodnoty  najvyšších napätí, ktoré sa na nej môžu vyskytnúť tak, aby sa dosiahla požadovaná prevádzková spoľahlivosť. Nebezpečné elektrické namáhanie izolácie, ktoré presahuje zvolenú hranicu, sa obmedzuje ochranami proti prepätiu. 

	Izolačný odpor 
	Izolačný prúd 
	Izolačný transformátor 
	Izolanty 
	Izolátor 
	Koncový vypínač 
	Krokové napätie 
	Napätie medzi dvomi bodmi zemského povrchu vzdialenými 1 m. Je to časť napätia uzemňovača proti zemi, ktorá sa môže preklenúť krokom. Krokové napätie závisí od prevádzkového napätia, odporu uzemnenia, zemného prúdu a vlhkosti (vodivosti) pôdy. Prípustná hodnota krokového napätia pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie je 90 V. Nebezpečná hodnota krokového napätia môže vzniknúť pri veľkých zemných prúdoch (skratových, pri údere blesku apod.) a pri veľkom odpore uzemnenia. Hodnota krokového napätia sa zmenšuje napr. hlbším uložením uzemňovačov alebo rozsiahlejšou uzemňovacou sieťou, predovšetkým však pospájaním uzemnení všetkých zariadení do spoločnej uzemňovacej sústavy v oblasti rozvodne alebo elektrárne. Na frekventovaných miestach sa v okolí stožiara povrch terénu izoluje trvanlivou izolačnou vrstvou. Rovnocenným opatrením je umiestňovanie obvodových uzemňovačov, tzn.vytváranie tzv. ekvipotenciálnych kruhov.  
	Malé napätie 


	Menovitý prúd 
	Nadprúd 
	Neživá časť 
	Nízke napätie 

	Núdzové vypnutie 
	Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 
	Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 


	Ohrozenie človeka elektrickým prúdom 
	Ohrozenie človeka elektrickým prúdom 
	Ochrana doplnkovou izoláciou 
	Ochrana izolovaním živých častí 
	Ochrana krytmi alebo prepážkami 


	Ochrana malým napätím 
	Ochrana malým napätím SELV 
	Predstavuje jednu z najdokonalejších ochrán tým, že zabezpečuje galvanické oddelenie pre preniknutie cudzích napätí do obvodu. Sieť SELV je neuzemnená a jej vodiče musia byť spoľahlivo oddelené od vodičov iných obvodov, a to na úrovni dvojitej izolácie nielen pri zdroji, ale izolačnou bariérou musí byť obklopený prakticky celý obvod. 
	Ochrana malým napätím PELV 
	Sieť s malým napätím PELV má jeden z vývodov uzemnený. Dôvodom pre to je napr. jednopólové uzemnenie ovládacích obvodov pri pracovných strojoch je schopné zabrániť nežiadúcej funkcii spustenia chodu stroja pri dvojpólovom zemnom spojení. Uzemnenie obvodu PELV možno dosiahnuť vhodným pripojením na ochranný vodič primárneho obvodu inštalácie. 
	Ochrana napäťovým chráničom 


	Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním 
	Ochrana nevodivým okolím 
	Ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja 
	Ochrana oddelením obvodov 
	Ochrana polohou 
	Ochrana pospájaním 

	Doplnkové pospájanie 
	Pospájanie pri podružnom rozvádzači 

	Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 
	Pre práce a pracoviská s  elektromagnetickým žiarením platia nasledovné požiadavky: 
	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 


	Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí je ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže nastať pri dotyku so živými časťami inštalácie. Môže sa vykonať: 
	Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí je ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže nastať pri dotyku s neživými časťami inštalácie, ktoré môžu byť pri poruche pod napätím. Môže sa vykonať: 
	Ochrana pred nadprúdom predstavuje, že osoby sa musia chrániť pred poranením a majetok pred poškodením v dôsledku pôsobenia nadprúdu (elektromechanické sily, zvýšená teplota), ktorý by mohol vzniknúť v pracovných vodičoch. Táto ochrana sa môže vykonať: 
	Ochrana pred prepätím predstavuje, že osoby sa musia chrániť pred poranením a majetok pred nebezpečnými účinkami vzniknutými poruchou medzi živými časťami obvodov napájaných rozdielnymi napätiami a pred nadmernými (zvýšenými) napätiami, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok atmosférických javov, pri spínacích pochodoch apod. 
	Ochrana pred škodlivým pôsobením na iné zariadenia predstavuje ochranu pred akýmkoľvek škodlivým pôsobením na iné zariadenia, pred zhoršovaním napájania počas normálnej prevádzky vrátane spínacích operácií (elektrická kompatibilita). Činiteľmi, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv sú napr. nárazový prúd, kompenzácia nepriaznivého účinníka, asymetrické zaťaženie, vznik vyšších harmonických.   
	1) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke. 
	Ochrana prúdovým chráničom 


	Ochrana samočinným odpojením napájania 
	2)   Doplnkové pospájanie 
	3)   Pospájanie pri podružnom rozvádzači 
	Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN 
	Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TT 
	Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach IT 
	Ochrana uzemnením  
	Ochrana zábranou 
	Ochranná svorka 
	Ochranné pásmo 
	Ochranné uzemnenie 
	Ochranný vodič 


	Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie 
	Označovanie vodičov farbami a číslicami 
	Označovanie krajných vodičov v jednosmerných sieťach 
	Označovanie neutrálnych vodičov 
	Označovanie stredných vodičov  
	Označovanie ochranných vodičov 
	Označovanie ochranných a neutrálnych vodičov (predtým vodiče nulovacie) 
	Označovanie vodičov číslicami sa uplatňuje pri označovaní vodičov vo zväzku, okrem vodičov označených zeleno-žltou kombináciou. Toto označovanie sa vykonáva arabskými číslicami, ktoré sa umiestnia na vonkajšej izolácii vodiča. Číslice 6 a 9 musia byť pri spodnom okraji označené čiarkou, aby pri ich čítaní nenastala zámena. Označovanie číslicami sa využíva pri vyhotovovaní elektrických inštalácií. 
	Pocitový prah elektrických prúdov v ľudskom tele 


	Pôsobenie prúdových impulzov 
	Práca na elektrickom zariadení 
	Presakujúci prúd 
	Prevádzkovateľ elektrických zariadení 
	Príkaz B 
	Prúd spôsobujúci úraz 
	Sieťové napätie 


	Spínač 
	Spotrebiče elektrickej energie 
	Statická elektrina 


	Účinky elektromagnetického poľa 
	Unikajúci prúd 
	Úraz elektrinou 
	Uzemnenie 
	Ochranné uzemnenie 



	Uzemňovacia sústava 
	Uzemňovač 
	 Vodivé teleso uložené priamo do zeme tak, aby sa vytvoril vodivý kontakt so zemou a zabezpečilo sa s ňou elektrické spojenie. 
	Vyhradené elektrické zariadenia 
	A/a  technické zariadenia na výrobu elektrickej energie  s menovitým výkonom 3 W a    


	Zaistenie pracoviska 
	Základná ochrana 
	Zemný skrat 
	Zvýšená ochrana 
	Živá časť 
	Bezpečnostno-technické požiadavky na technické zariadenia 



	Technické zariadenia elektrické  
	Typová skúška  

	Akumulátorové náradie (AKU náradie)  
	Aretácia náradia  
	II. Aretácia trvalého chodu 
	III. Aretácia vretena 


	Beznástrojová výmena pracovných nástrojov 
	Bezpečnostná spojka 
	Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že v prípade náhleho zvýšenia krútiaceho momentu (napr. náhleho zaseknutia vrtáka)  náradia  sa preruší prenos pohonu od motora na vreteno. 

	Bezpečnosť elektrického ručného náradia 
	 
	Dobehová brzda 
	 

	Elektrické ručné náradie 
	Menovité napätie - napätie, ktoré pre náradie stanovil výrobca a ktoré je vyznačené na naradí.  
	Menovitý príkon - príkon pri menovitom elektrickom napätí vyznačený výrobcom na náradí. 
	Bezpečné malé napätie (( Bezpečné napätie). 


	 
	Expanzné prístroje 
	Pracovné prístroje, v ktorých je primárnym zdrojom energie strelný prach alebo samotná roznetná  náložka  obsiahnutá v strelive pre expanzné prístroje. 
	3) bez obsluhy (v samočinnej prevádzke). 
	Poistné zariadenie expanzného prístroja 
	Zariadenie na zabránenie nežiaduceho (samovoľného) výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, manipulácii, nárazoch, pádoch, nedokonalom uzavretí uzáveru a pod. Poistky ručných expanzných prístrojov so strelou (s výnimkou výmetných) musia zabrániť výstrelu, ku ktorému by mohlo dôjsť iba následkom opretia o podložku. 
	Revízia expanzného prístroja 
	Odborná skúška prístroja, ktorú vykonáva výrobca alebo poverený servis vždy raz za rok  počnúc dňom dodania. 
	Expanzný prístroj na vstreľovanie (nastreľovací expanzný prístroj ) 
	Pracovný prístroj, v ktorom sa využíva tlaková energia plynov vzniknutých odpálením nábojky na vykonanie pracovnej operácie, ako je osadenie kotvových klincov alebo svorníkov nastreľovaním, pristreľovaním, alebo na prerážanie, tvarovanie a spájanie materiálov. 
	Nábojka – je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanzného prístroja, skladajúci sa spravidla z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože a výmetovej náplne. 
	 Nábojnica je časť  nábojky chrániaca v nej umiestnenú výmetovú náplň. 
	Nastreľovací klinec je klinec, ktorý je určený na nastreľovanie (vstreľovanie) do materiálu pomocou expanzného prístroja. 

	Inštruktor vstreľovania  je osoba staršia ako 24 rokov, minimálne s 3-ročnou praxou vstreľovača, ktorá na základe úspešnej skúšky je držiteľom preukazu inštruktora. Školí vstreľovačov, zhromažďuje poznatky z odboru vstreľovania a môže navrhovať opatrenia na zlepšenie stavu pri výkone tejto činnosti. 
	Vstreľovač alebo obsluha expanzného vstreľovacieho/nastreľovacieho prístroja  je osoba, ktorá vykonáva vstreľovanie (nastreľovanie). Musí mať viac ako 21 rokov a musí úspešne vykonať skúšky, na základe čoho obdrží  preukaz vstreľovača. 

	Na expanznom prístroji musí byť naištalovaný ochranný kryt, tzn. ochranný prostriedok, ktorého účelom je zachytávať odrazené klince a prípadné črepiny a úlomky  materiálu.  Po odstránení tohto krytu musí byť znemožnená (blokovaná) činnosť prístroja. 
	Funkcia Power-Control  

	Konštrukcia ručného náradia 
	Kontakt – funkcia  (elektrického ručného náradia) 
	Kontrola jednoduchého ručného náradia   

	Kontrola (odborná prehliadka) elektrického ručného náradia 
	Náradie 
	Vznik a vývoj náradia, menovite nástrojov je úzko spätý s vývojom ľudskej spoločnosti, pričom oba procesy sa vzájomne podporujú. Od čias, keď človek začal používať náhodne nájdené predmety v prírode (kameň, vetva), cez cieľavedomé zbieranie týchto predmetov, ako suroviny, ktorú opracovával primitívnymi nástrojmi a zhotovoval si ďalšie dokonalejšie nástroje, až po dnešok, keď mnohé z nástrojov sú mechanizované a vyznačujú sa značným používateľským „komfortom“, kvalitou vykonanej  práce a dobrou bezpečnostnou úrovňou. 
	Neodnímateľná časť náradia:  
	Časť náradia, ktorá môže byť odobratá  len s použitím nástroja. 


	Pracovná časť náradia: 
	Časť náradia, ktorá je bezprostredne v styku s opracovávaným materiálom a jej úlohou je vykonať požadovanú pracovnú operáciu (napr. vŕtanie, pílenie, brúsenie, atď.) Materiál pracovnej, tzn. výkonnej, aktívnej časti, ako aj jeho tvar, geometria a celkové vyhotovenie vychádza z požiadaviek na funkciu náradia, resp. nástroja a na požadovanú technologickú činnosť. Pracovná časť náradia vzhľadom na svoj tvar a v prípade náradia s pohonom aj vzhľadom na  kinetickú energiu  predstavuje nebezpečenstvo a je zdrojom rizika.  
	 
	Náradie so spaľovacím motorom   

	Nástroje 
	Návod na používanie náradia  
	Ochranný systém proti zneužitiu náradia  (CODE systém) 

	Ovládač 
	Prevádzková/používateľská údržba 

	Príklepový mechanizmus   
	Bezpečnostné požiadavky na rebríky sa týkajú ich konštrukcie a rozmerov, materiálu a bezpečnostného príslušenstva (napr. kovanie, retiazka). Ich účelom je dosiahnuť stav a konštrukciu rebríka, (→ Rebrík) aby pri jeho používaní nebol človek ohrozený  deštrukciou rebríka, nepohodlným zostupovaním alebo vystupovaním apod.,  ktoré by mohli viesť k pádu z výšky.  Konkrétne požiadavky sú stanovené technickými normami. 
	Bočnice dvojitého rebríka sú zrezané na konci tak, aby maximálne rozovretie, tzn. uhol rozovretia bol 40˚, kedy je poloha dvojitého rebríka najstabilnejšia a najbezpečnejšia.  
	Výsuvný rebrík (na podvozku) sa skladá z viacerých, minimálne z dvoch jednoduchých rebríkov, ktoré sú  konštrukčne spojené tak, že pred použitím rebríka sa jedna  časť (jeden rebrík) vysunie po druhej, v smere osi postranníc, čím sa dosiahne väčšia použiteľná dĺžka rebríka. 
	Schodíkový rebrík je prenosný rebrík s výsuvnou opornou konštrukciou a schodíkmi, ktoré sú počas používania  vo vodorovnej polohe  a ktorých nášľapná šírka je minimálne 80 mm. 
	Bezpečnostné príslušenstvo (vybavenie)  rebríka predstavujú súčiastky, ktoré sú funkčne nevyhnutné na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej funkcie rebríka. Sú to rôzne druhy kovania, závesy, svorníky, háky, retiazky, bodce, pätky, atď. 
	Označenie rebríka je značka na rebríku, ktorá slúži na identifikáciu jednotlivých rebríkov používateľa. Značenie musí byť trvalé, zvyčajne sa robí číslovaním. Označenie rebríka je dôležité vzhľadom na evidenciu a prehľad o vykonaných skúškach a prípadných opravách.  

	Skúšky rebríkov sú skúšky statickej pevnosti a stability, ktoré vykonáva výrobca a používateľ by ich mal opakovať najmenej raz za rok. Konkrétne podmienky skúšok stanovujú technické normy. 
	Zásady správneho používania rebríkov 
	Je to súbor požiadaviek na bezpečné a spoľahlivé používanie rebríkov. Pozostáva najmä z požiadaviek na výber rebríka, jeho vhodnosť pre dané použitie, na jeho umiestnenie (kvalita podkladu) a na zaistenie stability, na dovolené činnosti na rebríku a spôsob ich výkonu, vrátane maximálnej hmotnosti prenášaných bremien pri pohybe na rebríku. 

	V širšom pohľade sem možno zaradiť aj požiadavky na prepravu rebríkov a spôsob a miesto ich skladovania. 
	 




	Revízia (odborná skúška) elektrického ručného náradia 
	Úchopová časť ručného náradia:  
	Časť ručného náradia, ktorú človek pri práci drží v ruke (v rukách), prípadne ovláda ovládačom (v prípade motorického pohonu) príkon energie. Môže mať tvar rukoväte, držadla, násady apod., pričom tvarové riešenie by malo zodpovedať stavbe ruky, jej nervovej štruktúre a silovým možnostiam a schopnostiam človeka. 
	Ručné nástroje  

	Každé z nich má iné vlastnosti, má svoje určenie, ktoré treba  brať do úvahy pred ich použitím aj počas práce. Je dôležité používať nástroje nepoškodené, správne a pevne nasadené do úchopovej časti. 
	Rýchloupínacie skľučovadlo 
	urýchľuje prácu a zvyšuje jej bezpečnosť. 
	Samovyvažovacia jednotka 

	Strojové nástroje  
	Strojové upínacie, polohovacie a iné pomocné náradie  
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	Zamestnávateľ musí posúdiť riziko expozície zamestnancov elektromagnetickým poliam a prijať potrebné opatrenia (( Ochrana pred účinkami elektromagnetického poľa). 
	  
	Havarijný plán pre prípad radiačnej nehody 

	Choroba z ožiarenia 
	Infračervéné žiarenie 
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