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45
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. januára 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri po¾nohospodárskej práci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na úèely tejto vyhláky po¾nohospodárskou prácou sa rozumie èinnos zameraná na pestovanie rastlín
a starostlivos o rastliny a na chov hospodárskych zvierat (ïalej len zviera) urèených na ekonomické zhodnotenie a èinnos s òou súvisiaca.
(2) Táto vyhláka sa nevzahuje na verejné vystúpenia a portové vystúpenia zvierat a na chov zvierat na
výskumné úèely.

a) na pouívanie pracovného prostriedku pri pestovaní
rastlín a starostlivosti o rastliny, ktoré sú uvedené
v prílohe è. 1,
b) na pouívanie pracovného prostriedku pri chove
zvierat a na vykonávanie èinností súvisiacich s chovom zvierat, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2,
c) na vykonávanie èinností pri chove zvierat, ktoré sú
uvedené v prílohe è. 3.
§3
eny môu vykonáva èinnosti pri chove plemenných
rebcov, plemenných býkov, plemenných kancov, plemenných baranov a plemenných capov len po posúdení
charakteru, stupòa a trvania pecifického rizika práce,
najmä vo vzahu k ich fertilite.

§2

§4

Podrobnosami na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri po¾nohospodárskej práci sú podrobnosti

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2010.

Viera Tomanová v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 45/2010 Z. z.

PODROBNOSTI NA POUÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI PESTOVANÍ RASTLÍN
A STAROSTLIVOSTI O RASTLINY

A. Veobecné
Pracovné prostriedky pouívané pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny sú stroje a zariadenia na obrábanie,
prípravu a úpravu pôdy, stroje a zariadenia na sejbu, sadenie a hnojenie, stroje a zariadenia na ochranu kultúr a zavlaovanie, stroje a zariadenia na zber úrody.
1.

Pracovný prostriedok sa umiestòuje a pouíva tak, aby bola zabezpeèená jeho stabilita a bezpeèná prevádzka
a v súlade s návodom na obsluhu.

2.

Pracovný prostriedok má na ochrannom kryte pracovného ústrojenstva bezpeènostné oznaèenie pod¾a osobitného predpisu.1)

3.

Pri práci s pracovným prostriedkom v blízkosti vysokého napätia a ve¾mi vysokého napätia sa dodriava urèené
ochranné pásmo pre elektrické zariadenia.2)

4.

Pred jazdou sa skontroluje stav mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, najmä tlak v pneumatikách, stav pneumatík alebo pásov, nastavenie bàzd a osvetlenie, a ak sa pouije príves alebo náves, skontroluje sa aj jeho bezpeèné pripojenie, správne zapojenie hadíc, funkcia brzdového zariadenia a zapojenie elektrointalácie.

5.

Zamestnávate¾ urèí pred zaèatím prác na svahu pri pouití pracovného prostriedku s vlastným pohonom bezpeèný pracovný postup so zrete¾om na sklon terénu. Pracovný prostriedok nemono pouíva na svahoch s väèím sklonom, ako je na òom vyznaèený alebo ako je uvedený v návode na jeho obsluhu.

6.

Pracovný prostriedok môe obsluhova na svahoch len zamestnanec oboznámený so sklonom terénu.

7.

Pracovný prostriedok, ktorý sa pouíva na svahu samostatne alebo v spojení s aným prostriedkom, sa oznaèí
nápisom o pracovnej bezpeènej svahovitej dostupnosti z h¾adiska dynamickej stability.

8.

Nemono sa zdriava v priestore ohrozenom pracovným prostriedkom alebo jeho èasami, ak je pracovný prostriedok alebo jeho èas v pohybe.

9.

Nemono naskakova na mobilný pracovný prostriedok a zoskakova z neho, ak je v pohybe.

10.

Zdriava sa na pracovnom prostriedku je moné, ak má ploina pre obsluhu prísluné sedadlo a oporu pre
nohy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.

11.

Prístup k sedadlu na ploine pracovného prostriedku pre obsluhu je zabezpeèený dradlami, zábradlím a stúpadlami, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak. Zábradlie je vysoké najmenej 110 cm, má pomocnú
prieèku vo výke 55 cm a nánonú litu vysokú 10 cm. Prístup na ploinu pre obsluhu je uzatvárate¾ný.

12.

Pracovná ploina pracovného prostriedku okolo sedadla sa udriava v èistote.

13.

Prepravova zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku mono len vtedy, ak je na prepravu osôb prispôsobený; maximálny poèet prepravovaných osôb je uvedený v návode na obsluhu.

14.

Po skonèení práce sa mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom zabezpeèí proti samovo¾nému pohybu zakladacími klinmi alebo pracovným zariadením spusteným na zem, zaradením najniieho rýchlostného
stupòa a zabrzdením parkovacou brzdou. Mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom sa zabezpeèí
proti samovo¾nému pohybu pracovným zariadením spusteným na zem alebo zabrzdením parkovacou brzdou
aj pri krátkodobom preruení práce, ak to umoòuje kontrukcia pracovného prostriedku.

15.

Pracovný prostriedok sa odstaví na vhodné miesto, najmä s oh¾adom na povahu terénu a vedenie vysokého napätia alebo ve¾mi vysokého napätia, kde neprekáa z h¾adiska bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci alebo
kde neohrozuje zamestnancov vykonávajúcich prácu v jeho blízkosti.

16.

Proti samovo¾nému pohybu sa zabezpeèí aj mobilný pracovný prostriedok bez vlastného pohonu. Pri kadom
preruení práce a po skonèení práce sa spustí pracovné zariadenie na zem alebo sa umiestni do prepravnej polohy, v ktorej sa zabezpeèí proti pohybu.

1
2

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 387/2006 Z. z. o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci.
) STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpeènostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi.
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17.

Pri preruení práce a skonèení práce sa pracovný prostriedok zabezpeèí proti neoprávnenému pouitiu.

18.

Preprava, nakladanie, skladanie, zabezpeèenie a upevnenie pracovného prostriedku sa vykonáva pod¾a návodu na jeho obsluhu. Ak postup pri preprave pracovného prostriedku nie je uvedený v návode na obsluhu, urèí
postup zamestnávate¾.

19.

Pri preprave pracovného prostriedku sa nemono zdriava v kabíne prepravovaného pracovného prostriedku,
na pracovnom prostriedku a na lonej ploche dopravného prostriedku, ak návod na obsluhu alebo zamestnávate¾ neurèí inak.

20.

Prácu na mechanizmoch a súèastiach pracovného prostriedku, najmä nastavovanie, èistenie, mazanie, ako aj
otváranie krytov, nemono vykonáva za jeho chodu a bez zabezpeèenia proti samovo¾nému pohybu, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.

21.

Hydraulické zariadenie pracovného prostriedku mono opravova po jeho zabezpeèení proti klesnutiu a pri
vypnutom tlakovom èerpadle.

22.

Kontrolova výku hladiny elektrolytu v akumulátore pracovného prostriedku nemono v blízkosti otvoreného
ohòa.

23.

Uzáver chladièa motora pracovného prostriedku nemono otvára, ak je motor prehriaty.

B. pecifické
1.

Pouívanie traktora, prívesu, návesu a záprahového voza

1.1.

Pri jazde traktora po teréne sa zabezpeèí, aby zaaenie prednej nápravy traktora bolo najmenej 20 % z celkovej
hmotnosti traktora.

1.2.

Traktor nemono pouíva na tlaèenie vozov alebo strojov. Vo výnimoèných prípadoch mono poui anú tyè
na tlaèenie za predpokladu, e nikto sa nebude zdriava medzi traktorom a tlaèeným strojom.

1.3.

Pri uvo¾òovaní uviaznutého vozidla traktorom sa nemono zdriava v blízkosti aného lana medzi vozidlami.
Lano sa pripojí tak, aby smer ahu bol vdy v pozdånej osi traktora. Mono poui len také lano, ktorého nosnos zodpovedá aspoò trojnásobnej hmotnosti uvo¾òovaného vozidla.

1.4.

Oje prívesu sa od¾ahèí tak, aby bolo moné jeho nastavenie do ¾ubovo¾nej polohy.

1.5.

Náklad na prívese sa zabezpeèí proti pohybu.

1.6.

Náves nemono pouíva na prepravu zamestnancov.

1.7.

Záprahový voz sa vybaví
a) sedadlom so zadným operadlom a postrannými operadlami, oporou pre nohy a zábradlím vysokým minimálne 80 cm nad úrovòou podloky pre nohy umiestneným pred ploinou pred sedadlom; ak spôsob pouívania
záprahového voza vyluèuje umiestnenie pevného sedadla, na záprahovom voze mono sedie na sklápacom
alebo odmontovate¾nom sedadle,
b) ruènou brzdou, ktorá je umiestnená tak, aby sa dala obsluhova z pravej strany v smere jazdy; brzdiace drevá a reaze mono pouíva ako pomocné prostriedky len v núdzi, ak nemono vozidlo zabrzdi ruènou brzdou,
c) osvetlením a oznaèením pod¾a osobitného predpisu,1)
d) stúpaèkami, a to vpredu dvoma a vzadu jednou,
e) horskou vzperou pri preprave akých nákladov v horských oblastiach.

1.8.

Na záprahovom voze nemono poèas jazdy stá.

1.9.

Na naloenom záprahovom voze nemono sedie na náklade.

1.10. Prázdny záprahový voz s úplnou korbou mono pouíva na prepravu zamestnancov, ak
a) poèet prepravovaných osôb nie je väèí ako 15; na záprahovom voze malých rozmerov mono prepravova iba
taký poèet osôb, ktoré môu bezpeène sedie na podlahe záprahového voza,
b) prepravované osoby bezpeène sedia na pevných sedadlách v strednej èasti záprahového voza, prièom boènice záprahového voza sa vybavia nástavcami a v strede sa zopnú reazou, alebo prepravované osoby sedia na
podlahe záprahového voza.
1.11. Pri otváraní boèníc, klaníc a zadného èela prívesu, návesu alebo záprahového voza sa zabezpeèí, aby nikto nebol v dosahu boèníc, klaníc, zadného èela alebo uvo¾neného nákladu.
2.

Pouívanie strojov a zariadení na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy

2.1.

Pluhy, brány, kyprièe a diskové podmietaèe nemono mechanicky nastavova a regulova poèas jazdy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.

2.2.

Pri práci nemono stúpa alebo sada na brány, kyprièe a diskové podmietaèe.
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2.3.

Pri výmene orbových telies sa traktor odpojí od pluhu a pluh sa zabezpeèí proti klesnutiu. Ak je pluh pripojený
na hydraulické ústrojenstvo traktora, pri výmene orbových telies sa nevyaduje odpojenie pluhu od traktora;
v takom prípade sa pluh pri zdvihnutí riadne podloí a zabezpeèí proti klesnutiu.

2.4.

Zamestnanec, ktorý obsluhuje pleèku, môe sedie na sedadle nesenej pleèky aj pri jej zdvíhaní, otáèaní a pri
spúaní na zaèiatku riadka; vodiè traktora zabezpeèí pohyb tak, aby neohrozil zamestnanca, ktorý obsluhuje
pleèku.

2.5.

Pri zdvíhaní a spúaní pleèky a poèas pohybu pleèky nemono zostupova zo sedadla pleèky a nasada naò.

2.6.

Poèas prepravy pleèky a presekávaèa nemono sedie na ich sedadle; riadenie pleèky a presekávaèa sa upevní
tak, aby v zákrute nenastal výkyv rámu.

2.7.

Namotaný materiál na pohyblivom ústrojenstve frézy sa odstraòuje vhodnou pracovnou pomôckou, keï fréza
nie je v chode.

3.

Pouívanie strojov a zariadení na sejbu, sadenie a hnojenie

3.1.

Traktor a sejací stroj sa uvedú do pohybu a po pokyne zamestnanca, ktorý sejací stroj obsluhuje.

3.2.

Sejací stroj s obsluhou je vybavený
a) lavièkou s ochranným zábradlím,
b) dradlom, ktoré sa dá uchopi z ktoréhoko¾vek miesta na pracovnej ploine.

3.3.

Poèas prepravy a pri práci sejacieho stroja sa nemono zdriava pred sejacím strojom a sedie na òom.

3.4.
3.5.

Semená v zásobníku sejacieho stroja nemono rozhàòa rukou.
Znaèkovaèe sejby sa umiestnia tak, aby nesaovali vo¾ný prístup na lavièku z boku sejacieho stroja s obsluhou. Zabezpeèí sa, aby znaèkovaèe sejby boli ¾ahko ovládate¾né z miesta obsluhy sejacieho stroja. Znaèkovaèe
sejby nemono spúa a zdvíha za pohybu stroja.

3.6.

Korbu a zásobník rozhadzovaèa hnojív nemono pouíva na prepravu zamestnancov.

3.7.

Pri preprave rozhadzovaèa hnojív sa nemono zdriava v korbe rozhadzovaèa.

3.8.

Fekálny stroj sa uvedie do pohybu a po pokyne zamestnanca, ktorý fekálny stroj obsluhuje. Fekálny stroj nemono poèas plnenia ponecha bez dozoru zamestnanca, ktorý ho obsluhuje.

3.9.

Manipulova so sacou hadicou fekálneho stroja mono a po vypnutí vákuového kompresora alebo po uzavretí
sacieho otvoru nádre.

3.10. Otvára vypúací ventil a manipulova s postrekovacím zariadením nemono za jazdy fekálneho stroja, ak fekálny stroj nie je vybavený zariadením na dia¾kové ovládanie z kabíny traktora.
3.11. Z cisterny fekálneho stroja nemono vybera plechové prekáky a vyraïova z èinnosti poistný ventil.
4.

Pouívanie strojov a zariadení na ochranu kultúr a zavlaovanie

4.1.

Èisti hadice postrekovacieho zariadenia, zavlaovacieho zariadenia a rozpraovaèa mono len vtedy, ak toto
zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlaèený vzduch.

4.2.

Zabezpeèí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ventilov postrekovacieho zariadenia a zavlaovacieho zariadenia smeroval mimo priestoru obsluhy.

4.3.

Na zavlaovacom zariadení sa prenosné potrubie pripojí na hlavné potrubie a po zastavení èerpadla; prenosné
potrubie mono pripoji na hlavné potrubie aj bez zastavenia èerpadla, ak je napájacie miesto uzatvorené
samostatným ventilom.

4.4.

Traktor, ktorý sa pouíva pri postrekovacom zariadení na aplikáciu chemických látok, sa vybaví kabínou s núteným vetraním èistým vzduchom.

5.

Pouívanie strojov a zariadení na zber úrody

5.1.

Èistenie a zasunovanie kosy sa vykonáva s pouitím osobného ochranného pracovného prostriedku. Kosu
mono prenáa, preváa a uskladòova len v ochrannom puzdre.

5.2.

Pracova s rotaènou acou litou nemono bez krytu na zachytávanie odletujúcich predmetov.

5.3.

Pri preprave acieho stroja na dlhie vzdialenosti sa acia lita zabezpeèí podperou a závesnou tyèou v prepravnej polohe a po celej dåke sa zakryje ochranným puzdrom. Poèas prepravy acieho stroja sa nemono zdriava
na sedadle alebo na iných jeho èastiach.

5.4.

V kabíne kombajnu a zberacej rezaèky sa môe nachádza len zamestnanec, ktorý ich obsluhuje.

5.5.

Prepravova obilný kombajn s plným zásobníkom zrna mono len vtedy, ak je to uvedené v návode na obsluhu.
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5.6.

Za chodu vysokotlakového lisu nemono na prívese rovna vrhané balíky.

5.7.

Za chodu stroja na zber repy, najmä poèas nakladania repných listov a repy, sa nemono zdriava pred transportérom a pod násypným zásobníkom. Miesto pre obsluhu je chránené pred poveternostnými vplyvmi.

5.8.

Riadite¾ný zberaè ¾anu sa prepravuje vdy s vodièom.

5.9.

Kombajnový zberaè zemiakov sa uvedie do pohybu a po pokyne zamestnanca, ktorý kombajnový zberaè zemiakov obsluhuje.

5.10. Pohon neseného vyorávaèa zemiakov s kåbovým hriade¾om sa zapína a tesne pri riadku; pohon nie je zapnutý
pri iných èinnostiach.
5.11. Ak vyorávaè zemiakov vyaduje obsluhu, vybaví sa zábradlím, sedadlom, operadlom a stúpadlami pre nohy.
Ploina pre zamestnanca, ktorý obsluhuje vyorávaè zemiakov, je dostatoène pevná a vybavená stúpadlom na
výstup na òu.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 45/2010 Z. z.

PODROBNOSTI NA POUÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI CHOVE ZVIERAT
A NA VYKONÁVANIE ÈINNOSTÍ SÚVISIACICH S CHOVOM ZVIERAT
1.

Ruèná stacionárna rezaèka je vybavená vysúvacou pákou. K¾uka je vzdialená najmenej 20 cm od hrany noov
a má vo¾ne otáèajúcu sa rukovä. Záhlavie je chránené krytom, ktorého predná hrana je vzdialená najmenej
50 cm od rezacích noov.

2.

Poèas chodu stacionárnej rezaèky sa nemono zdriava pri rezacom kolese a v smere jeho otáèania.

3.

Na stacionárnej rezaèke sa pravidelne kontrolujú medzery medzi ostrím a reznou hranou noov a tupé noe
sa vymieòajú.

4.

Ruènú stacionárnu rezaèku nemono upravi na motorový pohon.

5.

Materiál nemono do pracovného priestoru strúhaèky repy pritláèa.

6.

Odstraòova zvyky rozrezaného krmiva a materiálu zo strúhaèky repy mono a po zastavení stroja.

7.

rotovník je vybavený zariadením na zachytávanie kovových èastí.

8.

Materiál zachytený na stenách miagaèa nemono stiera rukou.

9.

Parák sa umiestni na betónovú alebo inú nehor¾avú podlahu a jeho stabilita sa riadne zabezpeèí.

10.

Parák mono otvori a po skondenzovaní pary.

11.

Pariaca vloka dna paráka a poistný ventil sa pravidelne èistia. Poèas prevádzky paráka sa kontroluje funkènos poistného zariadenia proti prekroèeniu najvyieho pracovného tlaku.

12.

Výhybka visutej dráhy na prepravu krmiva, hnoja a iných materiálov sa zabezpeèí proti boèným výkyvom. Výhybka sa pouíva tak, aby sa zabránilo vypadnutiu vozíka z dráhy.

13.

Konce visutej dráhy sa zabezpeèia proti vypadnutiu vozíka z dráhy.

14.

Kontrolu stavu visutej dráhy vykonáva zamestnávate¾ pod¾a prevádzkových podmienok najmenej raz za rok.

15.

¾abový dopravník je vybavený krytom na miestach, po ktorých sa pohybuje zamestnanec, ktorý ¾abový dopravník obsluhuje.

16.

¾ab v prípravovni krmív mono odkry len pri plnení krmivom; po skonèení plnenia sa ¾ab zakryje.

17.

Na obený zhròovaè výkalov v pohybe nemono stúpa a zdriava sa v jeho zóne nebezpeèenstva. Priestor
achty výkalov obeného zhròovaèa výkalov je ohradený ochranným zábradlím a do tohto priestoru je zabezpeèený bezpeèný vstup a výstup z neho.

18.

Ovládacie prvky na bezpeèné vypnutie obeného zhròovaèa výkalov sú umiestnené najmenej na dvoch proti¾ahlých miestach.

19.

Ak zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladaè pri nakladaní hmoty na stoh, nemá dostatoèný výh¾ad, urèí sa zamestnanec na stohu, ktorý ho pokynmi usmeròuje. Zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladaè, môe vykonáva
prácu len vtedy, ak vidí urèeného zamestnanca, ktorý ho usmeròuje.

20.

Balíky v stohu krmovín a slamy sa ukladajú tak, aby bol stoh stabilný.

21.

Pri odoberaní balíkov zo stohu krmovín a slamy sa postupuje stupòovito zhora nadol; balíky nemono vytrháva zo spodných vrstiev.

22.

Pri výstupe na stoh krmovín a slamy sa pouije rebrík, ktorý presahuje výku stohu najmenej o 1,1 m. Ak sa pouije jednoduchý rebrík, umiestni sa tak, aby jeho sklon nebol mení ako 1 : 2,5, a zabezpeèí sa jeho stabilita.

23.

Vo¾ne uloená krmovina sa odoberá len z jednej strany stohu krmovín; stoh nemono pri odoberaní krmoviny
podopiera.

24.

Pred vstupom do senánej vee a silánej vee sa skúkou zistí, èi sú v nej zdraviu kodlivé plyny. Ak sú v senánej vei alebo silánej vei zdraviu kodlivé plyny, mono do nej vstúpi a po jej riadnom vyvetraní. Práce
v senánej vei a silánej vei sa vykonávajú pod dozorom urèeného zamestnanca.

25.

Pri senáovaní a siláovaní sa stroj pohybuje v takej vzdialenosti od okraja hromady, aby nedolo k zrúteniu
stroja; túto vzdialenos urèí zamestnávate¾ v pracovnom postupe.

26.

Utláèa hmotu pri senáovaní a siláovaní strojom nemono na okrajoch hromady, ak hmota nie je zrovnaná.

27.

Pri rozhàòaní hmoty pri senáovaní a siláovaní hrana radlice nepresahuje okraj hromady.

28.

Senáovanie a siláovanie mono vykonáva len v prítomnosti urèeného zamestnanca, ktorý riadi postup práce
so zrete¾om na urèený bezpeèný pracovný postup.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 45/2010 Z. z.

PODROBNOSTI NA VYKONÁVANIE ÈINNOSTÍ PRI CHOVE ZVIERAT
A. Veobecné
1.

Pri oboznamovaní zamestnanca pod¾a § 7 zákona zamestnávate¾ zoh¾adòuje pecifické vlastnosti konkrétnych
zvierat.

2.

Zvieratá nemono drádi alebo iným spôsobom v nich vzbudzova agresívne správanie.

3.

Priestory urèené na chov zvierat sú zabezpeèené tak, aby sa zabránilo úniku zvierat.

4.

Vstupova do zariadení na ustajnenie a chov zvierat a do vonkajích priestorov urèených na chov zvierat môe
len zamestnávate¾, zamestnanec, ktorý oetruje, kàmi a èistí zviera (ïalej len oetrovate¾), a zamestnanec
oprávnený zamestnávate¾om; iný zamestnanec môe vstupova do zariadení na ustajnenie a chov zvierat a do
vonkajích priestorov urèených na chov zvierat v sprievode oetrovate¾a alebo oprávneného zamestnanca.

5.

Príchod k zvierau a zaobchádzanie s ním je pokojné a predchádza mu upozornenie hlasom. Pristupova nemono k leiacemu zvierau s výnimkou chorého alebo poraneného zvieraa a s výnimkou iných pecifických
situácií týkajúcich sa zvieraa.

6.

Pri oetrovaní, kàmení a èistení zvieraa, pri jeho priväzovaní a pri inej èinnosti s ním je potrebné ráta s náhlym pohybom zvieraa. Èistenie a priväzovanie zvieraa nemono robi zo strany, kde je nebezpeèenstvo pritlaèenia o stenu alebo o inú pevnú prekáku. Èistenie sa robí v blízkosti boku zvieraa od jeho hlavy.

7.

Na individuálne vedenie koòa alebo plemenného býka a na ich presúvanie do iných objektov sa pouije ohlávka
vybavená vodiacim remeòom, povrazom alebo vodiacou tyèou; na vedenie a presúvanie nemono pouíva reaz.

8.

Pri oetrovaní paznechtov a pri tetovaní je zviera bezpeène fixované; nepokojné zviera sa oetruje vo fixaènej
klietke. Pri odrohovaní je zviera fixované vo fixaènej klietke.

9.

Kone a hovädzí dobytok sa v dopravnom prostriedku prepravujú priviazané, ak ich vo¾ný pohyb pri preprave
nie je obmedzený inak. V priestore, kde sa prepravujú kone a hovädzí dobytok, sa nemono zdriava.

10.

Naklada a vyklada nebezpeèné zviera pri jeho preprave môu najmenej dvaja zamestnanci oboznámení
s vlastnosami prepravovaného zvieraa.

11.

Zviera, ktoré ohrozuje bezpeènos zamestnancov, sa vyradí z chovu; to sa nevzahuje na mimoriadne cenné
zviera, ktorému sa zabezpeèí stály oetrovate¾, a pri zmene oetrovate¾a sa zabezpeèí, aby nový oetrovate¾ bol
podrobne oboznámený s vlastnosami tohto zvieraa.

12.

Dezinfekèné prostriedky nesmie pouíva zamestnanec s neoetreným poranením nekrytej èasti tela.

B. pecifické
Táto èas sa vzahuje na chov koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a oípaných.
1.

Chov koní

1.1.

Kone sa v matali ustajòujú oddelene pohyblivou alebo pevnou prieèkou a pevne uviazané za mata¾nú ohlávku spravidla dvoma reazami vo¾ne prechádzajúcimi viazacími krúkami so závaím alebo v individuálnych boxoch.

1.2.

Kôò, ktorý kope alebo hryzie, sa ustajní na konci mata¾ného radu; tento priestor sa oznaèí výstranou tabu¾kou. Kôò, ktorý hryzie, je mimo matale opatrený náhubkom, ak ochranu pred jeho uhryznutím nemono zabezpeèi inak.

1.3.

Kôò, ktorý kope alebo hryzie, sa kàmi z ulièky urèenej na kàmenie; ak ulièka urèená na kàmenie v matali nie
je, kôò sa kàmi zo susedného boxu.

1.4.

Koòa môe kúpa len oetrovate¾, ktorý je vybavený záchrannými pomôckami. Kôò je pri kúpaní bez postroja.

1.5.

Pri èistení koòa oetrovate¾ stojí vdy po boku koòa. Kôò je pri èistení uviazaný. Na èistenie koòa nemono pouíva ostrý predmet.

1.6.

Nepokojný kôò sa podkúva v prítomnosti oetrovate¾a, ktorý koòa drí, a v prípade potreby aj v prítomnosti ïalieho zamestnanca.

1.7.

Pri podkúvaní koòa, ktorý kope alebo hryzie, oetrovate¾ na túto vlastnos vopred upozorní zamestnanca, ktorý koòa podkúva; tento kôò sa vhodne fixuje alebo sa oetrí utiujúcimi prostriedkami.
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1.8.

Pred zapriahnutím oetrovate¾ obráti koòa hlavou do mata¾nej ulièky, z ktorej sa vstupuje na stojisko. Takto
obrátený kôò sa najprv zauzdí a potom sa naò poloí postroj.

1.9.

Pri vyvádzaní a vedení koòa oetrovate¾ ide po jeho ¾avej strane tak, aby sa opraty alebo postrannice nevliekli
po zemi.

1.10. Postroje sú pevné, udriavané v dobrom stave a prispôsobené na vykonávanú prácu.
1.11. Remene ohlávky a opraty sa pri vedení alebo riadení koòa neomotávajú okolo ruky alebo okolo tela.
1.12. Voz je pri zapriahaní koní zabrzdený; postrannice mono zapnú a po zapnutí driakov na oji.
1.13. Pri nakladaní na záprahový voz sa opraty pripevnia tak, aby sa mohli ¾ahko uchopi. Vies záprahový voz s nákladom pri popoahovaní mono len po predchádzajúcom dorozumení so zamestnancom, ktorý je na voze. Pri
popoahovaní záprahového voza nemono stá na voze.
1.14. Zapriahnutého koòa nemono ponecha bez dozoru.
1.15. Zapriahnuté kone sa pri dlhom státí alebo pri kàmení v pracovných prestávkach zabezpeèia vypnutím vonkajích postranníc.
1.16. Koòa, ktorý kope, nemono pouíva na ah.
1.17. Ostré ozuby na podkovách pouívané v zime sa ihneï po príchode koòa do matale nahradia krátkymi tupými
ozubmi.
1.18. V letnom období sa kone pracujúce v teréne zamorenom hmyzom opatria ochrannými sieami alebo oetria
ochrannými chemickými prostriedkami.
1.19. Zauèova mladého koòa na ah a na jazdu pod sedlom môe len oetrovate¾. Pri zauèovaní koòa na ah je mladý
kôò zapriahnutý vdy spolu s pokojným starím koòom, ktorý je zauèený v ahu.
1.20. Poèas jazdenia na koni sa pouíva ochranná jazdecká prilba.
1.21. Do stajne sa nevchádza sediac na koni.
1.22. Neskúsený zamestnanec jazdí len na pokojnom a zauèenom koni a pod doh¾adom skúseného jazdca.
2.

Chov plemenných rebcov

2.1.

Plemenné rebce (ïalej len rebec) sa prevádzajú na jednoduchej uzdeèke s vôdzkou dlhou asi 3 m, prípadne
na ohlávke s kovovým zubadlom. Oetrovate¾, ktorý prevádza rebca, vedie ho pri jeho ¾avom pleci a prevádza
ho z ¾avej strany. Prevádzaciu vôdzku nemono ma navleèenú na zápästí ruky. Temperamentný rebec alebo
ako ovládate¾ný rebec sa prevádza dvoma oetrovate¾mi, z ktorých kadý je z jednej strany.

2.2.

Temperamentného rebca mono pouíva na ah len výnimoène a s vhodne upravenou uzdou.

2.3.

Oetrovate¾ vedie rebca na pripúanie za pomoci jednej vôdzky, predåenej vôdzky alebo oaí v závislosti od
temperamentu rebca. Pri pripúaní rebca stojí oetrovate¾ mimo ohrozeného priestoru. Rujnos kobýl sa
zisuje za pripúacou stenou.

2.4.

Pri jazde pod sedlom sa neznáanlivý rebec vodí alebo sa s ním jazdí oddelene od ostatných rebcov. Zvlá nespo¾ahlivý rebec sa vodí na dlhej vôdzke.

2.5.

Pri zmene oetrovate¾a sa zabezpeèí, aby nový oetrovate¾ bol podrobne oboznámený s vlastnosami rebca.

3.

Chov hovädzieho dobytka

3.1.

Dospelý hovädzí dobytok a býky vo výkrme vo veku od 8 do 12 mesiacov sa ustajòujú pevne a bezpeène uviazané v mataliach, ak nejde o vo¾né ustajnenie. Vstupné dvere do matale, v ktorej sú ustajnené býky na výkrm,
sú vyhotovené tak, e umoòujú nahliadnu do matale bez ich otvorenia. Býky vo veku nad 12 mesiacov sa
ustajòujú v mataliach s kàmnymi chodbami.

3.2.

Pri vo¾nom ustajnení hovädzieho dobytka sa zabezpeèí bezpeèný priestor, aby v prípade potreby oetrovate¾
mohol uniknú do bezpeèia.

4.

Chov plemenných býkov

4.1.

Plemenný býk sa v matali uväzuje spravidla pomocou kovových kruhov upevnených na rohoch zvieraa. Namiesto kovových kruhov mono poui dvojitý obojok s dvoma pevnými reazami po kadej strane vo¾ne prechádzajúcimi eleznými kruhmi zapustenými hlboko a pevne do múru pod ¾abom.

4.2.

Plemenný býk miernej povahy môe by ustajnený v ustajòovacom boxe matale; výber tohto býka robí zamestnávate¾. Ustajòovací box umoòuje zamestnancovi vo¾ný priechod do neho a z neho alebo má chránené miesto
v rohu.
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4.3.

Do ustajòovacieho boxu s plemenným býkom, ktorý nie je fixovaný, vstupuje oetrovate¾ len v prítomnosti ïalieho zamestnanca.

4.4.

Pri chytaní plemenného býka je oetrovate¾ mimo ustajòovacieho boxu.

4.5.

Pri vyháòaní plemenného býka z boxovej matale do výbehu sa dvere otvárajú z vonkajej strany smerom do
výbehu. Medzi jednotlivými výbehmi a pri múre matale je vdy vo¾ný prechod, aby mohol oetrovate¾ pri otvorení dvier z boxovej matale do výbehu bezpeène prejs do iného vo¾ného výbehu alebo mimo výbehu.

4.6.

Plemenný býk sa vdy vedie na vodiacej tyèi bezpeène zapnutej do nosného krúku. Na nasadenie vodiacej tyèe
mono pouíva chytací háèik. Pri výcviku plemenného býka na návyk na vedenie mono poui vôdzku.

4.7.

Pri vedení plemenného býka ide oetrovate¾ vdy po jeho strane a vodiacu tyè drí tak, aby plemenného býka
mohol ovláda.

4.8.

Plemenný býk, ktorý je ako ovládate¾ný, sa vedie na dvoch vodiacich tyèiach, prípadne na dvoch pevných
opratách dvoma oetrovate¾mi, z ktorých kadý je z jednej strany.

4.9.

Pri vedení plemenného býka do výbehu a pri jeho odvádzaní z výbehu je vdy prítomný oetrovate¾ a ïalí zamestnanec; plemenný býk je vdy zabezpeèený za nosný krúok.

4.10. Pri oetrovaní je plemenný býk vdy uviazaný alebo inak vhodne fixovaný; pri oetrovaní na stojisku sa zabezpeèí dostatoèný manipulaèný priestor.
4.11. Pri odväzovaní a priväzovaní plemenného býka pri inseminaèných úkonoch, veterinárnych zákrokoch, oetrovaní paznechtov a vyvádzaní do výbehu je okrem oetrovate¾a vdy prítomný ïalí zamestnanec.
4.12. Oetrovanie paznechtov plemenného býka vo fixaènej klietke sa vykonáva za prítomnosti najmenej jedného
oetrovate¾a. Pri oetrovaní paznechtov mimo fixaènej klietky je plemenný býk priviazaný za nosný krúok;
oetrovanie sa vykonáva za prítomnosti najmenej jedného oetrovate¾a a ïalieho zamestnanca urèeného zamestnávate¾om.
4.13. Nosný krúok, ktorý slúi na bezpeèné ovládanie plemenného býka, sa nasadzuje zvierau vo veku 10 mesiacov. Nosný krúok nasadzuje oprávnená osoba a vymeni ho môe aj oetrovate¾.
4.14. Pre ¾ahie ovládanie plemenného býka sa nosný krúok zachytí poistným remienkom alebo retiazkou upevnenou okolo rohov alebo na obojku.
4.15. Pri hromadnom prevádzaní mono plemenného býka pripúta iba za nosné krúky. Prepojenie sa vykoná systémom obojok alebo ohlávka  nosný krúok, ohlávka  nosný krúok. Na prepojenie je vhodné poui pevné tyèe
s karabínami.
4.16. O spôsobe hromadného prevádzania plemenných býkov rozhodne zamestnávate¾.
4.17. Pred hromadným prevádzaním sa plemenné býky zväzujú na výväzku so stojiskom s pevným podkladom.
4.18. Pri hromadnom prevádzaní oetrovate¾ vedie plemenného býka, ktorý je na kraji ¾avej strany, na vodiacej tyèi
alebo na pevnej oprate.
4.19. Pri zmene oetrovate¾a zamestnávate¾ zabezpeèí, aby nový oetrovate¾ bol podrobne oboznámený s vlastnosami plemenného býka.
4.20. Pri vo¾nom ustajnení v ohradách a na pasienkoch primerane platia ustanovenia bodov 4.1. a 4.19.
5.

Chov oviec, kôz a oípaných

5.1.

Ovce a kozy sú pri dojení fixované a priestor na dojenie je chránený pred poveternostnými vplyvmi.

5.2.

Pre bezpeèné ovládanie plemenných baranov a plemenných capov sa pouíva obojok alebo ohlávka, na ktoré
mono zastrèi vodiacu tyè.

5.3.

Pri vedení plemenného kanca na jeho usmernenie sa pouíva pevný, najmenej 1,5 m dlhý poháòací prostriedok.
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46
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. januára 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri lesnej
práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností
a na obsluhu niektorých technických zariadení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon) ustanovuje:
§1
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky
a) lesná práca je práca vykonávaná na lesných pozemkoch,1) a to aba dreva, sústreïovanie dreva, manipulácia s drevom, uskladòovanie dreva, odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva, zber semien
a semennej suroviny z vysokých stojacich stromov
(ïalej len zber semien) a práca vykonávaná mimo
lesných pozemkov (ïalej len iný pozemok), pri ktorej sa pouívajú pracovné postupy a technické zariadenia pouívané pri práci vykonávanej na lesnom
pozemku,
b) pracovisko je lesný pozemok a iný pozemok, na ktorom sa vykonáva lesná práca,
c) odlúèené pracovisko je pracovisko, na ktorom je výrazne saená monos zabezpeèenia kontroly a poskytnutia prvej pomoci,
d) ohrozený priestor je priestor, v ktorom nemono vylúèi pokodenie zdravia osoby,
e) osoba vykonávajúca lesnú prácu je zamestnanec
a iná osoba pod¾a § 2 ods. 2 zákona, ktorá vykonáva
lesnú prácu,
f) technologický postup je urèený bezpeèný pracovný
postup pri lesnej práci,
g) technologický protokol sú písomné pravidlá o bezpeènosti a ochrane zdravia pri lesnej práci, ktoré obsahujú urèený technologický postup a ktoré zoh¾adòujú podrobnosti k veobecným zásadám prevencie
pod¾a § 5 zákona, nebezpeèenstvá a moné ohrozenia pri lesnej práci s oh¾adom na pecifické podmienky pracoviska,
h) aba dreva je práca pozostávajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvo¾òovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôròovania
stromov a skracovania dreva,
i) polom je porast lesných drevín pokodený najmä
vetrom, snehom alebo námrazou s výskytom prekríených kmeòov stromov alebo ich èastí,
1

j) vývraty a zlomy sú vyvrátené a zlomené stromy s prekríenými kmeòmi alebo prekrývajúcimi sa korunami,
k) spilovanie (výrub) stromu je oddelenie kmeòa stromu tak, aby sa zvalil na zem,
l) sústreïovanie dreva je proces zahrnujúci vyahovanie dreva z miesta aby, zostavenie nákladu, pribliovanie dreva a uskladnenie dreva na urèenom
mieste,
m) drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeò a sortimenty dreva urèené na ïalie spracovanie alebo
pouitie,
n) technické zariadenia sú
1. ruèná motorová reazová píla (ïalej len motorová
píla),
2. vybrané lesnícke stroje a zariadenia, najmä jednoúèelové a viacúèelové zariadenia na abu dreva a výrobu sortimentov dreva, vyahovaèe, univerzálne a peciálne traktory pouívané pri
sústreïovaní dreva, kolesové a pásové vyváacie
súpravy na drevo a sortimenty dreva, lanové dopravné zariadenia v lesníctve,
3. iné lesnícke stroje a zariadenia, najmä krovinorezy, sekacie, tiepkovacie a drviace stroje na drevo,
tiepacie stroje, ryhové zalesòovacie stroje, jamkovaèe, sadzaèe a pôdne frézy na prípravu pôdy a
4. zariadenia rozirujúce funkciu a pouitie technických zariadení pouívaných pri lesnej práci,
o) motorová píla je prenosné technické zariadenie so
spa¾ovacím motorom alebo elektrickým motorom,
ktorého rezacia èas je uzatvorená pílová reaz vedená vodiacou litou,
p) ruèné náradie je náradie na ruèné vykonávanie lesnej práce, najmä háky, píly, sekery, tipáky, kliny,
sochory, obraciaky, sapiny, pretlaèné tyèe a pretláèacie lopatky,
q) odvozný prostriedok je nemotorové vozidlo, cestné
motorové vozidlo alebo zvlátne motorové vozidlo,
ktoré je svojím vybavením urèené na odvoz dreva.
§2
Podrobnosti k veobecným zásadám prevencie
(1) Lesná práca sa vykonáva pod¾a technologického
protokolu, ak táto vyhláka neustanovuje inak. Ak to
ustanovuje táto vyhláka alebo ak je to na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri lesnej práci potrebné, technologický protokol obsahuje aj grafickú èas.

) § 3 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
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(2) Podrobnosti k veobecným zásadám prevencie
pod¾a § 5 zákona sú najmä
a) urèenie opatrení zoh¾adòujúcich nebezpeèenstvá
a riziká vyplývajúce z charakteru pracoviska, pracovných úkonov, klimatických podmienok a moného ohrozenia zvieratami alebo hmyzom,
b) urèenie spôsobu dorozumievania sa medzi osobami
vykonávajúcimi lesné práce na pracovisku vrátane
potrebných signálov a osobitne urèenie spôsobu dorozumievania sa s osobami vykonávajúcimi lesné
práce na odlúèených pracoviskách,
c) urèenie oznaèenia pracoviska, ak je to potrebné,
d) odovzdanie pracoviska alebo jeho èasti pred zaèatím
lesnej práce písomnou formou,
e) vymedzenie dôvodov na preruenie lesnej práce, ak
jej vykonávanie nie je bezpeèné,
f) urèenie spôsobu kontroly osôb vykonávajúcich lesné práce na odlúèených pracoviskách,
g) urèenie vybavenia osôb vykonávajúcich lesné práce
prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a spôsobu zabezpeèenia prvej pomoci vrátane spôsobu
privolania záchrannej zdravotnej sluby,
h) urèenie opatrení na sprístupnenie pracoviska, komunikácií a priestorov na prechod a pohyb osôb vykonávajúcich lesné práce a na prejazd a pohyb technických zariadení a odvozných prostriedkov,
i) urèenie opatrení na zabezpeèenie podmienok na manipuláciu s drevom vrátane jeho uskladòovania,
j) vymedzenie jednotlivých èinností pri lesnej práci
tak, aby boli zabezpeèené z h¾adiska ich nadväznosti,
k) urèenie vedúceho pracovnej skupiny, ktorý zabezpeèuje organizáciu lesnej práce z h¾adiska zaistenia
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ak na jednom pracovisku pracujú dve alebo viac osôb vykonávajúcich lesné práce.
(3) Súèasou organizácie lesnej práce pod¾a odseku 2
písm. k) je
a) uplatòovanie podrobností k veobecným zásadám
prevencie pod¾a odseku 2 písm. a) a j) pri organizaènom zabezpeèení a technickom zabezpeèení lesných
prác, ktoré sa vykonávajú súèasne alebo èasovo na
seba nadväzujú, a pri urèovaní postupnosti vykonávania jednotlivých pracovných èinností,
b) oboznámenie osôb vykonávajúcich lesné práce
s technologickým postupom pred zaèiatkom vykonávania lesnej práce na konkrétnom pracovisku,
c) kontrola dodriavania technologického postupu,
stavu a spôsobu pouívania technických zariadení
a pouívania osobných ochranných pracovných
prostriedkov,2)
d) vydávanie pokynov na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, najmä pokynov na preruenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpeèné.
2
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§3
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti
(1) Fyzická osoba môe obsluhova motorovú pílu len
na základe platného preukazu na obsluhu motorovej
píly pri abe dreva alebo platného preukazu na obsluhu motorovej píly pri inej èinnosti; to neplatí pre iaka
strednej odbornej koly pri praktickom vyuèovaní,3)
ktorý môe po dovàení 16 rokov veku obsluhova motorovú pílu v rozsahu uèebných osnov a pod stálym dozorom majstra odbornej výchovy alebo intruktora,
ktorý má platný preukaz na obsluhu motorovej píly prísluného rozsahu.
(2) Fyzická osoba môe vykonáva zber semien pomocou peciálnej horolezeckej techniky pod¾a § 9 len
na základe platného preukazu na prácu vo výke vykonávanú peciálnou horolezeckou technikou.
§4
Lesná práca s motorovou pílou
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri lesnej práci s motorovou pílou sú uvedené
v prílohe è. 1.
§5
aba dreva
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri abe dreva sú uvedené v prílohe è. 2.
§6
Sústreïovanie dreva
(1) Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri sústreïovaní dreva sú uvedené v prílohe
è. 3.
(2) Sústreïovanie dreva sa vykonáva pod¾a technologického postupu vypracovaného osobitne pre kadý
spôsob sústreïovania dreva uvedený v technologickom
protokole.
§7
Manipulácia s drevom a uskladòovanie dreva
(1) Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri manipulácii s drevom a pri uskladòovaní
dreva sú uvedené v prílohe è. 4.
(2) Manipulácia s drevom a uskladòovanie dreva
v manipulaèno-expediènom sklade sa vykonáva pod¾a
prevádzkovo-bezpeènostného poriadku; technologický
protokol sa nevyhotovuje. Prevádzkovo-bezpeènostný
poriadok obsahuje technologické postupy a opatrenia
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pre
vetky druhy prác, ktoré sa pri manipulácii s drevom
a uskladòovaní dreva vykonávajú, a pre vetky tech-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
3
) § 43 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 184/2009 Z. z.
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nické zariadenia, ktoré sa pri týchto èinnostiach pouívajú s oh¾adom na technické parametre pouívaných
technických zariadení.
§8

(2) Zber semien sa môe vykonáva len za prítomnosti ïalej osoby, ktorá je spôsobilá poskytnú prvú pomoc alebo zabezpeèi prvú pomoc vrátane privolania
záchrannej zdravotnej sluby.
§ 10

Odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri odvoze dreva a nakladaní a vykladaní dreva
sú uvedené v prílohe è. 5.
§9
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Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti
práce è. 43/1985 Zb. o zaistení bezpeènosti práce
s ruènými motorovými reazovými pílami.

Zber semien

§ 11

(1) Zber semien sa vykonáva najmä pomocou súpravy urèenej na zber semien, peciálnej horolezeckej
techniky a rebríkov.

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2010.

Viera Tomanová v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 46/2010 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri lesnej práci s motorovou pílou
1.

Prevádzka motorovej píly

1.1.

Pred zaèiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z h¾adiska opotrebenia rezacích èastí a záberového
kolieska a kontrola funkènosti bezpeènostných prvkov, a to
a) automatického vypínania chodu reaze pri vo¾nobenom chode motora na motorovej píle so spa¾ovacím
motorom,
b) bezpeènostnej brzdy reaze,
c) tlmièov vibrujúcich èastí,
d) zachytávaèa roztrhnutej reaze,
e) poistky plynu a tlmièa výfuku na motorovej píle so spa¾ovacím motorom,
f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom.

1.2.

Motorovú pílu mono tartova len v súlade s návodom na pouívanie.

1.3.

Chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekáok, pri prenáaní motorovej píly na vzdialenos
väèiu ako 20 metrov alebo vdy, ak podmienky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vyadujú zastavenie
chodu motora u pri menej vzdialenosti.

1.4.

Motorovú pílu mono prepravova len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu èas alebo
s demontovanou rezacou èasou.

1.5.

Pri práci s motorovou pílou nemono
a) pracova z rebríka,
b) vystupova na hromadu dreva alebo kmeò,
c) pridriava v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo,
d) pozdåne rozrezáva drevo,
e) reza vo výke väèej, ako je výka pàs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje motorovú pílu
(ïalej len píliè),
f) manipulova s naprueným kmeòom, ak píliè stojí v smere napruenia,
g) vstupova pred hromadu dreva, ak nie je zabezpeèená proti pohybu alebo ak sa rozva¾uje.

1.6.

Motorovú pílu nemono pouíva, ak
a) je nefunkèná niektorá jej èas uvedená v bode 1.1.,
b) je pokodená alebo opotrebovaná rezacia èas motorovej píly alebo záberového kolieska nad hodnotu urèenú výrobcom,
c) je pokodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom vrátane prívodu.

2.

Kontrola technického stavu motorovej píly

2.1.

Kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom.

2.2.

Kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa vykonáva v lehotách pod¾a príslunej slovenskej technickej normy.4)

4

) STN 331600 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ruèného náradia poèas pouívania.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 46/2010 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri abe dreva
1.

Veobecne

1.1.

abu dreva mono vykonáva len v prítomnosti alebo v blízkosti ïalej osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá je schopná poskytnú prvú pomoc alebo zabezpeèi prvú pomoc vrátane privolania záchrannej zdravotnej
sluby.

1.2.

Ustanovenia tejto prílohy primerane platia aj pre abu dreva ruèným náradím.

1.3.

Technologický protokol na abu dreva obsahuje aj grafickú èas.

2.

Spilovanie stromu motorovou pílou

2.1.

Pri spilovaní stromu je ohrozeným priestorom kruhová plocha s polomerom najmenej dvojnásobnej priemernej výky stromov v poraste. V ohrozenom priestore sa nesmú zdriava iné osoby vykonávajúce lesné práce
okrem pílièa a jeho pomocníka; to neplatí pri výchove a vzdelávaní pílièa.

2.2.

Pred spilovaním stromu sa
a) posúdi jeho zdravotný stav, stav koruny, naklonenie, poveternostné podmienky a blízke okolie spilovaného
stromu,
b) urèí smer jeho pádu, upraví bezpeèná ústupová cesta odstránením konárov, kríkov, prípadne snehu na
vzdialenos najmenej 4 m ikmo dozadu od urèeného smeru pádu stromu najmenej pod uhlom 45o vzh¾adom na predåenú os smeru pádu spilovaného stromu,
c) upraví päta spilovaného stromu, odvetví spodná èas stromu od výky pàs pílièa smerom dolu nabiehajúcou èasou reaze motorovej píly a pod¾a potreby sa odreú koreòové nábehy.

2.3.

Smerový zárez sa robí do håbky 1/5 a 1/3 hrúbky kmeòa. Výka smerového zárezu sa rovná pribline jeho
håbke. Na ve¾mi strmých svahoch sa môe poui spodný zárez, ktorý je zrkadlovým obrazom parametrov smerového zárezu vrátane vedenia hlavného rezu. Pri strome s hrúbkou do 15 cm vo výke 1,3 m mono smerový
zárez nahradi jedným alebo viacerými vodorovnými rezmi.

2.4.

Hlavný rez sa vedie vodorovne v hornej polovici smerového zárezu vzh¾adom na jeho spodnú rovinu.

2.5.

Na dosiahnutie pádu stromu do urèeného smeru sa ponechá nedorez so írkou 1 cm a 4 cm. Pri smerovaní
pádu stromu môe ma nedorez trojuholníkovitý alebo lichobeníkovitý tvar.

2.6.

Po spílení stromu, hneï ako strom zaène pada, ustúpi píliè a jeho pomocník do bezpeènej vzdialenosti po pripravenej ústupovej ceste pod¾a bodu 2.2. písm. b); ak strom zaène pada do iného smeru ako urèeného, ustúpi píliè a jeho pomocník do bezpeènej vzdialenosti po inej vhodnej ceste ako pripravenej.

2.7.

Pretláèa kmeò stromu do urèeného smeru pádu mono pod¾a potreby
a) drevorubaèskou kombinovanou lopatkou pri strome s hrúbkou do 35 cm na pni,
b) anými klinmi do rezu, najmä pri strome s hrúbkou nad 35 cm na pni,
c) pretlaènou tyèou,
d) sahovákom zaveseného stromu alebo
e) aným lanom technického zariadenia na sústreïovanie dreva (ïalej len sústreïovacie zariadenie).

2.8.

Strom nemono spilova
a) v okruhu dvoch dåok od zaveseného alebo podrezaného stromu,
b) za silného vetra,
c) keï nie je moné bezpeène dodra urèený smer pádu stromu,
d) ak vidite¾nos klesne pod dvojnásobnú priemernú výku stromov v poraste,
e) pri teplote vzduchu  20o C a niej,
f) proti svahu, ak na svahu je nebezpeèenstvo samovo¾ného pohybu dreva a kmeòov,
g) v prípadoch, ak nie je moné zaisti bezpeènos osôb, zvierat alebo majetku.
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3.

Spracovanie vývratov, zlomov a polomov

3.1.

Pred odpílením vývratu sa koreòový koláè zabezpeèí proti neiaducemu pohybu podoprením alebo pomocou
viazacieho prostriedku sústreïovacieho zariadenia. Ak tento spôsob nemono poui, kmeò sa odpíli v bezpeènej vzdialenosti od koreòového koláèa, najmenej vo vzdialenosti rovnajúcej sa priemeru koreòového koláèa.

3.2.

Vývrat sa môe odrezáva po èastiach od tenieho konca stromu, ak nemono poui iný spôsob. V prípade napruenia sa pouije spínaè kmeòa alebo kmeò sa upevní pomocou viazacieho prostriedku sústreïovacieho
zariadenia. Èasti kmeòa sa odrezávajú tak, aby iadna osoba vykonávajúca lesnú prácu sa nenachádzala
v smere jeho pruenia a moného pohybu alebo pohybu koreòového koláèa.

3.3.

Pri spracúvaní stromov s vychýleným aiskom, stromov zrastených, natiepených, zaaených, pri ktorých
sa predpokladá napruenie, sa pouije spínaè kmeòa, pribliovacie lano alebo iné bezpeèné zabezpeèenie proti neoèakávanému pohybu kmeòa.

4.

Uvo¾òovanie zaveseného stromu a podpíleného stromu

4.1.

Zavesený strom a podpílený strom sa uvo¾òuje
a) sahovaním viazacím prostriedkom sústreïovacieho zariadenia alebo konského poahu,
b) sahovákom zaveseného stromu,
c) otáèaním zaveseného stromu okolo jeho pozdånej osi obraciakom,
d) odsúvaním prízemku zaveseného stromu tipákom, sapinou, drevorubaèskou kombinovanou lopatkou
alebo iným bezpeèným spôsobom,
e) odrezávaním zaveseného stromu s hrúbkou do 15 cm vrátane vo výke 1,3 m po èastiach (palkovaním).

4.2.

Zavesený strom nemono uvo¾òova
a) podrezávaním stromu, o ktorý sa zavesený strom opiera,
b) odrezávaním zaveseného stromu s hrúbkou nad 15 cm vo výke 1,3 m po èastiach (palkovaním),
c) spílením iného stromu na zavesený strom,
d) premiestòovaním stromu s hrúbkou nad 15 cm vo výke 1,3 m na ramene,
e) pouitím èelného rampovaèa, títu a rampovacej vzpery traktora,
f) zaaovaním zaveseného stromu váhou pílièa alebo inej osoby vykonávajúcej lesnú prácu.

4.3.

Zavesený a podpílený stojaci strom sa uvo¾òuje bezodkladne. Zavesený a podpílený strom sa uvo¾òuje prednostne sústreïovacím zariadením. Ak sa na pracovisku nenachádza sústreïovacie zariadenie, zavesený
a podpílený strom sa uvo¾ní najneskôr v nasledujúci pracovný deò na zaèiatku pracovnej zmeny.

5.

aba dreva v osobitných prípadoch

5.1.

Spilova strom naklonený nad vodou mono len z brehu.

5.2.

Vyvrátený strom, ktorého koruna leí vo vode, sa spiluje najmä za pomoci sústreïovacieho zariadenia alebo
iného technického zariadenia, ktorým sa strom vytiahne na breh, na ktorom sa ïalej spracuje.

5.3.

Vo výnimoèných prípadoch sa vyvrátený strom, ktorého koruna leí vo vode, môe ai z lode, a to po zaistení
pòa alebo koreòového koláèa a kmeòa aeného stromu proti neiaducemu pohybu.

5.4.

Pri abe vyvráteného stromu z lode sú osoby vykonávajúce lesnú prácu zaistené lanom upevneným o loï
a vybavené záchrannými plávacími vestami.

5.5.

Bezpeène spilova stromy v porastoch s výskytom nahnitých stromov, ktoré nie je moné klinova, nadrozmerné stromy, stromy v blízkosti elektrických rozvodov, elezniènej trate a komunikácie a pri abe polomov
a vývratov mono prednostne za pomoci sústreïovacích zariadení.

5.6.

Pri abe dreva v blízkosti turistických chodníkov, pozemných komunikácií, eleznièných tratí a verejných
priestranstiev, na ktoré nie je vylúèený prístup cudzích osôb, sa priestor prednostne ohradí alebo sa oznaèí
výstranými znaèkami so zákazom vstupu do ohrozeného priestoru. Pozemné komunikácie sa oznaèia dopravnými znaèkami a pri cestách I. triedy sa poèas aby bezpeènos osôb zaistí aj hliadkou obleèenou vo výstranom odeve alebo veste.

5.7.

aba dreva v osobitných prípadoch sa vykonáva pod stálym odborným dozorom.
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6.

Odvetvovanie a odkôròovanie stromov a skracovanie dreva

6.1.

Odvetvova a odkôròova jeden strom môe len jedna osoba vykonávajúca lesnú prácu. Ak na jednom pracovisku pri odvetvovaní a odkôròovaní stromov pracuje viac osôb vykonávajúcich lesné práce, vzdialenos medzi nimi je najmenej 5 m.

6.2.

Na svahu, na ktorom hrozí nebezpeèenstvo samovo¾ného pohybu kmeòa, sa odvetvuje, odkôròuje a skracuje
z hornej strany kmeòa. Na svahu mono pracova ved¾a seba po vrstevnici vo vzdialenosti najmenej 5 m.
V ohrozenom priestore, v ktorom je moný samovo¾ný pohyb kmeòov, sa nemôu zdriava iadne osoby vykonávajúce lesné práce.

6.3.

Napruené kmene sa skracujú narezaním najskôr na strane tlaku a dorezaním na strane ahu. Pri skracovaní
napruených kmeòov píliè zaujme polohu vdy mimo smeru pruenia.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 46/2010 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri sústreïovaní dreva
1.

Veobecne

1.1.

Pri sústreïovaní dreva technologický protokol obsahuje aj grafickú èas.

1.2.

Pri sústreïovaní dreva sa uplatòujú podrobnosti k veobecným zásadám prevencie pod¾a § 2 s dôrazom na
urèenie jednotných slovných, akustických, svetelných a ruèných signálov pre pracovné úkony pod¾a osobitného predpisu5) a iných dohodnutých signálov najmä aha, navíja, stá, dra, povoli.

1.3.

Kadý nezrete¾ný signál znamená stop.

1.4.

Osoba vykonávajúca lesnú prácu, urèená na zapínanie a odopínanie sústreïovacieho zariadenia, pouíva dohovorené signály na dorozumievanie sa s osobou, ktorá riadi sústreïovacie zariadenie, vrátane signálu pre
zachytenie dreva o prekáku.

1.5.

Na pracovisku, na ktorom sa súèasne sústreïuje drevo a spiluje strom, môu sústreïovacie zariadenia pracova od miesta spilovania stromu len vo vzdialenosti väèej, ako je dvojnásobná priemerná výka stromov v poraste.

1.6.

Na svahu s nebezpeèenstvom samovo¾ného pohybu dreva nemono sústreïova drevo tak, aby bola ohrozená
èinnos iných osôb vykonávajúcich lesné práce a technických zariadení.

1.7.

Na sústreïované drevo sa poèas jeho pohybu zakazuje stúpa, prekraèova ho a inak s ním manipulova.

1.8.

Pri vo¾nom uskladnení dreva je sklon hromady najviac 30° po oboch jej stranách. Prvý kmeò hromady sa zabezpeèí, aby nedolo k samovo¾nému pohybu dreva.

1.9.

Primrznuté drevo mono sústreïova a po jeho uvo¾není. Na uvo¾òovanie dreva nemono poui sústreïovacie zariadenie okrem traktora so spustenou radlicou alebo títom.

1.10. Drevo sa nemôe sústreïova za búrky, silného vetra, teploty vzduchu  20°C a niej a pri zníení vidite¾nosti
pod dvojnásobok priemernej výky stromov v poraste.
2.

Sústreïovanie dreva konským poahom

2.1.

Obsluha konského poahu (ïalej len koèi) pri sústreïovaní dreva ovláda konský poah (ïalej len poah)
z bezpeèného miesta. Na svahu koèi chodí vdy z hornej strany nákladu. V zatáèkach koèi vedie kone na
opratách zo strany, na ktorej nie je ohrozený nákladom. Omotávanie oprát okolo ruky alebo tela nie je dovolené.

2.2.

Pri sústreïovaní dreva poahom sa viazací prostriedok pred pripnutím k drevu odopne od poahu. Viazací
prostriedok sa odopína od dreva a po odpojení poahu.

2.3.

Na zamrznutom povrchu pôdy mono pracova len s koòmi podkutými naostro.

2.4.

Koèi je pri práci vybavený vhodným repelentným prípravkom, dezinfekènými a obväzovými prostriedkami na
oetrenie koòa.

3.

Sústreïovanie dreva traktorom

3.1.

Pri sústreïovaní dreva traktorom sa ve¾kos nákladu stanovuje v technologickom protokole vo vzahu k technickým parametrom traktora, svahovitosti terénu a stavu pracoviska. Technologický protokol v grafickej èasti obsahuje aj grafické vyznaèenie urèených dráh pre jazdu s nákladom a jazdu bez nákladu.

3.2.

Poèas sústreïovania dreva traktorom sa na pripútanie vodièa traktora pouije bezpeènostný pás. V kabíne
vodièa nemono pri sústreïovaní dreva preváa iné osoby vykonávajúce lesné práce. Pri jazde po odvozných
cestách alebo zvániciach mono iné osoby vykonávajúce lesné práce prepravova len na sedaèkách, ktorými
je výrobcom vybavená kabína vodièa. Preprava osôb vykonávajúcich lesné práce na náklade nie je dovolená.

5

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 387/2006 Z. z. o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci.
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3.3.

Drevo sa nemôe sústreïova traktorom na svahu, ak traktor nie je bezpeène ovládate¾ný alebo ak v práci
nemono pokraèova bezpeèným spôsobom.

3.4.

Poèas nava¾ovania dreva na hromadu alebo pri zarovnávaní jej èela traktorom nie je dovolená ruèná výpomoc ani výpomoc ruèným náradím. Osoby vykonávajúce lesné práce sa môu zdriava len v bezpeènej vzdialenosti od nava¾ovaného dreva alebo zarovnávaného dreva.

3.5.

Poèas priahovania nákladu sa osoby vykonávajúce lesné práce nemôu zdriava v ohrozenom priestore
zberného lana s upnutým drevom.

3.6.

Na svahu, na ktorom môe dôjs k samovo¾nému pohybu dreva, sa drevo sústreïuje pomocou smerovej kladky alebo iným bezpeèným postupom urèeným v technologickom protokole. Pri sústreïovaní dreva smerovou
kladkou sa traktor zabezpeèí proti neiaducemu pohybu vrátane pohybu do strán.

3.7.

Pri práci s navijakom riadeným bezdrôtovým komunikaèným prostriedkom mono s traktorom pracova len
vo vymedzenom priestore a v súlade s podmienkami urèenými v návode na pouívanie a v technologickom
protokole.

4.

Spúanie dreva

4.1.

Pri spúaní dreva je ohrozeným priestorom celé pracovisko a priestor, kde sa drevo zastavuje. Ohrozený priestor sa oznaèuje výstranými znaèkami umiestnenými na vidite¾ných miestach. Spúanie dreva v blízkosti
pozemných komunikácií sa vykonáva pod stálym dozorom.

4.2.

Pri spúaní dreva sa pouívajú dohovorené signály, najmä pre zaèiatok spúania, jeho preruenie a ukonèenie spúania.

4.3.

Práca pri spúaní dreva sa organizuje tak, aby nad osobami vykonávajúcimi lesné práce, ktoré spúajú drevo, nepracovali ïalie osoby vykonávajúce lesné práce a pod nimi sa nenachádzali iné osoby vykonávajúce
lesné práce. Pri spúaní dreva sa najmenia horizontálna vzdialenos po vrstevnici medzi osobami alebo pracovnými skupinami urèí v technologickom protokole.

4.4.

Pri spúaní prekríených a nakopených kmeòov sa najskôr spúajú najvrchnejie kmene; prekríené a nakopené kmene nie je moné podtrháva. Ak sa kmene nespúajú hneï po ich opracovaní, so spúaním sa zaèína zdola.

4.5.

Za pohybu nemono na spúané drevo stúpa alebo ho prekraèova.

5.

Lanové dopravné zariadenia

5.1.

Okrem lanového dopravného zariadenia s obeným lanom nie je dovolené pri navíjaní a odvíjaní lán zdriava
sa medzi lanami, pod lanami, pod zaveseným nákladom a upravova pohybujúci sa náklad. Pri uvo¾òovaní
nákladu na svahu sa táto èinnos môe vykonáva len z hornej strany nákladu.

5.2.

Poèas chodu lanového dopravného zariadenia mono spilova stromy len vo vzdialenosti väèej, ako je dvojnásobná priemerná výka stromov v poraste od lanového dopravného zariadenia.

5.3.

Lanové dopravné zariadenie mono uvies do chodu len na pokyn osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá náklad zapína alebo odopína.

5.4.

Trasa lanového dopravného zariadenia sa v miestach kriovania lesných ciest a turistických chodníkov vidite¾ne oznaèí výstranými znaèkami.

5.5.

Za pohybu nemono na prepravované drevo stúpa alebo ho prekraèova. Lanovým dopravným zariadením
nemono prepravova osoby vykonávajúce lesné práce.

5.6.

Montá, demontá, prevádzka a údrba lanového dopravného zariadenia sa vykonáva pod¾a návodu výrobcu.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 46/2010 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri manipulácii s drevom a pri uskladòovaní dreva
1.

Veobecne

1.1.

Akáko¾vek ruèná manipulácia s drevom za jeho pohybu nie je dovolená.

2.

Manipulácia s drevom a uskladòovanie dreva

2.1.

Vo¾ne uskladòova drevo mono vtedy, ak prirodzený sklon hromady dreva je po oboch jej stranách najviac
30° a hromada dreva je zabezpeèená proti samovo¾nému rozvaleniu.

2.2.

Ruène uklada rovnané drevo s dåkou najviac 2 m mono maximálne do výky 1,5 m.

2.3.

Hromadu dreva mono ruène rozva¾ova len od èiel kmeòov pomocou vhodného ruèného náradia.

2.4.

Pri manipulácii s drevom nemono vstupova na hromadu dreva a pred hromadu dreva, ak nie je zabezpeèená
proti pohybu alebo ak sa rozva¾uje.
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Príloha è. 5
k vyhláke è 46/2010 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri odvoze dreva a nakladaní a vykladaní dreva
1.

Odvoz dreva

1.1.

Drevo kratie ako 1,5 m sa pri odvoze odvozným prostriedkom zaistí ochrannou sieou.

1.2.

Odvozný prostriedok urèený na nakladanie a vykladanie dreva musí by vybavený, ak ide o
a) rovnané drevo, èelami alebo klanicami schváleného typu vrátane ich nadstavcov, rebríkom alebo pevne zabudovanými stúpadlami na bezpeèný výstup a zostup z ploiny odvozného prostriedku, upínacím zariadením, ochrannou sieou a dostatoèným poètom podkladacích klinov na zabezpeèenie odvozného prostriedku proti samovo¾nému pohybu,
b) dlhé drevo, klanicovými oplenmi schváleného typu vrátane ich nadstavcov, upínacím zariadením nákladu
v predpísanom vyhotovení pre prísluný typ odvozného prostriedku, rebríkom alebo pevne zabudovanými
stúpadlami na bezpeèný výstup a zostup z ploiny odvozného prostriedku a dostatoèným poètom podkladacích klinov na jeho zabezpeèenie proti samovo¾nému pohybu.

1.3.

Odvozný prostriedok urèený na mechanizované nakladanie a vykladanie dreva je pod¾a potreby vybavený aj
technickým zariadením na nakladanie a vykladanie dreva.

2.

Nakladanie a vykladanie dreva

2.1.

Naklada a vyklada drevo nemono v ochrannom pásme elektrického vedenia.

2.2.

Pred zaèatím prác sa vykoná kontrola stavu klaníc, oplenov, upínacieho zariadenia a technického zariadenia
urèeného na mechanizované nakladanie a vykladanie dreva, ak je súèasou odvozného prostriedku.

2.3.

Rovnané drevo sa ukladá len do výky klaníc odvozného prostriedku.

2.4.

Pri nakladaní a vykladaní rovnaného dreva nemono
a) hádza drevo na vozidlo alebo na zem, ak iná osoba vykonávajúca lesnú prácu toto drevo ukladá,
b) hádza drevo do rúk inej osoby vykonávajúcej lesnú prácu,
c) stá alebo sa pohybova po nezabezpeèenej hromade dreva alebo nezabezpeèenom náklade dreva,
d) pohybova sa pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní dreva v ohrozenom priestore vymedzenom
pohybujúcim sa bremenom.

2.5.

Pri nakladaní a vykladaní dlhého dreva nemono
a) naklada kmene pri klaniciach alebo ich nadstavcoch tak, aby ich výku presahovali o viac ako polovicu
priemeru kmeòa; stred nákladu nemôe presahova výku klaníc alebo ich nadstavce o viac ako 35 cm,
b) vstupova na nezabezpeèený náklad,
c) pohybova sa po odistení klaníc medzi odvozným prostriedkom a skládkou dreva, ak náklad na odvoznom
prostriedku alebo skládka dreva nie je zabezpeèená proti samovo¾nému pohybu,
d) zdriava sa v ohrozenom priestore,
e) ruène uvo¾òova zaseknuté upínacie zariadenie,
f) pouíva na nakladanie a vykladanie dreva jedno lano,
g) zdriava sa v dosahu nakladaného dreva a na opaènej strane odvozného prostriedku pri nakladaní dreva,
ktoré sa vykonáva pomocou sústavy lanových navijakov,
h) pohybova sa v ohrozenom priestore vymedzenom pohybujúcim sa bremenom pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní dreva.

2.6.

Kmene sa na odvozný prostriedok nava¾ujú alebo ahajú navijakom rovnomerne.

2.7.

Kmene sa na odvozný prostriedok ukladajú tak, aby èelá kmeòov presahovali os predného a zadného oplena
najmenej o 50 cm.

2.8.

Práca pri nakladaní a vykladaní dreva sa preruí ihneï po zistení poruchy, ktorá má za následok zlyhanie niektorej z funkcií technického zariadenia na nakladanie a vykladanie dreva.

2.9.

Drevo z odvozného prostriedku nemono vyklada ruène, ak sa klanice po odistení nesklopia alebo ak prevaná èas dreva zostane na odvoznom prostriedku; na vykladanie dreva sa pouije èelný nakladaè, navijak, eriav alebo hydraulická ruka.
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2.10. Pri nakladaní a vykladaní dreva navijakom nemono
a) zdriava sa v ohrozenom priestore, ktorým je vnútorný uhol lana a pozdåna os lana, a v priestore pred hromadou dreva pri rozva¾ovaní a nava¾ovaní kmeòov alebo výrezov,
b) manipulova s lanom, ktoré sa pohybuje,
c) manipulova s premiestòovaným drevom, ak sa pohybuje.
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47
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 27. januára 2010 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2010 z 11. decembra 2009 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorená medzi Zdruením zamestnávate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2010 z 18. decembra 2009 uzatvorená medzi Slovenským odborovým
zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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