
TRIEDY PRÁCE PODĽA CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO VÝDAJA 
Tabuľka 

Trieda 

práce 

Energetický 

výdaj 

qM  [W.m
-2

] 

Príklady činnosti
 

1a  80 Práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne 

práce, kontrolná činnosť v dozorniach a velínoch), práca posediačky 

spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami (písanie na stroji, 

práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo 

triedenie drobných ľahkých predmetov). 

1b 

 

81 - 105  Práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou rúk 

a ramien v bežných pracovných podmienkach; presúvanie ľahkých bremien 

alebo prekonávanie malých odporov (riadenie osobného a koľajového 

vozidla, automatizované strojové opracovávanie a montáž malých ľahkých 

dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach).  

1c 106 - 130 Prevažujúca práca s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh (riadenie 

nákladného vozidla, traktorov, autobusov a trolejbusov, robotníčky 

v potravinárskej výrobe, mechanici, strojové opracovanie a montáž stredne 

ťažkých dielcov, práca s ručným lisom). Práca postojačky s trvalým 

zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg 

(predavači vrátane pokladníčok, lakovanie, zváranie, sústruženie, strojové 

vŕtanie, robotník v oceliarni, valcovač hutných materiálov, ťahanie alebo 

tlačenie ľahkých vozíkov). Práca spojená s ručnou manipuláciou so živým 

bremenom, práca sestry alebo ošetrovateľky pri lôžku. 

2a 131 - 160 Práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín občas 

v predklone alebo kľačiačky, chôdza  (údržba strojov, mechanici, obsluha 

koksovej batérie, práce v stavebníctve - ukladanie panelov na stavbách s 

pomocou mechanizácie, skladníci s občasným prenášaním bremien do 15 

kg, mäsiari na bitúnkoch, spracovanie mäsa, pekári, maliari izieb, operátori 

poloautomatických strojov, montážne práce na montážnych linkách 

v automobilovom priemysle, výroba kabeláže pre automobily, obsluha 

valcovacích tratí v kovopriemysle, hutná údržba, priemyselné žehlenie bie-

lizne, čistenie okien, ručné upratovanie veľkých plôch, strojová výroba 

v drevospracujúcom priemysle). 

2b 161 - 200 Práca postojačky alebo s chôdzou s trvalým zapojením oboch horných 

končatín, trupu, chôdza, práca v stavebníctve pri tradičnej výstavbe, čistenie 

menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg 

odliatky, fúkači skla pri výrobe veľkých kusov, obsluha gumárenských 

lisov, práca s lisom v kováčňach,  záhradnícke práce a práce v poľno-

hospodárstve. Chôdza po zvlnenom teréne bez záťaže.   

3 201 - 260 Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 

25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, 

práca s motorovou pílou, zvážanie dreva, ručné kosenie, kopanie, tlačenie 

alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, 

príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, práce 

v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce). 

4  260 Veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe (práca so 

sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie 

veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg). Chôdza po schodoch, 

na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza, beh. 

 

 



Poznámky k tabuľke: 

a) Uvedené príklady činností sú orientačné. Práce neuvedené v tabuľke možno zaradiť podľa podobných 

činností. Na spoľahlivé zatriedenie práce sa vykoná objektívne meranie energetického výdaja s podrobnou 

analýzou vykonávanej činnosti. 

b) Tepelná záťaž 1 W.m
-2

 zodpovedá produkcii potu 1,47  g.h
-1

.  
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