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541
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o poiadavkách na osvetlenie pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. q) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o poiadavkách na
a) denné osvetlenie pracoviska,1)
b) umelé osvetlenie pracoviska,
c) zdruené osvetlenie pracoviska,
d) pracovisko bez denného osvetlenia.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky
a) miesto zrakovej úlohy je èas pracoviska, v ktorej sa
sústreïuje zraková èinnos zamestnanca,
b) funkène vymedzená èas priestoru je èas priestoru
s rovnakými poiadavkami na zrakové èinnosti pri
odstupòovanom osvetlení,
c) dlhodobý pobyt zamestnanca na pracovisku je pobyt
zamestnanca vo vnútornom priestore alebo v jeho
funkène vymedzenej èasti, ktorý trvá v priebehu jedného dòa alebo pracovnej zmeny dlhie ako tyri hodiny a opakuje sa
1. pri dennom osvetlení viac ako raz týdenne,
2. pri umelom osvetlení najmenej poèas 30 dní v roku,
d) krátkodobý pobyt zamestnanca je pobyt, ktorý nie je
dlhodobým pobytom zamestnanca ani obèasným
pobytom zamestnanca,
e) obèasný pobyt zamestnanca je pobyt potrebný na
prechod miestnosou, napríklad pri kontrolnej pochôdzke, pri doh¾ade nad èinnosou technického zariadenia,
f) osvet¾ovací otvor je otvor v obvodovom pláti budovy, ktorý slúi na priame osvetlenie interiéru pracoviska denným svetlom a pod¾a úèelu miestnosti aj na
vizuálny kontakt s exteriérom a na jeho preslnenie,
g) boèný osvet¾ovací otvor je okno, zasklená stena v obvodovej stene alebo strené okno s monosou výh¾adu sediacej osoby do exteriéru pribline vodorovným smerom,
1

h) horný osvet¾ovací otvor je otvor, ktorý nespåòa charakteristiky boèného otvoru,
i) celkové osvetlenie je osvetlenie, ktoré zabezpeèuje
rovnomerné rozloenie svetla z umelých zdrojov vo
vnútornom priestore alebo v jeho funkène vymedzenej èasti,
j) zdruené osvetlenie je trvalé dopåòanie nedostaèujúceho denného svetla svetlom zo zdrojov umelého
osvetlenia,
k) insolácia je expozícia úèinkom slneèného iarenia.
§3
Denné osvetlenie a umelé osvetlenie
(1) Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska sa
zabezpeèuje osvet¾ovacími otvormi alebo sústavami
umelého osvetlenia tak, aby vo vnútorných priestoroch
s pobytom zamestnancov alebo v ich funkène vymedzených èastiach boli dodrané základné poiadavky na
osvetlenie pod¾a odsekov 3 a 4 vo vzahu k druhu a zrakovej nároènosti vykonávanej práce.
(2) Funkène vymedzená èas priestoru s dostaèujúcim osvetlením sa urèuje tak, aby jej pôdorysná plocha
tvorila najmenej 10 m2 alebo najmenej 1/3 pôdorysnej
plochy vnútorného priestoru. Funkène vymedzená
èas priestoru s dostaèujúcim osvetlením musí by vyznaèená v projektovej dokumentácii.
(3) Denné osvetlenie pracoviska vo vnútornom priestore sa zabezpeèuje pod¾a prílohy è. 1. Osvet¾ovacie otvory musia by rieené tak, aby nedochádzalo k priamej insolácii zamestnancov pri dlhodobom pobyte na
pracovisku.
(4) Umelé osvetlenie pracoviska vo vnútornom priestore sa zabezpeèuje ako celkové osvetlenie alebo ako
kombinácia celkového a miestneho osvetlenia pod¾a
prílohy è. 2.
(5) Osvet¾ovacie otvory, svietidlá a povrchy odráajúce svetlo sa musia pravidelne udriava tak, aby boli
splnené základné poiadavky na osvetlenie pod¾a odseku 1.
§4
Zdruené osvetlenie
Vo vnútornom priestore s nedostatoèným denným

) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko.
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osvetlením mono riei osvetlenie ako zdruené osvetlenie, ak sú splnené poiadavky uvedené v prílohe è. 3.

jektivizuje meraním alebo výpoètom sa posúdia údaje
z technickej dokumentácie stavby.

§5
Pracovisko bez denného osvetlenia

(2) Umelé osvetlenie sa objektivizuje úradným meraním.2)

(1) Pracovisko bez denného osvetlenia je
a) pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvet¾ovacích otvorov alebo
b) pracovisko vo vnútorných priestoroch s osvet¾ovacími otvormi, v ktorých nie sú splnené podmienky na
zdruené osvetlenie pod¾a prílohy è. 3.
(2) Poiadavky na osvetlenie pracoviska bez denného
osvetlenia a náhradné opatrenia na ochranu zdravia
zamestnancov, ktorí sa dlhodobo zdrujú v priestoroch
bez denného osvetlenia, sú uvedené v prílohe è. 4.

(3) Poiadavky na osvetlenie sú splnené, ak namerané hodnoty zmenené o neistotu merania, o vplyv zneèistenia osvet¾ovacích otvorov, svietidiel a povrchov odráajúcich svetlo a o vplyv starnutia svetelných zdrojov
nie sú niie ako najniie prípustné hodnoty pod¾a
príloh è. 1 a 2. Miera a spôsob zmenenia nameraných
hodnôt sa uvedú v doklade o meraní.2)

§6
Objektivizácia osvetlenia
(1) Denné osvetlenie vnútorných priestorov sa ob-

§7
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.

2

) § 20 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 541/2007 Z. z.

POIADAVKY NA DENNÉ OSVETLENIE PRACOVISKA
1. Vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkène vymedzených èastiach s dlhodobým pobytom zamestnancov sú
najniie prípustné hodnoty èinite¾a dennej osvetlenosti
a) pri boènom osvetlení Dmin= 1,5 %,
b) pri hornom a kombinovanom osvetlení Dmin= 1,5 % a Dm= 3 %,
kde
Dmin je minimálna hodnota èinite¾a dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine [%],
Dm je priemerná hodnota èinite¾a dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine [%].
Ostatné svetelno-technické poiadavky sa zabezpeèujú pod¾a technickej normy.3)
2. V pracovných priestoroch, v ktorých zamestnanci vykonávajú zrakovo nároèné èinnosti, miesta zrakových úloh sa
umiestòujú do zón s vyími hodnotami èinite¾a dennej osvetlenosti (napríklad bliie k osvet¾ovacím otvorom)
alebo miesta zrakových úloh sa prisvet¾ujú umelým svetlom. Ak sa dosiahli najniie prípustné hodnoty èinite¾a
dennej osvetlenosti, nepovauje sa prisvet¾ovanie za zdruené osvetlenie.
3. Poiadavky na èistenie osvet¾ovacích otvorov a plôch odráajúcich svetlo na pracovisku ustanovuje osobitný predpis.4)

3

) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Èas 1: Základné poiadavky.

4

) Príloha è. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 541/2007 Z. z.

POIADAVKY NA UMELÉ OSVETLENIE PRACOVISKA
1. Najniie prípustné hodnoty celkovej priemernej udriavanej osvetlenosti vnútorného priestoru pracoviska alebo
jeho funkène vymedzenej èasti z celkového osvetlenia sú
a) pre dlhodobý pobyt zamestnanca v priestoroch
1. s dostatoèným denným osvetlením Em = 200 lx,
2. so zdrueným osvetlením Em = 500 lx,
3. bez denného osvetlenia, ak sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia, Em = 500 lx,
4. bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch Em = 1 500 lx,
b) pre krátkodobý pobyt zamestnanca Em = 100 lx,
c) pre obèasný pobyt zamestnanca Em= 20 lx,
kde
Em je priemerná hodnota udriavanej osvetlenosti.
2. Najniia prípustná hodnota rovnomernosti celkového osvetlenia vo vnútornom priestore alebo v jeho funkène vymedzenej èasti, urèená ako pomer minimálnej a priemernej osvetlenosti na porovnávacej rovine, je r = 0,50.
3. Osvetlenie na miestach zrakových úloh vo vnútorných priestoroch, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa urèujú pod¾a technickej normy.5)
4. Najniie prípustné hodnoty celkovej priemernej udriavanej osvetlenosti a rovnomernosti osvetlenia vonkajieho
pracoviska sú uvedené v tabu¾ke. Na osvetlenie miest zrakových úloh na vonkajom pracovisku sa primerane pouijú ustanovenia platnej technickej normy.
Poiadavky na celkové osvetlenie vonkajieho pracoviska
Èinnos pod¾a zrakovej nároènosti

zrakovo nároèná èinnos
(práca na stavenisku, nakladacej rampe a pod.)
zrakovo stredne nároèná èinnos
(práca v otvorenej rozvodni a pod.)
zrakovo nenároèná èinnos
(práca na skládke, v kameòolome a pod., zauh¾ovanie)

Osvetlenos
Em [lx]

Rovnomernos osvetlenia
r [1]

30 a 50

0,2 (1 : 5)

20 a 30

0,1 (1 : 10)

10 a 20

0,1 (1 : 10)

Poznámka: Vyie hodnoty osvetlenosti sa volia pri nebezpeèenstve úrazu.

5

) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 1: Vnútorné pracovné miesta.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 541/2007 Z. z.

POIADAVKY NA ZDRUENÉ OSVETLENIE PRACOVISKA
1. Zdruené osvetlenie sa pouíva vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkène vymedzených èastiach, v ktorých
sú hodnoty èinite¾a dennej osvetlenosti niie, ako sú poadované pod¾a prílohy è. 1, ale dosahujú najmenej 1/3
týchto hodnôt.
2. Najmenia plocha funkène vymedzenej èasti miestnosti pre zdruené osvetlenie je 10 m2 alebo 1/3 podlahovej plochy miestnosti.
3. Pracovisko v priestoroch s osvet¾ovacími otvormi, v ktorých nie je splnená podmienka pod¾a prvého bodu, sa povauje za pracovisko bez denného osvetlenia.
4. Zdruené osvetlenie pracoviska sa riei tak, aby nebol prekroèený pomer jasu v zornom poli uvedený v tabu¾ke.
Najvyí prípustný pomer jasu pozorovaného predmetu a jasu
osvet¾ovacieho otvoru umiestneného do 60° od obvyklého smeru poh¾adu
Trieda zrakovej èinnosti3)

Pomer jasu pozorovaného predmetu
k jasu osvet¾ovacieho otvoru

I, II, III
IV
V, VI, VII

1 : 40
1 : 100
neurèuje sa

Poznámka:
Za obvyklý smer poh¾adu sa povauje poh¾ad na predmet pracovnej èinnosti alebo iný poh¾ad súvisiaci s èinnosou a tie relaxaèný poh¾ad vodorovným smerom.
5. Ak je jas osvet¾ovacích otvorov do 60o od obvyklého smeru poh¾adu vyí ako 4 000 cd.m-2, obmedzuje sa vhodným
regulaèným zariadením (napríklad alúziami, roletami, závesmi).
6. Zdruené osvetlenie pracoviska sa realizuje ako jednotný systém s prihliadnutím na smerovos, tienivos, zábranu oslnenia, na kontrasty jasu v zornom poli a na ostatné poiadavky uvedené v technických normách.6)

6

) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Èas 1: Základné poiadavky.
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 1: Vnútorné pracovné miesta.

Èiastka 227

Zbierka zákonov è. 541/2007

Strana 3875

Príloha è. 4
k vyhláke è. 541/2007 Z. z.

POIADAVKY NA OSVETLENIE PRACOVISKA BEZ DENNÉHO OSVETLENIA
A NÁHRADNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV
1. Najniie prípustné hodnoty priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia pre dlhodobý pobyt zamestnanca poèas dòa
a) Em = 500 lx  ak sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia,
b) Em = 1 500 lx  ak nie sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia,
kde
Em je priemerná hodnota udriavanej osvetlenosti.
2. Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa urèujú pod¾a technickej normy.5)
3. Ak sú v priestore bez denného osvetlenia v zornom poli plochy s vysokým jasom, musia by splnené poiadavky na
pomer jasu pod¾a prílohy è. 3 tvrtého bodu.
4. Náhradné opatrenia zniujú nepriaznivý vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie, najmä na biologické funkcie zamestnanca. Sú to napríklad
a) pobyt v priestore bez denného osvetlenia najviac tyri hodiny denne,
b) zaèiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine,
c) ukonèenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine,
d) prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín zaèínajúca sa najneskôr
o 12.00 hodine,
e) najviac tri denné zmeny v týdni konèiace sa po 13.00 hodine,
f) práca kadý druhý deò,
g) po dvoch pracovných zmenách dva dni vo¾na,
h) peciálne oarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé okná, svietiace steny a podobne) rieené tak, aby nedochádzalo k oslneniu zamestnancov.
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542
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záaou pri práci,
psychickou pracovnou záaou a senzorickou záaou pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. s) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

c)

§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) poiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýenej fyzickej záae pri práci,
b) prípustné hodnoty celkovej fyzickej záae zamestnancov,
c) prípustné hodnoty lokálnej svalovej záae vo vzahu
k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov,
d) hodnotenie pracovných polôh z h¾adiska fyziológie
práce,
e) opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia na najniiu
monú a dosiahnute¾nú mieru zvýenú fyzickú záa pri práci,
f) postup pri hodnotení psychickej pracovnej záae,
g) kritériá zvýenej psychickej pracovnej záae,
h) opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia na najniiu
monú a dosiahnute¾nú mieru zvýenú psychickú
pracovnú záa,
i) postup pri hodnotení senzorickej záae pri práci,
j) opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia na najniiu
monú a dosiahnute¾nú mieru zvýenú senzorickú
záa pri práci.

d)

e)
f)

g)

h)

§2
Základné pojmy
(1) Na úèely tejto vyhláky v oblasti psychickej pracovnej záae
a) psychická pracovná záa je faktor, ktorý predstavuje súhrn vetkých hodnotite¾ných vplyvov práce,
pracovných podmienok a pracovného prostredia pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne
procesy èloveka, ktoré ho ovplyvòujú a vyvolávajú
stavy zvýeného psychického napätia a zaaenia
psychofyziologických funkcií,
b) psychická záa je faktor pôsobiaci zaaujúco na
organizmus a vyadujúci psychickú aktivitu, psychické spracovávanie a vyrovnávanie sa s poiadavkami a vplyvmi ivotného prostredia, prièom
1. prostredím sa rozumie vetko, èo èloveka obklopuje, vrátane pracovného prostredia, spoloèenských
väzieb, udalostí a poiadaviek na správanie,

i)

j)

2. nároky prostredia aj práce sú väèie ako psychická zdatnos jednotlivca, jeho pracovná potencia,
3. rozliujú sa tri formy psychickej záae: senzorická, mentálna a emocionálna,
senzorická záa vyplýva z poiadaviek na èinnos
periférnych zmyslových orgánov a im zodpovedajúcich truktúr centrálneho nervového systému,
mentálna záa vyplýva z poiadaviek na spracúvanie informácií kladúcich nároky na psychické funkcie a psychické procesy, ktorými sú pozornos, predstavivos, pamä, myslenie a rozhodovanie,
emocionálna záa vyplýva z poiadaviek vyvolávajúcich afektívnu odozvu,
psychosociálna záa je faktor pôsobiaci zaaujúco
na organizmus a vyadujúci psychickú aktivitu,
psychické spracúvanie a vyrovnávanie sa s poiadavkami a vplyvmi ivotného prostredia, ktoré vyplývajú najmä zo sociálnych procesov a spoloèenských väzieb, z interakcií medzi jednotlivcami
v skupine a v dave a podobne,
pracovné podmienky predstavujú súhrn faktorov
priamo alebo nepriamo pôsobiacich na zdravie
a pracovnú výkonnos èloveka v pracovnom procese.
Priamo alebo nepriamo podmieòujú priebeh a výsledky pracovného procesu, sú ovplyvòované reimom práce, odpoèinkom a stavom pracovného prostredia,
pracovné prostredie je súbor priestorových, materiálnych, fyzikálnych, chemických, mikroklimatických, fyziologických, psychologických, sociálnych
a iných podmienok, v ktorých sa realizuje výrobný,
resp. pracovný proces a ktoré ovplyvòujú výsledky
výroby, resp. práce, motiváciu, výkon, psychiku,
bezpeènos a zdravie zamestnancov; netandardné
pracovné prostredie je napríklad na pracovisku bez
denného osvetlenia, pri práci v podzemí, vo výkach,
pod vodou a podobne,
práca vo vnútenom pracovnom tempe je taký spôsob
práce, pri ktorom si zamestnanec nemôe voli pracovné tempo a jeho èinnos je podriadená rytmu
technologického procesu alebo rytmu iných osôb;
nepatrí sem obsluha bených, napr. obrábacích
strojov, keï pri obrábaní súèiastky zamestnanec
musí sledova proces a zasiahnu v urèitom okamihu, pretoe popri tom vykonáva mnostvo iných
úkonov, pri ktorých si volí svoj rytmus sám,
monotónna práca je práca spojená s trvalo sa opakujúcimi rovnakými úkonmi v trvaní viac ako polovicu pracovnej zmeny s obmedzenou monosou zásahu zamestnanca do priebehu tejto èinnosti, prièom
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1. pohybová alebo úkonová monotónnos je stereotypná manuálna èinnos s vysokým výskytom
rovnakých pracovných úkonov alebo operácií,
2. výkonová monotónnos je èinnos s prevahou
percepèných zloiek a s malou úèasou mylienkových èi rozhodovacích procesov,
k) operácia je èasovo súvislá a pracovne vymedzená
èas výrobného procesu pridelená zamestnancovi
ako samostatná pracovná úloha, prièom
1. operácie rôzneho druhu sa líia svojím základným obsahom, vyadujú pouívanie rôznych zariadení, nástrojov èi pomôcok,
2. operácie rovnakého druhu sú také, ktorých výsledkom je iba zmena vlastností pracovného
predmetu, napr. tvaru, rozmeru alebo druhu materiálu,
l) úkon je samostatná èas v pracovnej operácii, ktorá
predstavuje jednoduchú súvislú pohybovú èinnos
rovnakého typu a úèelového zamerania,
m) práca pod èasovým tlakom je práca vo vysokom pracovnom tempe s obmedzenými monosami prestávok a odpoèinku, resp. práca spojená s plnením termínovaných úloh pod èasovým tlakom, spojená
s preaením kapacity spracovania informácií, èo je
príèinou rýchleho nástupu únavy,
n) vplyvy narúajúce sústredenie sú vplyvy, ktoré narúajú nutné sústredenie pri práci a vedú k zvýenému úsiliu pri koncentrácii alebo k èastému preruovaniu práce na úlohách, napr. hluk na pracovisku,
vyruovanie, èasté zvonenie telefónu a iné,
o) sociálna interakcia je vzájomná súèinnos, vzájomné ovplyvòovanie sa, vzájomné slovné aj mimoslovné
dorozumievanie sa alebo vzájomné pôsobenie reèou,
správaním a konaním medzi dvoma alebo viacerými
jednotlivcami, alebo medzi skupinami; je determinovaná kvalitou medzi¾udských vzahov a komunikácie a môe by závaným stresogénnym èinite¾om,
p) zodpovednos je uvedomelý postoj k spoloèenským
hodnotám, povinnostiam, záväzkom a èinnostiam,
charakterizuje ju zloitos rozhodovania, miera urèitosti (istoty) v rozhodovacích situáciách a miera
osobných rizík; ako vlastnos osobnosti sa prejavuje
v práci opatrnosou a svedomitosou pri plnení povinností a dôslednosou pri zabezpeèovaní pridelených úloh èi zverených hodnôt,
q) riziko ohrozenia ivota a zdravia vlastného alebo
iných osôb pri práci je väèia pravdepodobnos výskytu nepriaznivého variantu koneèného efektu konania jednotlivca v dôsledku úèinku rizikového faktora a môe sa vyjadri pomerom vetkých moných
prípadov (udalostí) a neúspených (nepriaznivých)
udalostí; v pracovnom procese pôsobí ako záaový
faktor vyadujúci vysokú mieru odborných znalostí,
pracovnú disciplínu, dodrovanie zásad bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutné
sústredenie, starostlivos, nevyhnutnú mieru uvedomovania si rizika a sebakontrolované vykonávanie èinnosti,
r) fyzická nepohoda je na úèely tejto vyhláky pocit fyzického obmedzenia a záae pri práci, ktoré saujú
pracovný výkon, môe by spôsobená fyzickou námahou, hypokinézou, nevhodnou pracovnou polohou, nepriaznivými mikroklimatickými podmienka-
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mi alebo osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré obmedzujú pohyb, dýchanie, termoreguláciu, videnie alebo sluch,
s) odozva organizmu na záa sa prejavuje reakciami
fyziologických aj psychických funkcií, prièom meranie odpovede organizmu na zaaenie predstavuje
kvantifikovanie meraných parametrov fyziologických funkcií a hodnotenie psychologických parametrov vyjadruje výkon v príslunej psychologickej
úlohe,
t) subjektívna odozva zamestnanca na záa je parameter, ktorý sa prejavuje psychickými stavmi v psychickom dianí a preívaní, prièom zisovanie subjektívnej odozvy zamestnanca na záa predstavuje
kvantifikovanie zisovaného subjektívneho hodnotenia záae, práce alebo vlastného stavu zamestnancom,
u) najvyí stupeò alebo negatívna intenzita subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záa sú súhrnné slovné vyjadrenia intenzity subjektívnej odozvy, ktorá u je súèasou kritérií zvýenej
psychickej pracovnej záae, prièom
1. tieto súhrnné slovné vyjadrenia intenzity subjektívnej odozvy majú v kadej metóde konkrétnu interpretáciu pod¾a spôsobu tandardizácie metódy
a normatívneho skóre,
2. konkrétna interpretácia najvyieho stupòa alebo negatívnej intenzity subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záa, ktorá
u je súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae, je uvedená pri kadej metóde v prílohe è. 5 èasti B k tejto vyhláke,
v) psychické preaenie je psychický stav, keï si zamestnanec uvedomuje konflikt medzi nárokmi kladenými na jeho osobu alebo na pracovné miesto
a medzi jeho výkonnosou alebo schopnosou poda
výkon,
w) monotónia je postupne sa rozvíjajúci stav zníenej
aktivácie, ktorý sa objavuje pri dlhodobej, monotónnej, jednotvárnej a opakovanej èinnosti èi úlohách,
prejavuje sa hlavne ospalosou, unavite¾nosou, zníením a kolísaním výkonnosti, zhorením adaptability a reaktivity a je èasto sprevádzaný zvýením variability srdcovej frekvencie,
x) nepecifické preaenie je stav psychického presýtenia charakterizovaný nechuou a odporom voèi niektorej práci alebo èinnosti ako dôsledok jej dlhodobého intenzívneho vykonávania pri súèasne nízkej
spokojnosti s prácou; emocionálne odmietnutie jednotvárnej opakujúcej sa èinnosti alebo situácií, ktoré na základe predchádzajúcich skúseností vedú
k vyèkávaniu èi k pocitom bezvýchodiskovosti;
v protiklade k monotónii je charakterizované nezmenenou alebo dokonca zvýenou úrovòou aktivácie
a je spojené s negatívnym emocionálnym preívaním.
(2) Na úèely tejto vyhláky v oblasti senzorickej záae pri práci
a) kritický detail je geometrický útvar jedno- alebo
viacrozmerný, rozhodujúci na posúdenie zrakovej
obtianosti vykonávanej práce; je to tá èas pozorovaného predmetu, znaku, symbolu a podobne, ktorú
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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je nutné rozlíi, aby bol pozorovaný predmet správne identifikovaný,
nároènos na diskrimináciu detailov je výraznos detailu oproti pozadiu alebo ostatným predmetom,
kontrastnos detailu a okolia je podmienená viacerými èinite¾mi: tvarom, farbou, jasom, pohybom predmetov èi okolia, alebo oboma; tieto èinitele u¾ahèujú
alebo saujú vnímanie,
nároky na adaptáciu zraku vznikajú pri striedaní
poh¾adu na miesta s rozdielnym jasom (simultánne)
alebo pri zmenách jasov predmetov èi intenzity
osvetlenia (sukcesívne); vysoké nároky na adaptaèné procesy vedú k oslneniu, t. j. k neprimeranému
stavu zraku, ktorý narúa zrakovú pohodu alebo
zhoruje a znemoòuje videnie, prièom
1. ruivé oslnenie (discomfort glare, psychologické)
nastáva vtedy, keï oslòujúci zdroj odvádza pozornos od miesta zrakovej úlohy,
2. obmedzujúce oslnenie (disability glare, fyziologické) sauje rozoznávanie, vedie k únave zrakového orgánu a k poklesu zrakovej výkonnosti,
3. oslepujúce oslnenie (blinding glare) znemoòuje
videnie,
nároky na akomodáciu a okohybné svaly vznikajú
pri dlhodobej fixácii poh¾adu na blízke predmety,
keï sa unavujú svaly ovládajúce oovku a konvergenciu oèí, prièom krátka pozorovacia vzdialenos
má vzah aj k vertebrogénnym problémom; poèetnos a intenzita týchto problémov sa zvyuje s pribliovaním oka k pozorovanému detailu,
práca pri saených svetelných podmienkach je práca pri svetelných podmienkach, ktoré sú podmienené technologicky, keï si pracovný postup vyaduje
zvlátny druh osvet¾ovania, prípadne práca v trvalo
umelom alebo zdruenom osvetlení; aj typy svetelných zdrojov a svietidiel majú vzah k nárokom práce na zrakové vnímanie (ploné, priestorové, truktúr, detailov a podobne) a na rozliovanie farebných
tónov a odtieòov,
zrakové akosti sú
1. spojené so zrakovým orgánom (tlak v oèiach, pálenie oèí, podrádenie, zaèervenané oèi, slzenie oèí),
2. vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní (mihanie pred oèami, rozmazané videnie, dvojité videnie, pocit zníenej citlivosti zraku),
3. nepecifické, spojené s psychickou nepohodou
(bolesti hlavy zo zrakovej námahy), pocit nepohody pri umelom osvetlení, potreba prerui prácu
a pozrie sa do vo¾ného priestoru a podobne,
4. celkové (zraková únava, malátnos),
citlivos zraku je prah videnia, miera citlivosti receptorov v sietnici, najmenie mnostvo svetelnej energie, ktoré u vyvolá podrádenie receptora a zrakový
vnem,
nároènos sluchovej úlohy sa posudzuje pod¾a toho,
ako presne má zamestnanec rozliova rôzne zvukové signály, prièom
1. treba bra do úvahy nielen nároky na sluchový orgán, ale aj hluènos pozadia a trvanie úlohy,
2. hluènos pozadia núti k vyvíjaniu vyieho úsilia
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pri rozliovaní signálov a môe by zdrojom únavy
a neurotizácie,
3. zhorením kvality zvuku sa rozumie skreslenie,
ku ktorému dochádza v technickom prenosovom
zariadení a ktoré núti zamestnanca zvýi úsilie
pri vnímaní,
i) nároènos práce na ostatné zmyslové orgány  z h¾adiska moných zdravotných rizík prichádzajú do
úvahy najmä
1. práce spojené s ve¾kými nárokmi na vestibulárny
aparát, pri ktorých môe dochádza k rizikovým
situáciám zo straty pocitu polohy tela,
2. práce nároèné na taktilné vnímanie, ktoré sú èasto spojené s nárokmi na jemnú koordinovanú èinnos prstov a malých svalových skupín; môe tu
dochádza aj k rôznym úrazom, èo zvyuje nároky
na sústredenos,
3. práce s drobnými predmetmi.
§3
Poiadavky na miesto výkonu práce,
celkovú fyzickú záa, lokálnu svalovú záa
a pracovné polohy
(1) Poiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti
s obmedzovaním zvýenej fyzickej záae pri práci sú
uvedené v prílohe è. 1.
(2) Celková fyzická záa zamestnanca nesmie presiahnu prípustné hodnoty celkovej fyzickej záae zamestnancov, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2.
(3) Lokálna svalová záa nesmie presiahnu prípustné hodnoty lokálnej svalovej záae vo vzahu
k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov,
ktoré sú uvedené v prílohe è. 3.
(4) Poiadavky na pracovné polohy v súvislosti s obmedzovaním zvýenej fyzickej záae pri práci z h¾adiska fyziológie práce sú uvedené v prílohe è. 4.
§4
Opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia
na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru
zvýenú fyzickú záa pri práci
(1) Na predchádzanie zvýenej fyzickej záai pri
práci sa vykonávajú technické, organizaèné a iné opatrenia.1)
(2) Technické opatrenia na predchádzanie zvýenej fyzickej záai pri práci sú
a) ergonomická úprava pracoviska,
b) zákaz alebo obmedzenie pouívania výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických postupov spôsobujúcich zvýenú fyzickú záa pri práci,
c) primerané mikroklimatické podmienky.
(3) Organizaèné opatrenia na predchádzanie zvýenej fyzickej záai pri práci sú
a) reim práce a odpoèinku,
b) organizácia práce.

) § 38 ods. 1 písm. e) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(4) Iné opatrenia na predchádzanie zvýenej fyzickej záai pri práci sú
a) priebené hodnotenie zdravotných rizík u zamestnancov pracujúcich v riziku nadmernej fyzickej záae,
b) posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na
výkon práce vrátane vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci.

§5
Postup pri hodnotení psychickej
pracovnej záae
(1) Hodnotenie psychickej pracovnej záae zabezpeèuje zamestnávate¾2) prostredníctvom
a) lekára pracovnej zdravotnej sluby3) so pecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo sluby
zdravia pri práci,
b) iného zdravotníckeho pracovníka v tíme pracovnej
zdravotnej sluby,3) ktorým je psychológ s praxou
najmenej tri roky v odbore pracovná a organizaèná
psychológia alebo preventívne pracovné lekárstvo
a toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2) Pred hodnotením psychickej pracovnej záae
treba zhromadi vetky dostupné informácie o pracovnej èinnosti a o pracovisku.
(3) Psychická pracovná záa sa hodnotí nepriamo
prostredníctvom charakteristík práce a pracovného
prostredia z h¾adiska psychickej pracovnej záae
a charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na
psychickú pracovnú záa.
(4) Charakteristiky práce a pracovného prostredia
hodnotené z h¾adiska psychickej pracovnej záae sú
a) nárazová práca alebo práca pod èasovým tlakom,
b) vnútené pracovné tempo,
c) monotónnos práce,
d) hluk alebo iné vplyvy narúajúce sústredenie pri
prácach skupiny I a II,4)
e) sociálne interakcie,
f) hmotná a organizaèná zodpovednos,
g) riziko ohrozenia ivota a zdravia vlastného alebo
iných osôb,
h) práca na zmeny, práca nadèas alebo noèná práca,
i) netandardné pracovné prostredie,5)
j) fyzická nepohoda.
2
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(5) Charakteristiky subjektívnej odozvy
nanca na psychickú pracovnú záa sú
a) psychické preaenie,
b) monotónia,
c) nepecifické preaenie,
d) zníenie koncentrácie pozornosti.

zamest-

(6) Súbor metód, ktorý sa pouíva pri hodnotení psychickej pracovnej záae, je uvedený v prílohe è. 5.
(7) Pri hodnotení psychickej pracovnej záae sa
prihliada aj na senzorickú záa pri práci, na zaradenie pracovnej èinnosti do kategórie 3 alebo do kategórie 4 vo faktoroch práce a pracovného prostredia pod¾a osobitného predpisu 6) a na ïalie charakteristiky
práce a pracovného prostredia, ktoré môu zvyova
psychickú pracovnú záa pod¾a metódy hodnotiacej
psychickú pracovnú záa z h¾adiska charakteristík
práce a pracovného prostredia uvedenej v prílohe è. 5
èasti A.
(8) Zamestnávate¾ovi sa poskytujú len výsledky skupinového hodnotenia psychickej pracovnej záae pod¾a pracovnej èinnosti alebo pod¾a profesie.
(9) V osobitných prípadoch, vzh¾adom na pecifické
charakteristiky práce a pracovného prostredia, alebo
keï sa predpokladá pecifická odozva na psychickú
pracovnú záa, sa hodnotia aj ïalie charakteristiky
subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záa, ktoré nie sú uvedené v odseku 5, s pouitím metód pod¾a aktuálnych odborných poznatkov.
§6
Kritériá zvýenej psychickej
pracovnej záae
Minimálnym kritériom na urèenie psychickej pracovnej záae ako zvýenej2) je
a) dosiahnutie tretieho stupòa pod¾a metódy hodnotiacej psychickú pracovnú záa z h¾adiska charakteristík práce a pracovného prostredia uvedenej v prílohe è. 5 èasti A alebo
b) dosiahnutie najvyieho stupòa alebo negatívnej
intenzity subjektívnej odozvy zamestnanca na
psychickú pracovnú záa u viac ako polovice zamestnancov vykonávajúcich hodnotenú pracovnú
èinnos pod¾a jednej metódy alebo kombinácie viacerých metód hodnotiacich subjektívnu odozvu zamestnanca na psychickú pracovnú záa uvedených
v prílohe è. 5 èasti B alebo pod¾a pecifických metód
pod¾a aktuálnych odborných poznatkov.

) § 38 ods. 2 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z.
) § 26 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 309/2007 Z. z.
4
) Tabu¾ka è. 1 prílohy è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 555/2006 Z. z.
5
) Napríklad vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na osvetlenie
pri práci, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 117/2002 Z. z. o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej èinnosti a pri dobývaní loísk nevyhradených nerastov.
6
) Príloha è. 1 písm. b), e), g) a l) k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch
práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii prác z h¾adiska zdravotných rizík a náleitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií.
3
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§7
Opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia
na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru
zvýenú psychickú pracovnú záa
(1) Na predchádzanie zvýenej psychickej pracovnej záai sa vykonávajú technické, organizaèné a iné
opatrenia.7)
(2) Technické opatrenia na predchádzanie zvýenej psychickej pracovnej záai sú
a) ergonomická úprava pracoviska,
b) obmedzenie senzorickej záae,
c) kvalita pracovného prostredia.
(3) Organizaèné opatrenia na predchádzanie zvýenej psychickej pracovnej záai sú
a) organizácia práce vrátane zlepenia a zefektívnenia
spôsobov èinnosti zamestnancov, striedanie rôznych èinností pri ve¾mi monotónnych prácach, rotácia zamestnancov, odstraòovanie ruivých faktorov
pri práci, jasné formulovanie úloh,
b) reim práce a odpoèinku vrátane primeraného striedania pracovných zmien a primeraného zaradenia
prestávok.
(4) Iné opatrenia na predchádzanie zvýenej psychickej pracovnej záai sú
a) systém riadenia a spôsob jeho realizácie zoh¾adòujúci ochranu zamestnancov,
b) pozitívna motivácia zamestnancov na plnení pracovných úloh v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim
ich schopnostiam, zruènostiam, skúsenostiam
a predpokladom,
c) systém výberu zamestnancov na exponované pracovné miesta a pre nároèné pracovné èinnosti
s prihliadnutím na odolnos voèi psychickej záai,
osobnostné a kvalifikaèné predpoklady a ïalie psychologické kritériá pod¾a konkrétnych poiadaviek
pracovného miesta a charakteru práce, primerané
rozmiestòovanie zamestnancov, náplne a formy ich
výcviku,
d) vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok
vo vzahu k práci.8)
§8
Postup pri hodnotení senzorickej
záae pri práci
(1) Senzorickú záa pri práci tvorí najmä zraková
záa a sluchová záa.
(2) Zraková záa sa hodnotí nepriamo prostredníctvom charakteristík práce a pracovného prostredia
z h¾adiska zrakovej senzorickej záae pri práci a subjektívnej odozvy zamestnanca na zrakovú záa pri práci.2)

(3) Sluchová záa sa hodnotí nepriamo meraním
expozície zamestnanca hluku v pracovnom prostredí
a hodnotením psychickej pracovnej záae.
(4) Charakteristiky práce a pracovného prostredia
z h¾adiska zrakovej senzorickej záae pri práci sú
a) ve¾kos kritického detailu,
b) nároènos na diskrimináciu detailov oproti pozadiu,
c) nároky na adaptáciu zraku,
d) nároky na akomodáciu a okohybné svaly,
e) osvetlenie.
(5) Charakteristiky subjektívnej odozvy zamestnanca na zrakovú senzorickú záa pri práci sú
a) zraková únava,
b) zrakové akosti.
(6) Pri hodnotení senzorickej záae pri práci sa prihliada aj na psychickú pracovnú záa.
(7) Súbor metód, ktorý sa pouíva pri hodnotení senzorickej záae pri práci, je uvedený v prílohe è. 6.
§9
Opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia
na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru
zvýenú senzorickú záa pri práci
(1) Na predchádzanie senzorickej záai pri práci
sa vykonávajú technické, organizaèné a iné opatrenia.7)
(2) Technické opatrenia na predchádzanie senzorickej záai pri práci sú
a) ergonomická úprava pracoviska,
b) kvalitné pracovné prostriedky vrátane zobrazovacích jednotiek,
c) primerané osvetlenie pri práci,
d) primeraná hladina hlukovej expozície pri práci.
(3) Organizaèné opatrenia na predchádzanie senzorickej záai pri práci sú
a) reim práce a odpoèinku,
b) racionálna organizácia práce.
(4) Iné opatrenia na predchádzanie senzorickej záai pri práci sú
a) systém výberu zamestnancov na exponované pracovné miesta a zakolenie,
b) primerané mikroklimatické podmienky,
c) pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.
7

) § 38 ods. 2 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z.

8

) § 30 zákona è. 355/2007 Z. z.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

POIADAVKY NA MIESTO VÝKONU PRÁCE V SÚVISLOSTI
S OBMEDZOVANÍM ZVÝENEJ FYZICKEJ ZÁAE PRI PRÁCI

1. Miesto výkonu práce musí by usporiadané tak, aby manipulaèné roviny, pohybové priestory a vynakladané sily
zodpovedali telesným rozmerom a prirodzeným pohybom konèatín zamestnancov a aby nedochádzalo k zaujatiu
fyziologicky neprijate¾ných pracovných polôh.
2. Výka pracovnej manipulaènej roviny musí zodpoveda telesným rozmerom zamestnanca, základnej pracovnej
polohe, hmotnosti predmetov, bremien a podobne, ktoré sa pouívajú pri práci, ako aj zrakovým nárokom na prácu.
3. Pracovné sedadlo a priestor pre dolné konèatiny
a) miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha trvalo v sede, musí by vybavené pracovným sedadlom
s nastavite¾nou výkou sedadla a s opierkou chrbta,
b) miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha trvalo v stoji a nevyaduje trvalé sledovanie chodu zariadenia, musí by vybavené sedadlom s jednoduchou kontrukciou na krátkodobý odpoèinok,
c) kontrukcia sedadiel má zaisova ich stabilitu, prípadne ¾ahko nastavite¾nú výku sedadla a sklonu chrbtovej
opierky. Povrch sedadla a chrbtovej opierky má zodpoveda podmienkam práce z h¾adiska poréznosti, umývate¾nosti a podobne,
d) miesto výkonu práce, na ktorom je zvýená pracovná rovina, musí by vybavené pracovnými sedadlami s výkou sedadla zodpovedajúcou výke pracovnej roviny a zrakovým poiadavkám pri práci a musí by vybavené
opierkou pre dolné konèatiny,
e) na montánych linkách v pásovej výrobe s trvalým alebo preruovaným sedením a keï sú pracovné úkony spojené s otáèaním trupu alebo s úkonmi mimo najväèí dosah rúk, sa miesto výkonu práce vybavuje otoènými,
prípadne pojazdnými sedadlami.
4. Individuálne nastavenie výky sedadla stolièky a opierky dolných konèatín nad podlahou vzh¾adom k výke pracovnej plochy stola sa upravuje pod¾a obrázkov è. 1 a 2. Pracovná plocha stola nesmie by niia ako 65 cm za
predpokladu, e jeho hrúbka nepresahuje 5 cm. Výka stola pre prácu v sede aj v stoji nesmie by vyia ako 95 cm
nad podlahou.
5. Pod dolnou plochou stola musí by pre prácu v sede vo¾ný priestor pre dolné konèatiny s najmenou írkou a håbkou 50 cm a s najmenou výkou 60 cm nad podlahou alebo nad opierkou dolných konèatín (optimálna írka
a håbka priestoru pre dolné konèatiny je 70 cm a viac).
6. Stredná výka individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla v neutrálnej polohe zamestnanca k danému stolu (predklon osi trupu 4o) sa rovná rozdielu výky hornej plochy stola od podlahy a antropometrického rozmeru
výky laka (bodu olecranon) nad sedadlom.
7. Najmenia výka individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla v neutrálnej polohe zamestnanca k danému
stolu (predklon osi trupu 4o) sa rovná rozdielu výky hornej plochy stola a antropometrického rozmeru výky laka
(bodu olecranon) pri ramene v abdukcii 20o nad sedadlom.
8. Najväèia výka individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla sa rovná rozdielu výky hornej plochy stola
a antropometrického rozmeru výky laka (bodu olecranon) ramena kolmo spusteného k podlahe pri predklone
trupu 24o, èo je hodnota uhla po korekcii na neutrálnu polohu trupu (20o + 4o) zamestnanca k danému stolu.
9. Vo¾ný priestor medzi hornou plochou sedadla stolièky a spodnou plochou stola má by optimálne viac ako 21 cm
a najmenej 11 cm.
10. Pri práci, ktorá vyaduje zvýené nároky na zrak, napríklad s drobnými predmetmi, súèiastkami a podobne, sa
výka pracovnej roviny zvyuje pribline o 10 cm a 20 cm, prièom treba zabezpeèi podopretie predlaktí. Pri práci,
pri ktorej sa manipuluje s predmetmi aími ako 2 kg, pri práci v stoji, sa manipulaèná rovina zniuje pribline
o 10 cm a 20 cm.
11. Nastavenie výky sedadla stolièky nad podlahou alebo nad opierkou dolných konèatín v prípade pouitia vyích
stolov musí umoòova zmenu polohy dolných konèatín pri práci. Správne nastavenie výky sedadla má by pod¾a
obrázku è. 2 také, aby v prednej èasti sedadla bol vo¾ný priestor zodpovedajúci hrúbke dlane pod spodnou èasou
stehna (za fossa poplitea).
12. Najväèia håbka sedadla stolièky má by 35 cm, aby nedochádzalo k pritláèaniu podkolenia. Pri práci v sede treba
sedie na celej ploche sedadla s podoprenou driekovou èasou chrbtice.
13. Priestor pre pohyby a dosahy horných konèatín pri práci v sede a v stoji sa upravuje pod¾a údajov na obrázku è. 3,
prièom
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a) manipulaèná rovina je rovina, v ktorej sa vykonáva najviac pracovných operácií,
b) referenèná rovina je základná rovina pre odvodzovanie ïalích rozmerov a priestorových vzahov,
c) referenèná rovina A je rovina, ktorá je kolmá na podlahu a pomyselne rozde¾uje zamestnanca na symetrické polovice na pracovnom mieste,
d) referenèná rovina B je podlaha,
e) referenèná rovina C je rovina, ktorá je kolmá na podlahu a prechádza buï prednou hranou stola, alebo bodom
pracovného zariadenia, ktorý je najbliie k zamestnancovi,
f) referenèný bod pracoviska je miesto, kde sa pretínajú referenèné roviny A a C s manipulaènou rovinou pre muov a eny.
14. Sily prípustné pre ovládaèe sú uvedené v tabu¾ke è.1, prièom
a) trvalo pouívané ovládaèe sú ovládaèe, ktoré sa pouívajú viac ako 40-krát poèas pracovnej zmeny,
b) èasto pouívané ovládaèe sú ovládaèe, ktoré sa pouívajú viac ako 20-krát a 40-krát poèas pracovnej zmeny,
c) zriedkavo pouívané ovládaèe sú ovládaèe, ktoré sa pouívajú menej ako 20-krát poèas pracovnej zmeny.
15. Pri základnej polohe v stoji sa neodporúèa pouitie noných ovládaèov. Ovládaèe obsluhované iným spôsobom ako
rukami a chodidlami, napríklad lakové a kolenové ovládaèe, sa nesmú pouíva.

Obrázok è. 1 Individuálne nastavenie výky sedadla stolièky nad podlahou a opierky dolných konèatín
k výke pracovnej plochy stola
Vysvetlivky:
vx. = vertex  najvyie poloený bod na vrchole hlavy v mediosagitálnej rovine pri hlave orientovanej vo frankfurtskej horizontále, ce. = cervicale  najviac dorzálne vystupujúci bod nad tàòovým výbekom 7. krèného stavca,
a. dex. = acromiale  najviac do strany vystupujúci bod nadpleckového výbeku (processus acromialis), dex. = na
pravej strane tela, ex. = ektokanthion  bod na laterálnej strane oka na spojnici obidvoch vieèok, po. = porion  bod
na horných okrajoch vonkajích zvukovodov, ph. III. = phalangion III.  koný priemet najdorzálnejieho bodu na
metacarpo-phalangeálnom kåbe III. prsta, da. III. = daktylion III.  najniie poloený bod na prednom okraji III.
prsta, ol. = olecranon  najdistálnejí bod na procesus olecrani pri 90o flexii predlaktia, pa. = maximálne prominujúci bod v abdominálnej oblasti, pop. = popliteale  bod na spodnom okraji stehna pri fossa poplitea, ges. = bod na
hornom okraji patelly v predåení holennej kosti, tro. = trochanterion  najvyie poloený bod na ve¾kom chocholíku (trochanter major), hmatáme ho v najirom mieste bokov, B. = Basis  horizontálna plocha, na ktorej zamestnanec poèas práce stojí, Bs. = Basis sedens  horizontálna plocha, na ktorej zamestnanec poèas práce sedí, Bd. = Basis
dorsalis  vertikálna plocha, o ktorú sa zamestnanec pri práci opiera chrbtom
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Obrázok è. 2 Nastavenie výky sedadla stolièky nad podlahou alebo nad opierkou dolných konèatín v prípade
pouitia vyích stolov

Obrázok è. 3 Priestor pre pohyby horných konèatín pri práci
Vysvetlivky:

Strana 3884

Zbierka zákonov è. 542/2007

Èiastka 227

Tabu¾ka è. 1 Ovládaèe  typy, tvary, polohy, spôsob ovládania, ovládacie sily
Typ ovládaèa
Tlaèidlo

Tvar, polohy a frekvencie ovládania
kruhové, tvorcové, obdånikové, hríbové

Spôsob ovládania, minimálne a maximálne
sily (N)
jedným prstom

min. 2,5
max. 8

dlaòou

min. 2,5
max. 50

Prepínaè páèkový

valcový, kue¾ový, hranolový

prstami

o

min. 2,5
max. 10

dvojpolohový: min. 30 do strán od zvislej
osi,
trojpolohový: min. 30o do strán od zvislej
osi a kolmo na základòu
Prepínaè otoèný

kruhová základòa, úchopová èas kue¾ová,
obdåniková

prstami

min. 2,5
max. 15

pri zrakovej kontrole: max. poèet polôh 24,
min. uhol medzi polohami 15o,
pri hmatovej kontrole max. poèet polôh 8,
min. uhol medzi polohami 45o
Toèidlo, toèka

valcová, kue¾ová

prstami

min. 2,5

priemer do 2,5 cm

max. 4

priemer väèí ako 2,5 cm

min. 2,5
max. 15

Koleso ruèné

vonkají priemer venca sa volí pod¾a rýchlo- jednou rukou
sti otáèania, pri väèej rýchlosti mení
priemer
oboma rukami

min. 10
max.100
min. 10
max.
200

Volant

a) stacionárne technické zariadenia

oboma rukami

b) mobilné technické zariadenia

jednou alebo oboma rukami

c) vetky technické zariadenia pri
zlyhaní posilovaèa riadenia
(pri núdzovom riadení)

oboma rukami

max.
115
max. 80
max.
350

Po¾nohospodárske a lesné stroje:
a) stacionárne stroje
b) mobilné stroje
c) vetky stroje pri zlyhaní posilovaèa
riadenia (núdzové riadenie)

oboma rukami
jednou alebo oboma rukami
oboma rukami

max. 120
max. 120
max. 490
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hornou konèatinou
pohyb páky:

pouívaná trvalo

dopredu a dozadu

min. 10
max. 60

do strán

min. 10
max. 40

pouívaná èasto

pouívaná zriedka

dopredu a dozadu

min. 10

do strán

max.
120

nahor a nadol

max. 80

(núdzová a parkovacia brzda)

Noná páka (pedál)

obdåniková, kruhová, tvorcová

max.
300

pohybom celej nohy

min. 10

pedál spojky
pedál akcelerátora
pedál prevádzkovej a núdzovej brzdy
ostatné pedále

max. 250
max. 295

max. 90
pedál prevádzkovej núdzovej

min. 40

brzdy

max.
400

pedál ovládaný pohybom nohy
v èlenku
Po¾nohospodárske a lesné stroje:

min. 10

Po¾nohospodárske a lesné stroje:
núdzová a parkovacia brzda

pouívaná trvalo
pouívaná èasto

min. 10

min. 20
max.60
max. 245
max. 60
max. 580
max. 150
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

PRÍPUSTNÉ HODNOTY CELKOVEJ FYZICKEJ ZÁAE ZAMESTNANCOV
Prípustné hodnoty fyziologických ukazovate¾ov pracovnej záae:
energetického výdaja a srdcovej frekvencie
1. Hodnoty energetického výdaja (netto) muov a ien vo veku vo veku 18 rokov  65 rokov pri fyzickej práci vykonávanej ve¾kými svalovými skupinami nesmú presahova prípustné hodnoty uvedené v tabu¾kách è. 1 a 2.1)
2. Hodnoty energetického výdaja (netto) chlapcov a dievèat vo veku 15  18 rokov pri fyzickej práci vykonávanej prevane ve¾kými svalovými skupinami nesmú presahova prípustné hodnoty uvedené v tabu¾kách è. 3 a 4.1)
Tabu¾ka è. 1
Prípustné hodnoty energetického výdaja (netto) muov vo veku 18 rokov  65 rokov pri fyzickej práci vykonávanej ve¾kými svalovými skupinami
Energetický výdaj1)
Zmenový priemerný
Zmenový prípustný
Roèný

2)

3)

4)

Jednotky

Minútový prípustný

Veková skupina (roky)
30  39
40  49
50  59

60  65

MJ

8,3

7,5

6,8

6,0

5,2

MJ

9,9

9,0

8,0

7,2

6,2

1 940

1 760

1 600

1 400

1 220

41,1

38,7

34,5

30,9

28,7

685

635

575

515

478

MJ
5)

18  29

kJ.min

-1

W
Tabu¾ka è. 2

Prípustné hodnoty energetického výdaja (netto) ien vo veku 18 rokov  65 rokov pri fyzickej práci vykonávanej
ve¾kými svalovými skupinami
Energetický výdaj1)
Zmenový priemerný
Zmenový prípustný
Roèný

2)

3)

4)

Jednotky

Minútový prípustný

60  65

MJ

5,1

4,8

4,5

4,0

3,7

MJ

6,1

5,8

5,4

4,8

4,4

1 200

1 130

1 060

940

858

26,0

25,5

23,7

21,6

20,0

445

425

395

360

334

MJ
5)

18  29

Veková skupina (roky)
30  39
40  49
50  59

kJ.min
W

-1

Tabu¾ka è. 3
Hodnoty energetického výdaja (netto) chlapcov vo veku 15 rokov  18 rokov pri fyzickej práci vykonávanej prevane ve¾kými svalovými skupinami
Energetický výdaj1)
Zmenový priemerný
Zmenový prípustný
Roèný

2)

3)

4)

Minútový prípustný

15  16

Veková skupina (roky)
16  17

17  18

MJ

5,9

6,9

7,9

MJ

6,2

7,3

8,5

1 390

1 620

1 860

26,4

30

32,4

440

500

540

Jednotky

MJ
5)

kJ.min
W

-1
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Tabu¾ka è. 4
Hodnoty energetického výdaja (netto) dievèat vo veku 15 rokov  18 rokov pri fyzickej práci vykonávanej prevane ve¾kými svalovými skupinami
Energetický výdaj1)
Zmenový priemerný
Zmenový prípustný
Roèný

15  16

Veková skupina (roky)
16  17

17  18

MJ

3,7

3,8

4,8

MJ

4,4

4,6

5,0

MJ

870

890

1130

kJ.min-1

20,9

22,2

22,5

W

350

370

375

Jednotky

2)

3)

4)

Minútový prípustný5)

Poznámky k tabu¾kám è. 1  4:
1) Pri práci svalstva horných konèatín v stoji sa vetky hodnoty uvedené v tabu¾kách è. 1  4 zníia o 20 %, pri práci obidvoch horných konèatín v sede alebo jednej hornej konèatiny v stoji sa hodnoty zníia o 50 %, pri práci jednou hornou konèatinou v sede sa zníia o 75 %.
Práca obidvoch dolných konèatín sa hodnotí ako práca celým telom.
2) Vyjadruje hodnotu energetického výdaja, ktorá nesmie by prekroèená v priebehu zmeny pri rovnomernom rozdelení pracovnej zmeny.
3) Urèuje hornú prípustnú hranicu zmenového energetického výdaja v prípade nerovnomerného rozloenia záae poèas týdòa, mesiaca
alebo roka s tým, e priemerný energetický výdaj za daný interval nesmie prekroèi priemerný zmenový energetický výdaj.
4) Urèuje najvyí prípustný energetický výdaj vynaloený na prácu v priebehu roka a zodpovedá mnostvu energie vynaloenej za 235
pracovných dní pri priemernom zmenovom energetickom výdaji.
5) Urèuje energetický výdaj, ktorý nesmie by poèas zmeny prekroèený ani pri krátkodobých operáciách. Hodnota sa môe prekroèi pri
výnimoèných situáciách u vybraných, fyzicky ve¾mi zdatných skupín zamestnancov (napríklad banskí záchranári, hasièi, policajti, likvidácie havárií), ktorí sa podrobili lekárskym preventívnym prehliadkam a sú zdravotne spôsobilí na túto prácu.

3. Zmenové priemerné hodnoty srdcovej frekvencie pri fyzickej práci muov a ien vykonávané ve¾kými svalovými
skupinami, nesmú prekroèi ani krátkodobo hodnotu 150 tepov za minútu. Táto hodnota sa môe prekroèi za výnimoèných situácií u vybraných skupín zamestnancov (napríklad banskí záchranári, hasièi, policajti, likvidácie
havárií), ktorí sa podrobili lekárskym preventívnym prehliadkam a sú zdravotne spôsobilí na túto prácu.
Pre mladistvých nie sú limitné hodnoty srdcovej frekvencie stanovené s oh¾adom na pecifické zmeny prebiehajúce v organizme v tomto období ivota.
V tabu¾ke è. 5 sú uvedené kritériá na posudzovanie zmenovej srdcovej frekvencie pri práci vykonávanej prevane
ve¾kými svalovými skupinami.
V tabu¾ke è. 6 sú uvedené hodnoty energetického výdaja pod¾a spôsobu vykonávanej práce a stupòa fyzického zaaenia.
Tabu¾ka è. 5
Kritériá na posudzovanie zmenovej srdcovej frekvencie pri práci vykonávanej prevane ve¾kými svalovými skupinami
Hodnoty zmenovej srdcovej frekvencie za minútu
zvýenie srdcovej frekvencie
nad východiskovú hodnotu

absolútne hodnoty

Veková skupina

A
priemerné hodnoty

B
medzné hodnoty

C
priemerné hodnoty

D
medzné hodnoty

18  29

108

117

30

33

30  39

106

115

29

32

40  49

101

110

26

28

50  59

97

105

23

25

60  65

93

100

20

22
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Vysvetlivky k tabu¾ke è. 5:
A  hodnota urèená na posúdenie nálezov pri vyetrení skupiny osôb, ak nie je stanovená aj východisková hodnota srdcovej frekvencie.
B  hodnota, ktorá môe by pre vyetrovanú osobu ete dlhodobo únosná, ak nie je prekraèovaná hodnota C, t. j. zvýenie pracovnej
srdcovej frekvencie nad východiskovú (pokojovú) hodnotu.
C  najvyia prípustná hodnota zvýenia srdcovej frekvencie nad východiskovú hodnotu, ktorá je u zdravých jednotlivcov dlhodobo
únosná.
D  najvyia prípustná hodnota zvýenia srdcovej frekvencie nad východiskovú hodnotu, ktorá sa nesmie prekroèi.

Tabu¾ka è. 6
Hodnoty energetického výdaja pod¾a spôsobu vykonávanej práce a stupòa zaaenia
Práca vykonávaná svalmi
(vyjadrená v % svalov)

Stupeò zaaenia
malý

rúk

stredný
ve¾ký
malý

jednou hornou konèatinou

stredný
ve¾ký
malý

oboma hornými konèatinami
(28 % svalstva)

stredný
ve¾ký
malý

oboma hornými konèatinami
a trupom
(44 % svalstva)

stredný
ve¾ký
malý

celého tela
(100 % svalstva)

stredný
ve¾ký
ve¾mi ve¾ký

Spotreba energie
minútová
hodinová
-2
W.m-2
W.m
-1
kJ.min
kJ.min-1
9,8  19,5
586,2  1 367,9
12
60  140
19,5  39,1
1 367,9  2 051,8
24
140  210
39,1  48,9
2 051,8  2 638,1
45
210  270
29,3  48,9
1 563,3  2 638,1
35
160  270
48,9  68,4
2 638,1  3 712,8
57
270  380
68,4  87,9
3 712,8  4 855,3
79
380  500
58,6  78,2
3 224,3  4 396,8
68
330  450
78,2  97,9
4 396,8  5 471,5
8  10
450  560
97,7  117,2
5 471,5  6 546,6
10  12
560  670
78,2  127,0
4 494,5  6 546,3
8  13
460  670
127,0  175,0
6 546,3  9 379,8
13  18
670  960
175,9  224,7
9 379,8  12 310,9
18  23
960  1 260
5 471,5  8 988,9
97,7  166,1
10  17
560  920
166,1  244,3
8 988,9  13 288,0
17  25
920  1 360
244,3  342,0
13 288,0  18 368,7
25  35
1 360  1 880
342,0  439,7
18 368,7  24 426,5
25  45
1 880  2 500
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

PRÍPUSTNÉ HODNOTY LOKÁLNEJ SVALOVEJ ZÁAE VO VZAHU
K SVALOVÝM SILÁM A FREKVENCII PRACOVNÝCH POHYBOV
Prípustné hodnoty lokálnej svalovej záae svalov vyjadrené
v % maximálnej svalovej sily (Fmax)
1. Zmenový èasovo váený priemer vynakladaných svalových síl nesmie prekroèi hodnoty vyjadrené percentom maximálnej svalovej sily (% Fmax) exponovanej svalovej skupiny uvedenej v tabu¾ke è. 1.
2. Poèetnos pohybov, pri ktorých sú zaaované malé svalové skupiny predlaktia a ruky, nesmie za zmenu ani krátkodobo za minútu prekroèi pri uvedených vynakladaných svalových silách hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 2.

3. Poèetnos pohybov drobných svalov prstov a ruky nesmie prekroèi pri vynakladaných svalových silách 3 % Fmax
hodnotu 110 za minútu, pri 6 % Fmax hodnotu 90 za minútu.

4. Pracovné úkony s pouitou silou nad 70 % Fmax pri prevane dynamickej práci ako pravidelná súèas hlavnej pracovnej operácie sú neprípustné. Pracovné úkony s vynakladanou silou nad 60 % Fmax pri prevane dynamickej
práci sú prípustné najviac 600 krát za zmenu.
Pracovné úkony pri prevane statickej práci s vynakladanou silou vyou ako 45 % Fmax sú neprípustné.
Tabu¾ka è. 1
Prípustné zmenové priemerné hodnoty v % Fmax pre muov a eny s prevahou dynamickej a statickej zloky práce
Prevaha dynamickej zloky práce
30

Prevaha statickej zloky práce
10

Vysvetlivky k tabu¾ke è. 1
Fmax
(maximálna svalová sila) je sila, ktorú je schopná vyetrovaná osoba dosiahnu pri maximálnom vô¾ovom úsilí vynakladanom
konkrétnymi svalovými skupinami v definovanej pracovnej polohe. Vyjadruje sa vo fyzikálnych jednotkách (N). Meria sa individuálne alebo sa odhaduje z tabu¾kových hodnôt.
% Fmax (percento maximálnej svalovej sily) udáva pomer vynaloenej svalovej sily k Fmax, prièom Fmax zodpovedá 100 %.
Zmenová priemerná Fmax je èasovo váený priemer maximálnych svalových síl vynakladaných zaaovanou svalovou skupinou.

Tabu¾ka è. 2
Priemerné svalové sily malých svalových skupín predlaktia a ruky za zmenu v oblasti 7  53 % Fmax  prípustný
poèet pracovných pohybov za minútu a za pracovnú zmenu
% Fmax

Poèet pohybov za zmenu 
480 min.

Poèet pohybov za minútu
pri trvaní sahu £ 2s

Poèet pohybov za minútu
pri trvaní sahu £ 3s

7

27 600

37

24

8

24 300

36

23

9

21 800

34

22

10

19 800

33

21

11

18 100

32

20

12

16 700

30

19

13

15 500

29

19

14

14 000

28

18

15

13 500

27

17

Strana 3890

Zbierka zákonov è. 542/2007

Èiastka 227

% Fmax

Poèet pohybov za zmenu 
480 min.

Poèet pohybov za minútu
pri trvaní sahu £ 2s

Poèet pohybov za minútu
pri trvaní sahu £ 3s

16

12 700

26

16

17

12 000

25

15

18

11 400

24

15

19

10 900

23

14

20

10 400

22

14

21

10 000

21

13

22

9 600

21

12

23

9 300

20

12

24

9 000

19

12

25

8 700

18

11

26

8 400

18

11

27

8 100

17

10

28

7 800

17

10

29

7 500

16

10

30

7 200

15

9

31

6 900

15

9

32

6 600

14

9

33

6 300

14

9

34

6 000

13

8

35

5 800

12

7

36

5 600

12

7

37

5 400

11

7

38

5 200

11

6

39

5 000

10

6

40

4 800

10

6

41

4 600

10

5

42

4 400

9

6

43

4 200

9

5

44

4 000

9

5

45

3 800

8

5

46

3 600

8

5

47

3 400

7

5

48

3 200

7

4

49

3 000

7

4

50

2 700

7

4

51

2 400

7

4

52

2 100

7

3

53

1 800

7

3
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

HODNOTENIE PRACOVNÝCH POLÔH Z H¼ADISKA FYZIOLÓGIE PRÁCE
1. Hodnotenie práce z h¾adiska pracovných polôh je najvýznamnejie na stabilných miestach výkonu práce (napríklad práce na stacionárnych a mobilných pracovných strojoch, práce v pásovej výrobe a iné), keï je zamestnanec
viac ako polovicu osemhodinovej pracovnej zmeny na rovnakom mieste výkonu práce a vykonáva rovnakú pracovnú èinnos. Pritom si pracovnú polohu zamestnanec nemôe sám voli, ale jeho pracovná poloha je priamo závislá
od kontrukcie stroja, usporiadania miesta výkonu práce, priestorových parametrov pracoviska a podobne.
2. Pri hodnotení ostatných pracovných èinností mono vychádza z uvedených kritérií, ale vdy je nevyhnutné prihliada na individuálne charakteristiky jednotlivých prác, najmä ak ide o èasové faktory prác.
3. Pracovná poloha sa vdy hodnotí iba v súvislosti s vykonávanou èinnosou, teda ak ide o trukturálne èasti pracovnej èinnosti a nie náhodné èinnosti.
4. Pouíva sa dvojkrokový systém hodnotenia pracovných polôh, prièom
a) krok 1 zahàòa hodnotenie pracovnej polohy jednotlivých èastí tela pomocou uhlov,
b) krok 2 zahàòa podmienky, pri ktorých mono polohy oznaèené v kroku 1 za podmienene prijate¾né zaradi medzi polohy prijate¾né.
5. Za prijate¾nú pracovnú polohu sa povauje práca v sede alebo v stoji, prípadne s monosou striedania práce
v sede a v stoji.
6. Vymedzenie podmienene prijate¾nej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných konèatín a dolných konèatín
sa uvádza v krokoch 1 a 2.
7. Celkový èas práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých podmienene prijate¾ných pracovných polohách nesmie presiahnu 160 minút a èas trvania jednotlivých pracovných polôh nesmie by dlhí ako 1 minútu a
8 minút v závislosti od typu polohy a frekvencie pohybov.
8. Vymedzenie neprijate¾nej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných konèatín a dolných konèatín sa uvádza
v krokoch 1 a 2.
9. Celkový èas práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých neprijate¾ných pracovných polohách nesmie
prekroèi 30 minút. Celkový èas práce v podmienene prijate¾ných a neprijate¾ných pracovných polohách nesmie
by dlhí ako polovica osemhodinovej pracovnej zmeny.
10. Pri hodnotení polohy trupu sa vychádza z polohy výrastku siedmeho krèného stavca a hornej hrany ve¾kého trochantera, ktoré definujú neutrálnu polohu. Uhly pre hodnotenie polohy trupu sa potom vzahujú k vertikálnej rovine. Uhol medzi rovinou prechádzajúcou trupom v neutrálnej polohe a vertikálnou rovinou je 4o.
11. Pri hodnotení polohy krku a hlavy sa vychádza buï z uhla poh¾adu (pri polohe trupu v neutrálnej polohe), t. j. z ve¾kosti uhla pod horizontálnou rovinou oka, alebo z ve¾kosti uhla sklonu hlavy a krku k vertikálnej rovine.
12. Pri hodnotení horných konèatín sa vychádza z dvoch bodov na hornej konèatine, t. j. vonkají okraj k¾úènej kosti
a lakového kåbu. Vzpaenie hornej konèatiny sa definuje ako uhol, ktorý zviera konèatina v pracovnej polohe
vzh¾adom na neutrálnu polohu konèatiny. Neutrálna poloha je poloha konèatiny vo¾ne visiacej pozdå tela.
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Tabu¾ka è. 1 Polohy trupu
KROK 1:
NEPRIJATE¼NÉ POLOHY
Statické polohy

Predklon trupu > 60o
Záklon bez opory celého tela
Výrazný úklon alebo pootoèenie trupu > 20o

Dynamické polohy

Predklon trupu > 60o pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
Výrazný úklon trupu alebo pootoèenie > 20o pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
PODMIENENE PRIJATE¼NÉ POLOHY

Statické polohy

Predklon trupu 40o 60o bez opory trupu (KROK 2A)
Záklon trupu s oporou tela (KROK 2B)
Výrazný úklon alebo rotácia > 10o a < 20o

Dynamické polohy

Predklon trupu > 60opri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2C)
Výrazný úklon trupu do strán > 20o pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2A)
Záklon trupu pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2C)

KROK 2:

A Prijate¾ná, ak èas drania v tejto polohe je < ako najväèí prijate¾ný èas
drania (v min)
B Prijate¾ná, ak je opora trupu (chrbtová opora)
C Neprijate¾ná, ak sa stroj pouíva dlhí èas ako polovicu
pracovnej zmeny

Tabu¾ka è. 2

Polohy hlavy a krku

KROK 1:
NEPRIJATE¼NÉ POLOHY
Statické polohy

Predklon hlavy > 25o bez podpory trupu
Záklon hlavy bez opory celej hlavy
Úklon a rotácia hlavy > 15o

Dynamické polohy

Úklon a rotácia hlavy > 15o pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
Predklon hlavy > 25o pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
PODMIENENE PRIJATE¼NÉ POLOHY

Statická poloha

Predklon hlavy 25o  40o s oporou celého trupu (KROK 2A)

Dynamické polohy

Predklon hlavy 25o  40opri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2B)
Záklon hlavy do 15o pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2B)
Úklon a rotácia hlavy do 15o pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2B)

KROK 2:

A Musí by dodraný najväèí prijate¾ný èas drania
B Neprijate¾ná, ak sa stroj pouíva viac ako polovicu pracovnej zmeny
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Polohy horných konèatín

KROK 1:
NEPRIJATE¼NÉ POLOHY
Statické polohy

Nevhodná poloha konèatiny (spätné ohnutie konèatiny, krajná vonkajia rotácia
konèatiny, zdvihnuté rameno)
Vzpaenie konèatiny > 60o

Dynamické polohy

Vzpaenie konèatiny > 60o pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
Zapaenie pri frekvencii pohybov ³ 2.min-1
PODMIENENE PRIJATE¼NÉ POLOHY

Statická poloha

Vzpaenie konèatiny 40o  60o, ak konèatina nie je podopretá (KROK 2A)

Dynamické polohy

Vzpaenie konèatiny 40o  60o pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2B,C)
Zapaenie pri frekvencii pohybov < 2.min-1 (KROK 2B)

KROK 2:

A Musí by dodraný najväèí prijate¾ný èas drania
B Nie je prijate¾ná pri frekvencii pohybov 10.min-1
C Neprijate¾ná, ak sa stroj pouíva dlhí èas ako polovicu
pracovnej zmeny

Tabu¾ka è. 4

Polohy dolných konèatín

KROK 1:
NEPRIJATE¼NÉ POLOHY
Statické polohy

Extrémna flexia kolena, extrémna dorzálna/plantárna flexia v èlenku

Dynamické polohy

Polohy kåbov v rozsahu, ktorý sa blíi najväèiemu rozpätiu s frekvenciou pohybov ³ 2.min-1
PODMIENENE PRIJATE¼NÉ POLOHY

Dynamické polohy

Polohy kåbov v rozsahu, ktorý sa blíi najväèiemu rozpätiu s frekvenciou pohybov > 2.min-1 (KROK 2B)

KROK 2:

B Neprijate¾ná, ak sa stroj pouíva dlhí èas ako polovicu pracovnej zmeny

Tabu¾ka è. 5

Polohy ostatných èastí tela

KROK 1:
NEPRIJATE¼NÉ POLOHY
Statické polohy

Extrémna flexia alebo extenzia v lakti, extrémna supinácia a pronácia zápästia,
extrémna flexia a extenzia zápästia

Dynamické polohy

Polohy kåbov v rozsahu, ktorý sa blíi najväèím rozpätiam s frekvenciou pohybov ³ 2.min-1
PODMIENENE PRIJATE¼NÉ POLOHY

Statické polohy

Práca poleiaèky, pok¾aèiaèky, v podrepe (KROK 2B)

Dynamické polohy

Polohy kåbov v rozsahu, ktorý sa blíi najväèiemu rozpätiu s frekvenciou pohybov > 2.min-1 (KROK 2B)

KROK 2:

B Neprijate¾ná, ak sa stroj pouíva dlhí èas ako polovicu pracovnej zmeny
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

SÚBOR METÓD NA HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁAE

Èas A

HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁAE
POD¼A CHARAKTERISTÍK PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA
METÓDA NA HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁAE
Z H¼ADISKA ÚROVNE PRACOVNÝCH PODMIENOK

1. Základné poiadavky na pouitie metódy
Metóda je urèená ako základný skríningový nástroj preventívneho pracovného lekárstva na hodnotenie psychickej
pracovnej záae z h¾adiska úrovne pracovných podmienok, ktoré môu pôsobi na zdravotný stav zamestnancov
a ich pracovnú pohodu.
Hodnotí psychickú pracovnú záa v tyroch stupòoch pod¾a jedenástich charakteristík práce a pracovného prostredia: intenzita práce a èasový tlak, vnútené pracovné tempo, monotónnos, vplyvy narúajúce sústredenie, sociálne interakcie, hmotná a organizaèná zodpovednos, riziko ohrozenia ivota a zdravia vlastného alebo iných osôb, práca na zmeny, pracovné prostredie, fyzická nepohoda a iné zdroje záae.
Hodnotenie psychickej pracovnej záae pod¾a tejto metódy má platnos iba pre konkrétnu skúmanú pracovnú
skupinu, pretoe pracovné skupiny sa aj pri podobnom charaktere práce od seba líia sociálno-psychologickými
okolnosami.
Hodnotenie psychickej pracovnej záae pod¾a charakteristík práce a pracovného prostredia sa robí skupinovo
pod¾a práce alebo profesie v tých istých pracovných podmienkach, nie individuálne pre kadého zamestnanca.
Súèasou Protokolu o hodnotení psychickej pracovnej záae z h¾adiska úrovne pracovných podmienok je odôvodnenie zaradenia kadej charakteristiky práce a pracovného prostredia do stupòa A, B, C alebo D a prevod na výsledný
stupeò 1, 2, 3 alebo 4 v súlade s metódou.
Súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae na úèely tejto vyhláky je tretí alebo tvrtý stupeò dosiahnutý v tejto metóde.
Prevod stupòov A, B, C a D na výsledné stupne 1, 2, 3 alebo 4:
PREVOD STUPÒOV A, B, C a D na STUPNE 1, 2, 3 alebo 4:

PSYCHICKÁ
PRACOVNÁ
ZÁA
Z H¼ADISKA
ÚROVNE
PRACOVNÝCH
PODMIENOK

Vysvetlivky:
o
= bez oh¾adu na poèet

A
o

B
0  11

C
0
³1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

£3
³4

o

o

o

D
0
0
1
2
3
3
³4

STUPEÒ 1  4
1
2
3
4
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2. Vzor záznamového protokolu

Protokol o hodnotení psychickej pracovnej záae
z h¾adiska úrovne pracovných podmienok

PRACOVISKO: ..............................................................................................................................................
PRÁCA / PROFESIA: .....................................................................................................................................

A
1.

Intenzita práce a èasový tlak

2.

Vnútené pracovné tempo

3.

Monotónnos

4.

Vplyvy narúajúce sústredenie

5.

Sociálne interakcie

6.

Hmotná a organizaèná zodpovednos

7.

Riziko ohrozenia ivota a zdravia vlastného alebo iných osôb

8.

Zmenová, noèná alebo nadèasová práca

9.

Netandardné pracovné prostredie

10.

Fyzická nepohoda

11.

Iné zdroje záae

Výsledný

Vyhodnotil:

B

stupeò

Za hodnotené pracovisko prítomný:

Dátum:

C

D
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HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁAE POD¼A CHARAKTERISTÍK SUBJEKTÍVNEJ
ODOZVY ZAMESTNANCOV NA ZÁA

METÓDA SUBJEKTÍVNEHO HODNOTENIA PRÁCE POD¼A MEISTERA

1. Základné poiadavky na pouitie metódy
Metóda slúi na subjektívne hodnotenie vplyvov práce na psychiku zamestnancov. Je vhodná na orientaèné skríningové hodnotenie rôznych prác alebo profesií.
Na základe desiatich poloiek, ktorými sú èasová tieseò, malé uspokojenie z práce, vysoká zodpovednos pri práci,
otupujúca práca, problémy a konflikty na pracovisku, monotónia, nervozita, presýtenie, únava, dlhodobé prekraèovanie miery únosnosti, metóda individuálne aj skupinovo hodnotí psychickú záa pri práci v charakteristikách: psychické preaenie, monotónna záa (monotónia) a nepecifická záa. Hodnotí aj individuálne preívanie subjektívne pociovanej psychickej záae pri práci.
Súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae na úèely tejto vyhláky je tretí stupeò psychického preaenia alebo tretí stupeò monotónnej záae, alebo tretí stupeò nepecifickej záae dosiahnutý v tejto metóde.
2. Vzor záznamového protokolu

DÁTUM: ................................................

PRACOVISKO: ................................................

POHLAVIE:

PRÁCA / PROFESIA: .......................................

M/

VEK: ..............

Preèítajte si, prosím, pozorne kadú otázku a zváte, ako súhlasí so skúsenosami z vaej vlastnej èinnosti. Posudzujte pritom vetku èinnos, ktorú vykonávate, ako celok.
Pri kadej otázke naznaète odpoveï kríikom pod¾a kály, odpoveï oznaèená ? znamená ani tak  ani tak:
áno,
úplne
1

Pri práci sa èasto dostávam do èasovej tiesne

2

Práca ma z rôznych dôvodov neuspokojuje

3

Moja práca ma psychicky ve¾mi zaauje pre vysokú zodpovednos spojenú so závanými dôsledkami

4

Moja práca je málo zaujímavá, málo podnecujúca, je
skôr otupujúca

5

V mojej práci vznikajú èasto konflikty èi problémy, od
ktorých sa nemôem odpúta ani po skonèení pracovnej
zmeny

6

Pri práci udrujem iba s námahou pozornos a pohotovos, pretoe sa èasto dlhý èas nedeje niè nové a rozhodujúce

7

Moja práca je psychicky tak nároèná, e po nieko¾kých
hodinách cítim nervozitu a rozochvenos

8

Vykonávam prácu, pri ktorej chcem po nieko¾kých hodinách robi nieèo iné

9

Moja práca je psychicky tak nároèná, e po nieko¾kých
hodinách zrete¾ne cítim ochabnutos a únavu

10

Moja práca je psychicky tak nároèná, e ju pravdepodobne nemono robi roky s rovnakou výkonnosou

skôr
áno

?

skôr
nie

nie,
vôbec
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TEST KONCENTRÁCIE POZORNOSTI

Základné poiadavky na pouitie metódy
Z kvantitatívnych, profilových a kvalitatívnych parametrov výkonového testu koncentrácie pozornosti je v rámci
skupinového hodnotenia zisované najmä psychomotorické tempo, rýchlos a správnos výkonu, sklon k chybnému
výkonu, celková koncentrácia pozornosti.
Test poskytuje informácie:
a) absolútne
 rýchlos výkonu = poèet rieení bez oh¾adu na správnos,
 správnos výkonu = poèet správnych rieení,
 chybovos výkonu absolútna (celková) = poèet chybných rieení celkom,
 chybovos výkonu vynechaním = poèet chybných rieení vynechaním (nepozornosou, prehliadnutím),
 chybovos výkonu zlým krtnutím = poèet chybných rieení zlým krtnutím (unáhlenosou, impulzívnosou).
b) relatívne
 relatívna správnos výkonu,
 relatívna chybovos výkonu,
 relatívna chybovos výkonu prehliadnutím, nepozornosou,
 relatívna chybovos výkonu unáhlenosou, impulzívnosou.
Pri hodnotení psychickej pracovnej záae sa pouíva písmenová forma, nie znaková.
Súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae na úèely tejto vyhláky je výsledné skóre relatívnej správnosti výkonu v pásme 1.  4. stenu alebo prekroèená relatívna chybovos výkonu pod¾a normových tabuliek uvedených v tejto metóde.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 542/2007 Z. z.

SÚBOR METÓD NA HODNOTENIE SENZORICKEJ ZÁAE PRI PRÁCI
Èas A

HODNOTENIE SENZORICKEJ ZÁAE PRI PRÁCI Z H¼ADISKA CHARAKTERISTÍK PRÁCE
A PRACOVNÉHO PROSTREDIA
METÓDA NA HODNOTENIE SENZORICKEJ ZÁAE PRI PRÁCI
Z H¼ADISKA ÚROVNE PRACOVNÝCH PODMIENOK

1. Základné poiadavky na pouitie metódy
Metóda je urèená ako základný skríningový nástroj preventívneho pracovného lekárstva na hodnotenie senzorickej
záae pri práci z h¾adiska úrovne pracovných podmienok, ktoré môu pôsobi na zdravotný stav zamestnancov a ich
pracovnú pohodu.
Hodnotí senzorickú záa pri práci v troch stupòoch pod¾a záae sluchu, záae ostatných zmyslových orgánov
a pod¾a iestich charakteristík práce a pracovného prostredia z h¾adiska zrakovej záae: ve¾kos kritického detailu,
nároènos na diskrimináciu detailov oproti pozadiu, nároky na adaptáciu zraku, nároky na akomodáciu a okohybné
svaly, práce za saených svetelných podmienok a iné podmienky ovplyvòujúce zrakovú námahu.
Hodnotenie senzorickej záae pri práci pod¾a charakteristík práce a pracovného prostredia sa robí skupinovo pod¾a práce alebo profesie v tých istých pracovných podmienkach, nie individuálne pre kadého zamestnanca.
Súèasou Protokolu o hodnotení senzorickej záae pri práci z h¾adiska úrovne pracovných podmienok je odôvodnenie zaradenia kadej charakteristiky práce a pracovného prostredia do stupòa A, B alebo C a prevod na výsledný
stupeò 1, 2 alebo 3 v súlade s metódou.
Súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae na úèely tejto vyhláky je tretí stupeò senzorickej záae pri
práci dosiahnutý v tejto metóde.
Prevod stupòov A, B a C na výsledné stupne 1, 2 alebo 3:

ZÁA

ZRAK

SLUCH
OSTATNÉ
ZMYSLY
(vestibulárny
aparát
a
taktilné vnemy)

PREVOD STUPÒOV A, B a C na STUPNE 1, 2 alebo 3:
POÈET STUPÒOV A  C
A
B
C
D
o
03
0
x
o
4
0
x
o
o
12
x
o
o
3
x
³
1
0
0
x
0
1
0
x
0
0
1
x
1
0
0
x
0
1
0
x
0
0
1
x
0
0
1
x
0
0
1
x
plus min. stupeò C v h¾adisku intenzita práce
x

Vysvetlivky:
o
= bez oh¾adu na poèet
x = neprichádza do úvahy

STUPEÒ 1  3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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2. Vzor záznamového protokolu
Protokol o hodnotení senzorickej záae pri práci
z h¾adiska úrovne pracovných podmienok

PRACOVISKO: .............................................................................................................................................
PRÁCA / PROFESIA: ....................................................................................................................................

A
1.

Ve¾kos kritického detailu

2.

Nároènos na diskrimináciu detailov oproti pozadiu

3.

Nároky na adaptáciu zraku

4.

Nároky na akomodáciu a okohybné svaly

5.

Práce za saených svetelných podmienok

6.

Iné podmienky ovplyvòujúce zrakovú námahu

7.

Sluch

8.

Ostatné zmyslové orgány
Stupeò z r a k o v e j záae
Stupeò s l u c h o v e j záae
Stupeò záae o s t a t n ý c h z m y s l o v

Výsledný

stupeò

senzorickej

záae

(najvyí dosiahnutý stupeò záae zraku, sluchu a ostatných zmyslov)

Vyhodnotil:

Za hodnotené pracovisko prítomný:

Dátum:

B

C
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SUBJEKTÍVNA ODOZVA ZAMESTNANCOV NA ZRAKOVÚ ZÁA PRI PRÁCI

DOTAZNÍK ZRAKOVÝCH AKOSTÍ
PRI PRÁCI A PRETRVÁVAJÚCICH PO SKONÈENÍ PRÁCE

1. Základná charakteristika metódy
Metóda umoòuje rýchlo a jednoducho získa veobecný preh¾ad o zrakových akostiach zamestnancov vykonávajúcich zrakovo nároènú prácu.
Dotazník orientaène zisuje výskyt zrakových akostí vyskytujúcich sa v priebehu práce a pretrvávajúcich po
skonèení práce. Zrakové akosti zisuje prostredníctvom pätnástich príznakov rozdelených do tyroch skupín:
1. okulárne, spojené so zrakovým orgánom  pálenie oèí, sèervenanie oèí, slzenie oèí, mykanie v oèiach a tiky, tlak
v oèiach,
2. vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní  mihanie pred oèami, pocit zníenej citlivosti zraku, rozmazané videnie,
dvojité videnie,
3. nepecifické, súvisiace s psychickou pohodou  svetloplachos, bolesti hlavy zo zrakovej námahy, pocit nepohody
pri umelom alebo nedostatoènom osvetlení, potreba prerui prácu a pozrie sa do vo¾ného priestoru,
4. veobecné  zraková únava, celková únava a malátnos.
Súèasou kritérií zvýenej psychickej pracovnej záae na úèely tejto vyhláky sú odpovede s intenzitou 4 a 5 naznaèujúce chronicitu zrakových akostí.

2. Vzor záznamového protokolu

DÁTUM: ...........................................
PRACOVISKO: ................................................
POHLAVIE: M/

VEK: ............

Myslíte, e máte dobrý zrak?

PRÁCA / PROFESIA: .......................................

áno

nie

Ak nie, uveïte príznaky a akosti:
Chyby a ochorenia zraku:

prekonané:
súèasné:

Nosíte okuliare?
Ak áno, uveïte aké:
Kedy ste boli naposledy u oèného lekára?

áno

nie
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V nasledujúcom dotazníku uveïte, ako èasto trpíte v priebehu práce a po skonèení práce uvedenými akosami.
Odpoveï zaznaète èíslicou pod¾a príslunej stupnice:

ZRAKOVÉ AKOSTI

1

Pocit celkovej zrakovej únavy

2

Pálenie oèí

3

Sèervenanie oèí

4

Slzenie oèí

5

Mykanie, trhanie v oèiach, tiky

6

Tlak v oèiach (alebo tlak v oènicovej dutine)

7

Mihanie pred oèami

8

Pocit zníenej citlivosti zraku

9

Svetloplachos

10

Rozmazané neostré videnie

11

Dvojité videnie

12

Boles hlavy ako dôsledok zrakovej námahy

13

Pocit nepohody z práce pri umelom alebo
nedostatoènom osvetlení

14

Potreba prerui prácu a pozrie sa do vo¾ného
priestoru

15

Pocit celkovej únavy a malátnosti

0
1
2
3
4
5

PRI PRÁCI

PO PRÁCI

nikdy
ve¾mi zriedka
obèas
èasto
ve¾mi èasto
takmer trvalo

0 vôbec sa neobjavuje
1 zmizne do 2 hodín po prac.
zmene
2 zmizne do 6 hod. po práci
(do veèera)
3 zmizne do 12 hod. po práci
(do rána)
4 zmizne a po dlhom vo¾ne
5 trvá takmer stále
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