
       

 
Tabuľka č.1 

   POSÚDENIE                                        

rozsahu rizika u zamestnancov pri činnosti vykonávanej banským spôsobom v podmienkach pri ťažbe štrkopiesku v k.ú.Kopčany 

Definícia podľa § 3 písm. g zákona č. 124/2006 Z.z. je riziko pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví. 

           

Druh 
vykonávanej 

práce 

 nebezpečenstvo,  ohrozenie, neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo ohrozenie, po príp. 
ďalšie okolnosti vzniku poškodenia zdravia u zamestnanca pri práci 

Miesto výskytu  

Riziko     
   

Vierohodnosť vzniku 
poškodenia zdravia 

zamestnanca pri 
práci  

 Možné následky alebo 
vplyvy na zdravie 

zamestnancov 
Úroveň rizíka  

Opatrenia  
   

    
   

všetky 
zamestnanci 

štrkovne 

Pád osoby na rovine alebo schodoch ( pošmyknutie, zakopnutie, a pod.) celý objekt štrkovne E 2 M-malé 
pravidelná kontrola stavu ciest a podláh, venovať zvýšenú pozornosť chôdzi, zákaz behania, 
pravidelné odstraňovanie prekážok v ceste na chôdzu     

Manipulácia s bremenami - pohmoždenie, udretie, poškodenie podporno pohybovej sústavy celý objekt štrkovne C 3 V-veľké dodržiavanie  Nariadenia vlády č.281/2006 Z.z., voliť bezpečné prac. postupy, používať  
vhodné prostriedky, zdvíhať bremena len na potr. výšku, zákaz sa nachádzať pod 
zdvíhanými bremenami, používať prilbu na pracovisku technologickej linky vrátane výsypiek 
a pri zemných strojoch a nakladačoch. 

   

pád bremena na osobu celý objekt štrkovne C 4 E-extremné 
   

Ľudský faktor ( nedisciplinovanosť, zábudlivosť, momentálna indispozícia ,fyzická zdatnosť 
a pod.  

celý objekt štrkovne, 
plnenie prac. úloh 

E 3 S-stredné zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon konkrétnej činnosti 
   

Vniknutie osôb do nepovolených priestorov 
miesta so zákazom 

vstupu 
E 1 M-malé dodrž. pokynov vyplývajúcich z bezp. označení, symbolov, signálov (Nar.vlády 387/06Z.z.) 

   

Práce pri odstraňovaní zrejmého a bezprostredného ohrozenia celý objekt štrkovne C 3 V-veľké 
práce pod stálym dozorom THP, vedúci prevádzky určí postup a podmienky vzhľadom na 
prípad    

Práca s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  
miesta so zv. 

nebezp. požiaru 
D 4 V-veľké dodrž. predpisy o ochrane pred požiarmi, práce vykonávať len na písomný príkaz organizácie 

   

Meteorologické podmienky (tma, hmla, poľadovica a pod.) celý objekt štrkovne E 1 M-malé 
denná kontrola osvetlenia príslušných miest , kontrola stavu ciest v zime (posypanie 
pieskom)     

Zasiahnutie  elektrickým prúdom pri neúmyselnom dotyku el. spotrebiče, siete D 3 S-stredne dodržiavanie pokynov pre použitie tepelných el. spotrebičov, nedotýkať sa oholených drôtov 
   

Preprava motorovými vozidlami a zemnými strojmi po vnútorných komunikáciách - zranenia 
pri dopravnej nehode 

celý objekt štrkovne D 3 S-stredne 
školenie - prevádzková dokumentácia ( dopravný prevádzkový poriadok, technologické 
postupy, pokyny na obsluhu strojov )    

Úraz elektrickým prúdom vysoké napätie C 4 E-extremné 
s el.zariadeniami môžu pracovať len na to určení spôsobili osoby, používať vhodné OOPP, 
dodrž. BP    

THP Vystavenie nadmernému hluku počas vykonávania kontrolnej činnosti 
objekt technologickej 

linky 
E 2 M-malé v čase , keď sú stroje zapnuté, používať OOP na ochranu sluchu   

 

   

udržbár, 
obsluha 

strojného 
zariadenia 

(obrabacích 
strojov, 

technologickej 
linky,VTZ) 

Uvoľnenie pracovných častí náradia odvedené pracovisko D 2 M-malé 
pri práci používať len na to určené náradie, dodrž. prevádzkovú dokumentáciu a BP, náradie 
kontrolovať pri prevzatí a denne   

 

Kontakt ruky s horkými časťami strojov - popáleniny technologická linka C 3 V-veľké denne kontrolovať stav bezpečnostných zariadení ( kryty a pod.), ich používanie a značenie 
  

 

Kontakt ruky s ostrými alebo rotujúcimi časťami  - pohmoždenie, tržná rana technologická linka C 3 V-veľké 
používať vhodné OOP a primerané prostriedky pre bezpečnú prácu, pravidelné kontrolovať 
stav bezpečnostných zariadení   

 

Zasiahnutie osoby úlomkami alebo odlietnuvšími horúcimi časticami z obrábaných 
predmetov alebo materiálov 

odvedené pracovisko C 3 V-veľké 
denne kontrolovať stav bezpečnostných zariadení ( kryty a pod.), ich používanie a značenie, 
používať vhodné OOPP   

 

Zváranie a rezanie plameňom celý objekt štrkovne C 4 E-extremné 
Práce môže vykonávať len oprávnená osoba s preukazom zvárača, používať vhodné OOPP 
( zváračské rukavice, zástera, ochranná kukla alebo okuliare a pod.)   

 

Jednoduchá práca na rebríku a práca vo výškach - pád osoby z rebríka ( z výšky ) celý objekt štrkovne C 3 V-veľké 
Školenie - práca vo výškach a na rebríku nad 5 m, pravidelná kontrola rebríka, použitie 
vhodných OOPP - bezpečnostný opasok so záchytným lanom   

 

Manipulácia s bremenami a ich dočasné uloženie na pracovisku, následné zakopnutie po 
príp. pád osoby 

celý objekt štrkovne E 2 M-malé 
Neukladať materiál v neprostrednej blízkosti stroja, dodržiavať a denne kontrolovať medzery 
a manipulačné vzdialenosti od stroja   

 

Vystavenia nadmernému hluku technologická linka D 4 V-veľké 
počas práce na rizikových (hlučných) pracoviskách používať OOP na ochranu sluchu, 
kontrolovať ich používanie   

 

obsluha 
zemných 

strojov, vodič 

Čistiace práce ( odstránenie nánosov v zásobníkoch vody a pod.) celý objekt štrkovne E 2 M-malé 

dodrž. bezpečnostné predpisy o skladovaní hmôt a predmetov a návody na obsluhu a údržbu 
strojov, venovať zvýšenú pozornosť pri práci, kde je to možné používať mechanizované 
prostriedky, dodrž.ostatné príslušné BP a prevádzkovú dokumentáciu, používať vhodné 
OOPP ( napr. prilbu, rukavice ), použivať len tie stroje, zariadenia, náradia a pomôcky, ktoré 
im boli pre prácu určené a na ktoré majú príslušné oprávnenia, pravidelné školenie vodičov 
vysokozdvižných vozíkov, pravidelné revízie strojov, dodržiavanie určených sklonov svahov a 
ich pravidelné kontroly.   

   

pád bremena na osobu 
sklad, celý objekt 

štrkovne 
C 4 E-extremné 

  

 

Preprava, nakladanie, vykladanie zemnými strojmi a vozidlami 
výsypka, ťažobný 

priestor 
C 3 V-veľké 

  

 

ťažba a nakladanie suroviny zemnými strojmi  ťažobný priestor A 5 E-extremné 
  

 

Doprava bremien nadmernej hmotnosti a rozmerov 
sklad, celý objekt 

štrkovne 
D 3 S-stredne 

  

 

upratovačka 

Umývanie podlahy a schodov - pád osoby v dôsledku pošmyknutia celý objekt štrkovne E 2 M-malé 
Používanie vhodných OOPP - ochranné pracovné rukavice, okuliare, obuv s protišmykovou 

podrážkou 

  

 

Utieranie prachu, umývanie okien, práca s nečistotou - infekcia, frknutie prachu a vody do 
oka 

celý objekt štrkovne E 2 M-malé 
  

 



           

           

       
Tabuľka č.1 - pokračovanie 

   POSÚDENIE                                                            

rozsahu rizika u zamestnancov pri činnosti vykonávanej banským spôsobom v podmienkach pri ťažbe štrkopiesku v k.ú. Kopčany 

    

Spôsob klasifikácie rizika   
 

            Kvalitatívne ukazovatele vierohodnosti pre vznik úrazu: 
 

   Kvalitatívne ukazovatele následkov alebo vplyvu na poškodenie zdravia: 
   E - sotva nastane - poškodenie zdravia pri práci môže nastať iba za výnimočných okolnosti 1 - nevýznamné - nijaký úraz, malé alebo žiadne finančné straty    

 D - asi nenastane - poškodenie zdravia pri práci sa nepredpokladá, ale nedá sa vylúčiť 2 - malé - prvá pomoc, okamžité prepustenie na mieste, stredne finančné straty   

 C - možno nastane - poškodenie zdravia pri práci niekedy by azda mohlo nastať 

 

3 - stredne - nevyhnutné lekárske ošetrenie, prepustenie na mieste s pomocou, vysoké finančné 
straty 

  

 
B - asi nastane -poškodenie zdravia pri práci vo väčšine prípadov pravdepodobne nastane  

4 - veľké - rozsiahly úraz, strata pracovnej neschopnosti, prepustenie zo zdravotného zariadenia 
bez následkov, veľké finančné straty 

  

  A - takmer isté - očakáva sa, že poškodenie zdravia pri práci nastane vo väčšine prípadov                                            5 - katastrofálne - smrť, prepustenie zo zdravotného zariadenia s následkami,  
   Matica kvalitatívnej analýzy - úroveň rizika 

  
enormné finančné straty 

    
 

Vierohodnosť 
  

   

Vysvetlivky: 
    

 
??? 1 -  nevyhovujúce 2 - mále 3 - stredne 4 - veľké 5 - katastrofálne  E - extrémne riziko, vyžaduje okamžitú nápravu 

   
 

A - takmer istá V V E E E  V - vysoké riziko, treba dať do pozornosti vrcholového manažmentu 

   
 

B - asi nenastane S V V E E S - stredne riziko, musí sa špecifikovať zodpovednosť manažmentu 

   
 

C – možno nastane M S V E E  M - malé riziko, riadi sa bežnými postupmi 

   
 

D – asi nastane M M S V E 

       
 

E – sotva nastane M M S V V 

       
 

 
  

   
       

 

 

  

          
 

Hodnotenie nebezpečenstiev, ohrození a rizika vzníku poškodenia zdravia zamestnancov na jednotlivých pracoviskách spoločnosti  
   

 
SAZAN s.r.o., pri ťažbe štrkopiesku v k.ú.Kopčany je vypracovaný v zmysle ustanovení zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP 

   

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

Úroveň rizika poškodenia zdravia bol vyhodnotený podľa hore uvedenej tabuľky.  
     

           
 

 

 

 



 

      
                                             Tabuľka č. 2 

Vyhodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení, pracovného procesu a prostredia, 

vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia pre činnosť vykonávanú banským spôsobom 

v podmienkach pri ťažbe štrkopiesku v k.ú.Kopčany 

Definícia podľa § 3 ods. e, g, h, i zákona č. 124/2006 Z.z. je nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie; ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno 
vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené; neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno 
vylúčiť ani obmedziť. 

       
Por. 
č. 

Faktor pracovného procesu 
a prostredia 

Poradie 
Neodstrániteľné 

nebezpečenstvo (Nn) 
Neodstrániteľné ohrozenie 

(No) 
Miesto výskytu Nn a No Návrh ochranných opatrení proti Nn a No 

1. Chôdza v objekte 

a 
Pád pri chôdzi na rovine 
alebo schodoch 

udretie, pohmoždenie a 
pod. všetky priestory v objekte 

štrkovne 

Pravidelná (denná) kontrola THP a ostatnými zamestnancami stavu ciest na chôdzu, okamžité odstraňovanie 
prekážok v cestách na chôdzu, venovanie zvýšenej pozornosti pri chôdzi, dodržiavať pracovnú disciplínu, zákaz 
behania v celom objekte. b 

Zakopnutie, podvrtnutie 
článku, a pod. 

udretie, pohmoždenie, 
vyvrtnutie a pod. 

2. Manipulácia s bremenami 

a 
Pád bremena na osobu pri 
ručnom zdvíhaní 

udretie, pohmoždenie, tržná 
rana a pod. 

všetky priestory a 
pracoviska organizácie, 
kde práce s bremenami 

sú nevyhnutné 

Pri manipulácii s bremenami používať primerané prostriedky, kde je to možné aj mechanické zariadenia. 
Zamestnanec nesmie manipulovať s bremenami, ak sa zdravotne necíti dobre. Zamestnanci nesmú zdvíhať bremena 
prekročujúce maximálne smerné hmotností uvedené v Nariadení vlády č.281/2006 Z.z.( napr. muži-45-50kg, ženy -
15kg). U zdvíhaných bremien, ktoré sú príliš ťažké alebo veľké, ťažko uchopiteľné, nestabilné a pod., je treba 
maximálnu hmotnosť primerané znižovať. Pri zdvíhaní a prenášaní bremien dodržiavať prevádzkovú dokumentáciu a 
bezpečnostné predpisy a voliť také pracovné postupy, ktoré sú v súlade so zásadami bezpečnej práce. Zdvíhať 
bremena je treba len na potrebnú výšku. Nezdržiavať sa v priestoroch pod zdvíhanými bremenami. 

b 
Pád bremena na osobu pri 
mechanickom zdvíhaní 

udretie, pohmoždenie, tržná 
rana a pod. 

c 
Kontakt ruky s ostrými ( 
príp. žeravými ) časťami 

porezanie, tržná rana, 
popálenie 

d 
Momentálna indispozícia 
chrbtice  

poškodenie podporno-                  
pohyblivej sústavy 

3. Výpadok elektrického prúdu 

a 
Pri nedostatočnej 
viditeľnosti - náraz 

úrazy rôznej povahy, vznik 
nebezp. stavu ( havárie ) 

všetky priestory 
organizácie 

Pravidelná kontrola a previerka funkčností stáleho a núdzového osvetlenia spôsobilou osobou, pravidelná kontrola 
osvetlenia zemných strojov a motorových vozidiel. 

b 
Nečakané zastavenie (po 
príp.spustenie) strojného 
zariadenia 

porucha technického 
zariadenia 

všetky priestory v objekte 
štrkovne 

Zamestnanci povinní ihneď zastaviť prácu, zaujať bezpečné stanovisko, oznámiť to poverenej osobe (vedúcemu 
prevádzky). V práci môžu pokračovať, keď ohrozenie pominulo.  

4 Práce s otvoreným ohňom  

a Vznik požiaru 
popálenie, vznik havárie a 

nebezpečného stavu 
miesta so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, pracoviska, 

sklady 

Dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi ( najmä Zákon 314/01 Z.z.,Vyhl. MVSR 121/02 Z.z., STN 050610, STN 
050630 a pod.) Práce a činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonávať len na písomné 
povolenie organizácie, v ktorom sa určia potrebné opatrenia. Práce s otvoreným ohňom môžu vykonávať len na to 
spôsobili a vyškolení osoby. 

b 
Vznik CO a iných otravných 
a dusivých plynov nad NPK 

intoxikácia CO 
V písomnom povolení organizácie sa určí spôsob ovetravania pracoviska, aby bol zabezpečený dostatočný prívod 
čerstvého vzduchu, v inom prípade zastaviť prácu a evakuovať sa na bezpečné miesto. 

5. Meteorologické podmienky 

a 
Tma, hmla, poľadovica, 

dážď 
rôzne úrazy celý objekt štrkovne 

Denná kontrola umelého osvetlenia na pracoviskách a iných priestoroch organizácie určenou osobou, kontrola stavu 
ciest v zimných mesiacoch a v prípade poľadovice pravidelné posypanie pieskom a čistenie.  

b 

Mimoriadne udalosti 
(napr.návodnenia, búrky, 

vniknutie vôd do prac. 
priestorov, pád rôznych 

predmetov a pod.) 

prechladnutie, utopenie, 
rôzne úrazy a poruchy 

technických zariadení, vznik 
havárie a nebezpečného 

stavu 

rôzne priestory a miesta v 
objekte štrkovne 

Zastavenie všetkých prác a činností v objekte, oznámenie udalosti na príslušné (najmä záchranné) organy, poskytnúť 
prvú pomoc postihnutým osobám, podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť ohrozené. Zamestnanci 
sa musia evakuovať na bezpečné miesto. 

9. 
Obmedzené priestorové 
podmienky 

  
Sťažená manipulácia s 

bremenami, oprava strojov 
a doprava 

rôzne úrazy 
priestory technologickej 
linky, sklady, násypka 

Pravidelne kontrolovať, aby nebola prekročená kapacita skladov. Materiál skladovať podľa určeného druhu, 
zachovávať minimálne rozmery ciest na chôdzu (výška - min.2,1m, šírka - min.0,75m). Dodržiavanie prevádzkovej 
dokumentácie, bezpečnostných predpisov a príslušných pravidiel pre skladovanie hmôt a predmetov. Venovať 
zvýšenú pozornosť pri vykonávaní nutných prac v obmedzených priestoroch.  

10. Ľudský faktor   

Nedisciplinovanosť, 
zábudlivosť, momentálna 

indispozícia, fyzická 
zdatnosť,  a pod. 

úrazy rôznej povahy 
rôzne priestory a miesta v 

objekte štrkovne 

Zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon konkrétnej činnosti. Zamestnanci nesmú 
začať alebo pokračovať v práci, keď pocítia náhlu nevoľnosť, ochorenie. Pri každom poškodení zdravia alebo úraze 
musia byť ošetrení, udalosť sa ihneď nahlási nadriadenému a zaeviduje. 

11. 
Elektrozariadenia a 
elektrické rozvody 

  Elektrické napätie a prúd 
úraz elektrickým prúdom a 

napätím 
rôzne priestory a miesta v 

objekte štrkovne 
Pravidelné kontrole a revízie el.zariadení osobou spôsobilou v elektrotechnike v termínoch podľa osobitných 
predpisov ( napr. Vyhl.SBÚ 25/79Zb., STN radu 332000, 343100 a pod.) 

12. 
Strojno-technologické 
zariadenia 

a Točivé časti strojov 

úrazy rôznej povahy 

technologická linka, 
zemné stroje, vozidla 

Dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie, návodov na obsluhu a údržbu strojných zariadení, súvisiacich BP a 
noriem a technologických postupov. Zamestnanci pravidelné musia kontrolovať stav bezp.zariadení na strojoch. 

b 
Prasknutie vysokotlakého 

rozvodu 
hydraulický rozvod 
strojov, kompresor 

Predpísané pravidelné prehliadky, kontrole a údržby strojných zariadení určenými osobami. Dodržiavanie návodov na 
obsluhu a údržbu strojov a ďalších súvisiacich BP (napr.Vyhl.SBÚ 23/79Zb.,Nar.vl.392/2006Z.z. a pod.) 

13. 
Vniknutie osôb do 
nepovolených priestorov 

  Horeuvedené možnosti Horeuvedené možnosti 
všetky priestory v objekte 

štrkovne 
Označovať príslušnými označeniami, symbolmi a značkami ohrozené miesta, pravidelné ich kontrolovať. 
Zamestnanci musia dodržiavať pokyny z nich vyplývajúce ( Nar.vlády č.387/2006 Z.z.)  

14. 
Práce so zvýšeným 
nebezpečenstvom 

a 
Zdolávanie následkov 

havárie 

úrazy rôznej povahy 
rôzne priestory a miesta v 

objekte štrkovne 

Práce sa vykonávajú pod stálym dozorom THP na písomný príkaz vedúceho prevádzky, v ktorom sa určia potrebné 
opatrenia a postup pri tomto druhu prác. Práce musia vykonávať len skúsení pracovnici, ktorých určí nadriadený 
zamestnanec. V prípade vykonávania prac so zvýšeným nebezpečenstvom jednotkou niektorého záchranného 
zboru, rešpektovať príkazy ich vedúcich. Dodržiavať všetky súvisiace bezpečnostné predpisy a prevádzkovú 
dokumentáciu ( napr. Zákon č.314/01 Z.z., požiarno-poplachové smernice a požiarne evakuačné plány a pod.) 
Vykonávať v organizácie predpísané cvičné poplachy. Dodržiavať ustanovenia vyhl. SBÚ 29/89 Zb. o zachovaní 
miesta mimoriadnej udalosti. 

b Záchranárske práce  

c 
Odstraňovanie zrejmého a 
bezprostredného ohrozenia 

d 
Všetky práce, ktoré sem 

zaradí organizácia 



    

       

  
 

    

   
      

Tabuľka č.2 - pokračovanie 

Vyhodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení, pracovného procesu a prostredia, 

vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia pre činnosť vykonávanú banským spôsobom 

v podmienkach pri ťažbe štrkopiesku v k.ú.Kopčany 

Definícia podľa § 3 ods. e,g,h,i zákona č. 124/2006 Z.z. je nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie; ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno 
vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené; neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno 
vylúčiť ani obmedziť. 

 
      

Por. 
č. 

Faktor pracovného procesu 
a prostredia 

Poradie 
Neodstrániteľné 

nebezpečenstvo (Nn) 
Neodstrániteľné ohrozenie 

(No) 
Miesto výskytu Nn a No Ochranné opatrenia proti Nn a No 

15. Obsluha zemných strojov 

a 
Sťažená manipulácia, 

oprava strojov a doprava 
rôzne úrazy 

všetky dopravné priestory 
štrkovne 

Materiál skladovať podľa určeného druhu, zachovávať minimálne rozmery vnútorných komunikácii uvedených v 
dopravnom poriadku a ciest na chôdzu (výška - min.2,1m, šírka - min.0,75m). Dodržiavanie dopravného poriadku, 
pokynov na obsluhu strojov, prevádzkovej dokumentácie, bezpečnostných predpisov 

b Dopravný prostriedok 

rôzne úrazy spôsobené 
osobám zúčastneným na 
doprave alebo skladovaní 

materiálu 

Stroj smie používať len osoba oprávnená. Na zemných strojoch sa musia vykonávať pravideľné predpísané 
prehliadky a revízie, viesť príslušná dokumentácia.  Rýpadla, bagri a nakladače  musia byť spôsobili bezpečnej 
prevádzky.  Dodržiavanie pokynov na obsluhu a údržbu strojov, technologických postupov ( najmä pre dobývanie ) 
dopravného poriadku a inej prevádzkovej dokumentácie. 

16. Obsluha technologickej linky 

a Točivé časti strojov rôzne úrazy 

technologická linka 
Dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie, návodov na obsluhu a údržbu strojných zariadení, súvisiacich BP a 
noriem a technologických postupov. Zamestnanci pravidelné musia kontrolovať stav bezp. zariadení na stroje, stav 
držadiel a operadiel, dodržiavať poriadok a čistotu na pracovisku .Kontrolovať okrytovanie rotujúcich častí.  

b 
Pad pri chôdzi (na rovine, 

zo schodov) 
udretie, pohmoždenie, tržná 

rana a pod. 

c Horké častí strojov popáleniny rôzneho druhu 

17. 
Všetky prace a pobyt osôb v 
blízkosti hlavy dobývacieho 
rezu a vodnej plochy 

  
zosuv pôdy, pád osôb a 

zariadení zo sklonu a pod. 
rôzne úrazy 

okolie hlavy dobývacieho 
rezu a vodnej plochy 

Zákaz podkopávania rezu; zákaz pohybu, pobytu a práce zamestnancov v blízkosti hlavy rezu, ktorí sú neplavcami; 
zabezpečenie proti vstupu nepovolaných osôb v blízkosti rezov (oplotenie rezov, výstražné  tabuľky upozorňujúce na 
možnosť pádu do priehlbne, zákaz vstupu nepovolaných osôb, zákaz kúpania); pre dobývanie nerastnej suroviny, jej 
nakladanie a prepravu využívať len strojné zariadenia vhodných technických parametrov a v dobrom, 
prevádzkyschopnom technickom stave; práce a činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť (obsluha 
strojných zariadení) vykonávať len so zamestnancami, ktorí  spĺňajú tieto požiadavky; prehliadky hlavy rezu a k nemu 
súvisiaceho  územia vykonávať pred začiatkom pracovnej  zmeny, podľa potreby aj v jej priebehu, vedúcim 
prevádzky a ďalej podľa ustanovení  § 7 vyhlášky SBU č. 29/1989 Zb. 

18. Obsluha kompresora   vysoký tlak rôzne úrazy kompresorovňa 

Obsluhou môže byť poverená osoba spôsobila. Dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie, návodov na obsluhu a 
údržbu strojných zariadení, súvisiacich BP a noriem a technologických postupov. Poverený zamestnanec pravidelné 
musí kontrolovať stav bezp. zariadení na stroje, dodržiavať poriadok a čistotu na pracovisku. Vykonávať predpísané 
prehliadky a revízie VTZ. 

    

       

  

                                                                                      

 

 

 

 


