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391
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na vetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry1)
okrem pracovísk uvedených v odseku 2.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na
a) dopravné prostriedky pouívané mimo pracoviska
a na pracoviská v dopravných prostriedkoch,
b) doèasné pracoviská alebo mobilné pracoviská,
c) pracoviská, na ktorých sa vykonáva banská èinnos
a dobývanie loísk nevyhradených nerastov,2)
d) rybárske plavidlá,
e) polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súèasou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú
situované mimo ich objektov.
§2
Pracoviskom sa na úèely tohto nariadenia vlády rozumie miesto, ktoré je urèené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávate¾a, na ktoré má zamestnanec prístup poèas výkonu práce.
§3
Na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávate¾ povinný zabezpeèi
pracovisko tak, aby
a) dopravné cesty k únikovým východom a samotné
únikové východy boli trvalo vo¾né a priechodné,
b) sa vykonávala údrba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú uvedené
v prílohách è. 1 a 2, a aby sa kadá zistená porucha,
ktorá má vplyv na bezpeènos a ochranu zdravia zamestnancov, èo najskôr odstránila,
c) pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia, najmä zariadenia uvedené v prílohe è. 1 iestom bode
a v prílohe è. 2 iestom bode, sa pravidelne èistili
a udriavali tak, aby zodpovedali primeranej úrovni
hygieny; minimálne lehoty èistenia vykurovacích te1

lies, osvet¾ovacích telies a okien na pracovisku sú
uvedené v prílohe è. 3,
d) bezpeènostné prostriedky a zariadenia urèené na
prevenciu alebo vylúèenie nebezpeèenstiev, najmä
tých, ktoré sú uvedené v prílohách è. 1 a 2, sa pravidelne udriavali a kontrolovali s cie¾om zabezpeèi
ich funkènos.
§4
Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby pracovisko
pod¾a § 1 ods. 1 spåòalo poiadavky na bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohách è. 1 a 2.
§5
Správa o praktickom uplatòovaní tohto nariadenia
vlády sa zasiela Európskej komisii kadých pä rokov.3)
§6
(1) Pracovisko, ktoré sa uvedie do prevádzky po
1. júli 2006, musí vyhovova poiadavkám na bezpeènos a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe è. 1.
(2) Pracovisko uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2006, ktoré spåòa minimálne poiadavky na bezpeènos a ochranu zdravia na pracovisku uvedené
v prílohe è. 2, musí spåòa poiadavky uvedené v prílohe è. 1 najneskôr do 30. júna 2008.
(3) Zmeny na pracovisku vykonané po 1. júli 2006
musia vyhovova poiadavkám na bezpeènos a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe è. 1.
§7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 4.
§8
Zruujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 201/2001

) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
3
) § 4 písm. l) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných
poiadavkách na pracovisko,
2. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1978
è. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických poiadavkách na pracovné prostredie (registrovaná v èiastke
20/1978 Zb.) v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. no-
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vembra 1984 è. Z-9021/84-B/2-06 (registrovaná
v èiastke 24/1985 Zb.).
§9
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Strana 2880

Zbierka zákonov è. 391/2006

Èiastka 140

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 391/2006 Z. z.

POIADAVKY NA BEZPEÈNOS A OCHRANU ZDRAVIA NA PRACOVISKU,
KTORÉ BUDE UVEDENÉ DO PREVÁDZKY PO NADOBUDNUTÍ
ÚÈINNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY
1.

Veobecne
Poiadavky uvedené v tejto prílohe sa uplatòujú vdy, keï to vyaduje charakter pracoviska, èinnos, okolnosti alebo nebezpeèenstvo ohrozenia zdravia.

2.

Stabilita a pevnos
Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia kontrukciou a pevnosou vyhovova úèelu ich pouívania.

3.

Elektrické intalácie
Elektrická intalácia sa musí navrhnú a vyhotovi tak, aby nebola zdrojom nebezpeèenstva poiaru alebo
výbuchu. Zamestnanci musia by primerane chránení pred nebezpeèenstvom úrazu, ktorý by mohol by
spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou intaláciou.
Návrh, vyhotovenie a výber materiálov a ochranných zariadení musia zodpoveda napätiu, podmienkam
prostredia a spôsobilosti zamestnancov, ktorí majú prístup k èastiam intalácie.

4.
4.1.

Únikové cesty a východy
Únikové cesty a východy musia zosta trvalo vo¾né a musia vies èo najkratou cestou na vo¾né priestranstvo
alebo do bezpeèného priestoru.
V prípade nebezpeèenstva musia ma zamestnanci monos rýchlo a èo najbezpeènejie opusti vetky pracoviská.
Poèet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od charakteru vybavenia a rozmerov pracovísk a od maximálneho poètu zamestnancov, ktorí sa môu na týchto pracoviskách nachádza.
Dvere únikových východov sa musia otvára smerom von.
Pre únikové východy nemono poui posuvné dvere ani otáèavé dvere.
Dvere únikových východov nesmú by zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemoòoval ich
jednoduché a rýchle otvorenie zamestnancovi, ktorý by ich v prípade nebezpeèenstva chcel poui.
Urèené únikové cesty a východy sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu.4)
Znaèky sa musia umiestni na vhodných miestach a vyhotovi tak, aby boli trvanlivé a zrete¾ne èitate¾né.
Únikové dvere nesmú by uzamknuté.
Únikové cesty a východy a dopravné cesty a dvere vedúce k nim musia by trvalo vo¾né, aby sa mohli kedyko¾vek bez problémov poui.
Únikové cesty a východy, ktoré vyadujú osvetlenie, sa musia vybavi núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

4

Zisovanie a hasenie poiaru
V závislosti od ve¾kosti a spôsobu vyuívania budov, ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických
vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho potenciálneho poètu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybavi vhodným protipoiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi
poiaru a výstranými systémami.
Neautomatické protipoiarne zariadenia musia by ¾ahko prístupné a jednoducho pouite¾né. Tieto zariadenia sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu.4) Znaèky sa musia umiestni na vhodných miestach a vyhotovi tak, aby boli trvanlivé a zrete¾ne èitate¾né.
Vetranie uzatvorených pracovísk
Na uzatvorených pracoviskách treba vykona opatrenia na zabezpeèenie dostatoèného prívodu èerstvého
vzduchu so zrete¾om na pouívané pracovné postupy a fyzickú záa zamestnancov.
Ak sa pouije nútené vetranie, musí sa udriava v prevádzkyschopnom stave.
Ak je to potrebné na ochranu zdravia zamestnancov, musí kadú poruchu núteného vetrania indikova kontrolný systém.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 387/2006 Z. z. o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci.

Èiastka 140

6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
10.
10.1.
10.2.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
5
6

Zbierka zákonov è. 391/2006

Strana 2881

Na pracoviskách bez výskytu kodlivých faktorov má by výmena vzduchu na jedného zamestnanca najmenej 30 m3.h-1 vzduchu; pri fyzickej práci sa má vymeni na jedného zamestnanca 50 m3.h-1 vzduchu.
Klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkova takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu a aby boli dodrané poiadavky pod¾a osobitného predpisu.5)
Akéko¾vek odpady a neèistoty, ktoré môu bezprostredne ohrozi zdravie zamestnancov zneèistením ovzduia, sa musia bezodkladne odstráni.
Teplota na pracovisku
Poèas pracovného èasu teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí by primeraná so
zrete¾om na pouívané pracovné postupy a fyzickú záa zamestnancov pod¾a osobitného predpisu.5)
Teplota v odpoèívacích priestoroch, sluobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú hygienu, v jedálòach a v miestnostiach prvej pomoci musí by primeraná úèelu týchto priestorov.
Okná, strené okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraòova nadmernému pôsobeniu slneèného svetla vo vzahu k charakteru práce a pracoviska.
Denné a umelé osvetlenie pracovísk
Pracoviská sa musia pod¾a osobitného predpisu6) v èo najväèej miere osvetli denným svetlom a vybavi
umelým osvetlením primeraným bezpeènosti a ochrane zdravia zamestnancov.
Osvet¾ovacie zariadenia v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská, a na chodbách sa musia
umiestni tak, aby nehrozilo nebezpeèenstvo úrazu zamestnancov ako dôsledok druhu osvetlenia a spôsobu
jeho intalovania.
Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpeèenstvu v prípade poruchy umelého
osvetlenia, musia sa vybavi núdzovým osvetlením primeranej intenzity.
Podlahy, steny, stropy miestností a strechy
Podlahy pracovísk nesmú ma iadne nebezpeèné hrboly, diery ani ikmé plochy a musia by pevné, stabilné
a nemyk¾avé.
Pracovné priestory, v ktorých sú pracoviská, musia ma primeranú izoláciu so zrete¾om na druh prevádzky
a fyzickú aktivitu zamestnancov.
Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia by také, aby ich bolo moné èisti a obnovova tak,
aby spåòali primeraný hygienický tandard.
Prieh¾adné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené prieèky v miestnostiach alebo v blízkosti pracoviska
a dopravných komunikácií, musia sa vidite¾ne oznaèi a vyrobi z bezpeèných materiálov alebo musia by
proti takým miestam alebo dopravným komunikáciám chránené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov
s týmito stenami alebo ich zraneniu spôsobenému ich rozbitím.
Prístup na strechy vyrobené z materiálov s nedostatoènou pevnosou sa nesmie povoli bez takého vybavenia, ktoré zaistí, e práca na streche sa vykoná bezpeèným spôsobom.
Okná a strené okná
Zamestnanci musia ma monos otvori, zatvori, nastavi alebo zaisti okná a ventilátory bezpeèným spôsobom. Keï sú otvorené, nesmú by v takej polohe, aby predstavovali nebezpeèenstvo pre zamestnancov.
Okná a strené okná musia by navrhované s takým vybavením alebo musia by vybavené takými zariadeniami, aby umoòovali ich vyèistenie bez nebezpeèenstva pre zamestnancov vykonávajúcich túto èinnos
alebo pre zamestnancov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí.
Dvere a brány
Umiestnenie, poèet, rozmery dverí a brán a materiál pouitý na ich kontrukciu závisia od charakteru pouívania miestností alebo priestorov.
Prieh¾adné dvere sa musia primerane oznaèi v úrovni oèí zamestnanca.
Výkyvné dvere a brány musia by prieh¾adné alebo musia ma vhodne umiestnené prieh¾adné plochy primeraných rozmerov.
Ak nie sú prieh¾adné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach vyrobené z bezpeèných materiálov a ak
existuje nebezpeèenstvo poranenia zamestnancov pri rozbití dvier alebo brány, musia sa tieto plochy chráni
pred rozbitím.
Posuvné dvere sa musia vybavi bezpeènostným zariadením na ochranu pred vyko¾ajením a vypadnutím.
Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybavi mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovo¾nému pádu.
Dvere na únikových cestách sa musia primerane oznaèi a da znútra kedyko¾vek otvori bez osobitnej pomoci.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záaou teplom a chladom pri práci.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na osvetlenie pri práci.

Strana 2882

11.8.
11.9.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
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Tieto dvere sa musia da otvori, ak je na pracovisku zamestnanec.
Ak je pre chodcov nebezpeèné prechádza cez bránu urèenú pre dopravné prostriedky, musia sa v jej bezprostrednej blízkosti umiestni aj dvere pre chodcov. Také dvere sa musia zrete¾ne oznaèi a musia by stále
priechodné.
Mechanické dvere sa musia funkène riei tak, aby nepredstavovali pre zamestnancov nebezpeèenstvo úrazu.
Musia sa vybavi ¾ahko identifikovate¾ným a dostupným núdzovým vypínacím zariadením. Ak sa v prípade
výpadku elektrickej energie automaticky neotvoria, musí by monos otvori ich ruène.
Dopravné komunikácie, nebezpeèné priestory
Dopravné komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích ploín a rámp sa musia umiestni
a dimenzova tak, aby zabezpeèili ¾ahký, bezpeèný a vhodný prístup pre chodcov alebo vozidlá, ktorý nebude
ohrozova zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti dopravných komunikácií.
Komunikácie urèené pre chodcov a na prepravu tovaru sa musia vyhotovi so zrete¾om na poèet pouívate¾ov
a na druh èinností vykonávaných na nich.
Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami
a schodiskami musí by dostatoèný vo¾ný priestor.
Ak to pouitie a vybavenie miestností z dôvodu ochrany zamestnancov vyaduje, dopravné komunikácie sa
musia zrete¾ne vyznaèi.
Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpeèné priestory, v ktorých vzh¾adom na charakter práce existuje nebezpeèenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také pracoviská vybavi zariadeniami, ktoré
zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov.
Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupova do nebezpeèných priestorov sa musia vykona primerané
opatrenia.
Nebezpeèné priestory sa musia zrete¾ne oznaèi pod¾a osobitného predpisu.4)

13.

Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepravníky
Èinnos eskalátorov a prepravníkov musí by bezpeèná.
Musia sa vybavi potrebným bezpeènostným zariadením a ¾ahko identifikovate¾ným a dostupným núdzovým
vypínacím zariadením.

14.
14.1.
14.2.

Nakladacie ploiny a rampy
Nakladacie ploiny a rampy musia vyhovova rozmerom nákladu, ktorý sa má prepravova.
Nakladacie ploiny musia ma aspoò jeden východ. Ak je to technicky realizovate¾né, ploiny presahujúce
urèitú dåku musia ma východ na kadom konci.
Nakladacie rampy musia by bezpeèné, aby sa zabránilo pádom zamestnancov z týchto rámp, prípadne iným
úrazom.

14.3.
15.
15.1.
15.2.

15.2.1.
15.2.2.

15.2.3.
15.2.4.
15.2.5.

15.2.6.

Rozmery miestností a vo¾ný priestor v miestnostiach, vo¾nos pohybu na pracovisku
Pracovné miestnosti musia ma dostatoènú podlahovú plochu, výku a vo¾ný priestor, aby sa zamestnancom umonilo vykonáva prácu bez ohrozenia ich bezpeènosti, zdravia alebo pracovnej pohody.
Rozmery vo¾ného neobsadeného priestoru na pracovisku sa musia vypoèíta tak, aby umoòovali zamestnancom dostatoènú vo¾nos pohybu pri vykonávaní ich práce.
Ak to z osobitných dôvodov nemono dosiahnu na pracovisku, musí ma zamestnanec zabezpeèenú dostatoènú vo¾nos pohybu v blízkosti svojho pracovného miesta.
Pre jedného zamestnanca má by na pracovisku vo¾ná podlahová plocha najmenej 2 m2 okrem zariadení
a spojovacej cesty. írka vo¾nej plochy na pohyb nemá by v iadnom mieste zúená na menej ako 1 meter.
Svetlá výka pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má by pri ploche
do 50 m2 najmenej 2,6 m,
51 a 100 m2 najmenej 2,7 m,
101 a 2 000 m2 najmenej 3,0 m,
viac ako 2 000 m2 najmenej 3,25 m.
Svetlá výka miestností so ikmými stropmi má by aspoò nad polovicou podlahovej plochy 2,3 m.
Svetlá výka pracovísk, na ktorých sa vykonáva práca po dobu kratiu ako 4 hodiny za pracovnú zmenu, alebo obèasná práca, nemá by niia ako 2,1 m.
Výky uvedené v bode 15.2.2. pri ploche 101 a 2 000 m2 a väèej môu by v predajných priestoroch, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, v ktorých sa vykonáva ¾ahká práca alebo práca v sede, zníené
o 0,25 m za predpokladu, e bude pre kadého zamestnanca na pracovisku vzduný priestor pod¾a
bodu 15.2.6. a bude vylúèené oslòovanie zamestnancov.
Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnú najmenej
12 m3 vzduného priestoru pri práci vykonávanej v sede,
15 m3 vzduného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,
18 m3 vzduného priestoru pri akej telesnej práci.
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Stanovený vzduný priestor nemá by zmenený stabilnými prevádzkovými zariadeniami.
15.2.7. Poiadavky v bodoch 15.2.1. a 15.2.6. sa nevzahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového zariadenia, boxy pokladníc a pracovné priestory podobnej povahy.
15.3.
Priestorové poiadavky na pracovisko bez denného osvetlenia.6)
15.3.1. Vo¾ná podlahová plocha pre jedného zamestnanca má by minimálne 5 m2 okrem zariadení a spojovacej cesty.
15.3.2. Priestory s celkovou podlahovou plochou menou ako 50 m2 majú ma, ak to technológia nevyluèuje, zrakové
spojenie so susednými priestormi, oknami, priezormi a podobne.
15.3.3. Na jedného zamestnanca má pripadnú najmenej
20 m3 vzduného priestoru pri práci vykonávanej v sede,
25 m3 vzduného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,
30 m3 vzduného priestoru pri akej telesnej práci.
Stanovený vzduný priestor nemá by zmenený stabilným prevádzkovým alebo vzduchotechnickým zariadením; uvedené priestorové poiadavky sa nevzahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového zariadenia, boxy pokladníc a podobné zariadenia.
16.
16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

17.

Oddychové miestnosti
Tam, kde to bezpeènos a ochrana zdravia zamestnancov vyaduje, najmä vzh¾adom na druh vykonávanej
èinnosti, alebo ak zamestnanci prekroèia urèitý poèet, musia ma k dispozícii ¾ahko prístupnú oddychovú
miestnos.
Toto ustanovenie sa nevzahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré poèas pracovnej prestávky umoòujú primeranú relaxáciu.
Oddychové miestnosti musia by dostatoène ve¾ké, dostatoène osvetlené, vetrané a musia by vybavené dostatoèným poètom stolov, stolièiek s operadlami a veiakov pre daný poèet zamestnancov; musia zabezpeèova zrakovú a tepelnú pohodu pre zamestnancov.
Ak slúia zároveò na jedenie a zabezpeèenie pitného reimu pod¾a osobitného predpisu,7) musia by vybavené umývadlom, kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varièom na zohrievanie jedál a nápojov a chladnièkou.
V oddychových miestnostiach sa musia vykona opatrenia na ochranu nefajèiarov pred obaovaním a úèinkami tabakového dymu pod¾a osobitného predpisu.8)
Ak sa pracovný èas pravidelne a èasto preruuje a nie je k dispozícii oddychová miestnos, musia sa vytvori
iné priestory, v ktorých sa zamestnanci môu zdriava poèas týchto preruení, kedyko¾vek je to potrebné na
zaistenie ich bezpeènosti a ochrany zdravia.
Tehotné eny a dojèiace matky
Tehotné eny a dojèiace matky musia ma monos oddychova poleiaèky v primeraných podmienkach pod¾a bodu 16.2.

18.
Zariadenia na osobnú hygienu
18.1.
atne a uzamykate¾né skrinky
18.1.1. Ak sú zamestnanci povinní nosi peciálny pracovný odev a nemôu sa prezlieka z dôvodu ochrany zdravia
alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia ma k dispozícii primeranú atòu.
atòa musí by ¾ahko prístupná, musí ma dostatoènú kapacitu a musí sa vybavi nábytkom na sedenie.
18.1.2. atne musia by dostatoène ve¾ké a musia sa vybavi zariadením, ktoré kadému zamestnancovi umoní
uzamknú si odev a obuv poèas pracovnej zmeny.
Ak to okolnosti vyadujú (napr. nebezpeèné látky, vlhkos, neèistota), uzamykate¾né skrinky na pracovné
obleèenie sa musia oddeli od uzamykate¾ných skriniek na civilné obleèenie a v odôvodnených prípadoch
umiestni v oddelených miestnostiach.
18.1.3. Musia sa vykona opatrenia na oddelenie atní alebo na oddelené pouívanie atní pre muov a eny.
18.1.4. Ak pod¾a bodu 18.1.1. nie sú atne potrebné, musí ma kadý zamestnanec k dispozícii miesto na odkladanie svojho obleèenia.
18.2.
Sprchy a umývadlá
18.2.1. Ak to vyaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, musia ma zamestnanci k dispozícii primeraný poèet
vhodných spàch; minimálne musí by zabezpeèená jedna sprcha pre 20 zamestnancov.
Musia sa vykona opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené pouívanie spàch pre
muov a eny.
18.2.2. Sprchovacie miestnosti musia by dostatoène ve¾ké, aby umonili kadému zamestnancovi umy sa bez prekáok v podmienkach primeraného hygienického tandardu.
Sprchy sa musia vybavi teplou a studenou teèúcou vodou.
18.2.3. Ak pod¾a bodu 18.2.1. sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a atní musí by k dispozícii vhodná
7
8

) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 247/2006 Z. z.
) Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z.
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miestnos s umývadlami s teèúcou vodou (v prípade potreby teplou); minimálne musí by zabezpeèené jedno
umývadlo pre 15 zamestnancov.
Umývadlá sa musia oddeli alebo pouíva oddelene pre muov a eny, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania súkromia.
18.2.4. Ak sú miestnosti so sprchami alebo s umývadlami od atní oddelené, musí by medzi nimi jednoduchý priechod.
18.3.
Záchody a umývadlá
V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, atní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia by
k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatoèným poètom záchodových mís a umývadiel.
Minimálny poèet záchodov sa urèí pod¾a poètu zamestnancov na pracovisku:
1 záchodová misa na 10 ien,
2 záchodové misy na 11  30 ien,
3 záchodové misy na 31  50 ien
a na kadých ïalích 30 ien jedna záchodová misa;
1 záchodová misa na 10 muov,
2 záchodové misy na 11  50 muov
a na kadých ïalích 50 muov jedna záchodová misa.
Na pracovisku s poètom zamestnancov do piatich môe by spoloèný záchod pre eny a muov.
Musia sa vykona opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené pouívanie záchodov pre muov a pre
eny.
19.
19.1.
19.2.
19.3.

Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci
Ak si to vyaduje ve¾kos pracovných priestorov, druh vykonávanej èinnosti a frekvencia výskytu nehôd,
musí by k dispozícii jedna miestnos alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci.
Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybavi základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia by ¾ahko prístupné aj pri manipulácii s nosidlami.
Tieto miestnosti sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu.4)
Okrem toho primerané vybavenie pre prvú pomoc musí by dostupné na vetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyadujú.
Toto vybavenie sa musí vhodne oznaèi a by ¾ahko prístupné.

20.

Miestnos na upratovanie
Miestnos na upratovanie musí by zriadená na kadom podlaí pracoviska, ak je to potrebné; musí by vetrate¾ná a vybavená výlevkou s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou na odkladanie èistiacich a dezinfekèných prostriedkov.

21.

Miestnos na údrbu osobných ochranných pracovných prostriedkov
Ak je to potrebné, musí by na pracovisku v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia zriadená
miestnos na umývanie pracovnej obuvi, na suenie alebo údrbu osobných ochranných pracovných prostriedkov, najmä pracovných odevov a obuvi.

22.

Zdravotne postihnutí zamestnanci
Ak je to potrebné, pracoviská musia by usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov.
Toto ustanovenie sa vzahuje predovetkým na zariadenia, ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci pouívajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú
priamo zdravotne postihnuté osoby zamestnané.

23.
23.1.

Vonkajie pracoviská
Pracoviská, dopravné komunikácie a ïalie plochy a zariadenia na otvorenom priestranstve, ktoré pouívajú
zamestnanci alebo na ktorých zamestnanci vykonávajú pracovnú èinnos, musia by usporiadané tak, aby
sa chodci a mobilné mechanizmy mohli bezpeène pohybova.
Body 12, 13 a 14 sa vzahujú aj na hlavné dopravné komunikácie na pracovisku (dopravné komunikácie vedúce k stálym pracoviskám), na dopravné komunikácie pouívané na pravidelnú údrbu a kontrolu zariadení a na nakladacie ploiny.
Bod 12 sa vzahuje aj na vonkajie pracoviská.
Vonkajie pracoviská sa musia primerane osvetli umelým osvetlením, ak denné svetlo nie je dostatoèné.
Ak zamestnanci vykonávajú prácu na vonkajích pracoviskách, musia sa také pracoviská, ak je to potrebné,
upravi tak, aby zamestnanci
a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi,

23.2.
23.3.
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b) neboli vystavení kodlivej hladine hluku ani iným kodlivým vonkajím vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach,
c) boli schopní v prípade nebezpeèenstva rýchle opusti svoje pracoviská alebo aby sa im mohla poskytnú
okamitá pomoc,
d) sa nemohli pomyknú alebo spadnú.
24.

9

Poskytovanie pitnej vody
Ak zamestnanci majú k dispozícii v zariadeniach na osobnú hygienu len úitkovú vodu, je potrebné zabezpeèi pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu.9)

) § 11 zákona è. 126/2006 Z. z.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 391/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA BEZPEÈNOS A OCHRANU ZDRAVIA
NA PRACOVISKU UVEDENOM DO PREVÁDZKY PRED NADOBUDNUTÍM
ÚÈINNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY
1.

Veobecne
Poiadavky uvedené v tejto prílohe sa uplatòujú vdy, keï to vyaduje charakter pracoviska, èinnos, okolnosti alebo riziko ohrozenia zdravia.

2.

Stabilita a pevnos
Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia kontrukciou a pevnosou vyhovova úèelu ich pouívania.

3.

Elektrické intalácie
Elektrická intalácia sa musí navrhnú a vyhotovi tak, aby nebola zdrojom nebezpeèenstva poiaru alebo
výbuchu; zamestnanci musia by primerane chránení pred nebezpeèenstvom úrazu, ktorý by mohol by
spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou intaláciou.
Návrh, vyhotovenie a výber materiálov a ochranných zariadení musí zodpoveda napätiu, podmienkam
prostredia a spôsobilosti zamestnancov, ktorí majú prístup k èastiam intalácie.

4.
4.1.

Únikové cesty a východy
Únikové cesty a východy musia zosta trvalo vo¾né a musia vies èo najkratou cestou na vo¾né priestranstvo
alebo do bezpeèného priestoru.
V prípade nebezpeèenstva musia ma zamestnanci monos rýchlo a èo najbezpeènejie opusti vetky pracoviská.
Musí sa zabezpeèi primeraný poèet únikových ciest a východov.
Dvere únikových východov sa musia otvára smerom von.
Pre únikové východy nemono poui posuvné ani otáèavé dvere.
Dvere únikových východov nesmú by zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemoòoval ich
jednoduché a rýchle otvorenie zamestnancovi, ktorý by ich v prípade nebezpeèenstva chcel poui.
Urèené únikové cesty a východy sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu.4)
Znaèky sa musia umiestni na vhodných miestach a vyhotovi tak, aby boli trvanlivé a zrete¾ne èitate¾né.
Únikové dvere nesmú by uzamknuté.
Únikové cesty a východy, dopravné cesty a dvere vedúce k nim musia by trvalo vo¾né, aby sa mohli kedyko¾vek bez problémov poui.
Únikové cesty a východy, ktoré vyadujú osvetlenie, sa musia vybavi núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

Zisovanie a hasenie poiaru
V závislosti od ve¾kosti a spôsobu vyuívania budov, od ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho potenciálneho poètu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybavi vhodným protipoiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi poiaru a výstranými systémami.
Neautomatické protipoiarne zariadenia musia by ¾ahko prístupné a jednoducho pouite¾né. Tieto zariadenia sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu.4)
Znaèky sa musia umiestni na vhodných miestach a vyhotovi tak, aby boli trvanlivé a zrete¾ne èitate¾né.
Vetranie uzatvorených pracovísk
Na uzatvorených pracoviskách treba vykona opatrenia na zabezpeèenie dostatoèného prívodu èerstvého
vzduchu so zrete¾om na pouívané pracovné postupy a fyzickú záa zamestnancov.
Ak sa pouije nútené vetranie, musí sa udriava v prevádzkyschopnom stave.
Ak je to potrebné na ochranu zdravia zamestnancov, musí kadú poruchu núteného vetrania indikova kontrolný systém.
Klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkova takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu.
Akéko¾vek odpady a neèistoty, ktoré môu bezprostredne ohrozi zdravie zamestnancov zneèistením ovzduia, sa musia bezodkladne odstráni.
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Teplota na pracovisku
Poèas pracovného èasu teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí by primeraná so
zrete¾om na pouité pracovné postupy a fyzickú záa zamestnancov.
Teplota v odpoèívacích priestoroch, sluobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú hygienu, jedálòach
a v miestnostiach prvej pomoci musí by primeraná úèelu týchto priestorov.
Okná, strené okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraòova nadmernému pôsobeniu
slneèného svetla so zrete¾om na charakter práce a pracoviska.
Denné a umelé osvetlenie pracovísk
Pracoviská sa musia v èo najväèej miere osvetli denným svetlom a vybavi umelým osvetlením primeraným
bezpeènosti a ochrane zdravia zamestnancov.
Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpeèenstvu v prípade poruchy umelého
osvetlenia, musia sa vybavi núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

9.
9.1.
9.2.

Dvere a brány
Prieh¾adné dvere sa musia primerane oznaèi v úrovni oèí zamestnanca.
Výkyvné dvere a brány musia by prieh¾adné alebo musia ma vhodne umiestnené prieh¾adné plochy primeraných rozmerov.

10.

Dopravné komunikácie, nebezpeèné priestory
Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpeèné priestory, v ktorých vzh¾adom na charakter práce existuje nebezpeèenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také pracoviská vybavi zariadeniami, ktoré
zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov.
Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupova do nebezpeèných priestorov sa musia vykona primerané
opatrenia.
Nebezpeèné priestory sa musia zrete¾ne oznaèi pod¾a osobitného predpisu.4)

11.
11.1

Oddychové miestnosti
Tam, kde to bezpeènos a ochrana zdravia zamestnancov vyaduje, najmä vzh¾adom na druh vykonávanej
èinnosti, alebo ak zamestnanci prekroèia urèitý poèet, musia ma k dispozícii ¾ahko prístupnú oddychovú
miestnos.
Toto ustanovenie sa nevzahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré poèas prestávky umoòujú primeranú relaxáciu.
Miestnosti a priestory sa musia vybavi stolmi a stolièkami s operadlami.
V oddychových miestnostiach sa musia vykona opatrenia na ochranu nefajèiarov pred obaovaním a úèinkami tabakového dymu pod¾a osobitného predpisu.8)

11.2.
11.3.
12.

Tehotné eny a dojèiace matky
Tehotné eny a dojèiace matky musia ma monos oddychova poleiaèky v primeraných podmienkach.

13.
Zariadenia na osobnú hygienu
13.1.
atne a uzamykate¾né skrinky
13.1.1. Ak sú zamestnanci povinní nosi peciálny pracovný odev a nemôu sa prezlieka z dôvodu ochrany zdravia
alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia ma k dispozícii primeranú atòu.
atòa musí by ¾ahko prístupná a musí ma dostatoènú kapacitu.
13.1.2. atne musia by vybavené zariadením, ktoré umoní kadému zamestnancovi uzamknú si odev a obuv poèas pracovnej zmeny.
Ak to okolnosti vyadujú (napr. nebezpeèné látky, vlhkos, neèistota), uzamykate¾né skrinky na pracovný
odev a obuv sa musia oddeli od uzamykate¾ných skriniek na civilný odev a obuv.
13.1.3. Musia sa vykona opatrenia na oddelenie atní alebo na oddelené pouívanie atní pre muov a eny.
13.2.
Sprchy, záchody a umývadlá
13.2.1. Pracoviská sa musia vybavi tak, aby mali zamestnanci v blízkosti
a) sprchy, ak si to vyaduje charakter ich práce,
b) osobitné zariadenia vybavené primeraným poètom záchodov a umývadiel.
13.2.2. Sprchy a umývadlá sa musia vybavi teèúcou vodou (v prípade potreby teplou).
13.2.3. Musia sa vykona opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené pouívanie spàch pre
muov a eny.
Musia sa vykona opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené pouívanie záchodov pre muov
a eny.
14.

Vybavenie prostriedkami prvej pomoci
Pracoviská sa musia vybavi prostriedkami prvej pomoci.
Tieto prostriedky sa musia oznaèi znaèkami pod¾a osobitného predpisu4) a musia by ¾ahko prístupné.
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15.

Zdravotne postihnutí zamestnanci
Ak je to potrebné, pracoviská musia by usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov.
Toto ustanovenie sa vzahuje predovetkým na zariadenia, ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci pouívajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú
priamo zdravotne postihnuté osoby zamestnané.

16.

Pohyb chodcov a vozidiel
Vonkajie a vnútorné pracoviská musia by organizované tak, aby sa chodci a vozidlá mohli bezpeène pohybova.

17.

Vonkajie pracoviská
Ak zamestnanci vykonávajú prácu na vonkajích pracoviskách, musia sa také pracoviská, ak je to potrebné,
upravi tak, aby zamestnanci
a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi,
b) neboli vystavení kodlivej hladine hluku ani iným kodlivým vonkajím vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach,
c) boli schopní v prípade nebezpeèenstva rýchle opusti svoje pracoviská alebo aby sa im mohla poskytnú
okamitá pomoc,
d) sa nemohli pomyknú alebo spadnú.

18.

Poskytovanie pitnej vody
Ak zamestnanci majú k dispozícii v zariadeniach na osobnú hygienu len úitkovú vodu, je potrebné zabezpeèi pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu.9)
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 391/2006 Z. z.

MINIMÁLNE LEHOTY ÈISTENIA VYKUROVACÍCH TELIES,
OSVET¼OVACÍCH TELIES A OKIEN

Èistenie vykurovacích telies (vo vykurovacom období)
Lehoty èistenia v prevádzkach

Druh vykurovacieho telesa

málo praných
Liatinové a oce¾ové radiátory

ve¾mi praných

jedenkrát za dva mesiace

jedenkrát mesaène

Vykurovacie panely

jedenkrát roène

jedenkrát mesaène

Teplovzduné klimatizaèné a podobné zariadenia

jedenkrát roène

jedenkrát roène

z rebrových rúrok

Èistenie osvet¾ovacích telies
Druh prevádzky

Lehoty

Ve¾mi malý vznik prachu (napríklad administratívne priestory, èisté
prevádzky)

najmenej jedenkrát roène

Malý vznik prachu (napríklad mechanické dielne, nástrojárne, strojárne, elektrárne, papierne, koiarske závody)

najmenej dvakrát roène

Ve¾ký vznik prachu (napríklad kováène, zlievarne, mlyny, stolárske
dielne)

najmenej tyrikrát roène

Èistenie okien
Druh miestnosti

Lehoty

Okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, dymu
a sadzí

najmenej dvakrát do roka

Okná miestnosti s ve¾kým prevádzkovým vznikom prachu, dymu
a sadzí

najmenej tyrikrát do roka zvnútra
a dvakrát do roka zvonku

Okná miestnosti s ve¾kým zneèistením vonkajími vplyvmi

najmenej tyrikrát do roka, zvnútra aj
zvonku
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 391/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia
na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).
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392
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách
pri pouívaní pracovných prostriedkov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov pri pouívaní pracovných prostriedkov pri
práci.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto nariadenia vlády
a) pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj
alebo nástroj, ktorý sa pouíva pri práci,
b) pouívanie pracovného prostriedku je kadá èinnos
s pracovným prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, pouívanie, preprava, oprava, prestavba,
údrba a starostlivos o pracovný prostriedok vrátane èistenia,
c) zóna nebezpeèenstva je oblas vnútri pracovného
prostriedku alebo v okolí pracovného prostriedku,
v ktorej je ohrozená bezpeènos alebo zdravie zamestnanca, ak sa v nej nachádza,
d) ohrozený zamestnanec je zamestnanec, ktorý sa celkom alebo èiastoène nachádza v zóne nebezpeèenstva,
e) obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec poverený pouíva pracovný prostriedok a jeho èinnos
pri pouívaní pracovného prostriedku.
§3
Veobecné povinnosti zamestnávate¾a
(1) Zamestnávate¾ je povinný vykona potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi na pouívanie bol na príslunú prácu vhodný
alebo prispôsobený tak, aby pri jeho pouívaní bola za1

istená bezpeènos a ochrana zdravia zamestnanca.
Zamestnávate¾ je povinný prihliada pri výbere pracovného prostriedku na osobitné pracovné podmienky
a druh práce, na nebezpeèenstvá existujúce na jeho
pracovisku alebo v jeho priestore a na ïalie nebezpeèenstvá, ktoré môu dodatoène vyplynú z pouívania
pracovného prostriedku.
(2) Ak pri pouívaní pracovného prostriedku nie je
moné v plnom rozsahu zamestnancovi zaisti bezpeènos a ochranu zdravia, zamestnávate¾ je povinný vykona potrebné opatrenia, aby èo najviac obmedzil nebezpeèenstvo.1)
§4
Poiadavky na pracovný prostriedok
a na jeho pouívanie
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby pracovný prostriedok, ktorý na pouívanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym poiadavkám na pracovný prostriedok uvedeným v prílohe è. 1, ak osobitný
predpis2) neustanovuje inak.
(2) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby pracovný prostriedok po celý èas jeho pouívania zodpovedal
minimálnym poiadavkám ustanoveným v prílohe è. 1
a v osobitných predpisoch.
(3) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby sa pracovný prostriedok pouíval v súlade s poiadavkami
uvedenými v prílohe è. 2.
§5
Kontrola pracovného prostriedku
(1) Ak bezpeènos pracovného prostriedku závisí od
podmienok jeho intalácie, zamestnávate¾ je povinný
zabezpeèi vykonanie kontroly pracovného prostriedku
po jeho intalovaní a pred jeho prvým pouitím a kontroly po jeho intalovaní na inom mieste, aby zabezpeèil
správnu intaláciu pracovného prostriedku a jeho
správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené
osoby pod¾a právnych predpisov a ostatných predpisov
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.3)

) § 3 písm. e) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 327/2003 Z. z.
3
) § 39 Zákonníka práce.
2
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(2) Ak sa pracovný prostriedok pouíva v podmienkach, ktoré zhorujú jeho stav a vytvárajú monos
vzniku nebezpeèenstva, zamestnávate¾ v záujme zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a na vèasné odhalenie a nápravu zhoreného stavu, je povinný
zabezpeèi vykonanie
a) pravidelnej kontroly alebo skúky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,
b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vdy, ak sa vyskytnú výnimoèné okolnosti, ktoré môu ohrozi bezpeènú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha,
havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhia
prestávka v jeho pouívaní.
(3) Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúok neustanovujú právne predpisy
a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, urèí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávate¾.
(4) Zamestnávate¾ je povinný uchováva záznamy
o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade
potreby kedyko¾vek dostupné prísluným dozorným
orgánom. Ak sa pracovný prostriedok pouíva mimo
pracoviska zamestnávate¾a alebo jeho priestoru, musí
by v mieste jeho pouívania vybavený príslunými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.
§6
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vinný poskytnú zamestnancovi písomný návod na
obsluhu pracovného prostriedku, ak je to potrebné.
(2) Informácia a písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku musia obsahova vo vzahu k bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci najmä
a) podmienky na pouívanie pracovného prostriedku,
b) predvídate¾né mimoriadne situácie,
c) závery zo skúseností získaných pri pouívaní pracovného prostriedku, ak je to potrebné.
(3) Zamestnávate¾ je povinný preukázate¾ne oboznámi zamestnanca s nebezpeèenstvami, ktoré môu
ohrozi jeho zdravie alebo ivot alebo pokodi pracovný prostriedok v pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, ako aj s ich zmenami a inými úèinkami
v rozsahu, v akom pôsobia na pracovné prostriedky
umiestnené v ich bezprostrednom pracovnom priestore
alebo pracovnom mieste, aj keï takéto pracovné prostriedky zamestnanec priamo nepouíva.
(4) Zamestnávate¾ je povinný vykona opatrenia, aby
a) zamestnanec poverený pouívaním pracovného
prostriedku bol preukázate¾ne vykolený primerane
k nebezpeèenstvám, ktoré sú spojené s jeho pouívaním,
b) oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva èinnosti
uvedené v § 6 písm. b), bol preukázate¾ne osobitne
vykolený primerane k nebezpeèenstvám, ktoré sú
spojené s jeho èinnosou.
(5) Oboznámenie, informácie a písomné návody na
obsluhu musia by pre zamestnanca zrozumite¾né.

Osobitné nebezpeèenstvo
pri pouívaní pracovného prostriedku

§9

Ak pouívanie pracovného prostriedku môe osobitne ohrozi bezpeènos a zdravie zamestnanca, zamestnávate¾ je povinný vykona potrebné opatrenia, aby
a) pracovný prostriedok pouíval ním poverený zamestnanec,
b) starostlivos o pracovný prostriedok, údrbárske
práce, opravárske práce a prestavbové práce vykonávala oprávnená osoba.
§7

Prechodné ustanovenie
Pracovné prostriedky pouívané pri doèasnej práci vo
výke, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a prílohy è. 2
piateho bodu, mono pouíva najneskôr do 19. júla
2006.
Závereèné ustanovenia
§ 10
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 3.

Ergonomika
Zamestnávate¾ pri uplatòovaní minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadaviek pri pouívaní pracovného prostriedku je povinný vytvára podmienky na
zoh¾adnenie správneho drania tela zamestnanca, polohu tela zamestnanca a ergonomické princípy.
§8
Oboznamovanie a informovanie zamestnanca
(1) Zamestnávate¾ je povinný preukáza, e zamestnanec bol oboznámený a informovaný o spôsobe pouívania pracovného prostriedku. Zamestnávate¾ je po-

§ 11
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných
a zdravotných poiadavkách pri pouívaní pracovných
prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 470/2003 Z. z.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

v z. Pál Csáky v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 392/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA PRACOVNÝ PROSTRIEDOK
1. Veobecne
Ustanovenia tejto prílohy sa uplatòujú v prípadoch, ak sa vyskytuje nebezpeèenstvo spojené s pracovným prostriedkom.
Minimálne poiadavky, ktoré sa týkajú pouívaného pracovného prostriedku, nemusia vdy vyadova rovnaké
opatrenia ako základné poiadavky týkajúce sa nového pracovného prostriedku.

2. Veobecné minimálne poiadavky na pracovný prostriedok
2.1. Ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia by vidite¾né, identifikovate¾né a primerane
oznaèené.
Ak to nie je nevyhnutné, ovládacie a kontrolné prvky musia by umiestnené mimo zóny nebezpeèenstva, ich
èinnos nesmie vytvára ïalie nebezpeèenstvo a nesmú zvyova riziko ani v dôsledku neúmyselnej èinnosti.
Obsluha z hlavného ovládacieho miesta zabezpeèí, aby sa iadna osoba nenachádzala v zóne nebezpeèenstva. Ak to nie je moné, bezpeènostný systém automaticky vydá svetelný alebo zvukový výstraný signál
ihneï po uvedení pracovného prostriedku do chodu. Ohrozený zamestnanec musí ma pri uvádzaní pracovného prostriedku do chodu èas a monos rýchlo sa vyhnú ohrozeniu alebo zastavi pracovný prostriedok.
Riadiace systémy musia by bezpeèné a vybrané tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred poruchami,
chybami a obmedzeniami, ktoré mono predpoklada pri pouívaní pracovného prostriedku.
2.2. Pracovný prostriedok sa môe uvies do chodu len úmyselnou èinnosou. Táto poiadavka sa vzahuje aj na
uvedenie pracovného prostriedku do chodu po zastavení jeho chodu z akejko¾vek príèiny a významné zmeny
podmienok jeho èinnosti, napríklad rýchlosti, tlaku. Uvedenie pracovného prostriedku do chodu alebo zmena podmienok èinnosti pracovného prostriedku nesmú ohrozi zamestnanca.
Táto poiadavka sa netýka uvedenia pracovného prostriedku do chodu alebo zmeny podmienok jeho èinnosti, ak sú súèasou normálneho pracovného cyklu automatického zariadenia.
2.3. Pracovný prostriedok musí by vybavený ovládacím prvkom, ktorým môe by úplne a bezpeène zastavený.
Kadé pracovisko musí by vybavené ovládacím prvkom umoòujúcim zastavenie niektorých alebo vetkých pracovných prostriedkov pod¾a druhu nebezpeèenstva, aby pracovné prostriedky boli bezpeèné.
Povel ovládacieho prvku na zastavenie musí ma prednos pred povelom ovládacieho prvku na uvedenie
pracovného prostriedku do chodu. Ak sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpeèné èasti zastavia, musí
sa odpoji prívod energie do pohonu. Ovládací prvok na úplné a bezpeèné zastavenie pracovného prostriedku musí by výrazne a nezamenite¾ne oznaèený.
2.4. V odôvodnených prípadoch, v závislosti od ve¾kosti rizika a od èasu potrebného na zastavenie pracovného
prostriedku, musí by pracovný prostriedok vybavený zariadením na núdzové zastavenie, ktoré musí by
výrazne a nezamenite¾ne oznaèené.
2.5. Pracovný prostriedok, z ktorého môu vypadáva predmety alebo môe vyletúva materiál, musí by vybavený bezpeènostným zariadením, ktoré zodpovedá ve¾kosti rizika. Pracovný prostriedok, ktorý ohrozuje emisiami plynov, pár alebo aerosólov, tekutín alebo prachom, musí by vybavený vhodným odsávacím alebo
ochranným zariadením umiesteným pri zdroji ohrozenia.
2.6. Pracovný prostriedok a jeho èasti musia by spevnené výstuou alebo iným spôsobom, ak je to potrebné pre
bezpeènos a zdravie zamestnancov.
2.7. Ak hrozí detrukcia pracovného prostriedku alebo jeho èastí, ktorá môe predstavova významné ohrozenie
bezpeènosti a zdravia zamestnancov, musia sa prija vhodné opatrenia.
2.8. Ak je moný kontakt s pohybujúcimi sa èasami pracovného prostriedku, ktorý môe spôsobi úraz, tieto
èasti musia by vybavené krytom alebo iným ochranným zariadením, ktoré zabráni prístupu do zóny nebezpeèenstva, alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpeèné èasti skôr, ako sa siahne alebo
vstúpi do zóny nebezpeèenstva.
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Kryt a iné ochranné zariadenie
a) musia ma pevnú kontrukciu,
b) nesmú vytvára ïalie nebezpeèenstvo,
c) nesmú sa da ¾ahko odstráni alebo vyradi z èinnosti,
d) musia by umiestnené v primeranej vzdialenosti od zóny nebezpeèenstva,
e) musia by rieené tak, aby neobmedzovali výh¾ad obsluhy na celý priestor, v ktorom sa pracovný prostriedok pouíva,
f) musia umoni èinnos potrebnú na upevnenie alebo výmenu èastí pracovného prostriedku a èinnos pri
údrbe tak, aby sa prístup obmedzil len do priestoru, v ktorom sa uvedená èinnos vykonáva a bez odstránenia krytu alebo ochranného zariadenia, ak je to moné.
2.9. Pracovný priestor a pracovné miesto, v ktorých sa pracovný prostriedok pouíva, musia by vhodne osvetlené pod¾a povahy vykonávanej èinnosti.
2.10. Èasti pracovného prostriedku s vysokou alebo ve¾mi nízkou teplotou musia by, ak je to potrebné, chránené, aby neohrozovali zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ich blízkosti alebo s nimi prichádzajú do kontaktu.
2.11. Výstrané zariadenie pracovného prostriedku musí by jednoznaèné, ¾ahko pochopite¾né a zrozumite¾né.
2.12. Pracovný prostriedok sa môe pouíva len na èinnosti, na ktoré je urèený a musia sa pri tom dodriava
podmienky urèené na jeho prevádzku.
2.13. Údrbárske práce sa môu vykonáva len vtedy, ak pracovný prostriedok je vypnutý. Ak to nie je moné, na
vykonávanie takých prác sa musia prija ochranné opatrenia alebo sa také práce musia vykonáva mimo
zóny nebezpeèenstva. Ak je pre pracovný prostriedok predpísaná údrba, termíny údrby sa musia dodriava.
2.14. Pracovný prostriedok musí by vybavený zrete¾ne oznaèeným vypínacím prvkom na jeho odpojenie od vetkých zdrojov energie. Opätovné zapojenie nesmie ohrozi zamestnanca.
2.15. Pracovný prostriedok musí by vybavený bezpeènostným a zdravotným oznaèením, napríklad výstranou
znaèkou alebo svetelným oznaèením na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci.
2.16. Zamestnanec musí ma zaistený bezpeèný prístup a bezpeènos vo vetkých priestoroch pri výrobe, úprave
a údrbe.
2.17. Pracovný prostriedok musí chráni zamestnanca pred ohòom alebo prehriatim, pred unikajúcim plynom,
pred prachom, tekutinami, parami, aerosólmi alebo pred látkami, ktoré sa vyrábajú, pouívajú alebo
uskladòujú v pracovnom prostriedku.
2.18. Pracovný prostriedok musí chráni pred nebezpeèenstvom výbuchu vrátane výbuchu látky, ktorá sa v pracovnom prostriedku vyrába, pouíva alebo uskladòuje.
2.19. Pracovný prostriedok musí by bezpeèný a musí chráni zamestnanca pred priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrinou.

3. Ïalie minimálne poiadavky na pecifické typy pracovných prostriedkov
3.1. Minimálne poiadavky na mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu
3.1.1. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí by vybavený tak, aby sa zníilo riziko pre tohto zamestnanca. Riziko musí zahàòa aj nebezpeèenstvo kontaktu s kolesami alebo s pásom vozidla.
3.1.2. Tam, kde by samovo¾né zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného
prostriedku a jeho prísluenstvom alebo akýmko¾vek ahaným predmetom mohlo spôsobi osobitné
ohrozenie, prísluný pracovný prostriedok musí by vybavený alebo prispôsobený tak, aby také blokovanie pohonnej jednotky nemohlo vzniknú. Ak sa samovo¾nému zablokovaniu nedá zabráni, musia sa vykona vetky opatrenia, aby zamestnanec nebol ohrozený.
3.1.3. Ak sa hnacie hriadele prenáajúce energiu medzi èasami mobilného pracovného prostriedku môu
zneèisti pôdou alebo pokodi ahaním po zemi, musí sa zabezpeèi, aby k tomu nedochádzalo.
3.1.4. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí by skontruovaný tak, aby sa v konkrétnych podmienkach pouívania obmedzilo ohrozenie v prípade jeho
prevrátenia
a) ochranným zariadením, ktoré zabezpeèí, aby sa pracovný prostriedok nenaklonil viac ako o tvrtinu otáèky,
b) zariadením, ktoré poskytuje dostatok vo¾ného priestoru okolo tohto zamestnanca, ak naklonenie
bude väèie ako tvr otáèky, alebo
c) iným zariadením poskytujúcim rovnaký úèinok.
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Zariadenie pod¾a písmen a) a c) môe tvori neoddelite¾nú súèas mobilného pracovného prostriedku. Pouitie tohto zariadenia nie je potrebné, ak mobilný pracovný prostriedok je poèas èinnosti stabilizovaný alebo ak pouité kontrukèné rieenie vyluèuje monos prevrátenia.
Ak v prípade prevrátenia mobilného pracovného prostriedku existuje nebezpeèenstvo pritlaèenia zamestnanca èasami mobilného pracovného prostriedku k zemi, musí ma mobilný pracovný prostriedok naintalovaný primeraný ochranný systém.
3.1.5. Vozík so zdvíhacou vidlicou, na ktorom sa nachádza jeden zamestnanec alebo viac zamestnancov,
musí by skontruovaný alebo prispôsobený tak, aby sa obmedzilo nebezpeèenstvo jeho prevrátenia,
napríklad
a) intalovaním kabíny pre vodièa,
b) kontrukèným rieením vozíka so zdvíhacou vidlicou, ktoré bráni jeho prevráteniu,
c) kontrukèným rieením, ktoré v prípade prevrátenia vozíka so zdvíhacou vidlicou zabezpeèí dostatok priestoru pre zamestnancov medzi zemou a príslunými èasami vozíka so zdvíhacou vidlicou, alebo
d) kontrukèným rieením, ktoré chráni zamestnancov na sedadlách pre obsluhu vozíka so zdvíhacou vidlicou tak, e pri prevrátení vozíka nebudú pritlaèení èasami vozíka so zdvíhacou vidlicou.
3.1.6. Pracovný prostriedok s vlastným pohonom, ktorý môe pri pohybe ohrozi fyzickú osobu,
a) musí by skontruovaný tak, aby ho neoprávnená fyzická osoba nemohla uvies do chodu,
b) musí ma vhodné zariadenia na zmenenie následkov kolízie v prípadoch, ak sa v dráhe súèasne
pohybuje viac ako jeden pracovný prostriedok,
c) musí ma brzdiace zariadenie a zastavovacie zariadenie, a ak to bezpeènostné opatrenia pre prípad zlyhania hlavného brzdiaceho zariadenia a zastavovacieho zariadenia vyadujú, musí ma
núdzové zariadenie ovládané ¾ahko prístupnými ovládaèmi alebo pracujúce automaticky,
d) musí ma namontované primerané pomocné prvky na zlepenie výh¾adu, ak vodiè nemá dostatoèný výh¾ad,
e) musí by vybavený osvet¾ovacím zariadením primeraným vykonávanej práci a musí zamestnancovi poskytova dostatoènú bezpeènos, ak ide o pracovný prostriedok urèený na prácu v noci alebo
v tme,
f) musí by vybavený primeranými hasiacimi prístrojmi, ak ide o pracovný prostriedok, pri ktorom je
nebezpeèenstvo poiaru na òom alebo na ahanej alebo nesenej èasti a môu by ohrození zamestnanci, a ak na mieste, na ktorom pracuje, nie sú v dostatoènej blízkosti protipoiarne prostriedky,
g) musí sa po prekroèení kontrolovaného priestoru automaticky zastavi, ak ide o dia¾kovo ovládaný
pracovný prostriedok,
h) musí by vybavený ochranným zariadením proti nárazu a inému nebezpeèenstvu alebo iným zariadením na vylúèenie takých nebezpeèenstiev, ak ide o dia¾kovo ovládaný pracovný prostriedok,
ktorý môe v obvyklých pracovných podmienkach narazi alebo vytvori iné nebezpeèenstvo.
3.2 Minimálne poiadavky na pracovný prostriedok urèený na zdvíhanie bremena
3.2.1. Nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí by poèas pouívania pevný a stabilný; osobitná pozornos sa musí venova bremenám, ktoré sa majú zdvíha a zaaeniu, ktoré bude
pôsobi na montáne alebo upevòovacie miesta celej kontrukcie.
3.2.2. Na pracovnom prostriedku na zdvíhanie bremena musí by zrete¾ne vyznaèené dovolené prevádzkové
zaaenie a tam, kde to je vhodné, musí by umiestnená aj tabu¾ka udávajúca dovolené prevádzkové
zaaenie pre kadú polohu pracovného prostriedku.
Prísluenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí by oznaèené, aby sa dali urèi
charakteristiky podstatné pre bezpeèné pouívanie.
Pracovný prostriedok, ktorý nie je urèený na zdvíhanie fyzickej osoby, ale ktorý by sa mohol takto poui, musí by zrete¾ne oznaèený, aby sa tak nestalo.
3.2.3. Nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí by intalovaný tak, aby sa zníilo
ohrozenie, e bremeno
a) udrie zamestnanca,
b) sa nebezpeène rozkýva alebo vypadne,
c) sa samovo¾ne uvo¾ní.
3.2.4. Pracovný prostriedok na zdvíhanie alebo premiestòovanie zamestnancov musí
a) pomocou vhodných zariadení predchádza nebezpeèenstvu pádu kabíny, ak takéto nebezpeèenstvo existuje,
b) predchádza nebezpeèenstvu pádu obsluhy z kabíny, ak takéto nebezpeèenstvo existuje,
c) predchádza nebezpeèenstvu pritlaèenia, uviaznutia alebo udretia obsluhy, najmä v dôsledku neúmyselného kontaktu s objektmi,
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d) zabezpeèova, aby fyzická osoba uviaznutá v kabíne po nehode nebola vystavená nebezpeèenstvu
a bolo ju moné uvo¾ni.
Ak sa nebezpeèenstvu pádu kabíny z dôvodu rozdielu miesta a výky nedá zabráni iadnymi bezpeènostnými opatreniami, musí sa naintalova a kadý pracovný deò skontrolova závesné lano urèené
na zvýenie bezpeènosti.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 392/2006 Z. z.

POIADAVKY NA POUÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU
1. Veobecne
Ustanovenia tejto prílohy sa uplatòujú v prípadoch, ak sa vyskytuje nebezpeèenstvo spojené s pouívaním pracovného prostriedku.

2. Veobecné poiadavky na pouívanie pracovného prostriedku
2.1. Pracovný prostriedok musí by intalovaný, umiestnený a musí sa pouíva tak, aby sa zmenilo ohrozenie
pre obsluhu a pre ïalích zamestnancov, napríklad tak, e sa ponechá dostatok miesta medzi pohybujúcimi
sa èasami pracovného prostriedku a pevnými alebo pohybujúcimi sa èasami v jeho okolí, a tak, e vetky
pouívané alebo vyrábané druhy energie a látok sa dajú bezpeène privádza a odvádza.
2.2. Pracovný prostriedok sa musí montova alebo demontova v bezpeèných podmienkach, najmä sa musia dodriava vetky pokyny výrobcu.
2.3. Pracovný prostriedok, ktorý môe by pri pouívaní zasiahnutý bleskom, musí by vhodným spôsobom alebo zariadením chránený pred jeho úèinkom.

3. Poiadavky na pouívanie mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom alebo bez vlastného
pohonu
3.1. Mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom môe ovláda len zamestnanec, ktorý absolvoval kolenie zamerané na jeho bezpeèné ovládanie.
3.2. Ak sa mobilný pracovný prostriedok pohybuje v pracovnom priestore, musia sa vyda vnútorné dopravné
predpisy a musí sa zabezpeèi ich dodriavanie.
3.3. Musia sa vykona organizaèné opatrenia, aby do pracovného priestoru mobilného pracovného prostriedku
s vlastným pohonom nevchádzali zamestnanci.
Ak prácu mono vykona len tak, e sa zamestnanci nachádzajú v pracovnom priestore mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, musia sa vykona vhodné opatrenia, aby sa predilo ich zraneniu
mobilným pracovným prostriedkom.
3.4. Preprava zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku sa môe uskutoèni, len ak je zaistená ich
bezpeènos. Ak sa poèas prepravy má vykonáva práca, je potrebné primerane upravi rýchlos pohybu mobilného pracovného prostriedku.
3.5. Mobilný pracovný prostriedok so spa¾ovacím motorom sa môe v pracovných priestoroch pouíva len vtedy, ak je zabezpeèená výmena dostatoèného mnostva vzduchu, aby bola zaistená bezpeènos a ochrana
zdravia zamestnancov.

4. Poiadavky na pouívanie pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena
4.1. Veobecné zásady
4.1.1. Mobilný alebo rozoberate¾ný pracovný prostriedok, ktorý je skontruovaný na zdvíhanie bremien, sa
musí pouíva tak, aby vo vetkých predvídate¾ných podmienkach bola zabezpeèená jeho stabilita,
prièom sa musia zoh¾adòova vlastnosti podkladu.
4.1.2. Osoby môu by zdvíhané len pomocou takého pracovného prostriedku a jeho prísluenstva, ktorý je
na tento úèel urèený.
Na zdvíhanie osôb sa môe výnimoène poui aj pracovný prostriedok, ktorý nie je peciálne skontruovaný na tento úèel, ak sa v súlade s osobitnými predpismi vykonajú potrebné bezpeènostné
opatrenia a zdvíhanie sa vykonáva pod primeraným doh¾adom.
Ak sa na pracovnom prostriedku urèenom na zdvíhanie bremien nachádza osoba, na riadiacom
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mieste musí by stále prítomná obsluha. Osoba, ktorá je zdvíhaná, musí ma monos spo¾ahlivo komunikova s obsluhou. Pre prípad ohrozenia musia by k dispozícii spo¾ahlivé prostriedky na jej evakuáciu.
4.1.3. Musí sa zabezpeèi, aby zamestnanci nevstupovali pod zavesené bremeno. Výnimku tvoria prípady,
keï to charakter vykonávanej práce vyaduje.
Bremeno sa nesmie pohybova nad nechráneným pracovným priestorom, na ktorom sa zvyèajne nachádzajú zamestnanci.
Ak sa zamestnanci nachádzajú pod bremenom a prácu nemono vykona iným spôsobom, musí sa
urèi prísluný postup a musí sa zabezpeèi jeho dodriavanie.
4.1.4. Prísluenstvo pracovného prostriedku urèeného na zdvíhanie je potrebné vybra pod¾a druhu zdvíhaného bremena, upevòovacích miest, zdvíhacích lán a poveternostných podmienok, prièom je potrebné zoh¾adòova spôsob a rozmiestnenie závesov. Prísluenstvo takého pracovného prostriedku,
ak sa po pouívaní nerozoberie, musí by zrete¾ne oznaèené, aby pouívatelia boli informovaní o jeho
charakteristikách.
4.1.5. Prísluenstvo pracovného prostriedku urèeného na zdvíhanie je potrebné uloi tak, aby sa zabezpeèilo, e nebude pokodené alebo zoslabené.
4.2. Poiadavky na pouívanie pracovného prostriedku na neusmeròované zdvíhanie bremena
4.2.1. Ak sa dva alebo viaceré pracovné prostriedky pouívajú na neusmeròované zdvíhanie bremien a sú
namontované alebo zostavené v pracovnom priestore tak, e ich pracovné priestory sa prekrývajú,
musia sa vykona vhodné opatrenia, aby nenastala kolízia medzi bremenami alebo èasami týchto
pracovných prostriedkov.
4.2.2. Ak sa na neusmeròované zdvíhanie bremena pouíva mobilný pracovný prostriedok, musia sa vykona opatrenia, aby sa mobilný pracovný prostriedok nenaklonil, neprevrátil, neposunul alebo nepomykol. Dodriavanie opatrení sa musí kontrolova.
4.2.3. Ak obsluha pracovného prostriedku urèeného na neusmeròované zdvíhanie bremena nemôe pozorova celú dráhu vykonávanú bremenom priamo alebo pomocou peciálneho vybavenia poskytujúceho potrebné informácie, musí s obsluhou komunikova urèená osoba, ktorá ju usmeròuje. Musia sa
vykona organizaèné opatrenia, aby sa predilo kolíziám bremena, ktoré by mohli ohrozi zamestnanca.
4.2.4. Práca pri ruènom pripevòovaní alebo uvo¾òovaní bremena sa musí organizova, najmä zamestnancom priamo alebo nepriamo riadiacim prísluný pracovný prostriedok tak, aby zamestnanec, ktorý
pripevòuje alebo uvo¾òuje bremeno, mohol vykonáva prácu bezpeène.
4.2.5. Zdvíhacie práce sa musia starostlivo plánova, realizova a musia sa zabezpeèi vhodným dozorom
tak, aby bola zaistená bezpeènos zamestnancov.
Ak je bremeno potrebné súèasne zdvíha pomocou dvoch alebo viacerých pracovných prostriedkov
na neusmeròované zdvíhanie bremena, musí sa vypracova a uplatòova postup, ktorý zabezpeèí
dobrú koordináciu vetkých zamestnancov obsluhujúcich tieto pracovné prostriedky.
4.2.6. Ak pracovný prostriedok urèený na neusmeròované zdvíhanie bremien nemôe udra bremeno
v prípade úplného alebo èiastoèného výpadku energie, musia sa vykona primerané opatrenia, aby
neboli ohrození zamestnanci.
Bremeno zavesené vo vzduchu sa nesmie ponecha bez dozoru, ak nie je zamedzený prístup do zóny
nebezpeèenstva a bremeno nie je bezpeène zafixované.
4.2.7. Ak sa poveternostné podmienky zhoria nato¾ko, e pracovný prostriedok urèený na neusmeròované
zdvíhanie bremena, ktorý pracuje vo vo¾nom priestranstve, zaèína ohrozova zamestnanca a nie je
moné jeho bezpeèné pouívanie, musí sa zastavi práca pracovného prostriedku. Musia sa vykona
primerané ochranné opatrenia, aby sa pracovný prostriedok neprevrátil a neohrozil zamestnancov.

5. Poiadavky na pouívanie pracovného prostriedku pri doèasnej práci vo výke
5.1. Veobecné zásady
5.1.1. Ak sa pod¾a osobitného predpisu a § 3 tohto nariadenia vlády doèasná práca vo výke nemôe vykonáva bezpeène a vo vhodných ergonomických podmienkach z vhodnej plochy, musia sa vybra najvhodnejie pracovné prostriedky na zaistenie a zachovanie bezpeèných pracovných podmienok. Kolektívne ochranné opatrenia musia ma prednos pred individuálnymi ochrannými opatreniami.
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Rozmery pracovných prostriedkov musia by primerané charakteru práce, ktorá sa má vykona,
predpokladanému zaaeniu a musia umoòova bezpeèný pohyb.
Najvhodnejí pracovný prostriedok na prístup na doèasné pracoviská vo výke sa musí vybra pod¾a
frekvencie jeho pouívania, pod¾a výky, ktorá sa má dosiahnu a dåky pouívania. Vybraný pracovný prostriedok musí umoòova evakuáciu v prípade bezprostredného nebezpeèenstva. Pohyb po
prístupovom pracovnom prostriedku ktorýmko¾vek smerom z podláh, ploín alebo lávok nesmie vies
k vzniku ïalieho rizika pádu.
5.1.2. Rebríky sa môu pouíva ako pracovné stanovitia na prácu vo výke len za okolností, za ktorých
vzh¾adom na bod 5.1.1. nie je odôvodnené pouívanie iných, bezpeènejích pracovných prostriedkov
z dôvodu nízkej miery rizika a krátkeho èasu pouívania alebo takých charakteristík miesta, ktoré
zamestnávate¾ nemôe zmeni.
5.1.3. Prístup na lane a polohovacia technika sa môu pouíva len za okolností, keï z posúdenia rizika vyplýva, e daná práca sa môe vykona, a keï nie je odôvodnené pouívanie iného, bezpeènejieho pracovného prostriedku.
Na základe posúdenia rizika a v závislosti najmä od dåky trvania práce a ergonomických obmedzení
musí sa zabezpeèi sedaèka s primeraným prísluenstvom.
5.1.4. V závislosti od typu pracovného prostriedku vybraného pod¾a bodov 5.1.2. a 5.1.3. sa musia urèi
primerané opatrenia na minimalizovanie rizík pre zamestnancov pouívajúcich tieto prostriedky. Ak
je to potrebné, musí sa zabezpeèi namontovanie ochranných zariadení, aby sa predilo pádu z výky. Ochranné zariadenia musia by primerane usporiadané a dostatoène pevné, aby zabránili alebo
zastavili pád z výky, a ak je to moné, aby vylúèili zranenie zamestnancov. Kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom sa môe prerui len v miestach prístupu k rebríkom alebo ku
schoditiam.
5.1.5. Ak si vykonanie pecifickej èinnosti vyaduje, aby sa doèasne odstránilo kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom, musia sa prija úèinné náhradné bezpeènostné opatrenia. Èinnos
sa nemôe vykona, kým sa takéto opatrenia neprijmú. Ak sa daná èinnos úplne alebo doèasne dokonèí, kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom sa musí znova namontova.
5.1.6. Doèasná práca vo výke sa môe vykonáva len vtedy, keï poveternostné podmienky neohrozujú bezpeènos a zdravie zamestnancov.
5.2. Osobitné poiadavky na pouívanie rebríkov
5.2.1. Rebríky musia by umiestnené tak, aby sa zabezpeèila ich stabilita poèas pouívania. Prenosné rebríky musia by postavené na stabilnom, pevnom, nepohyblivom podklade primeranej ve¾kosti tak, aby
prieèky rebríka boli vodorovné.
Závesné rebríky okrem lanových rebríkov musia by pripevnené bezpeèným spôsobom tak, aby sa zamedzilo ich posunutiu a rozkolísaniu.
5.2.2. Poèas pouívania prenosných rebríkov sa musí zamedzi pomyknutiu pätiek tým, e sa postrannice
zaistia na ich dolných alebo horných koncoch alebo v ich blízkosti akýmko¾vek protimykovým prostriedkom alebo akýmko¾vek iným zabezpeèením s rovnakým úèinkom. Rebríky pouívané na prístup musia by také dlhé, aby dostatoène presahovali prístupovú ploinu, ak sa neprijali iné opatrenia na zabezpeèenie ich pevného zachytenia. Skladacie rebríky a výsuvné rebríky sa musia pouíva
tak, aby sa zabránilo pohybu jednotlivých èastí. Mobilné rebríky sa musia zabezpeèi proti pohybu
skôr, ako na ne zamestnanec vystúpi.
5.2.3. Rebríky sa musia pouíva tak, aby zamestnanci mohli kedyko¾vek bezpeène stá a bezpeène sa dra. Ak sa má po rebríku nosi náklad, nesmie to bráni bezpeènému pridriavaniu sa rukami.
5.3. Osobitné poiadavky na pouívanie leenia
5.3.1. Ak nie je k dispozícii statický výpoèet pre vybrané leenie alebo ak tento výpoèet neobsahuje zamý¾ané kontrukèné úpravy, musia sa vypracova výpoèty pevnosti a stability, ak nie je leenie zmontované v súlade so veobecne uznávaným normovaným usporiadaním.
5.3.2. V závislosti od zloitosti zvoleného leenia plán montáe, pouívania a demontáe, ktorý môe by vo
forme tandardného plánu doplneného o náleitosti súvisiace s osobitnými podrobnosami tohto leenia, musí vypracova kompetentná osoba.
5.3.3. Pomyknutiu oporných èastí leenia sa musí predchádza tým, e sa pripevnia k nosnej ploche alebo
sa zabezpeèia protimykovým prostriedkom alebo akýmko¾vek iným prostriedkom s rovnakým úèinkom a zaaená plocha musí ma dostatoènú nosnos. Musí by zabezpeèená stabilita leenia. Ná-
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hodnému pohybu pojazdného leenia poèas práce vo výke sa musí predchádza vhodným zabezpeèením.
5.3.4. Rozmery, tvar a usporiadanie podlahy leenia musia by primerané povahe práce, ktorá sa má vykona, musia vyhovova predpokladanému zaaeniu a umoòova bezpeènú prácu a pohyb. Podlahy
leenia sa musia montova tak, aby sa ich èasti pri benom pouívaní neposúvali. Medzi èasami podlahy a zvislým kolektívnym ochranným zariadením na zabránenie pádu nesmú by nijaké nebezpeèné medzery.
5.3.5. Ak urèité èasti leenia nie sú pripravené na pouívanie, napríklad poèas montáe, demontáe alebo
úprav, musia sa zabezpeèi bezpeènostným a zdravotným oznaèením a by primerane fyzicky ohranièené, aby sa zabránilo vstupu do nebezpeèného priestoru.
5.3.6. Leenie sa môe montova, demontova alebo podstatne upravova len pod doh¾adom kompetentnej
osoby a túto èinnos môe vykonáva len odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý absolvoval pecializované kolenie na predpokladané èinnosti so zrete¾om na osobitné nebezpeèenstvá pod¾a § 8, zamerané najmä na
a) pochopenie plánu na montá, demontá alebo úpravu daného leenia,
b) bezpeènos poèas montáe, demontáe alebo úpravy daného leenia,
c) opatrenia na predchádzanie riziku pádu osôb alebo predmetov,
d) bezpeènostné opatrenia v prípade zmeny poveternostných podmienok, ktoré by mohli nepriaznivo
ovplyvni bezpeènos daného leenia,
e) prípustné zaaenie,
f) akéko¾vek iné riziká vyplývajúce z èinností pri montái, demontái alebo úprave leenia.
Zodpovedná osoba a zamestnanci, ktorých sa to týka, musia ma k dispozícii plán montáe a demontáe pod¾a bodu 5.3.2. vrátane ïalích pokynov, ktoré môe plán obsahova.
5.4. Osobitné poiadavky na pouívanie prístupu po lane a polohovacích techník
Pouívanie prístupu po lane a polohovacích techník musí by v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
a) systém sa musí sklada najmenej z dvoch samostatne ukotvených lán, prièom jedno slúi na výstup, zostup a podporu (pracovné lano) a druhé ako zabezpeèovací prostriedok (bezpeènostné lano),
b) zamestnanec musí dosta a pouíva vhodný bezpeènostný výstroj, prostredníctvom ktorého musí by
spojený s bezpeènostným lanom,
c) pracovné lano musí by vybavené bezpeènostnými prostriedkami na výstup a zostup a samouzamykacím
systémom, aby sa predilo pádu pouívate¾a, ak by stratil kontrolu nad svojím pohybom; bezpeènostné
lano musí by vybavené pohyblivým zachytávacím systémom na predchádzanie pádom, ktorý sa prispôsobuje pohybu pouívate¾a,
d) nástroje a ostatné prísluenstvo, ktoré má zamestnanec pouíva, musia by pripevnené na bezpeènostný výstroj alebo sedadlo, alebo na iné vhodné prostriedky,
e) práca musí by vhodne naplánovaná a je potrebné zabezpeèi dozor, aby sa zamestnancovi mohla v prípade potreby poskytnú okamitá pomoc,
f) zamestnanec, ktorého sa to týka, musí by odborne a preukázate¾ne vykolený na predpokladané èinnosti pod¾a § 8, najmä na záchranné postupy.
Za výnimoèných okolností, ak by so zrete¾om na posúdenie rizík pouívanie druhého lana malo za následok,
e práca by bola nebezpeènejia, môe sa povoli pouívanie jedného lana za predpokladu, e sa prijali vhodné opatrenia na zaistenie bezpeènosti v súlade s poiadavkami pod¾a osobitných predpisov.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 392/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia
pri pouívaní pracovných zariadení pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1
smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv.1) v znení Smernice Rady 95/63/ES z 5. decembra
1995, ktorou sa mení a dopåòa smernica 89/655/EHS o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia pri pouívaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle èlánku 16
ods. 1 smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv.2) a v znení Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2001/45/ES z 27. júna 2001, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 89/655/EHS o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia pri pouívaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv.4).
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393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci vo výbunom prostredí

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci vo výbunom prostredí.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje
a) na priestory na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
b) na zariadenia na spa¾ovanie plynných palív,
c) na výrobu, manipuláciu, pouitie, skladovanie a dopravu výbunín a chemicky nestálych látok,
d) na banskú èinnos a dobývanie loísk nevyhradených nerastov,
e) na pouívanie dopravných prostriedkov v cestnej doprave, doprave na dráhach, vnútrozemskej plavbe,
námornej plavbe a leteckej doprave okrem dopravných prostriedkov urèených na pouívanie vo výbunom prostredí.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) výbuným prostredím prostredie, v ktorom mono
predpoklada výbunú atmosféru,1)
b) hor¾avou látkou látka vo forme plynu, pary, hmly
alebo prachu, ktorá v zmesi so vzduchom môe vytvori výbunú atmosféru, ak analýza jej vlastností
nepreukáe opak,
c) výbuchom prudká oxidaèná alebo rozkladná reakcia vyvolávajúca zvýenie teploty, tlaku alebo oboch súèasne,
d) benou prevádzkou stav, v ktorom zariadenie pracuje v rozsahu kontrukèných parametrov.
§3
Prevencia a ochrana pred výbuchom
(1) Zamestnávate¾ je povinný vykonáva prevenciu
a ochranu pred výbuchom technickými a organizaèný1

mi opatreniami primeranými povahe práce, ktoré
zabránia vytvoreniu výbunej atmosféry, alebo ak to
povaha práce neumoòuje, iniciácii výbunej atmosféry a zmiernia úèinky výbuchu tak, aby sa zaistila bezpeènos a ochrana zdravia pri práci.
(2) Preventívne a ochranné opatrenia pod¾a odseku 1
zamestnávate¾ navzájom kombinuje, a ak je to potrebné, dopåòa ich inými opatreniami, ktorými zabráni íreniu výbuchu.
(3) Zamestnávate¾ je povinný prehodnocova prijaté
preventívne a ochranné opatrenia pred výbuchom pod¾a odsekov 1 a 2 pravidelne v intervaloch ním urèených a bezodkladne pri kadej zmene významnej z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
§4
Posudzovanie rizika výbuchu
(1) Zamestnávate¾ je povinný posudzova riziko výbuchu vyplývajúce z výbunej atmosféry so zrete¾om
najmä
a) na pravdepodobnos výskytu výbunej atmosféry
a jej trvanie,
b) na pravdepodobnos výskytu zdrojov iniciácie vrátane moných výbojov statickej elektriny a na pravdepodobnos, e sú aktívne a úèinné,
c) na pouívané pracovné prostriedky vrátane intalácie, látky, technologické procesy, pracovné postupy
a ich moné vzájomné pôsobenie,
d) na rozsah predpokladaných úèinkov výbuchu.
(2) Riziko výbuchu sa musí posudzova komplexne
so zrete¾om na vetky okolnosti týkajúce sa práce.
(3) Pri posudzovaní rizika výbuchu sa musia zoh¾adni aj priestory, ktoré sú alebo môu by otvormi prepojené s priestormi, v ktorých sa môe vyskytnú výbuná
atmosféra.
§5
Veobecné povinnosti
(1) Zamestnávate¾ je povinný po vykonaní opatrení
pod¾a § 3 a posúdení rizika výbuchu pod¾a § 4
a) klasifikova priestory s výbuným prostredím pod¾a
prílohy è. 1,

) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov urèených na pouitie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu.
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b) zabezpeèi v priestoroch klasifikovaných pod¾a písmena a) plnenie poiadaviek pod¾a prílohy è. 2,
c) oznaèi miesta vstupu do priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu výstranou znaèkou pod¾a prílohy
è. 3,
d) zabezpeèi vypracovanie písomného dokumentu
o ochrane pred výbuchom a aktualizova ho pod¾a
§ 7.
(2) Zamestnávate¾ je povinný prija osobitné opatrenia pod¾a prílohy è. 4, ktorými v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu zabezpeèí, aby
a) v takých pracovných podmienkach nebola ohrozená
bezpeènos a zdravie zamestnancov a iných osôb,
b) poèas prítomnosti zamestnancov a iných osôb sa
vhodnými technickými prostriedkami trvale monitorovala výbuná atmosféra v súlade s posúdením rizika výbuchu.
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f) koordinácia pod¾a § 6 a ustanovenie jej cie¾ov, ako aj
opatrení a postupov na jej uskutoèòovanie.
(2) Písomný dokument o ochrane pred výbuchom sa
musí vypracova pred prvým zaèatím práce a musí sa
aktualizova vdy, ak sa na pracovisku, pracovných
prostriedkoch alebo v organizácii práce uskutoènia
významné zmeny, napríklad rozírenie pracoviska,
úprava alebo pouívanie iných pracovných prostriedkov alebo iné zmeny, ktoré majú vplyv na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(3) Pri vypracúvaní písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom môu by pouité dokumenty vypracované pod¾a osobitných predpisov.3)
§8
Prechodné ustanovenie

Zamestnávate¾ zodpovedný za pracovisko, na ktorom
vykonávajú práce zamestnanci viacerých zamestnávate¾ov alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikate¾mi a nie
sú zamestnávate¾mi, je povinný koordinova zabezpeèenie vetkých opatrení na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci najmä ustanovených v písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom.

Pracovné prostriedky v priestoroch s výbuným prostredím, ktoré sa pouívali alebo boli u zamestnávate¾a
k dispozícii pred 30. júnom 2003, nemusia spåòa minimálne poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci vo výbunom prostredí pod¾a prílohy
è. 2 èasti B, ak osobitné predpisy neustanovujú prísnejie poiadavky na tieto pracovné prostriedky; pri
kadej úprave, rozírení alebo rekontrukcii pracoviska s výbuným prostredím je zamestnávate¾ povinný
zabezpeèi, aby pracovné prostriedky boli v súlade
s týmto nariadením vlády.

§7

Závereèné ustanovenia

§6
Koordinácia

Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
(1) V písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom sa musia zoh¾adni výsledky posudzovania rizika
výbuchu pod¾a § 4. Písomným dokumentom o ochrane
pred výbuchom sa preukazuje najmä
a) vykonanie identifikácie nebezpeèenstiev, ohrození
a posudzovanie rizika výbuchu,
b) prijatie preventívnych a ochranných opatrení,
c) klasifikácia priestorov s výbuným prostredím pod¾a prílohy è. 1,
d) urèenie priestorov a zariadení, pri ktorých sa budú
uplatòova poiadavky pod¾a prílohy è. 2,
e) navrhnutie, uvedenie do prevádzky, pouívanie
a udriavanie pracovísk, pracovných prostriedkov
vrátane intalácie a výstraných zariadení v súlade
s osobitnými predpismi,2)

§9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 5.
§ 10
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 493/2002 Z. z. o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vo výbunom prostredí.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

2

) Napríklad § 9 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 117/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 296/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri pouívaní pracovných prostriedkov.
3
) § 9 zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 277/2005 Z. z.
§ 4 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 393/2006 Z. z.

KLASIFIKÁCIA PRIESTOROV S VÝBUNÝM PROSTREDÍM

1.

Klasifikácia priestorov
Zamestnávate¾ je povinný na základe výsledkov posudzovania rizika výbuchu pod¾a § 4 klasifikova priestory
s výbuným prostredím na priestory s nebezpeèenstvom výbuchu a priestory bez nebezpeèenstva výbuchu.

1.1 Priestor s nebezpeèenstvom výbuchu je priestor, v ktorom sa výbuná atmosféra môe vyskytnú v mnostve vyadujúcom opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov.
1.2 Priestor bez nebezpeèenstva výbuchu je priestor, v ktorom sa nepredpokladá výskyt výbunej atmosféry v mnostve vyadujúcom opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov.

2.

Klasifikácia priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu
Priestory s nebezpeèenstvom výbuchu musí zamestnávate¾ klasifikova do zón na základe frekvencie a trvania
výskytu výbunej atmosféry.

2.1 Priestory s výskytom výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so
vzduchom musí zamestnávate¾ klasifikova do nasledujúcich zón.
2.1.1 Zóna 0
Priestor, v ktorom výbuná atmosféra zloená zo zmesi hor¾avých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so
vzduchom sa vyskytuje nepretrite, dlhý èas alebo èasto.
2.1.2 Zóna 1
Priestor, v ktorom výskyt výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avých látok vo forme plynu, pary alebo
hmly so vzduchom je v benej prevádzke pravdepodobný iba príleitostne.
2.1.3 Zóna 2
Priestor, v ktorom výskyt výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avých látok vo forme plynu, pary alebo
hmly so vzduchom je nepravdepodobný v benej prevádzke, a ak sa vyskytne, tak trvá len krátky èas.
2.2 Priestory s výskytom výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avého prachu so vzduchom vo forme oblaku musí
zamestnávate¾ klasifikova do nasledujúcich zón.
2.2.1 Zóna 20
Priestor, v ktorom výbuná atmosféra zloená zo zmesi hor¾avého prachu so vzduchom vo forme oblaku sa
vyskytuje nepretrite, dlhý èas alebo èasto.
2.2.2 Zóna 21
Priestor, v ktorom výskyt výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avého prachu so vzduchom vo forme
oblaku je v benej prevádzke pravdepodobný iba príleitostne.
2.2.3 Zóna 22
Priestor, v ktorom výskyt výbunej atmosféry zloenej zo zmesi hor¾avého prachu so vzduchom vo forme
oblaku je v benej prevádzke nepravdepodobný, a ak sa vyskytne, tak trvá len krátky èas.
2.3 Vrstva, nános a hromada hor¾avého prachu sa povaujú za zdroj výbunej atmosféry rovnako ako iné zdroje.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 393/2006 Z. z.

A.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VO VÝBUNOM PROSTREDÍ

1.

Veobecne
Zamestnávate¾ je povinný uplatòova ustanovenia tejto prílohy
a) v priestoroch klasifikovaných pod¾a prílohy è. 1 ako priestory s nebezpeèenstvom výbuchu, ak to vyadujú
vlastnosti pracoviska, pracovného miesta, zariadenia, pouívaných látok alebo nebezpeèenstva vyplývajúceho z práce, vo vzahu k výbunej atmosfére,
b) na zariadenie v priestore bez nebezpeèenstva výbuchu, ktoré zaisuje alebo pomáha zaisti bezpeènú èinnos zariadenia umiestneného v priestore s nebezpeèenstvom výbuchu.

2.

Organizaèné opatrenia

2.1

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia
pri práci

2.1.1 Zamestnávate¾ je povinný oboznámi o monom ohrození, o prevencii a o ochrane pred výbuchom tých zamestnancov, ktorí pracujú vo výbunom prostredí, a prísluných zástupcov zamestnancov pre bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci.
2.1.2 Zamestnávate¾ je povinný zamestnancov, ktorí pracujú vo výbunom prostredí, oboznámi s dokumentom
o ochrane pred výbuchom, s prevádzkovým poriadkom a s obsluhou zariadení a ochranných systémov.
2.1.3 Pred poverením na obsluhu zariadení a ochranných systémov je zamestnávate¾ povinný overi teoretické
a praktické vedomosti zamestnancov týkajúce sa obsluhy tých zariadení a ochranných systémov.
2.2

Prevádzkový poriadok, pokyny a povolenie na prácu

2.2.1 Zamestnávate¾ je povinný vyda prevádzkový poriadok a písomné pokyny na prácu v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sa pri práci musia dodriava. Prevádzkový poriadok musí obsahova
a) karty bezpeènostných údajov alebo inú struènú charakteristiku pouívaných a prítomných látok, ktoré
predstavujú riziko výbuchu,
b) charakteristiku miest, ktoré predstavujú riziko výbuchu,
c) pokyny na obsluhu zariadenia, spôsob nastavenia, kontroly a preskúania ochranných, regulaèných, meracích a signalizaèných systémov,
d) opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred poiarmi pri uvádzaní zariadenia do prevádzky alebo pri jeho odstavovaní z prevádzky,
e) spôsob vykonávania èistiacich prác,
f) rozsah a intervaly vykonávania kontrol, odborných prehliadok a odborných skúok, opakovaných úradných
skúok a iných skúok,
g) intervaly, rozsah a spôsob zisovania výskytu hor¾avej látky vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu,
h) opatrenia pri vzniku výbunej atmosféry alebo nebezpeèenstva výbuchu vrátane spôsobu opustenia pracoviska, poskytnutia prvej pomoci a opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu,
i) zoznam prác, pri ktorých je potrebné povolenie na prácu,
j) zoznam zamestnancov poverených na vydávanie povolenia na prácu pod¾a písmena i).
2.2.2 Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi systém vydávania povolení na prácu na vykonávanie prác, ktoré môu
vyvola nebezpeèenstvo výbuchu alebo ktoré môu spolu s inou prácou vyvola nebezpeèenstvo výbuchu. Povolenie na prácu vydá pred zaèatím práce zamestnanec poverený zamestnávate¾om.
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2.2.3 Povolenie na prácu pod¾a bodu 2.2.2 musí obsahova
a) meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za vykonanie práce,
b) meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za dozor nad vykonaním práce,
c) oznaèenie pracoviska, zoznam èlenov pracovnej skupiny, ktorí budú vykonáva prácu, druh práce a dobu
platnosti povolenia na prácu,
d) spôsob dozoru a zabezpeèenia zamestnancov a pracoviska ochrannými a záchrannými opatreniami poèas
vykonávania prác a po ich dokonèení,
e) upozornenie na moné ohrozenie,
f) preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred poiarmi a výbuchmi.
2.2.4 Zamestnanci uvedení v povolení na prácu musia by preukázate¾ne oboznámení s obsahom povolenia na prácu a s výstranými signálmi oznamujúcimi moné ohrozenie výbuchom.
3.

Ochranné opatrenia

3.1

Únik alebo uvo¾nenie hor¾avého plynu, pary, hmly alebo hor¾avého prachu, ktorý môe spôsobi výbuch, musí
sa vhodným spôsobom usmerni, odvies do bezpeèného priestoru, v ktorom neohrozí bezpeènos a zdravie
zamestnancov, a ak to nie je moné, bezpeène uzatvori alebo zabezpeèi iným vhodným spôsobom.

3.2

Ak výbuná atmosféra obsahuje viac druhov hor¾avého plynu, pary, hmly alebo prachu, ochranné opatrenia
musia zodpoveda najväèiemu monému riziku.

3.3

Pri prevencii iniciácie výbunej atmosféry pod¾a § 3 ods. 1 sa musí zoh¾adni prítomnos moných zdrojov iniciácie výbunej atmosféry vrátane elektrostatických výbojov, ak zamestnanci alebo pracovné prostredie sú
zdrojmi alebo nosièmi elektrostatického náboja.

3.3.1 Zamestnávate¾ je povinný poskytova zamestnancom pod¾a osobitného predpisu ochranný odev a obuv, ktorých materiály nespôsobujú elektrostatické výboje schopné iniciova výbunú atmosféru.
3.4

Prevádzka, zariadenie, ochranný systém a intalácia môu by uvedené do chodu, ak dokument o ochrane
pred výbuchom preukáe, e ich pouívanie vo výbunej atmosfére bude bezpeèné.
Táto poiadavka sa vzahuje aj na pracovné prostriedky a súvisiace intalácie, napríklad potrubné rozvody, pásové dopravníky, vzduchotechnické rozvody, ktoré nie sú zariadeniami alebo ochrannými systémami pod¾a
osobitného predpisu, ale ich zabudovanie a pouitie na pracovisku môu iniciova výbunú atmosféru.

3.4.1 Zamestnávate¾ je povinný vykona vhodné opatrenia, aby zabránil vzájomnej zámene intalácií.
3.5

Pracovisko, pracovné prostriedky a intalácie prístupné zamestnancom musia by projektované, kontruované, umiestòované, montované, udriavané a pouívané tak, aby sa vylúèilo alebo obmedzilo nebezpeèenstvo výbuchu. V prípade vzniku výbuchu sa musí obmedzi jeho írenie na pracovisku alebo v pracovných
prostriedkoch a musia sa prija vhodné opatrenia na zniovanie rizika vyplývajúceho z fyzikálnych úèinkov výbuchu.

3.6

Zamestnanci musia by upozornení svetelným signálom, akustickým signálom, prípadne ich kombináciou,
aby opustili pracovisko skôr, ako budú ohrození výbuchom.

3.7

Zamestnanci musia ma monos urýchlene a bezpeène opusti priestor ohrozený výbuchom únikovými cestami tak, ako to uvádza písomný dokument o ochrane pred výbuchom. Únikové cesty sa musia na tieto úèely
trvalo udriava.

3.8

Pred uvedením pracoviska do prevádzky je zamestnávate¾ povinný overi aj zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci z h¾adiska výbuchu.

3.9

Ak posudzovanie rizika výbuchu pod¾a § 4 preukáe, e
a) sa zvýi riziko výbuchu v dôsledku výpadku energie, musí sa bezpeènos a funkènos zariadení a ochranných systémov, ak je to potrebné, zabezpeèi núdzovým zdrojom energie nezávislým od hlavného zdroja
energie,
b) vypnutím zariadení a ochranných systémov zaèlenených do automatického procesu pri ich odchýlení od
bených prevádzkových podmienok sa nezníi stupeò bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, majú sa, ak je
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to potrebné, vypnú ruèným ovládaním; ruèné vypnutie môe vykona len zamestnanec urèený zamestnávate¾om,
c) je potrebné nahromadenú energiu pri núdzovom vypnutí èo najrýchlejie a najbezpeènejie rozptýli alebo
izolova, musí sa tak vykona, aby nebola zdrojom ohrozenia.

B.

POIADAVKY NA VÝBER ZARIADENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMOV

1.

Zariadenie a ochranné systémy pre vetky priestory s výbuným prostredím sa vyberajú na základe kategórií
pod¾a osobitného predpisu, ak v písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom, ktorý zoh¾adòuje posúdenie
rizika výbuchu, nie je uvedené inak.

2.

V zónach klasifikovaných pod¾a prílohy è. 2 sa musia poui kategórie zariadení tak, aby vyhovovali pri
výskyte plynu, pary, hmly alebo prachu takto:
a) v zóne 0 alebo zóne 20 zariadenie kategórie 1,
b) v zóne 1 alebo zóne 21 zariadenie kategórie 1 alebo 2,
c) v zóne 2 alebo zóne 22 zariadenie kategórie 1, 2 alebo 3.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 393/2006 Z. z.

VÝSTRANÁ ZNAÈKA NA OZNAÈENIE PRIESTORU S NEBEZPEÈENSTVOM VÝBUCHU

Hlavné znaky:
 trojuholníkový tvar,
 èierne písmená na ltom pozadí s èiernym okrajom, prièom ltá farba musí zabera najmenej 50 % plochy znaèky.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 393/2006 Z. z.

OSOBITNÉ OPATRENIA PRE PRIESTORY S NEBEZPEÈENSTVOM VÝBUCHU

Osobitnými opatreniami sú najmä nasledujúce opatrenia.
1. Pri práci nepouíva látky, pracovné prostriedky, ktoré by mohli iniciova výbunú atmosféru.
2. Povrchová teplota pracovných prostriedkov vrátane intalácií a ochranných systémov nesmie prekroèi prípustnú teplotu v závislosti od minimálnej teploty vznietenia prítomnej hor¾avej látky.
3. Ak nebezpeèenstvo výbuchu nie je odstránené, je potrebné
a) zastavi prácu a nariadi zamestnancom opusti priestor pri zvýení koncentrácie hor¾avých látok nad 25 %
dolnej medze výbunosti,
b) zakáza vstup do priestoru, v ktorom koncentrácia hor¾avých látok presahuje 50 % dolnej medze výbunosti.
4. Zabezpeèi dozor pri práci vykonávanej na základe povolenia na prácu pod¾a prílohy è. 2 bodu 2.2.2 zodpovedným zamestnancom, ktorý je oboznámený so správnym a bezpeèným spôsobom vykonávania práce a pri vzniku
ohrozenia je spôsobilý vykonáva urèené opatrenia a kontrolu pouívania správneho a bezpeèného spôsobu vykonávania práce.
5. Povoli zamestnancovi
a) vstup do priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu a po urèení objemového mnostva kyslíka,
b) prácu v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu, pri ktorej sa pouívajú pracovné prostriedky, ktoré môu
iniciova výbunú atmosféru, a po zistení látok tvoriacich výbunú atmosféru a monitorova vlastnosti prostredia po celý èas trvania prác.
6. Tepelnú energiu, ktorá vzniká pri práci, vhodne odvádza, aby neiniciovala výbunú atmosféru.
7. Pred vstupom zamestnanca do priestoru s nebezpeèenstvom výbuchu, v ktorom koncentrácia hor¾avých látok
prekraèuje najvyie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom, zamestnávate¾ ho o tom prekroèení
musí oboznámi a vybavi najmä vhodnou ochranou dýchacích ciest, záchrannými prostriedkami, napríklad záchranným pásom so závesom v tyle a lanom, ktoré musí by upevnené na bezpeènom mieste. Zamestnanca musí
poèas pobytu v tomto priestore zabezpeèova ïalí zamestnanec.
8. Vybavi pracovisko vhodnou zabezpeèovacou, záchrannou a oivovacou technikou, poiarnotechnickými zariadeniami, vecnými prostriedkami a prostriedkami prvej pomoci.
9. Povinnos zamestnávate¾a zabezpeèi praktický výcvik zamestnanca pred jeho zaradením na prácu
a) v pouívaní izolaèných dýchacích prístrojov, ak ich pri práci má pouíva,
b) na vykonávanie èinností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a na vykonávanie opatrení na
zníenie nepriaznivých úèinkov výbuchu.
Rozsah a spôsob výcviku, ktorý sa opakuje najmenej raz za rok, urèí zamestnávate¾.
10. Povinnos zamestnanca pouíva izolaèný dýchací prístroj, ak v ovzduí v priestore s nebezpeèenstvom výbuchu nie je zabezpeèené najmenej 19 % objemového mnostva kyslíka.
11. Nevetra kyslíkom priestor, v ktorom sa nachádza hor¾avá látka, ktorá môe spôsobi výbuch.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 393/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/92/ES zo 16. decembra 1999 o minimálnych poiadavkách na
zlepenie bezpeènosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbuným prostredím (15. samostatná
smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3).
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