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Zbierka zákonov è. 395/2006

Èiastka 142

395
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie
osobných ochranných 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
Základné ustanovenie
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na poskytovanie a pouívanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov potrebných na
ochranu ivota a zdravia zamestnancov pri práci.
(2) Osobným ochranným pracovným prostriedkom je
kadý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí,
drí alebo inak pouíva vrátane jeho doplnkov a prísluenstva, ak je urèený na ochranu bezpeènosti a zdravia
zamestnanca. Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v prílohe è. 1 a zoznam
nebezpeèenstiev je uvedený v prílohe è. 2. Osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami alebo nebezpeèenstvami môu by aj iné osobné ochranné pracovné
prostriedky a nebezpeèenstvá, ako sú uvedené v prílohách è. 1 a 2, ak ich urèil zamestnávate¾ pod¾a § 4 a sú
v súlade s týmto nariadením vlády.
(3) Osobným ochranným pracovným prostriedkom
pod¾a odseku 2 nie je
a) bený pracovný odev, uniforma a obuv,
b) prostriedok, ktorým záchranné zloky1) poskytujú
pomoc,
c) prostriedok pouívaný pri cestnej doprave,2)
d) portový výstroj,
e) prostriedok na sebaobranu a na odstraovanie.
§2
Poskytovanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov
(1) Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávate¾ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpeèenstvo
1

nemono vylúèi ani obmedzi technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani
metódami a formami organizácie práce.
(2) Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné
ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe
è. 3. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné
pracovné prostriedky, môe by aj iná práca, ako je
uvedená v prílohe è. 3, ak nebezpeèenstvo nemono
vylúèi ani obmedzi spôsobom ustanoveným v odseku 1.
(3) Ak viaceré nebezpeèenstvá vyadujú, aby zamestnanec pouíval súèasne viac osobných ochranných
pracovných prostriedkov, zamestnávate¾ je povinný
poskytnú zamestnancovi osobné ochranné pracovné
prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinova a zabezpeèia úèinnú ochranu pred týmito nebezpeèenstvami.
(4) Zamestnávate¾ musí poskytnú zamestnancovi
osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spåòa
poiadavky pod¾a osobitných predpisov.3)
(5) Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávate¾ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí,
v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu
opotrebovaniu alebo mimoriadnemu zneèisteniu, ak sa
stanú nepouite¾né za èas kratí ako es mesiacov.
§3
Poiadavky na poskytovaný
osobný ochranný pracovný prostriedok
(1) Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávate¾ poskytuje zamestnancovi, musí
a) zabezpeèova úèinnú ochranu pred existujúcimi nebezpeèenstvami a predvídate¾nými nebezpeèenstvami a sám nesmie zvyova riziko,
b) zodpoveda existujúcim a predvídate¾ným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
c) vyhovova ergonomickým poiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom

) Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad zákon 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, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 323/2002 Z. z.
2
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prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný
ochranný pracovný prostriedok umoòuje,
d) by zdravotne nekodný.
(2) Zoznam ïalích kritérií na výber osobného
ochranného pracovného prostriedku, ktoré zamestnávate¾ pri výbere zoh¾adòuje, je uvedený v prílohe è. 4.
Ak je to potrebné na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, zamestnávate¾ môe vybera osobný
ochranný pracovný prostriedok aj pod¾a ïalích kritérií.
(3) Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade pouíva jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok pouívalo viac zamestnancov, zamestnávate¾ je
povinný vykona prísluné opatrenia, aby
a) nebola ohrozená bezpeènos a zdravie zamestnancov,
b) osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vdy v prípade potreby.
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§5
Zoznam poskytovaných osobných ochranných
pracovných prostriedkov
(1) Zamestnávate¾ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky pod¾a svojho zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
(ïalej len zoznam) vypracovanom na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpeèenstiev pod¾a § 4. V zozname zamestnávate¾ pecifikuje konkrétne typy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré
poskytuje pri jednotlivých prácach.
(2) Zamestnávate¾ v zozname upraví aj osobitný reim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú urèené na ochranu pred
zvlátnymi nebezpeèenstvami, napríklad pred rádioaktívnymi látkami, karcinogénnymi látkami alebo
na ochranu pred infekciou.

§4

(3) Zamestnávate¾ je povinný prehodnoti zoznam
vdy po posúdení vhodnosti poskytovaných osobných
ochranných pracovných prostriedkov pod¾a § 4 ods. 2

Posudzovanie vhodnosti
osobných ochranných pracovných prostriedkov

§6

(1) Pred výberom osobného ochranného pracovného
prostriedku pri posudzovaní rizika a hodnotení nebezpeèenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia je zamestnávate¾ povinný
a) analyzova nebezpeèenstvá a urèi tie, ktoré
1. nemono vylúèi ani obmedzi spôsobom pod¾a
§ 2 ods. 1 a
2. môu ohrozi ivot alebo zdravie zamestnanca,
b) charakterizova vlastnosti, ktoré musí ma osobný
ochranný pracovný prostriedok, aby bol úèinný pred
nebezpeèenstvami urèenými pod¾a písmena a); ako
aj charakterizova nebezpeèenstvá, ktoré môu vyplynú z pouívania osobného ochranného pracovného prostriedku,
c) hodnoti, èi osobný ochranný pracovný prostriedok,
ktorý zamý¾a poskytova zamestnancom, zodpovedá vlastnostiam pod¾a písmena b) a spåòa poiadavky uvedené v § 2 ods. 3 a 4 a § 3 ods. 1.
(2) Zamestnávate¾ posudzuje riziko, hodnotí nebezpeèenstvá a posudzuje vhodnos poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov vdy, ak
a) sa zmenia nebezpeèenstvá najmä v dôsledku zmeny
technológie alebo organizácie práce, alebo zmeny
pracovných podmienok,
b) sú dostupné úèinnejie technické prostriedky
a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúèenie alebo
obmedzenie nebezpeèenstiev alebo
c) sú dostupné úèinnejie osobné ochranné pracovné
prostriedky.

Pouívanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov
(1) Zamestnávate¾ je povinný na základe závanosti
nebezpeèenstva a dåky jeho pôsobenia, charakteru
práce a pracoviska, vlastností a úèinnosti prísluného
osobného ochranného pracovného prostriedku urèi
podmienky pouívania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu pouívania.
(2) Zamestnávate¾ je povinný zamestnanca zrozumite¾ne oboznámi s nebezpeèenstvami, pred ktorými ho
pouívanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a pouèi ho o správnom
pouívaní tohto osobného ochranného pracovného
prostriedku a pod¾a potreby mu poskytnú aj praktický
výcvik.
(3) Zamestnávate¾ je povinný sprístupni zamestnancom tie informácie o kadom type osobného
ochranného pracovného prostriedku pouívanom u zamestnávate¾a, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho
pouívanie.
(4) Zamestnanec je povinný pouíva poskytnutý
osobný ochranný pracovný prostriedok len urèeným
spôsobom, na urèené úèely, po celý èas trvania nebezpeèenstva a v súlade s pokynmi na pouívanie pod¾a
odseku 2.
(5) Zamestnávate¾ zabezpeèuje udriavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä èistením, opravou a výmenou.
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è. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Závereèné ustanovenia
§7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 5.
§8
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky

§9
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. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV
Osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä
1. NA OCHRANU HLAVY
1.1. Ochranné prilby, napríklad proti úderu, nárazu, roztavenému kovu, dielektrické, na pouitie v baníctve,
strojárstve, hutníctve, lesníctve, energetike, stavebníctve, pri zdolávaní poiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a ivelných pohromách.
1.2. Ochranné pokrývky hlavy, èiapky so títom a bez títu, vystuené èiapky proti udretiu, baretky, atky, sieky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s èasou na ochranu krku, vyrobené z textilu, sieoviny, impregnované, urèené proti skalpovaniu a iným podobným nebezpeèenstvám.

2. NA OCHRANU SLUCHU
2.1. Zátkové chránièe sluchu a podobné prostriedky.
2.2. Slúchadlové chránièe sluchu.
2.3. Protihlukové prilby do extrémne hluèného prostredia.
2.4. Chránièe sluchu s prijímaèom na nízkofrekvenènú indukènú sluèku.
2.5. Chránièe sluchu s interkomunikaèným zariadením na dorozumievanie.
2.6. Slúchadlové chránièe sluchu, ktoré mono upevni na prilbu.

3. NA OCHRANU ZRAKU A TVÁRE
3.1. Ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám, napríklad proti mechanickým vplyvom, proti
röntgenovému iareniu, laserovému iareniu, ultrafialovému iareniu, infraèervenému iareniu, proti
oslneniu, vode.
3.2. títy na ochranu tváre.
3.3. Kukly.
3.4. Zváraèské kukly, títy a okuliare.
3.5. Masky a prilby urèené na zváranie oblúkom, drané rukami, uchytené na hlave pomocou pásky alebo ktoré
mono upevni na ochrannú prilbu.

4. NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV
4.1. Ochranné rúka.
4.2. Náustky s malými priemyselnými filtrami.
4.3. Respirátory proti organickým parám, toxickému prachu a dymu, aerosólom.
4.4. Filtre proti prachu, rádioaktívnemu prachu.
4.5. Masky s filtrami, napríklad proti organickým parám a plynom, kyslièníku uho¾natému, aerosólom, kyslým
plynom.
4.6. Izolaèné dýchacie prístroje kyslíkové alebo vzduchové, ktoré sú prenosné, dia¾kové.
4.7. Potápaèské vybavenie.
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5. NA OCHRANU HORNÝCH KONÈATÍN
5.1. Ochranné rukavice (palcové, trojprstové alebo päprstové) na prácu so strojovým zariadením, s ruèným náradím a nástrojmi, na manipuláciu s materiálmi proti bodnutiu, porezaniu, vymyknutiu, vibráciám, na
ochranu pred chemickými látkami a biologickým materiálom, pred elektrickým prúdom a napätím, pred sálavým teplom, chladom, pred ionizujúcim iarením.
5.2. Ochranné prsty na ochranu prstov.
5.3. Ochranné rukávy na ochranu rúk.
5.4. Zápästné remienky na ochranu zápästia.
5.5. Dlaòovnice na ochranu dlaní.
5.6. Ochrana predlaktia z krúkového pletiva.
5.7. Podloky pod lake na ochranu laka proti tlaku.

6. NA OCHRANU DOLNÝCH KONÈATÍN
6.1. Ochranná obuv nízka, èlenková, polovysoká alebo vysoká.
6.2. Obuv s ochrannou picou.
6.3. Obuv s ochranou priehlavku.
6.4. Obuv, ktorú mono rýchlo vyzu.
6.5. Obuv s podrákami odolnými proti teplu.
6.6. Obuv odolná proti sálavému teplu.
6.7. Oteplená obuv.
6.8. Obuv odolná proti vibráciám.
6.9. Antistatická obuv.
6.10. Izolaèná obuv, vysoké topánky alebo prezuvky.
6.11. Ochranná obuv na obsluhu reazových píl.
6.12. Ochranná obuv s podrákou proti prepichnutiu, myku, kvapalinám, chemickým látkam, napríklad proti
ieravinám, organickým rozpúadlám, olejom.
6.13. Chrániè proti porezaniu (napríklad stehien).
6.14. Chrániè kolena, predkolenia.
6.15. Snímate¾né chránièe priehlavku.
6.16. Gamae.
6.17. Vymenite¾né podráky alebo vloky do obuvi odolné proti sálavému teplu, chladu, prepichnutiu.
6.18. Snímate¾né hroty na ¾ad, sneh alebo na iné myk¾avé plochy.

7. NA OCHRANU TRUPU A BRUCHA
7.1. Ochranné vesty, pláte a zástery na ochranu pri práci so strojovým zariadením a ruèným náradím proti
pichnutiu, porezaniu, postriekaniu roztaveným kovom a podobne.
7.2. Ochranné vesty, pláte, haleny a zástery na ochranu pred chemickými látkami a biologickými materiálmi.
7.3. Vyhrievané vesty.
7.4. Zástery na ochranu pred röntgenovým iarením.
7.5. Telové pásy, napríklad bruné a oblièkové.

8. NA OCHRANU CELÉHO TELA
8.1. Prostriedky na prevenciu proti pádu:
8.1.1. úplný výstroj na prevenciu proti pádu vrátane vetkých nevyhnutných doplnkov,
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8.1.2. brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu; úplné vybavenie vrátane vetkých nevyhnutných
doplnkov,
8.1.3. prostriedky na dranie tela, napríklad bezpeènostné popruhy, bezpeènostné pásy, prídavné laná.
8.2. Ochranné odevy, napríklad dvojdielne alebo kombinézy:
8.2.1. odevy poskytujúce ochranu pri práci so strojovým zariadením a ruèným náradím proti bodnutiu, porezaniu,
8.2.2. odevy na ochranu pred chemickými látkami a biologickými materiálmi, odevy chrániace pred postriekaním roztaveným kovom alebo pred infraèerveným iarením,
8.2.3. odevy odolné proti prepáleniu,
8.2.4. odevy odolné proti krátkodobému pôsobeniu ohòa,
8.2.5. odevy odolné proti sálavému teplu (tepelnému iareniu),
8.2.6. odevy na ochranu pred rádioaktívnou kontamináciou,
8.2.7. prachotesné odevy,
8.2.8. plynotesné odevy,
8.2.9. antistatické odevy,
8.2.10. ochranné odevy a pláte proti chladu a poveternostným podmienkam,
8.2.11. ochranné odevy pre peciálne profesie, napríklad pre hasièov, potápaèov,
8.2.12. výstrané odevy a vesty s fluorescenènými a odrazovými prvkami a doplnky, napríklad pásky na rukávy, rukavice.
8.3. Ochranné prikrývky.

9. NA OCHRANU KOE
9.1. Ochranné pasty, masti, oleje proti vode, organickým rozpúadlám, ultrafialovému iareniu, hmyzu.
10. INÉ
10.1. Záchranná plávacia vesta.
10.2. Doplnky (spodná bielizeò, ponoky a podobne).
10.3. Gumený izolaèný koberec.
10.4. Prenosné zariadenie na individuálne pouitie, ktoré oznamuje alebo zaznamenáva kodlivý alebo nebezpeèný pracovný faktor (napríklad osobný dozimeter).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM NEBEZPEÈENSTIEV
Nebezpeèenstvá, ktoré vzh¾adom na charakter ich úèinkov, èas expozície a mnostvo, napríklad koncentráciu alebo dávku, môu pokodi zdravie alebo významne obaova pri práci a pred ktorými sa mono chráni osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami, sú najmä

1. FYZIKÁLNE NEBEZPEÈENSTVÁ
1.1. Poloha pracoviska vo vzahu k povrchu zeme, napríklad vo výke, v håbke, pod zemou alebo pod vodou,
a k inému pracovisku, napríklad v jeho blízkosti.
1.2. Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napríklad ich pohyblivos, ikmos, myk¾avos, nerovnos.
1.3. Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie
1.3.1. pri pohyblivých strojoch, mechanizmoch a ich èastiach,
1.3.2. na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje,
1.3.3. na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch.
1.4. Oheò, horúce alebo chladné látky (plynné, kvapalné, tuhé) a predmety, ich povrchová teplota.
1.5. Výbunos.
1.6. Odletujúce a padajúce predmety.
1.7. Tepelné iarenie.
1.8. Ultrafialové iarenie.
1.9. Infraèervené iarenie.
1.10. Ionizujúce iarenie.
1.11. Laserové iarenie.
1.12. Elektrický prúd a napätie.
1.13. Statická elektrina.
1.14. Elektromagnetické iarenie.
1.15. Barometrický tlak a jeho rýchle zmeny.
1.16. Teplota vzduchu a jej rýchle zmeny.
1.17. Vlhkos vzduchu.
1.18. Prúdenie vzduchu.
1.19. Ionizácia vzduchu.
1.20. Pevné alebo kvapalné aerosóly vo vzduchu.
1.21. Hluk (infrazvuk, ultrazvuk).
1.22. Vibrácie.
1.23. Osvetlenie (intenzita, jas, kontrast, oslnenie, nedostatoèné denné osvetlenie).
1.24. Nedostatoèná rozoznate¾nos, napríklad osôb alebo zariadení vzh¾adom na pozadie.

2. CHEMICKÉ NEBEZPEÈENSTVÁ
2.1. Plyny, pary, aerosóly, pevné látky, kvapalné látky a ich úèinky
2.1.1. toxické,
2.1.2. ieravé,
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2.1.3. drádivé,
2.1.4. senzibilizujúce,
2.1.5. karcinogénne,
2.1.6. mutagénne,
2.1.7. teratogénne.

3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEÈENSTVÁ
3.1. Rastliny.
3.2. ivoèíchy, napríklad zvieratá, hmyz.
3.3. Baktérie, vírusy, huby, parazity.

4. INÉ NEBEZPEÈENSTVÁ
4.1. Nevhodná pracovná poloha.
4.2. Neprimeraná fyzická (statická alebo dynamická) záa.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ OCHRANNÉ
PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
Práce, pri ktorých sa poskytujú a pouívajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpeèenstvá, ktoré môu pokodi zdravie zamestnanca, sú najmä

1. OCHRANA HLAVY
1.1. Ochranná prilba pri
1.1.1. stavebných prácach, najmä prácach na leení a vo výkach, pod nimi alebo v ich blízkosti, pri montái a demontái debnenia a leenia, pri montánych a intalaèných prácach, pri demolaèných prácach,
1.1.2. práci v chemických prevádzkach,
1.1.3. práci na oce¾ových mostoch, oce¾ových kontrukciách budov, oce¾ových hydraulických kontrukciách, na stoiaroch, veiach, vysokých peciach, v oceliaròach a valcovniach, vo ve¾kých nádriach,
ve¾kom potrubí, v kotolniach,
1.1.4. práci v energetike,
1.1.5. práci v jamách, výkopoch, achtách a tuneloch,
1.1.6. zemných prácach a prácach v lomoch, prácach s kameòom,
1.1.7. práci v podzemí, povrchových baniach, pri vrtných a geofyzikálnych prácach, pri práci na skládkach
uhlia,
1.1.8. práci so vstre¾ovacím náradím,
1.1.9. trhacích prácach, pri odpa¾ovaní ohòostrojov a pri znekodòovaní výbunín,
1.1.10. práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, eriavov, dopravníkov, pri zdvíhaní bremien na vysokozdviných vozíkoch,
1.1.11. abrazívnom èistení materiálov brokmi a pieskom (otryskávanie),
1.1.12. vysokých peciach, v oceliaròach, vo valcovniach, v lisovniach, pri spracúvaní kovov, kovaní, zlievaní,
1.1.13. práci v priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, silách, zásobníkoch a potrubiach,
1.1.14. stavbe lodí,
1.1.15. posunovaní na eleznici,
1.1.16. práci na bitúnku,
1.1.17. abe dreva a lesníckej èinnosti, pri ktorej hrozí nebezpeèenstvo pádu predmetov z výky,
1.1.18. práci v stiesnených priestoroch,
1.1.19. likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní poiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách
a ivelných pohromách.
1.2. Ochranná èiapka, atka pri práci
1.2.1. pri pohyblivých zariadeniach a ich èastiach,
1.2.2. v prostredí s nebezpeèenstvom infekcie.
1.3. Protihluková prilba pri
1.3.1. práci v hluku pri vysokých hladinách a frekvenciách.
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2. OCHRANA SLUCHU
2.1. Chrániè sluchu pri
2.1.1. tvarovaní kovov, napríklad pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení,
2.1.2. práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,
2.1.3. práci v blízkosti kompresorov,
2.1.4. práci pozemného personálu na letiskách,
2.1.5. práci s baranidlom,
2.1.6. práci v drevospracujúcom a textilnom priemysle,
2.1.7. práci s motorovými reazovými pílami a krovinorezmi,
2.1.8. spracúvaní keramických a tehliarskych surovín,
2.1.9. pri rezaní elezobetónových prefabrikátov.

3. OCHRANA ZRAKU A TVÁRE
3.1. Ochranné okuliare, tít na ochranu tváre, kukla pri
3.1.1. zváraní, brúsení, rozbrusovaní,
3.1.2. dlabaní a sekaní,
3.1.3. abe a spracúvaní hornín,
3.1.4. abe a spracúvaní dreva,
3.1.5. práci so vstre¾ovacím náradím, s vàtacím náradím,
3.1.6. odstraòovaní èastí materiálu alebo pri práci, pri ktorej vzniká odpad (úlomky, triesky, prach),
3.1.7. abrazívnom èistení materiálu brokmi a pieskom (otryskávanie),
3.1.8. práci s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekènými látkami a ieravými èistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi a lieèivami,
3.1.9. práci s roztavenými látkami alebo pri práci v blízkosti týchto látok,
3.1.10. rozpraovaní tekutín, prachových èastíc,
3.1.11. práci v sálavom teple (sálavom iarení),
3.1.12. práci s lasermi, ultrafialovým iarením, silným svetelným iarením,
3.1.13. práci s motorovou reazovou pílou a krovinorezom,
3.1.14. likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní poiarov,
3.1.15. trhacích prácach, pri odpa¾ovaní ohòostrojov a pri znekodòovaní výbunín,
3.1.16. skiaskopických a intervenèných rtg vyetreniach,
3.1.17. práci s rádiofarmakami.

4. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV
4.1. Ochranné rúko, maska, respirátor, dýchací prístroj pri
4.1.1. práci s nebezpeènými látkami,
4.1.2. práci v prostredí s nedostatkom kyslíka,
4.1.3. práci v nádriach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchate¾ným ovzduím, napríklad so kodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
4.1.4. práci v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4.1.5. práci v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
4.1.6. práci v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich aké kovy,
4.1.7. vymurúvaní pecí a lejacích panví s výskytom vysokej pranosti,
4.1.8. zariadeniach s vysokou pranosou,
4.1.9. likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní poiarov,
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4.1.10. práci v achtách, stokách a ïalích podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
4.1.11. práci v mraziaròach s nebezpeèenstvom úniku chladiaceho média,
4.1.12. nanáaní náterových látok,
4.1.13. abe, úprave a zu¾achovaní nerastov s vysokou pranosou,
4.1.14. strojovom brúsení dreva,
4.1.15. zdravotnom vyetrení a oetrení,
4.1.16. práci v archívoch.

5. OCHRANA HORNÝCH KONÈATÍN
5.1. Ochrana predlaktia pri
5.1.1. vykosovaní a krájaní mäsa,
5.1.2. armovaní eleza.
5.2. Ochranné rukavice pri
5.2.1. práci s materiálmi so zvýenou alebo so zníenou teplotou,
5.2.2. práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekènými a èistiacimi prostriedkami,
5.2.3. zváraní,
5.2.4. manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou prác, pri ktorých je nebezpeèenstvo
zachytenia rukavíc,
5.2.5. práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
5.2.6. práci s rádioaktívnymi látkami, so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
5.2.7. práci s biologickými materiálmi, v prostredí s nebezpeèenstvom infekcie,
5.2.8. práci s vibrujúcimi nástrojmi.
5.3. Rukavice z kovovej sieoviny pri
5.3.1. vykosovaní a krájaní mäsa ruèným noom,
5.3.2. výmene noov na rezacích strojoch.

6. OCHRANA DOLNÝCH KONÈATÍN
6.1. Ochranná obuv s podrákami odolnými proti prepichnutiu a prerezaniu pri
6.1.1. stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach,
6.1.2. leenárskych prácach,
6.1.3. demolácii budov a kontrukcií,
6.1.4. práci s betónovými a prefabrikovanými dielcami, pri montái debnenia a jeho odstraòovaní,
6.1.5. nádvorných prácach a prácach v skladoch,
6.1.6. práci na strechách,
6.1.7. práci v lese,
6.1.8. práci na oce¾ových mostoch, oce¾ových kontrukciách budov, stoiaroch, veiach, výahoch, oce¾ových hydraulických kontrukciách, vysokých peciach, v oceliaròach a valcovniach, vo ve¾kých nádriach, ve¾kých potrubiach, v kotolniach, v energetických zariadeniach, na eriavoch,
6.1.9. stavbe pecí, montái vykurovacích, vetracích zariadení a kovových dielcov,
6.1.10. údrbe a oprave strojov,
6.1.11. prestavbe a údrbárskych prácach,
6.1.12. vysokých peciach, v oceliaròach, valcovniach, pri formovaní foriem na odlievanie, spracúvaní kovov,
kovaní, lisovaní, valcovaní, ahaní drôtov,
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6.1.13. práci s kameòom a pri jeho spracúvaní,
6.1.14. práci v lomoch a otvorených výkopoch, na uho¾ných skrývkach,
6.1.15. abe, úprave a zu¾achovaní nerastov, razení a håbení podzemných priestorov,
6.1.16. výrobe a spracúvaní tabu¾ového a obalového skla,
6.1.17. manipulácii s formami v keramickom priemysle, chemickom priemysle,
6.1.18. vymurúvaní pecí v keramickom priemysle,
6.1.19. formovaní v keramickom priemysle a v priemysle stavebných látok,
6.1.20. doprave a skladovaní,
6.1.21. práci s mrazenými blokmi mäsa a blokmi konzervovaných potravín,
6.1.22. stavbe lodí,
6.1.23. posunovaní eleznièných vozòov,
6.1.24. likvidácii následkov havárií, zdolávaní poiarov.
6.2. Ochranná obuv proti myku pri
6.2.1. práci na strechách,
6.2.2. práci na leteckej technike,
6.2.3. práci na myk¾avej, napríklad vlhkej podlahe.
6.3. Ochranná obuv s tepelnoizolaènou podrákou pri
6.3.1. práci s ve¾mi horúcimi alebo ve¾mi studenými materiálmi.
6.4. Ochranná obuv, ktorú mono rýchlo a ¾ahko vyzu pri
6.4.1. práci s nebezpeèenstvom preniknutia roztaveného kovu, agresívnych látok.
6.5. Ortopedická obuv (proti statickej záai) pri
6.5.1. práci, pri ktorej sa prevane stojí alebo pohybuje.
6.6. Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri
6.6.1. oetrovaní zvierat,
6.6.2. práci vo vlhkom prostredí,
6.6.3. práci v chladnom prostredí.
6.7. Ochranná obuv s antistatickou úpravou pri
6.7.1. práci s nebezpeèenstvom výbuchu, vo výpoètových strediskách, v operaèných sálach.
6.8. Ochranná obuv proti prieniku agresívnych látok pri
6.8.1. práci v chemickom priemysle.

7. OCHRANA TRUPU
7.1. Zástera odolná proti prerezaniu, prebodnutiu, vystuená pri
7.1.1. vykosovaní a rezaní mäsa,
7.1.2. práci s ruèným noom, ak treba aha nô smerom k telu,
7.1.3. rezaní dreva na kotúèovej píle,
7.1.4. klampiarskych prácach a pri práci so sklom.
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7.2. Koená zástera pri
7.2.1. zváraní,
7.2.2. kovaní,
7.2.3. zlievaní, odlievaní.
7.3. peciálna zástera pri
7.3.1. práci v ionizujúcom iarení.
7.4. Gumená alebo pogumovaná zástera pri
7.4.1. práci s jedmi, ieravinami, rozpúadlami,
7.4.2. práci s biologickými materiálmi,
7.4.3. práci s kvapalinami.
7.5. Bedrový a spevòovací pás pri
7.5.1. práci v chlade,
7.5.2. prácach spojených so zvýenou fyzickou záaou.

8. OCHRANA CELÉHO TELA
8.1. Ochranný odev pri
8.1.1. práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, s dezinfekènými a èistiacimi prostriedkami,
8.1.2. práci s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a vade tam, kde sa pociuje vplyv nadmerného tepla,
8.1.3. výrobe plochého a technického skla,
8.1.4. abrazívnom èistení brokmi a pieskom (otryskávanie),
8.1.5. práci v chladných priestoroch, najmä v hlbokomraziacich priestoroch,
8.1.6. práci s motorovými reazovými pílami a krovinorezmi,
8.1.7. práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
8.1.8. abe, úprave a zu¾achovaní nerastov,
8.1.9. práci na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho iarenia (s rádioaktívnymi látkami),
8.1.10. práci v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu,
8.1.11. likvidácii následkov havárií,
8.1.12. práci s biologickými materiálmi,
8.1.13. trhacích prácach, ohòostrojných prácach, znekodòovaní výbunín.
8.2. Ohòovzdorný ochranný odev pri
8.2.1. zváraní v obmedzených priestoroch,
8.2.2. zdolávaní poiarov,
8.2.3. práci v prostredí s monosou výbuchu a poiaru.
8.3. Odev chrániaci pred nepriaznivým poèasím pri
8.3.1. práci vonku v dadivom a chladnom poèasí.
8.4. Výstraný odev alebo vesta pri
8.4.1. práci, pri ktorej musia by zamestnanci zrete¾ne vidite¾ní.
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8.5. Ochranné zariadenie proti pádu, bezpeènostné lano, popruh pri
8.5.1. práci vo výkach a nad priehlbòami,
8.5.2. práci na leení,
8.5.3. montái leení,
8.5.4. montái stavebných prefabrikátov,
8.5.5. práci na stoiaroch,
8.5.6. práci na pracovných ploinách, výsuvných rebríkoch, v korunách stromov,
8.5.7. práci v kabínach výkových eriavov,
8.5.8. práci vo výkových kabínach stohovacích a vyh¾adávacích zariadení v skladoch,
8.5.9. práci v horných èastiach vrtných veí,
8.5.10. práci v achtách a stokách.
8.6. Ochranný skafander s dýchacím prístrojom pri
8.6.1. práci s rádioaktívnymi aerosólmi.

9. OCHRANA KOE
9.1. Ochranný olej, mas pri
9.1.1. spracúvaní materiálov na povrchovú úpravu (napríklad drevených, kovových a iných predmetov),
9.1.2. vypracúvaní koí,
9.1.3. manipulácii s chemickými látkami, chemickými prípravkami,
10. INÉ

9.1.4. práci vo vlhkom prostredí.

10.1. Bielizeò a ponoky pri
10.1.1. práci v chlade,
10.1.2. práci s biologickými faktormi.
10.2. Osobný dozimeter pri práci v kontrolovanom pásme.
10.3. Gumený izolaèný koberec pri elektrikárskych prácach.
10.4. Chrániè títnej ¾azy pri
10.4.1. práci v röntgenovom iarení.

Strana 2932

Zbierka zákonov è. 395/2006

Èiastka 142

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM ÏALÍCH KRITÉRIÍ
NA VÝBER OSOBNÉHO OCHRANNÉHO PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU
Príloha obsahuje vybrané údaje a kritériá na hodnotenie a výber týchto osobných ochranných pracovných prostriedkov:
1. Ochranná prilba
2. Ochranné okuliare a títy na ochranu tváre
3. Prostriedok na ochranu sluchu
4. Prostriedok na ochranu dýchacích orgánov
5. Ochranné rukavice
6. Ochranná obuv
7. Ochranný odev
8. Záchranná plávacia vesta
9. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu

1. OCHRANNÁ PRILBA
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Mechanické

 padajúce predmety, nárazy
 boèné zovretie
 pouitie vstre¾ovacieho zariadenia
 nízke napätie
 chlad alebo iar
 rozstrekovanie roztaveného kovu

Elektrické
Tepelné

Nerozoznate¾nos

 nedostatoèná rozoznate¾nos

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 schopnos tlmi nárazy
 boèná pevnos a tuhos
 odolnos proti prerazeniu
 elektrická izolácia
 zachovanie ochranných vlastností pri
nízkych a vysokých teplotách
 odolnos proti odstreknutému tekutému
kovu
 výstraná alebo svetlo odráajúca farba

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
Nepohodlie,
obmedzovanie,
· hmotnos
prekáanie pri
· priestor pre hlavu
práci
· prispôsobenie hlave
· vetranie

Èiastka 142

Zbierka zákonov è. 395/2006

Veobecné

Strana 2933

 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 nedostatoèná èistota
 zlá stabilita (sedenie) na hlave, padanie
prilby
 kontakt s otvoreným plameòom
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
ochranných funkcií
èistenie, pouívanie
starnutím

B. Moné nedostatky
Nedostatoèný

ochranný úèinok





 vlastnosti (kvalita) materiálu
 ¾ahká udriavate¾nos a oetrovanie
 stabilita prilby na hlave (dobré sedenie),
upevnenie
 nehor¾avos, odolnos proti plameòu
 odolnos proti prevádzkovému
opotrebeniu
 zachovanie ochranných funkcií poèas celej
ivotnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
zneèistenie, opotrebenie a pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

2. OCHRANNÉ OKULIARE A TÍTY NA OCHRANU TVÁRE
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Nepecifické

 namáhanie pri pouívaní
 preniknutie malých cudzích teliesok
s malou energiou
 èiastoèky s ve¾kou energiou, napríklad
èrepiny, triesky, vystreknutá kvapalina
 horúce èiastoèky s vysokou rýchlosou

Mechanické
Tepelno-mechanické
Chlad

 vplyv chladu na oko a okolité èasti tela

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 zorníky (sklá) s dostatoènou mechanickou
pevnosou a odolnosou proti roztrieteniu
 tesnos a odolnos
 mechanická odolnos
 odolnos proti horúcim alebo roztaveným
materiálom
 tesné priliehanie osobného ochranného
pracovného prostriedku k tvári
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 podrádenie spôsobené
l plynmi
l parami
l aerosólmi
l pevnými látkami a kvapalnými látkami
 technické zdroje infraèerveného iarenia,
vidite¾ného svetla, ultrafialového iarenia
a ionizujúceho iarenia, laserových lúèov
 kodlivé zloky slneèného iarenia

Príèiny a druhy nedostatkov
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 tesnos, boèná ochrana a chemická
odolnos

 filtraèné vlastnosti zorníkov (skiel)
 tesnos obruby zabezpeèujúca ochranu
pred iarením
 obruba neprepúajúca iarenie

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní
Nepohodlie,
 ergonomické rieenie
spôsobené
obmedzovanie,
(kontrukcia):
prekáanie pri
l vysokou hmotnosou
l malá hmotnos
práci
l zvýeným potením
l dostatoèné prevetrávanie, zorníky (sklá)
odolné proti zahmlievaniu (zaroseniu)
l neprimeraným zovretím, vysokým
l individuálna prispôsobite¾nos
kontaktným tlakom
pouívate¾ovi
Veobecné
 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 vlastnosti (kvalita) materiálu
 nedostatoèná èistota
 ¾ahká udriavate¾nos a oetrovanie
 pokodené, ostré okraje
 zaoblené rohy a hrany
 pouíva bezpeènostné sklo
 dba o optickú kvalitu zorníkov (skiel)
 ovplyvnenie vidite¾nosti zlými optickými
vlastnosami, napríklad skres¾ovanie
 pouíva zorníky (sklá) odolné proti
obrazu, zmena farieb, najmä signálov
mechanickým vplyvom
 obmedzenie zorného po¾a
 dostatoène ve¾ké zorníky (sklá)
 zrkadlenie (odrazy)
 antireflexné zorníky (sklá) a rámy
 náhla zmena prieh¾adnosti (svetlo  tma)
 primeraná rýchlos reakcie
fotochromatických zorníkov (skiel)
 zahmlievanie, zarosovanie zorníkov (skiel)  odolnos alebo prostriedok proti zaroseniu
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému
ochranných
èistenie, pouívanie
opotrebeniu
funkcií starnutím
 zachovanie ochrannej funkcie poèas celej
ivotnosti
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
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 nesprávne pouívanie osobného
ochranného pracovného prostriedku

 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
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 správne pouívanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 udriavanie v dobrom stave
 èistenie
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

3. PROSTRIEDOK NA OCHRANU SLUCHU
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Hluk
Teplo

 trvalý hluk
 impulzný hluk
 odstrekujúci kov, napríklad pri zváraní

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 dostatoèný útlm hluku pre prísluný typ
a frekvenciu hluku
 odolnos proti horúcemu, eravému alebo
roztavenému materiálu

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní
Nepohodlie,
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
spôsobené
obmedzovanie,
prekáanie pri
l vysokou hmotnosou
l hmotnos
práci
l vysokým tlakom
l ve¾kos tlaku pri pouívaní a úsilie
potrebné na udranie osobného
ochranného pracovného prostriedku
v poadovanej ochrannej polohe
l zvýeným potením
l individuálna prispôsobite¾nos
l neprimeraným zovretím
 menite¾nos útlmu hluku pod¾a frekvencie
Obmedzenie
 zhorenie reèovej zrozumite¾nosti,
hluku, zníenie tlmenia hluku
poèute¾nosti
rozoznávania signálov a dôleitých
pracovných zvukov, urèovania smeru
 pouitie zátok (rezonanèných chránièov)
hluku
namiesto slúchadlových (mu¾ových)
 výber po zvukovej skúke
 pouitie vhodných elektroakustických
osobných ochranných pracovných
prostriedkov
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 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 nedostatoèná èistota
 nevhodný materiál

 vlastnosti (kvalita) materiálu
 ¾ahká udriavate¾nos a oetrovanie
 monos výmeny tesniacich vankúikov na
slúchadlách (muliach), poui zátky na
jednorazové pouitie
 zaoblenie rohov a hrán
 pokodený okraj
 odstránenie miest a èastí zachytávajúcich
 zachytávanie, ahanie vlasov
vlasy
 odolnos voèi vzplanutiu a taveniu
 kontakt s horúcimi telesami
 nehor¾avos, odolnos proti plameòu
 kontakt s otvoreným plameòom
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému
ochranných funkcií
èistenie, pouívanie
opotrebeniu
starnutím
 zachovanie ochrannej funkcie poèas celej
ivotnosti
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 neprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

4. PROSTRIEDOK NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 pevné a kvapalné látky (èastice)
 filter na zachytávanie èastíc s potrebnou
Pôsobenie
zneèisujúce vzduch (prach, dym, aerosól),
úèinnosou (stupòom filtrácie)
nebezpeèných látok
plyn, para
zodpovedajúcou koncentrácii, toxicite,
vo vdychovanom
riziku a ve¾kosti èastíc
vzduchu
 osobitne treba prihliada na kvapalné
èiastoèky
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 plyny a pary zneèisujúce vzduch

Nedostatok kyslíka
vo vdychovanom
vzduchu

 viazanie kyslíka

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov

 vytláèanie kyslíka
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 výber vhodného druhu protiplynového
filtra a stupòa filtrácie, ktoré zodpovedajú
koncentrácii, toxicite, riziku, poadovanej
dobe pouívania a povahe práce
 zabezpeèenie prívodu kyslíka osobným
ochranným pracovným prostriedkom
 zoh¾adni kapacitu kyslíka v osobnom
ochrannom pracovnom prostriedku so
zrete¾om na dobu jeho pouívania

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní:
Nepohodlie,
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
obmedzovanie,
l ve¾kos
l prispôsobite¾nos
prekáanie pri
l hmotnos
l malá hmotnos a jej vhodné rozloenie
práci
l prívod vzduchu a pod.
l vo¾ný pohyb hlavy
l dýchací odpor
l malý dýchací odpor, pretlak v dýchacej
oblasti
l mikroklíma v maske
l zariadenie s dýchacím ventilom,
ventilátorom
l pouívanie
l jednoduchá manipulácia
 vlastnosti (kvalita) materiálu
Veobecné
 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 ¾ahká udriavate¾nos, oetrovanie
 nedostatoèná èistota
a dezinfekcia
 tesné pri¾nutie k tvári pouívate¾a,
 netesnos
nepriepustnos
 zariadenie s dýchacím ventilom,
 zvyovanie obsahu kyslièníka uhlièitého
ventilátorom alebo s pohlcovaèom
vo vdychovanom vzduchu
kyslièníka uhlièitého
 kontakt s otvoreným plameòom, iskrami,  pouitie nehor¾avých materiálov
roztaveným kovom
 dostatoèná ve¾kos zorného po¾a
 obmedzenie zorného po¾a
 odolnos, dekontaminovate¾nos
 kontaminácia
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému
ochranných funkcií
èistenie, pouívanie
opotrebeniu
starnutím
 zachovanie ochranných funkcií poèas celej
ivotnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
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B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
l dodriavanie rozsahu (hraníc) pouitia
a ivotnosti; pri nadmerných
koncentráciách alebo nedostatku kyslíka
namiesto filtraèného zariadenia poui
izolaèné zariadenie
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov na pouívanie,
informácií a pouèení výrobcu,
bezpeènostných orgánov a skúobní
 zneèistenie, opotrebenie alebo pokodenie  udriavanie v dobrom stave:
osobného ochranného pracovného
l èistenie
prostriedku
l pravidelná kontrola
l repektovanie maximálnej doby
pouívania
l vèasná výmena
l repektovanie pokynov výrobcu, ako aj
bezpeènostných predpisov a zásad

5. OCHRANNÉ RUKAVICE
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Veobecné

 kontaktom
 namáhaním pri pouití

Mechanické

 drsné, picaté a ostré predmety
 náraz, úder

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 zakrytie pokoky
 odolnos proti roztrhnutiu, predåeniu
a odieraniu
 odolnos proti preniknutiu, prepichnutiu
a prerezaniu
 tlmiace vlastnosti
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 horúce, resp. chladné materiály, teplota
okolia,
 kontakt s otvoreným plameòom
 úèinky pri zváraèských prácach

Elektrické
Chemické
Vibrácie
Kontaminácia

 elektrické napätie
 úèinky chemikálií
 mechanické chvenie
 kontakt s rádioaktívnymi látkami

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov
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 izolácia proti teplu a chladu
 nehor¾avos, odolnos proti plameòu
 ochrana a odolnos proti iareniu
a odstrekujúcemu roztavenému kovu
 elektrická izolácia
 nepriepustnos, odolnos
 tlmenie vibrácií
 nepriepustnos, ¾ahká
dekontaminovate¾nos, odolnos

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
Nepohodlie,
obmedzovanie,
l hmotnos, odstupòovanie ve¾kostí,
prekáanie pri
plocha povrchu, pohodlie pri pouívaní,
práci
priepustnos vodných pár
Veobecné
 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 vlastnosti (kvalita) materiálu
 nedostatoèná èistota
 ¾ahká udriavate¾nos a oetrovanie
 pri¾navos (lepenie) rukavíc na pokoku
 vhodné tvarové rieenie
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému
ochranných funkcií
èistenie, pouívanie
opotrebeniu
starnutím
 zachovanie ochranných funkcií poèas celej
ivotnosti
 zachovanie ve¾kosti rozmerov, ich stálos
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

Strana 2940

Zbierka zákonov è. 395/2006

Èiastka 142

6. OCHRANNÁ OBUV
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Mechanické

 predmety padajúce na prednú èas nohy
alebo ju môu zovrie
 pád a nárazy na pätu

Elektrické
Tepelné




 pád ako dôsledok pomyknutia
 stúpenie (liapnutie) na ostré alebo picaté 
predmety

 úèinky na jednotlivé èasti nohy:
l predkolenie
l èlenok
l priehlavok
l chodidlo
 nízke a stredné napätie

 statická elektrina

 chlad alebo teplo


Nadmerná záa

 striekanie roztaveného kovu
 kodlivé alebo nebezpeèné kvapaliny alebo
prach
 nadmerné státie alebo chôdza

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov

Chemické

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 pevnos prednej èasti (pièky) obuvi
schopnos opätku tlmi energiu
zosilnenie priehlavku
protimykové vlastnosti
odolnos podráky proti prerazeniu,
prerezaniu, prepichnutiu
úèinná ochrana jednotlivých èastí nohy

elektrická izolácia
zvod statického náboja
tepelná izolácia proti chladu, resp. proti
ve¾kému teplu
 nepriepustnos, odolnos
 nepriepustnos, odolnos

 tvarovanie ná¾apnej èasti obuvi

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní:
Nepohodlie,
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
obmedzovanie,
l neprispôsobenos obuvi nohe
l tvar, ve¾kos a výstelka obuvi
prekáanie pri
l nedostatoèné pohlcovanie potu
l priepustnos pár a schopnos pohlcova
práci
vodné pary
l únava z pouívania obuvi
l prunos, hmotnos
l prepúanie vody
l vodotesnos
Veobecné
 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 vlastnosti (kvalita materiálu)
 nedostatoèná èistota
 ¾ahká udriavate¾nos a oetrovanie
 nebezpeèenstvo vyvrtnutia a vykåbenia
 tuhos obuvi v prieènom smere, podpora
nohy
klenby a vhodnos obuvi
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému opotrebeniu
ochranných
èistenie, pouívanie
 zachovanie ochranných funkcií poèas celej
funkcií starnutím
ivotnosti
 odolnos podráky proti korózii, odieraniu
a namáhaniu
Statická elektrina
 elektrostatický výboj
 elektrická vodivos
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B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

7. OCHRANNÝ ODEV
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Veobecné

 kontakt
 namáhanie (zaaenie ) pri pouívaní

Mechanické
Tepelné

 drsné, picaté a ostré predmety
 horúce, resp. chladné materiály, teplota
okolia
 kontakt s otvoreným plameòom
 úèinky pri zváraèských prácach

Elektrické
Chemické
a biologické

 elektrické napätie
 chemické a biologické úèinky

Vlhkos
Nerozoznate¾nos
Kontaminácia

 priepustnos vody
 nedostatoèná rozoznate¾nos odevu
 kontakt s rádioaktívnym materiálom

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 zakrytie tela
 odolnos proti opotrebeniu a trhaniu,
íreniu trhlín, stálos ve¾kosti (rozmerov)
 odolnos proti preniknutiu
 izolácia proti teplu a chladu
 nehor¾avos, odolnos proti plameòu
 ochrana a odolnos proti iareniu
a odstrekujúcemu roztavenému kovu
 elektrická izolácia
 nepriepustnos, odolnos proti chemickým
a biologickým úèinkom
 nepriepustnos proti vode
 jasné alebo svetlo odráajúce farby
 nepriepustnos, ¾ahká
dekontaminovate¾nos, odolnos
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Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nedostatoèné pohodlie pri pouívaní
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
Nepohodlie,
obmedzovanie,
l hmotnos, odstupòovanie ve¾kostí,
prekáanie pri
plocha povrchu, pohodlie pri pouívaní,
práci
priepustnos vodných pár
Veobecné
 nedostatoèná zdravotná vhodnos
 vlastnosti (kvalita) materiálu
 nedostatoèná èistota
 ¾ahká udriavate¾nos a ¾ahké oetrovanie
 pri¾navos (lepenie) odevu na pokoku
 vhodné tvarové rieenie
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému opotrebeniu
ochranných
èistenie, pouívanie
 zachovanie ochranných funkcií poèas celej
funkcií starnutím
ivotnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 udriavanie v dobrom stave
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu
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8. ZÁCHRANNÁ PLÁVACIA VESTA
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Utopenie

 pád osoby do vody, bezvedomie alebo
telesná bezmocnos

Nedostatky

Príèiny a druhy nedostatkov

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 schopnos udra sa nad vodou
 schopnos správne fungova, aj keï je
pouívate¾ v bezvedomí
 èas nafúknutia
 spúaè automatického nafukovania
 schopnos udriava ústa a nos
pouívate¾a nad vodou

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 obmedzenia spôsobené ve¾kosou,
 ergonomické rieenie (kontrukcia), ktoré
Zaaenie
nevhodným tvarom a rozmermi alebo
neobmedzuje výh¾ad, dýchanie a pohyby,
pouívate¾a,
nevhodným rieením
správne umiestnenie ovládaèov
nepohodlie,
obmedzovanie,
prekáanie pri
práci
 kontrukèné rieenie  zachovanie polohy
Veobecné
 skåznutie záchrannej plávacej vesty pri
záchrannej plávacej vesty pri pouívaní
dopade pouívate¾a do vody
 odolnos proti mechanickým vplyvom,
 pokodenie záchrannej plávacej vesty
napríklad úderu, nárazu, zovretiu,
poèas pouívania
prederaveniu
 zabezpeèenie funkènej spo¾ahlivosti
 nedostatoèná funkcia nafukovacieho
a bezpeènosti pri vetkých prevádzkových
systému
podmienkach
 vlastnosti nafukovacieho plynu, ve¾kos
zásobníka, nekodnos plynu
 úèinnos nafukovacej automatiky aj po
dlhom skladovaní
 monos ruèného zapnutia nafukovacieho
systému
 monos nafúknutia samým pouívate¾om
(ústami) aj pri obleèenej záchrannej
plávacej veste
 monos nafúknutia ústami, ak je
záchranná plávacia vesta pokodená
 trvanlivý krátky návod na pouitie na
 nevhodné pouitie
záchrannej plávacej veste
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 vplyv poèasia, okolitých podmienok,
èistenie, pouívanie

 odolnos proti chemickým,
biologicko-fyzikálnym úèinkom morskej
vody, saponátov, uh¾ovodíkov,
mikroorganizmov  baktérií, húb
 odolnos proti klimatickým vplyvom,
napríklad teplote a vlhkosti vzduchu,
daïu, striekajúcej vode, slneènému
iareniu
 odolnos materiálu záchrannej plávacej
vesty a ochranného obalu proti
opotrebeniu, napríklad proti roztrhnutiu,
odieraniu, úèinkom tekutých kovov,
napríklad pri zváraní, nehor¾avos
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu

9. OSOBNÝ OCHRANNÝ PRACOVNÝ PROSTRIEDOK PROTI PÁDU
Nebezpeèenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chráni
Nebezpeèenstvá

Príèiny a druhy nebezpeèenstiev

Náraz

 pád z výky a do håbky
 nestabilita

Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
 odolnos a vhodnos osobného ochranného
pracovného prostriedku a miesta
upevnenia (miesta ukotvenia)
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Kritériá a opatrenia na bezpeènos
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Moné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
 nevhodné ergonomické rieenie
 ergonomické rieenie (kontrukcia):
Nepohodlie,
(kontrukcia)
obmedzovanie,
l kontrukèné princípy
prekáanie pri
l hmotnos
práci
l prunos
l jednoduchos a ¾ahké nasadenie na telo
 obmedzenie vo¾nosti pohybu
 záchytné zariadenie s automatickým
prispôsobovaním dåky
 vhodnos osobného ochranného
Veobecné
 dynamické zaaenie osobného
pracovného prostriedku:
ochranného pracovného prostriedku
a pouívate¾a spomalením pádu (poèas
l rozloenie zaaenia pri brzdení na èasti
brzdenia)
tela schopné tlmi zaaenie
l zníenie brzdnej sily
l brzdná dráha (vzdialenos)
l poloha upevòovacieho zariadenia
 kývanie sa (kmitanie) v závese a boèný
 závesný bod (ukotvenie) nad hlavou,
náraz
zavesenie v prídavnom (inom) závesnom
bode (ukotvení)
 statická záa na telo pri zavesení
 rieenie (kontrukcia) prostriedku
v popruhoch
zlepujúce rozdelenie zaaenia
 skåznutie spojovacieho prostriedku
 krátke spojovacie prostriedky, napríklad
bezpeènostný postroj
Ovplyvòovanie
 vplyv poèasia a okolitých podmienok,
 odolnos proti prevádzkovému opotrebeniu
ochranných
èistenie, pouívanie
 zachovávanie ochranných funkcií poèas
funkcií starnutím
celej ivotnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Moné nedostatky pri pouívaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatoèný
 nesprávny výber osobného ochranného
 výber osobného ochranného pracovného
ochranný úèinok
pracovného prostriedku
prostriedku pod¾a druhu nebezpeèenstva,
ve¾kosti rizika a prevádzkového zaaenia:
l dodriavanie pokynov výrobcu (návodu
na pouívanie)
l repektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvlátnom pouití
 výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zoh¾adnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
pouívate¾a
 nesprávne pouívanie osobného
 správne pouívanie osobného ochranného
ochranného pracovného prostriedku
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpeèenstiev
a rizika
 repektovanie pokynov výrobcu
 zneèistenie, opotrebenie, pokodenie
 udriavanie v dobrom stave
osobného ochranného pracovného
 èistenie
prostriedku
 pravidelná kontrola
 vèasná výmena
 repektovanie pokynov výrobcu
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách
na pouívanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle
èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv.1).
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396
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na stavenisko

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

(3) Stavebník pred zaèatím prác predloí inpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie pod¾a prílohy è. 1, ak
a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhie
ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súèasne pracova viac ako 20 fyzických osôb alebo
b) rozsah plánovaných prác prekroèí 500 osobodní.

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne bezpeènostné a zdravotné poiadavky na stavenisko.1)

(4) Stavebník pred zaèatím prác vidite¾ne umiestni
na stavenisku oznámenie pod¾a prílohy è. 1, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na banskú
èinnos a na dobývanie loísk nevyhradených nerastov.2)

(5) Ak stavebník poverí jedného koordinátora alebo
viacerých koordinátorov plnením úloh pod¾a § 5 a 6, nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie týchto úloh.

§2

§4

Vymedzenie pojmov

Projektová dokumentácia

(1) Na úèely tohto nariadenia vlády sa staveniskom
rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú
stavebno-ininierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekontrukèné práce a renovaèné
práce, montá a demontá kontrukèných prvkov, demontá, opravy vrátane technického, technologického
a energetického vybavenia stavieb, odvodòovacie práce, údrba, udriavacie práce vrátane maliarskych
prác a èistiacich prác a vypratávanie staveniska po
skonèení prác.

(1) V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musia zoh¾adni veobecné zásady prevencie týkajúce sa
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri
a) architektonických, technických alebo organizaèných rieeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonáva súèasne alebo budú na
seba nadväzova,
b) urèovaní èasu trvania jednotlivých prác alebo ich
etáp.

(2) Na úèely tohto nariadenia vlády stavebníkom je
fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu
sa uskutoèòuje stavba.
§3
Stavebník
(1) Stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie
pod¾a § 5 a jedného koordinátora bezpeènosti alebo viacerých koordinátorov bezpeènosti pod¾a § 6 pre kadé
stavenisko, na ktorom bude vykonáva práce viac ako
jeden zamestnávate¾ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om.
(2) Stavebník zabezpeèí pred zriadením staveniska
vypracovanie plánu bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci pod¾a § 5 ods. 2 písm. b).
1

(2) V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musí
zoh¾adni plán bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a podklad vypracované pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a c)
a § 6 ods. 2 písm. c).
§5
Koordinácia projektovej dokumentácie
(1) Koordináciu projektovej dokumentácie a jej
zmien z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci zabezpeèuje koordinátor dokumentácie
poverený pod¾a § 3 ods. 1, ktorý je projektantom.3)
(2) Koordinácia pod¾a odseku 1 zahàòa
a) uplatòovanie poiadaviek pod¾a § 4,
b) vypracovanie plánu bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie
prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpeèenstvom uvedené v prílohe è. 2,

) § 43i zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
) § 2 a § 3 písm. a) zákona è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
3
) § 45 ods. 6 písm. a) a § 46 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
2
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c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje prísluné
informácie o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci,
ktoré je potrebné zoh¾adòova pri vetkých ïalích
prácach.
§6
Koordinácia bezpeènosti
(1) Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na
stavenisku z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci zabezpeèuje koordinátor bezpeènosti
poverený pod¾a § 3 ods. 1, ktorým môe by fyzická osoba oprávnená na výkon èinnosti stavbyvedúceho,4) fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru4)
alebo autorizovaný bezpeènostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon èinnosti stavbyvedúceho nesmie by koordinátorom bezpeènosti na stavenisku, na
ktorom vykonáva èinnos stavbyvedúceho.
(2) Koordinácia pod¾a odseku 1 zahàòa
a) uplatòovanie veobecných zásad prevencie a poiadaviek na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci pri
1. technických alebo organizaèných rieeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonáva súèasne alebo budú na seba nadväzova,
2. urèovaní èasu trvania jednotlivých prác alebo ich
etáp,
b) plnenie prísluných poiadaviek tak, aby zamestnávate¾ a fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je
zamestnávate¾om,
1. uplatòovali zodpovedajúcim spôsobom veobecné zásady ustanovené v § 7,
2. dodriavali plán bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci vypracovaný pod¾a § 5 ods. 2 písm. b),
c) úpravy plánu bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pod¾a § 5 ods. 2 písm. b) a podkladu pod¾a § 5
ods. 2 písm. c), ktoré budú zoh¾adòova postup prác
so zrete¾om na zmeny v priebehu prác,
d) spoluprácu medzi zamestnávate¾mi na stavenisku,
najmä ak pracujú na spoloènom pracovisku a ak ich
èinnos na pracovisku na seba nadväzuje, usmeròovanie práce so zrete¾om na ochranu zamestnancov,
na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej
osoby, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, do tohto procesu, ak je to potrebné,
e) opatrenia na kontrolu správneho uplatòovania pracovných postupov,
f) zabezpeèenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
§7
Veobecné zásady
Poèas realizácie prác zamestnávate¾ a fyzická osoba,
ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, sú po-
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vinní zabezpeèova plnenie poiadaviek na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vrátane veobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na
a) udriavanie poriadku a èistoty na stavenisku,
b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnos, urèenie
komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb
zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných
prostriedkov,
c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
d) technickú údrbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky
a pravidelnú kontrolu s cie¾om odstráni nedostatky, ktoré by mohli ovplyvni bezpeènos a zdravie zamestnancov,
e) urèenie a úpravu plôch na uskladòovanie rôznych
materiálov, najmä ak ide o nebezpeèné materiály
alebo látky,
f) podmienky na odstraòovanie pouitých nebezpeèných materiálov alebo látok,
g) uskladòovanie, manipuláciu alebo odstraòovanie
odpadu a zvykov materiálov,
h) prispôsobovanie èasu urèeného na jednotlivé práce
alebo ich etapy pod¾a skutoèného postupu prác,
i) spoluprácu medzi zamestnávate¾mi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikate¾mi a nie sú zamestnávate¾mi,
j) vzájomné pôsobenie pracovných èinností uskutoèòovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.
§8
Zamestnávate¾
(1) Zamestnávate¾ na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s poiadavkami pod¾a § 6
a) prijíma opatrenia, najmä pri plnení veobecných zásad pod¾a § 7, v súlade s bezpeènostnými a zdravotnými poiadavkami na stavenisko uvedenými v prílohe è. 3,
b) zoh¾adòuje usmernenia koordinátora bezpeènosti.
(2) Zamestnávate¾ zabezpeèením vykonávania úloh
pod¾a § 5 a 6 sa nezbavuje zodpovednosti za bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci.
§9
Iné skupiny osôb
(1) V záujme zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku sa na fyzickú osobu, ktorá je
podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, v nevyhnutnom rozsahu vzh¾adom na povahu èinnosti vzahujú
bezpeènostné a zdravotné poiadavky uvedené v prílohe è. 3 a osobitné predpisy.5)

4

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov.

5

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri pouívaní pracovných prostriedkov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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(2) V záujme zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, a zamestnávate¾, ktorí
na stavenisku vykonávajú pracovnú èinnos osobne,
zoh¾adòujú usmernenia koordinátora bezpeènosti
pod¾a § 6.
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Závereèné ustanovenia
§ 11
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 4.
§ 12

§ 10
Prerokúvanie, spolupráca a koordinácia
Prerokúvanie, spolupráca a koordinácia medzi zamestnancami, zástupcami zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci a zamestnávate¾mi,
ktorí vykonávajú alebo zabezpeèujú práce na stavenisku, sa vykonávajú so zrete¾om na § 6 a 9, na vyskytujúce sa nebezpeèenstvá a na ve¾kos pracoviska.

Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných
a zdravotných poiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 282/2004 Z. z.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 396/2006 Z. z.

OZNÁMENIE

1. Dátum predloenia oznámenia
.....................................................................................................................
2. Presná adresa staveniska
............................................................................................................................
3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa)
..........................................................................................................
4. Názov stavby
...............................................................................................................................................
5. Projektant (meno a priezvisko, adresa) ........................................................................................................
Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa) ....................................................................................................
Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa) .................................................................................................
6. Koordinátor dokumentácie
(meno a priezvisko, adresa) .........................................................................................................................
7. Koordinátor bezpeènosti
(meno a priezvisko, adresa) .........................................................................................................................
8. Plánovaný termín zaèatia prác na stavenisku
...............................................................................................
9. Plánovaný termín dokonèenia prác na stavenisku ........................................................................................
10. Predpokladaný najvyí poèet zamestnancov na stavenisku..........................................................................
11. Plánovaný poèet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku
..................................................................................................................................................................
.
12. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie prác
na stavenisku
.............................................................................................................................................
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 396/2006 Z. z.

PRÁCE S OSOBITNÝM NEBEZPEÈENSTVOM

Práce s osobitným nebezpeèenstvom sú najmä:
1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpeèenstvu zasypania, zapadnutia v moèaristom teréne alebo
pádu z výky, kde sa riziko zvyuje charakterom práce, pouitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,
2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpeèenstvo pre bezpeènos a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje
monitorovanie pracovného prostredia,
3. práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho iarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri èinnostiach vedúcich k oiareniu,
4. práce v blízkosti vysokého napätia,
5. práce, pri ktorých je nebezpeèenstvo utopenia,
6. práce v achtách, podzemí a tuneloch,
7. práce, ktoré vykonávajú potápaèi s dýchacími prístrojmi,
8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlaèeným vzduchom,
9. práce s výbuninami,
10. montá alebo demontá akých kontrukèných prvkov.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 396/2006 Z. z.

BEZPEÈNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POIADAVKY NA STAVENISKO

Poiadavky ustanovené v tejto prílohe sa uplatòujú vdy, ak to vyadujú podmienky alebo èinnos na stavenisku
a iné okolnosti, alebo moné nebezpeèenstvo.
Na úèely tejto prílohy výraz priestory zahàòa aj ubytovacie zariadenia.
A. VEOBECNÉ POIADAVKY
1.

Stabilita a pevnos

1.1 Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmko¾vek spôsobom a môu ovplyvni bezpeènos a zdravie zamestnancov, musia by primeraným spôsobom zabezpeèené.
1.2 Prístup k akýmko¾vek plochám pozostávajúcim z nedostatoène pevných materiálov nie je povolený, ak plochy
nie sú zabezpeèené primeraným zariadením alebo prostriedkami na bezpeèný výkon práce.
2.

Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody musia by navrhnuté, kontruované a pouívané tak, aby nespôsobili poiar alebo výbuch. Osoby musia by primerane chránené pred nebezpeèenstvom elektrického prúdu v dôsledku priameho
dotyku alebo nepriameho dotyku.
2.2 Pri navrhovaní, kontrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa musia bra do úvahy
druh a intenzita dodávanej energie, vonkajie podmienky a spôsobilos osôb, ktoré majú prístup k èastiam rozvodov.
3.

Únikové cesty a východy

3.1 Únikové cesty a východy musia by trvalo vo¾né a vies, ak je to moné, najkratou cestou do bezpeèného priestoru alebo na vo¾né priestranstvo.
3.2 V prípade ohrozenia zamestnanci musia ma monos opusti vetky pracovné miesta èo najrýchlejie a najbezpeènejie.
3.3 Poèet, rozdelenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od pouitia, zariadenia a rozmerov staveniska
a priestorov a od maximálneho prípustného poètu osôb.
3.4 Únikové cesty a východy musia by oznaèené v súlade s osobitným predpisom. Oznaèenie musí by trvanlivé
a umiestnené na vhodnom mieste.
3.5 Únikové cesty a východy, komunikácie a dvere musia by vo¾né a bez prekáok, aby mohli by kedyko¾vek pouité.
3.6 Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, musia by pre prípad výpadku elektrického
prúdu zabezpeèené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.
4.

Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie poiaru

4.1 Pod¾a charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností
pouívaných látok, ako aj pod¾a maximálneho poètu prítomných osôb musí by zabudovaný dostatoèný poèet
poiarnotechnických zariadení a poiarnych vodovodov.
4.2 Poiarnotechnické zariadenia sa musia pravidelne kontrolova a udriava.
V pravidelných intervaloch sa musia testova a vykonáva skúky ich funkènosti.
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4.3 Poiarnotechnické zariadenia a poiarne vodovody musia by ¾ahko prístupné a jednoducho pouite¾né. Zariadenie musí by oznaèené znaèkami v súlade s osobitným predpisom. Oznaèenie musí by trvanlivé a umiestnené
na vhodnom mieste.
5.

Vetranie

5.1 So zrete¾om na pouívaný pracovný postup a fyzickú záa zamestnancov musia by vykonané opatrenia na zaistenie dostatoèného prívodu èerstvého vzduchu.
5.2 Núdzový vetrací systém, ak sa pouije, musí by udriavaný v prevádzkyschopnom stave a nesmie vytvára
prievan, ktorý by ohrozil zdravie zamestnancov.
5.3 Riadiaci systém musí oznámi poruchu, ktorá by mohla ohrozi zdravie zamestnancov.
6.

Osobitné nebezpeèenstvá

6.1 Zamestnanci nesmú by vystavení nadmernému hluku alebo kodlivým vonkajím vplyvom, napríklad plynu,
výparom alebo prachu.
6.2 Ak zamestnanci musia vchádza do priestoru, v ktorom ovzduie môe obsahova toxické alebo nebezpeèné
látky alebo v ktorom je nedostatoèné mnostvo kyslíka, alebo ak je ovzduie zápalné, uzavretý priestor musí by
monitorovaný a musia by prijaté vhodné preventívne opatrenia.
6.3 Zamestnanec v uzavretom priestore nesmie by za iadnych okolností vystavený vysokému riziku vyplývajúcemu z ovzduia. Zvonku musí by sústavne sledovaný a musia sa prija vetky primerané bezpeènostné opatrenia na zaistenie úèinnej a okamitej pomoci.
7.

Teplota
Teplota poèas práce musí by primeraná ¾udskému organizmu so zrete¾om na pouívané pracovné postupy a fyzickú záa zamestnanca.

8.

Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku denným svetlom a umelým osvetlením

8.1 Pracoviská, priestory a komunikácie musia by dostatoène osvetlené denným svetlom a umelým osvetlením
v noci, a ak je denné svetlo nedostatoèné, musia sa poui prenosné svetelné zdroje odolné proti nárazom.
Farba umelého osvetlenia nesmie rui alebo ovplyvòova vnímanie svetelnej signalizácie alebo bezpeènostného
znaèenia.
8.2 Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií musí by umiestnené tak, aby nebolo zdrojom úrazu zamestnancov.
8.3 Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení nebezpeèenstvu, musia by vybavené dostatoèným núdzovým osvetlením primeranej intenzity.
9.

Dvere a brány

9.1 Posuvné dvere musia by vybavené bezpeènostným zariadením na ochranu pred vyko¾ajením a vypadnutím.
9.2 Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor musia by vybavené mechanizmom, ktorý ich zabezpeèí proti
samovo¾nému spadnutiu.
9.3 Dvere a brány na únikových cestách musia by primerane oznaèené.
9.4 V bezprostrednej blízkosti brán, ktoré sú urèené prevane pre dopravné prostriedky, musia by umiestnené aj
dvere pre osoby, ak nie je priechod osôb týmito bránami bezpeèný. Tieto dvere musia by vidite¾ne oznaèené
a stále priechodné.
9.5 Mechanické dvere a brány nesmú ohrozova osoby.
Musia by vybavené ¾ahko identifikovate¾ným a prístupným núdzovým ovládaèom, a ak sa v prípade výpadku
elektrického prúdu nedajú otvára automaticky, musia sa da otvára ruène.
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10. Komunikácie a nebezpeèné priestory
10.1 Komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích ploín a rámp musia by navrhované, umiestnené, situované a rieené tak, aby zabezpeèovali ¾ahký, bezpeèný a vhodný prístup, ktorý nebude ohrozova zamestnancov nachádzajúcich sa v ich blízkosti.
10.2 Komunikácie urèené pre chodcov a na prepravu tovaru vrátane tých, ktoré sa pouívajú na nakladanie a vykladanie, musia by vyhotovené so zrete¾om na poèet pouívate¾ov a druh èinností na nich vykonávaných.
Ak sa na dopravných komunikáciách pouívajú dopravné prostriedky, pre chodcov musí by vymedzený dostatoène vo¾ný priestor alebo primerané ochranné zariadenia.
Komunikácie musia by vidite¾ne oznaèené, pravidelne kontrolované a udriavané.
10.3 Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí by dostatoène vo¾ný priestor.
10.4 Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, také priestory musia by vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb.
Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupova do nebezpeèných priestorov musia by vykonané primerané
opatrenia.
Nebezpeèné priestory musia by vidite¾ne oznaèené.
11. Nakladacie ploiny a rampy
11.1 Nakladacie ploiny a rampy musia vyhovova rozmerom prepravovaného nákladu.
11.2 Nakladacie ploiny a rampy musia ma najmenej jeden východ.
11.3 Nakladacie ploiny a rampy musia by bezpeèné, aby sa zabránilo pádu zamestnancov.
12. Pohyb na pracovisku
Podlahová plocha na pracovisku musí umoòova zamestnancom vo¾ný pohyb pri výkone ich práce so zrete¾om
na umiestnené zariadenia.
13. Prvá pomoc
13.1 Zamestnávate¾ musí zabezpeèi, aby prvú pomoc mohol kedyko¾vek v prípade potreby poskytnú odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je vdy k dispozícii.
Musia by prijaté opatrenia na zabezpeèenie lekárskej pomoci a zabezpeèenie odvozu zamestnanca postihnutého úrazom alebo náhlou nevo¾nosou.
13.2 Ak je to potrebné so zrete¾om na rozsah prác alebo druh vykonávanej èinnosti, musí by k dispozícii jedna
miestnos alebo viac miestností na poskytovanie prvej pomoci.
13.3 Miestnos na poskytovanie prvej pomoci musí by vybavená základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musí by ¾ahko prístupná aj na manipuláciu s nosidlami.
Miestnos na poskytovanie prvej pomoci musí by oznaèená v súlade s osobitným predpisom.
13.4 Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia by dostupné na vetkých miestach, na ktorých to pracovné
podmienky vyadujú.
Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia by oznaèené a ¾ahko prístupné.
Adresa a telefónne èíslo miestnej záchrannej sluby musia by vidite¾ne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci.
14. Zariadenia na osobnú hygienu
14.1 atne a uzamykate¾né skrinky
14.1.1 Ak zamestnanci musia pouíva peciálny pracovný odev a ak sa nemôu prezlieka z dôvodu ochrany
zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia ma k dispozícii primerané atne.
atne musia by ¾ahko prístupné, musia ma dostatoènú kapacitu a musia by vybavené stolièkami alebo lavicami.
14.1.2 atne musia by dostatoène ve¾ké a vybavené tak, aby si kadý zamestnanec mohol, ak je to potrebné, vysui pracovný odev, vlastný odev a osobné veci a zamknú ich.
Ak to okolnosti vyadujú (napríklad nebezpeèné látky, vlhkos, neèistota), musí by k dispozícii také vy-
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bavenie, aby pracovné obleèenie bolo uskladnené na mieste oddelenom od vlastného odevu a osobných
vecí zamestnancov.
14.1.3 atne musia by oddelené pre muov a eny alebo oddelene pouívané mumi a enami.
14.1.4 Ak zamestnanci nemajú k dispozícii atne pod¾a bodu 14.1.1, musí ma kadý zamestnanec k dispozícii
miesto na uzamykanie svojho odevu a osobných vecí.
14.2 Sprchy a umývadlá
14.2.1 Ak to vyaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, zamestnanci musia ma k dispozícii primerané
mnostvo vyhovujúcich spàch.
Sprchovacie miestnosti musia by oddelené pre muov a eny alebo oddelene pouívané mumi a enami.
14.2.2 Miestnosti na sprchovanie musia by dostatoène ve¾ké a musia ma primeraný hygienický tandard, aby
umonili zamestnancovi bez prekáok sa umy.
Sprchy musia by vybavené teplou a studenou teèúcou vodou.
14.2.3 Ak sprchy pod¾a bodu 14.2.1 nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a atní musí by k dispozícii primeraný poèet vhodných umývadiel s teèúcou vodou (v prípade potreby teplou).
Tieto umývadlá musia by oddelené pre muov a eny alebo sú pouívané oddelene mumi a enami, ak je
to potrebné na zachovanie súkromia.
14.2.4 Ak miestnosti so sprchami alebo umývadlami sú oddelené od atní, musí by medzi nimi jednoduchý
priechod.
14.3 Záchody a umývadlá
V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, atní, miestností so sprchami alebo umývadlami musia by
k dispozícii oddelené zariadenia s primeraným poètom záchodov a umývadiel.
Musia sa vykona opatrenia na oddelenie záchodov pre muov a eny alebo na oddelené pouívanie záchodov
mumi a enami.
15. Oddychové miestnosti a ubytovacie priestory
15.1 Tam, kde to bezpeènos alebo ochrana zdravia zamestnancov vyaduje najmä vzh¾adom na druh vykonávanej
èinnosti, alebo ak poèet zamestnancov prekroèí urèitú hranicu a vzh¾adom na vzdialenos pracovísk zamestnanci musia ma k dispozícii ¾ahko prístupnú oddychovú miestnos alebo ubytovacie priestory.
15.2 Oddychové miestnosti alebo ubytovacie priestory musia by dostatoène ve¾ké a vybavené primeraným poètom
stolov a stolièiek pre urèený poèet zamestnancov.
15.3 Ak poiadavka pod¾a bodu 15.2 nie je splnená, zamestnanci musia ma k dispozícii vybavenie, v ktorom môu
zotrva poèas preruenia práce.
15.4 Stále ubytovacie priestory, ak nie sú vyuívané len výnimoène, musia ma primerané zariadenia na osobnú hygienu, oddychovú miestnos a miestnos na pobyt vo vo¾nom èase.
Stále ubytovacie priestory musia by zariadené lôkami, skriòami, stolmi a stolièkami v závislosti od poètu zamestnancov a ich usporiadanie musí závisie od prítomnosti zamestnancov oboch pohlaví.
15.5 V oddychových miestnostiach alebo v ubytovacích priestoroch musia by vykonané prísluné opatrenia na
ochranu nefajèiarov.
16. Priestory na oddych pre tehotné eny a dojèiace matky
Tehotné eny a dojèiace matky musia ma monos oddychova v leiacej polohe v primeraných podmienkach.
17. Zamestnanci so zdravotným postihnutím
Ak je to potrebné, pracoviská, na ktorých pracujú zamestnanci so zdravotným postihnutím, musia by usporiadané tak, aby boli vhodné pre zamestnancov so zdravotným postihnutím; to sa vzahuje najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ktoré takí zamestnanci pouívajú.
18. Rôzne ustanovenia
18.1 Okolie a obvod staveniska musia by oznaèené a usporiadané tak, aby boli jasne vidite¾né a identifikovate¾né.
18.2 Pre zamestnancov pracujúcich na stavenisku musí by zabezpeèené dostatoèné mnostvo pitnej vody alebo iné
vhodné nealkoholické nápoje, a to aj pre zamestnancov pracujúcich vo vnútorných priestoroch a pre zamestnancov pracujúcich v blízkosti týchto pracovísk.
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18.3 Zamestnanci musia ma k dispozícii zariadenia, v ktorých môu konzumova jedlo v prijate¾ných podmienkach, a pod¾a potreby aj zariadenia na individuálnu prípravu stravy v prijate¾ných podmienkach.
B. OSOBITNÉ POIADAVKY
Ak to osobitné podmienky na stavenisku vyadujú, rozdelenie poiadaviek na oddiel I a oddiel II nie je záväzné.
Oddiel I
Pracoviská vo vnútorných priestoroch
1.

Stabilita a pevnos
Pracoviská musia ma kontrukciu a pevnos primeranú charakteru ich pouívania.

2.

Dvere núdzových východov

2.1 Dvere núdzových východov sa musia otvára smerom von.
Dvere núdzových východov nesmú by zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemoòoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich má poui v prípade ohrozenia.
2.2 Núdzové východy nesmú by vybavené posuvnými alebo otáèavými dverami.
3.

Vetranie

3.1 Ak sa pouíva klimatizácia alebo nútené vetranie, zariadenie nesmie vytvára prievan, ktorý by zamestnancom
zhoroval pracovnú pohodu.
3.2 Usadeniny alebo zneèistenia, ktoré by mohli zneèisovaním ovzduia bezprostredne ohrozi zdravie zamestnancov, musia by bez zbytoèného odkladu odstránené.
4.

Teplota

4.1 Teplota v oddychových priestoroch, miestnostiach pre obsluný personál, zariadeniach na osobnú hygienu,
v jedálòach a miestnostiach na poskytovanie prvej pomoci musí by primeraná úèelu ich pouívania.
4.2 Okná, strené okná, svetlíky a sklené steny umoòujú tienenie pred nadmerným slneèným svetlom so zrete¾om na charakter práce a na vyuívaný priestor.
5.

Denné svetlo a umelé osvetlenie
Pracoviská musia by v èo najväèej miere osvetlené denným svetlom a vybavené umelým osvetlením primeraným poiadavkám na zaistenie bezpeènosti a zdravia zamestnancov.

6.

Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

6.1 Podlahy pracovísk nesmú ma nebezpeèné nerovnosti, otvory alebo ikmé plochy a musia by pevné, stabilné
a nemyk¾avé.
6.2 Podlahy, steny a stropy v miestnostiach musia by vyhotovené tak, aby sa dali primerane èisti a aby spåòali
hygienický tandard.
6.3 Prieh¾adné alebo priesvitné steny, najmä celosklené prieèky v miestnostiach alebo v blízkosti pracovísk a komunikácií musia by vidite¾ne oznaèené a vyrobené z bezpeèných materiálov alebo musia by zo strany takých
miest alebo komunikácií zabezpeèené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov s týmito stenami a monosti
ich zranenia v dôsledku rozbitia takých stien.
7.

Okná, strené okná a svetlíky

7.1 Zamestnanci musia ma monos bezpeèným spôsobom otvori, zatvori, nastavi alebo zaisti okná, strené
okná, svetlíky a vetracie zariadenia tak, aby v otvorenej polohe neohrozovali zamestnancov.
7.2 Okná, strené okná a svetlíky musia by navrhované spolu s vybavením alebo musia by vybavené zariadeniami, ktoré umonia ich èistenie bez rizika pre zamestnancov vykonávajúcich túto èinnos alebo pre prítomných
zamestnancov.
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Dvere a brány

8.1 Umiestnenie, poèet a rozmery dverí a brán a materiál pouitý na ich kontrukciu závisia od charakteru a pouitia miestností alebo priestorov.
8.2 Prieh¾adné dvere musia by primerane a vidite¾ne oznaèené.
8.3 Výkyvné dvere a brány musia by prieh¾adné alebo musia ma prieh¾adné alebo priesvitné plochy.
8.4 Prieh¾adné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach, ak nie sú vyrobené z bezpeèných materiálov, musia
by chránené pred rozbitím, ak existuje riziko poranenia zamestnancov pri ich rozbití.
9.

Komunikácie
Ak to vyaduje pouívanie a vybavenie miestností, komunikácie musia by v záujme ochrany zamestnancov vidite¾ne oznaèené.

10. Osobitné opatrenia pre pohyblivé schody a prepravníky
Prevádzka pohyblivých schodov a prepravníkov musí by spo¾ahlivá a bezpeèná.
Pohyblivé schody a prepravníky musia by vybavené potrebnými bezpeènostnými zariadeniami, ako aj ¾ahko
identifikovate¾nými a ¾ahko prístupnými núdzovými vypínacími prvkami.
11. Rozmery miestností a vo¾ný priestor v miestnostiach
Pracovné priestory musia ma dostatoènú podlahovú plochu a výku, ktoré zamestnancom umonia pracova
bez ohrozenia ich bezpeènosti, zdravia alebo zníenia pracovnej pohody.
Oddiel II
Pracoviská vo vonkajích priestoroch
1.

Stabilita a pevnos

1.1 Vyvýené alebo v håbke umiestnené pohyblivé pracoviská alebo pevné pracoviská musia by stabilné a zabezpeèené proti prevrhnutiu. Pritom je potrebné zoh¾adòova poèet zamestnancov pracujúcich na nich, najväèie
moné zaaenie a rozloenie zaaenia a pôsobenie vonkajích vplyvov.
Ak nosné a iné èasti týchto pracovísk nie sú zabezpeèené proti prevrhnutiu, je potrebné ich stabilitu zabezpeèi
vhodným a bezpeèným spôsobom upevnenia, aby sa zabránilo kadému neelate¾nému pohybu celých pracovísk alebo ich èastí.
1.2 Kontrola
Stabilita a pevnos sa musia vhodným spôsobom kontrolova, osobitne po prípadnej zmene výky alebo håbky
pracovného miesta.
2.

Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajím vplyvom, musia by pravidelne kontrolované a udrované.
2.2 Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred zaèatím prác, musia by identifikované, prekontrolované
a zrete¾ne oznaèené.
2.3 Existujúce elektrické dia¾kové vedenia, ak je to moné, musia sa preloi mimo stavenisko alebo vypnú. Ak to
nie je moné, je potrebné ohranièi ich prekákou a umiestni tam pokyny, aby dopravné prostriedky a energetické rozvody na stavenisku boli mimo týchto dia¾kových vedení.
Vhodné upozornenie alebo závesná ochrana vzduných energetických rozvodov sa musia umiestni tak, aby
pod nimi mohli prechádza dopravné prostriedky.
3.

Vplyv poèasia
Zamestnanci musia by chránení pred vplyvmi poèasia, ktoré by mohli ohrozi ich bezpeènos a zdravie.
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Padajúce predmety
Ak je to technicky moné, zamestnanci musia by chránení proti padaniu predmetov predovetkým kolektívnymi ochrannými prostriedkami.
Materiály a pracovné zariadenia musia by uloené alebo navàené tak, aby nemohli skåznu alebo zrúti sa.
Ak je to potrebné, na stavenisku musia by umiestnené zastreené priechody alebo musí by zabránený prístup
k nebezpeèným priestorom.

5.

Pád z výky

5.1 Pádu z výky sa musí zabráni technickými opatreniami, predovetkým pevným a dostatoène vysokým zábradlím, ktoré musí ma aspoò zaráku pri podlahe, dradlo pre ruky (madlo) a strednú výstuhu, alebo iným rovnocenným rieením.
5.2 Práce vo výkach je moné vykonáva len vtedy, ak sa pouijú vhodné prostriedky kolektívneho zabezpeèenia,
napríklad zábradlia, ploiny alebo záchytné siete.
Ak povaha prác neumoòuje poui tieto zariadenia, musia sa poskytnú vhodné prostriedky umoòujúce prístup a musia sa poui prostriedky osobného zabezpeèenia proti pádu.
6.

Leenia a rebríky

6.1 Kadé leenie musí by odborne navrhnuté, montované a udriavané, aby bolo bezpeèné po stránke statickej,
funkènej a pracovnej.
6.2 Pracovné ploiny, lávky a prístupy musia by montované, navrhované, dimenzované, chránené a pouívané
tak, aby zamestnancov chránili pred pádom a padajúcimi predmetmi.
6.3 Leenia musí skontrolova odborne spôsobilá osoba
a) pred ich prevzatím,
b) v pravidelných intervaloch,
c) po prestavbe, doèasnom preruení prác, mimoriadnych poveternostných vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po kadom inom prípade, ktorý by mohol vplýva na ich pevnos a stabilitu.
6.4 Rebríky musia by dostatoène pevné a riadne udriavané.
Musia by pouívané správne, na prísluných miestach a na úèely, na ktoré boli urèené.
6.5 Pojazdné leenia musia by zabezpeèené proti neelanému pohybu.
7.

Zdvíhacie zariadenia

7.1 Zdvíhacie zariadenia a ich prísluenstvo vrátane ich súèastí, upevnení, kotvení a podpier musia by
a) odborne navrhované a montované a dostatoène pevné pri ich pouívaní,
b) bezpeène umiestnené a pouívané,
c) udriavané v prevádzkyschopnom stave,
d) kontrolované, pravidelne prezerané a skúané v súlade s osobitnými predpismi,
e) obsluhované odborne spôsobilými osobami.
7.2 Na zdvíhacích zariadeniach a ich prísluenstve musí by na vidite¾nom mieste oznaèená hodnota ich maximálneho prípustného zaaenia.
7.3 Zdvíhacie zariadenia a ich prísluenstvo sa pouívajú len na úèel, na ktorý boli navrhnuté.
8.

Dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom

8.1 Vetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom musia by
a) odborne navrhované a kontruované pod¾a ergonomických zásad,
b) udriavané v prevádzkyschopnom stave,
c) správne pouívané.
8.2 Vodièi a obsluha strojov na zemné práce a na manipuláciu s materiálom musia by odborne spôsobilí.
8.3 Musia sa vykona opatrenia na zabránenie pádu dopravných prostriedkov, strojov na zemné práce a na manipuláciu s materiálom do výkopov alebo do vody.
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8.4 Stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom musia by vybavené takými kontrukciami, ktoré vodièa
chránia pred pritlaèením pri prevrátení stroja alebo pred padajúcimi predmetmi a materiálmi.
9.

Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky

9.1 Pracovné prostriedky vrátane zariadení, strojov a ruèného náradia s pohonom alebo bez neho musia by
a) odborne navrhované a vyhotovované pod¾a ergonomických zásad,
b) udriavané v prevádzkyschopnom stave,
c) pouívané len na práce, na ktoré boli navrhnuté,
d) obsluhované odborne spôsobilými osobami.
9.2 Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovým médiom musia by kontrolované v súlade s osobitnými predpismi a pravidelne prehliadané a skúané.
10. Výkopy, achty, práce v podzemí, tunely a zemné práce
10.1 Pri výkopoch, v achtách, tuneloch a pri vykonávaní prác pod zemou sa musia vykona vhodné bezpeènostné
opatrenia, ktoré
a) pozostávajú z vhodného ochranného zariadenia, napríklad debnenia, vystuenia alebo svahovania,
b) zabraòujú nebezpeèenstvu pádu osôb, materiálu a predmetov alebo zaplaveniu,
c) umoòujú dostatoèné vetranie na pracoviskách a poskytujú dostatok vzduchu na dýchanie, ktorý nie je nebezpeèný alebo zdraviu kodlivý,
d) umoòujú zamestnancom v prípade poiaru alebo pri prieniku vody alebo materiálu uniknú do bezpeèia.
10.2 Pred zaèatím zemných prác sa musia vykona také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zníilo akéko¾vek
ohrozenie súvisiace s podzemnými energetickými rozvodmi.
10.3 Musí sa zaisti bezpeèný zostup do výkopu a výstup z výkopu.
10.4 Vykopaná zemina, materiály a pohybujúce sa vozidlá musia by umiestnené v bezpeènej vzdialenosti od výkopu. Ak je to potrebné, musia sa vybudova primerané zábrany.
11. Búracie práce
Ak pri búracích prácach budov alebo kontrukcií hrozí riziko,
a) musia sa vykona vhodné opatrenia a poui bezpeèné pracovné postupy,
b) musí by práca plánovaná a vykonávaná len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.
12. Kontrukcie, debnenia a aké prefabrikáty
12.1 Kontrukcie (napríklad kovové, betónové) a ich èasti, debnenia, prefabrikáty, doèasné nosníky a podpery musia by montované a rozoberané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.
12.2 Na ochranu zamestnancov pred nebezpeèenstvom, ktoré vyplýva z doèasnej krehkosti alebo straty stability
kontrukcie, musia by vykonané primerané bezpeènostné opatrenia.
12.3 Debnenia, doèasné nosníky a podpery musia by navrhované, montované a udriavané tak, aby odolali predpokladanému zaaeniu.
13. Ochranné steny a kesóny
13.1 Ochranné steny a kesóny musia by
a) odborne vyhotovené z vhodných a odolných materiálov s primeranou pevnosou,
b) primerane vybavené tak, aby sa zamestnanci mohli zachráni v prípade prívalu vody a materiálov.
13.2 Ochranná stena alebo kesón sa musí montova, meni alebo rozobera len pod stálym dozorom zodpovednej
osoby.
13.3 Ochranné steny a kesóny musia by v pravidelných intervaloch kontrolované zodpovednou osobou.
14. Práce na streche
14.1 Ak je potrebné zabráni ohrozeniu alebo ak výka strechy alebo jej sklon prekraèujú urèené hodnoty, musia sa
poui kolektívne ochranné opatrenia proti pádu zamestnancov a proti pádu náradia, nástrojov, materiálov alebo iných predmetov.
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14.2 Ak zamestnanci musia pracova a pohybova sa na strechách alebo v ich blízkosti, alebo na plochách z krehkých materiálov, alebo na iných plochách z materiálov, ktorých nosnos nie je primeraná, zamestnávate¾ musí
vykona opatrenia na zabránenie vstupu zamestnanca na tieto plochy alebo na zabránenie pádu z výky.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 396/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadaviek
na doèasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1
smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 2.).
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