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PREDSLOV
Cieľom projektu Bezpečnosť práce a riadenie rizík v sektoroch
stavebníctva a sektoru spracovania kovu, ktorý zaviedlo konzorcium
partnerov zo štyroch krajín (Turecko, Bulharsko, Taliansko a Slovenská
republika),

je prispieť k odbornému vzdelávaniu z pohľadu zdravia a

bezpečnosti pri práci (Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci), význam
ktorého narastá tak v Európe, ako aj v Turecku. V otázke povedomia však
odborné vzdelávacie inštitúcie v Turecku nie sú na poţadovanej úrovni.
Tento projekt má za cieľ zvýšiť povedomie v otázke bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci medzi študentmi odborných škôl v odbore spracovania kovu
a zvýšiť zavádzanie kapacít Acquis EÚ v Turecku. Tento projekt je preto
zaloţený na motte “Eliminovať, ak to nie je moţné tak minimalizovať,
kontrolovať.”
Sektor stavebníctva ovplyvňuje výrobnú oblasť, ako aj veľké obchodné
línie, ktoré prispievajú k rozvoju krajiny a jej hospodárstva. Zároveň musia
do platnosti vstúpiť opatrenia s cieľom minimalizovať nehody a ich zhubné
dôsledky, ktoré sa môţu na staveniskách vyskytnúť. Aj keď sa v súčasnosti v
stavebnom

sektore

uplatňuje

stále

viac

opatrení

zameraných

na

minimalizovanie nehôd spojených s prácou, zdá sa, ţe neprinášajú
poţadované výsledky spojené so zábezpekou bezpečného pracovného
prostredia, kde sú zamestnávatelia k zamestnancom rovnako citliví ako aj
uvedomelí. Ak sa zdravie a bezpečnosť pri práci zvyšuje a udrţiava, obchod
postupne redukuje finančné straty, ktoré nastávajú kvôli pracovným
nehodám, keďţe predchádzanie prerušeniu súvisiaceho výrobného procesu
zvýši efektívnosť pracovnej sily a zodpovedajúcim spôsobom prispeje k
prevratu národného hospodárstva.

Súčasný “Vzdelávací modul pre sektor stavebníctva v oblasti zdravia a
bezpečnosti pri práci (pre zamestnancov sektoru stavebníctva)” má za cieľ
zvýšiť povedomie medzi pracovníkmi na stavbe prostredníctvom zlepšenia
štruktúry, funkčnosti a efektívnosti BOZP v Turecku. Dôleţitou známkou
povedomia o pracovnej bezpečnosti sú vedomosti pracovníkov o okolitých
rizikách na pracovisku, čo zvyšuje informovanosť o bezpečnosti pri práci a
tvorí neodmysliteľnú súčasť školenia stavebných pracovníkov a súčasť ich
práce. Modul bol pripravený pouţitím inštruktáţne- preventívneho prístupu
namiesto normatívneho prístupu. Zabezpečenie bezpečnosti na pracovisku je
ekonomicky dôleţité, keďţe ústi do zníţenej produktivity. Strate pracovnej
kapacity sa zabráni ochranou pracovníkov pred chorobami z povolania a
nehodami, a tým sa zachová úroveň výroby. Ba čo viac, bezpečné pracovné
prostredie zabezpečuje permanentne vysoké úrovne produktivity.
.
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Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre stavebníctvo

1. Zdravotné a bezpečnostné značky pouţívané pri
stavebných prácach

Prehľad
Táto kapitola zabezpečuje informácie o zdravotných a
bezpečnostných značkách, ktoré sa pouţívajú ako varovanie alebo
upozornenie na staveniskách pri prevencii akýchkoľvek
bezpečnostných rizík.
.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Prečo sa pouţívajú zdravotné a bezpečnostné značky;
 Rôzne typy zdravotných a bezpečnostných rizík.
1.1.Bezpečnostné značky
Zdravotné a bezpečnostné značenie na stavenisku sa pouţíva
na varovanie a upozornenie iných na nebezpečenstvá alebo riziká a v
kaţdom prípade poskytuje jasnú správu o bezpečnosti a ochrane
zdravia. Ak je značkám a oznámeniam, ktoré sú vystavené,
nedostatočne porozumené, človek sa môţe ocitnúť v
nebezpečenstve.
Ak pracujete na stavenisku alebo ste práve okolo nejakého
prešli, pravdepodobne ste videli zdravotné a bezpečnostné značenie.
Značky sú naozaj všade, od zhromaţdísk a vstupov aţ po rôzne
miesta na celom vašom pracovisku.
Bezpečnostné značky pouţivané na stavenisku môţeme rozlíšiť na:


Zákazové značky
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Príkazové značky



Varovné značky



Značky označujúce bezpečný stav



Označenie protipoţiarneho vybavenia

1.1.1. Zákazové značky
Zákazové značky upresňujú správanie alebo konanie, ktoré nie
je povolené, pravdepodobne zapríčiňujúce zdravotné alebo
bezpečnostné riziko.
Bezpečnostné značky vyzerajú ako červený
kruh na bielom pozadí, ktorý je preškrtnutý.
Akýkoľvek nápis je čiernou.
Význam:
“Nerobte
“Prestaňte.”

to.”

“Nesmiete.”

Príklady: Nepouţívať; Stop; Nevstupovať; Nevychádzať; Zákaz
fajčiť; Zákaz vstupu chodcom; Zákaz vstupu bez pracovného
povolenia; Lešenie nedokončné, nepouţívať; Zákaz vstupu
nepovoleným osobám.
1.1.2. Príkazové značky
Príkazové značky pripomínajú zamestnancom a návštevníkom,
ţe inštrukcie/ správanie je povinné a tým pádom sa musí pri vstupe
alebo práci v špecifickom prostredí vykonať.
Tieto značky vyzerajú ako modrý kruh s
bielym symbolom a/alebo nápisom.
Význam: “Musíte urobiť”; “Poslúchnite”.
Príklady: Musíte nosiť helmu; Zamykajte;
Noste bezpečnostnú vestu; Noste chrániče na
oči; Noste chrániče na uši; Noste chrániče na nohy.
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1.1.3.Varovné značky
Varovné značky majú varovať pred rizikami alebo rizikovými
podmienkami, ktoré by nemali ohrozovať na ţivote.
Majú tvar ţltého trojuholníka (s
vrcholom nahor) s čiernym ohraničením.
Akýkoľvek symbol alebo nápis je takisto
čiernou farbou na ţltom pozadí.
Význam: “Boli ste varovaní.” “Buďte
opatrní.” “Dávajte pozor.” “Pozor.”
Príklady: Nebezpečenstvo vysokého napätia; Azbest; Ľudia pri
práci; Pracuje sa na strope; Mostový ţeriav; Pracovisko
vysokozdviţného vozíka.
1.1.4.Značky označujúce bezpečný stav
Značky označujúce bezpečný stav (takisto nazývané aj
“označenia núdzového východu alebo značky prvej pomoci”) sú
bezpečnostné značky, ktoré poskytujú informácie o núdzových
trasách, núdzových východoch, zariadeniach prvej pomoci alebo
záchrany.
Majú tvar ţltého trojuholníka (s
vrcholom nahor) s čiernym ohraničením.
Akýkoľvek symbol alebo nápis je takisto
čiernou farbou na ţltom pozadí.
Význam: “Boli ste varovaní.” “Buďte
opatrní.” “Dávajte pozor.” “Pozor.”
Príklady: Nebezpečenstvo vysokého napätia; Azbest; Ľudia pri
práci; Pracuje sa na strope; Mostový ţeriav; Pracovisko
vysokozdviţného vozíka.
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1.1.5.Označenie protipoţiarneho vybavenia
Protipoţiarne značky sa pouţívajú na to, aby naviedli
verejnosť smerom, kde môţu nájsť správne vybavenie na
prevenciu/odstránenie poţiaru na pracovisku.
Majú tvar červeného obdĺţnika s bielymi
symbolmi a/alebo nápismi. Sú jasné a jednoduché
na porozumenie, takţe v prípade núdze vie človek
rýchlo konať.
Význam:
vybavenie.”

“Tu

sa

nachádza

hasičské

Príklady: Poţiarny alarm, Hydrant a hasiaci prístroj.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Aké sú typy bezpečnostných značiek pouţívaných na
staveniskách?
2. Môţe sa značka Bezpečné podmienky pouţiť pre neoprávnený
prístup?
3. Aký typ značiek sa môţe pouţiť, aby sme pripomenuli
zamestnancom a návštevníkom, ţe inštrukcie/ správanie je povinné?
4. Pouţíva sa značka Hasičského vybavenia takisto ak chceme
upozorniť na hydrant?

Cvičenia
Prosím v krátkosti popíšte (2-5 riadkov) vhodné
správanie, keď natrafíte na nasledujúcu značku.

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli, prečo sa pouţívajú
bezpečnostné a zdravotné značky a prečo sú na staveniskách
potrebné. Vysvetlili sme viaceré typy zdravotných a bezpečnostných
značiek a ich význam a takisto sme poskytli ich príklady.
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Ďalšia literatúra
Safety signs and signals. The Health and Safety Regulations. (1996).
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l64.pdf
The Importance of Health and Safety Signs at Work https://safetyrisk.net/the-importance-of-health-and-safety-signs-atwork/
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2. Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať na
stavenisku

Prehľad
Táto kapitola poskytuje informácie ohľadom osobného
ochranného vybavenia a správnych pracovných procedúr pre
stavebných pracovníkov, ktoré môţu pomôcť pri prevencii väčšiny
nehôd na pracovisku. Takisto sme vysvetlili klasifikáciu osobného
ochranného vybavenia.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Ako predchádzať väčšine nehodám na stavenisku,
 Rôzne typy osobného ochranného vybavenia na základe ich
klasifikácie,
 Ktoré základné bezpečnostné opatrenia je potrebné mať na
stavenisku na pamäti.
2.1.Klasifikácia osobného ochranného vybavenia
Stavební pracovníci zohrávajú v našich moderných
spoločnostiach dôleţitú úlohu, poskytujúc nám bezpečné budovy,
mosty a mnoho iných výhod pre spoločnosť. Na druhej strane,
akékoľvek stavenisko predstavuje pre celý personál nebezpečné
miesto, tak pre pracovníkov ako aj pre zamestnávateľov.
Väčšine nehodám sa dá predísť tak, ţe vţdy vykonáme
jednoduché opatrenia alebo správne prispôsobíme pracovné postupy.
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S touto pomocou by mali zamestnanci spolupracovať so svojimi
zamestnávateľmi a inými zodpovednými osobami, aby tak vyhoveli
zdravotným a bezpečnostným poţiadavkám a legislatíve.
V prvom rade, osobné ochranné vybavenie (OOV) musí byť
poskytnuté zamestnávateľom alebo inou zodpovednou osobou
kaţdému členovi personálu, ktorý pracuje na stavbe, a to dokonca aj
personálu, ktorý pracovisko len dočasne navštívil. Ak ho vy ako
pracovník nemáte, doţadujte sa ho u svojho zamestnávateľa a
správne ho noste.
Vo všeobecnosti: nevyhnutnosťou sú správne padnúce helmy a
ochrana očí. V hlučnom prostredí by sa mali nosiť štuple do uší
alebo chrániče sluchu a ochranné rukavice pri práci s toxickýmmi
chemikáliami. Pre tých, ktorí pracujú v toxickom alebo prašnom
prostredí, je potrebná protišmyková obuv a ochranný odev. Pre
kaţdého stavebného pracovníka sú veľmi dôleţité pádové postroje.
Uistite sa, ţe pri práci vo výškach je váš postroj pevný a zachytený
ku silnej kotve. Na staveniskách, kde je frekventovaný pohyb
ťaţkých strojov, by mali pracovníci nosiť veľmi viditeľné oblečenie,
aby ich bolo ľahké vidieť a lokalizovať. Keďţe stavební pracovníci
musia pracovať vonku bez ohľadu na počasie, mali by mať nejakú
výbavu a oblečenie, ktorá ich ochráni pred vplyvom počasia.
Osobné ochranné vybavenie (OOV) sa môţe klasifikovať ako:
A. Minimálne osobné ochranné vybavenie:
- Tvrdený klobúk alebo helma- vydáva sa kaţdému členovi
personálu pracujúcemu na stavenisku. Pri práci sa musí vţdy nosiť.
- Bezpečnostné okuliare- vyţadujú sa na stavenisku zakaţdým,
keď sa vzduch naplní sutinami v dôsledku aktivít na stavbe.
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- Ochranné rukavice- dodávajú sa personálu na ochranu proti
poraneniam pri práci s materiálom alebo vybavením, počas čistiacich
prác, rezania kovových klincov alebo podobných prácach.
- Bezpečnostné vesty- takisto nazývané aj vysoko viditeľné
tričká. Účelom bezpečnostných vest je udrţiavať osobu viditeľnou a
to dokonca aj v tme. Mala by byť viditeľná pre kaţdého.
Bezpečnostné vesty sú všetkých jasných farieb ako červená, zelená,
ţltá, takţe je pre pracovníkov jednoduché vidieť a lokalizovať sa
navzájom.
- Správne oblečenie- tričká, dlhé nohavice a topánky s tvrdou
podráţkou, odporúčajú sa čiţmy vysoké aspoň 6 palcov (15 cm).
B. Dodatočné OOV pre bezpečnosť na stavenisku:
Zahŕňa ochranu sluchu; ochranu dýchania; tvárové štíty;
bezpečnostné postroje a podobne.
2.2.Základné bezpečnostné opatrenia a pravidlá
Na akomkoľvek stavenisku je dôleţité mať na pamäti základné
bezpečnostné opatrenia a pravidlá:
a) vţdy stavenisko upracte (vţdy udrţiavajte chodby čisté;
vytrieďujte materiál a bezpečne ho dávajte na hromadu;
poskytujte dostatočné osvetlenie; oboznámte sa s lokalitou a
prevádzkou bezpečnostných značiek a vybavenia);
b) uistite sa, ţe predtým, ako budete pracovať na strojoch, boli
nebezpečné časti správne namontované;
c) pred pouţitím akejkoľvek elektrickej inštalácie alebo nástroja
skontrolujte stav elektrických káblov;
d) pouţívajte a zaobchadzajte s chemikáliami opatrne;
e) vţdy noste ochranné vybavenie adekvátne;
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f) dávajte pozor na pohyblivé ţeriavy, háky alebo iné zdvíhacie
zariadenia;
g) ustráţte, ţe koľajnice budú namontované na otvorených
priestoroch lešenia, všetkých otvoroch v budove, v priestoroch
okolo výkopov, na pohyblivých vyvýšených plošinách;
h) podľa potreby umiestnite ţlté nálepky s bezpečnostnými
poznámkami;
i) všetky pracovné plošiny by mali byť stabilné, správne
podporené, nemali by sa preťaţovať a mali by byť pre pracujúci
personál bezpečné;
j) ţiadne pracovné priestory a chodby nesmú obsahovať odpad,
zvyšky alebo akékoľvek prekáţky ako napríklad uskladnený
materiál;
k) stavenisko by malo byť vţdy upratané a materiál by sa mal
bezpečne uskladňovať;
l) musí existovať miesto pre riadne usporiadanie zberu a
zneškodňovania odpadových materiálov;
m) aj keď nemusí byť vţdy moţné, aby so sebou pracovníci nosili
výbavu prvej pomoci, aj stavebný dozor aj dodávateľ by sa mali
uistiť, ţe je prvá pomoc na stavenisku vţdy pre pracovníkov
dostupná, napríklad pri menších popáleninách, porezaniach alebo
akýchkoľvek nehodách;
n) hasiace prístroje musia byť na stavenisku na správnych
miestach, ak by vznikol akýkoľvek poţiar;
o) na stavenisku by malo byť riadne osvetlenie, obzvlášť, ak sa
pracuje v noci. Priestoru, ktorý nie je správne osvetlený, by sa
malo vyhýbať, aţ kým sa nezabezpečí správne osvetlenie;
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p) okamţite nahláste svojmu vedúcemu, ak ste si všimli
akékoľvek nebezpečné podmienky, ako napríklad otvory na zemi,
ktoré nie sú zakryté alebo sú neohradené.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Komu musí byť poskytnuté OOV?
2. Aký odev je potrebný na staveniskách, kde je frekventovaný
pohyb ťaţkých strojov?
3. Patrí ochrana sluchu k minimálnemu alebo dodatočnému OOV?
4. Aký je účel bezpečnostných vest?
5. Čo to znamená mať správne oblečenie na stavenisku?
6. Komu musíte nahlásiť, ak si všimnete akékoľvek nebezpečné
podmienky?
7. Čo musíte skontrolovať pred pouţitím elektrických nástrojov?
8. Ako často je potrebné čistiť pracovisko?

Cvičenia
Proosím označte, či je tvrdenie PRAVDIVÉ
NEPRAVDIVÉ a odôvodnite svoju odpoveď (3-4 vetami):

alebo

Pracovné plošiny sa smú do určitej miery preťaţovať, pokiaľ je
práca vykonávaná veľmi skúseným pracovníkom.

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94
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Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa naučili, prečo sú opatrenia na pracovisku
dôleţité. Teraz uţ viete popísať OOV a rozlišovať medzi
minimálnym a dodatočným OOV. Takisto sme vysvetlili základné
bezpečnostné opatrenia a pravidlá.

Ďalšia literatúra
Personal Protective Equipment https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf
Personal protective equipment (PPE) at work http://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf
Respiratory protective equipment at work http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf
Construction site safety: Does your mask pass the face fit test? https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-passface-fit-test/33508/
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3. Prechádzanie a pešie chodníky na stavenisku

Prehľad
Táto kapitola poskytuje informácie o tom, ako prechádzať a
chodiť po stavenisku. Poukazuje na dôleţitosť a zodpovednosť,
ktorú má koordinátor bezpečnosti a iné zodpovedné osoby na
pracovisku. Takiso sme vysvetlili riadne opatrenia, ktoré by sa mali
vykonať, aby sa predišlo nehodám.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Aké sú úlohy a zodpovednosť rôznych osôb na stavenisku;
 Aké zranenia môţe spôsobiť zlyhanie,
 Aké druhy opatrení sa dajú aplikovať, aby sme sa týmto
zraneniam vyhli.
Everyone on construction site must be able to come on to the
site and move about safely. Routes should be free from obstruction
and from exposure to hazards such as falling materials, materialshandling equipment and vehicles. Suitable warning notices should be
posted.
Managers, workers and construction site visitors should bear in
mind the importance of always double-checking the working areas,
especially when also the risk of vehicle activities occurs. For this
reason, every construction site shall be organized separating
pedestrians and vehicles and providing hazard-free traffic routes, as
far as it is reasonably practicable. On construction sites where the
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appointment of a safety coordinator is envisaged, he is in charge of
drawing up the Safety and coordination plan, containing
organizational choices concerning also procedures and preventive
measures regarding the main road network for mechanical and
pedestrian vehicles, accompanied by tables and technical
explanatory drawings.
The responsible person from the executing company is
normally in charge of defining routes or areas of movement or/and
circulation, for both vehicles and pedestrians. The study and
organization of site traffic is necessary so that the means of work do
not interfere with the passage of workers endangering their safety.
Failure to evaluate and prepare the internal road system of the
construction site often causes injuries (e.g. investment, slipping,
stritolation, impact shots and compressions, material fall from the
top, falls from the top).
In order to avoid the above-mentioned accidents, it seems
appropriate:
- Oddeliť a udrţať ţivotaschopnosť chodcov od vozidiel a
iných strojov;
- Zredukovať na minimum body stretu trás vozidiel a chodcov;
- Skontrolovať počet prístupov na stavenisko vzhľadom na
rozšírenie lokality, charakteristiky ciest v blízkosti staveniska,
vývoj obvodu a potrebu vytvoriť adekvátne a dostupné únikové
cesty a núdzové východy;
- Skontrolovať moţnosť realizácie obojsmerného obehu
zabezpečujúceho obom cirkuláciám primeranú úroveň
starostlivosti podľa minimálnych poţiadaviek potrebných na
bezpečnú jazdu;
- Vytvoriť oblasti manévrovania, ktoré budú zodpovedať
rozmerom vozidiel a strojov pôsobiacich v rámci staveniska;
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- Rešpektovať bezpečné vzdialenosti od nebezpečných miest:
výkopy, oblasti manévrovania a otáčania ţeriavov a konštrukčných
strojov, vzdušné rebríky, lešenia, konzolové mosty a podobne.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Prečo sú chodby a pešie chodníky na stavenisku dôleţité?
2. Aká je úloha koordinátora bezpečnosti vzhľadom k chodníkom?
3. Prečo musíte myslieť na rozmery oblastí manévrovania?
4. Môţete pouţiť rovnaký chodník pre chodcov a pre vozidlá?

Cvičenia
Prosím uveďte vhodné správanie (minimálne 4), aby ste
zabezpečili bezpečnú cirkuláciu chodcov a vozidiel na stavenisku.

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli, prečo sa musia chodby a
pešie chodníky na stavenisku vziať do úvahy. Budete schopní
uplatniť vhodné opatrenia, aby ste predišli nehodám zapríčineným
nevhodným vnútorným cestným systémom staveniska.
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Ďalšia literatúra
Responsibilities of a Construction Safety Officer https://www.thebalance.com/what-is-a-construction-safety-officer-924595
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4. Ubytovanie, oddych, šatne a stravovacie priestory
pre zamestnancov

Prehľad
Táto kapitola poskytuje informácie o tom, aké druhy zariadení
je potrebné poskytnúť pracovníkom. Vysvetlili sme faktory, ktoré
ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom týchto zariadení. Uviedli sme
situáciu a pracovný stav stavebných robotníkov a správne opatrenia
pre ich dobré zdravotné podmienky.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Prečo sú zariadenia pre pracovníkov také dôleţité;
 Aké druhy zariadení sa musia vziať do úvahy;
 Ktoré
faktory ovplyvňujúce
pracovníkov by sa mali zvaţovať.

zdravotné

podmienky

Zariadenia vyţadované pracovnou silou počas projektu
výstavby závisia od mnohých faktorov, akými sú lokalita, podnebie,
obchod a úlohy pracovnej sily. Okrem toho, keď práca postupuje a
pomaly sa rozširuje naprieč staveniskom, môţe byť potrebné zmeniť
usporiadanie a zariadenia presunúť.
Ubytovanie, priestory na odpočinok a stravovanie, skrinky ako
aj šatne a parkovanie, to všetko sú dôleţité aspekty rozmiestnenia
zariadení, ktoré majú významný dopad na všeobecný blahobyt na
stavenisku, a to obzvlášť na pracovú silu, ktorá v ňom pôsobí.
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Obmedzenia priestoru, najmä na mestských pracoviskách, sú
takmer vţdy najväčším limitujúcim faktorom. Usporiadanie, ktoré
najlepšie vyhovuje bezpečnosti a zdraviu pracovníkov, sa môţe javiť
ako ťaţké zladiť s produktivitou a efektívnosťou. Veľkosť a
umiestnenie zariadení by mali organizovať manaţéri stavieb, berúc
do úvahy veľkosť pracovnej sily, celkový počet pracovníkov na
stavbe, aby tak určili umiestnenie zariadenia. Potom manaţér takisto
rozhodne o tom, do akej miery je dôleţité, aby bolo zariadenie v
blízkosti pracovnej sily. To ovplyvní aj iné zariadenia. Hodnotenie
blízkosti je metódou určovania prednosti zariadení s ohľadom na ich
umiestnenie.
Napríklad, vyuţívanie rozptýlenych jedální umiestnených v
blízkosti pracovnej sily sa môţe povaţovať za prostriedok, ktorý
zredukuje čas potrebný na cestovanie a prestávky na oddych
pracovníkov. V tomto prípade bude mať vplyv miestna skúsenosť a
pracovnoprávne vzťahy. Manaţér potom bude spájať napríklad
kantínu s inými zariadeniami akými sú toalety, umyvárne a
kancelárie.
V závislosti od počtu pracovníkov a trvania práce by sa mali
poskytovať a udrţiavať priestory na zabezpečenie potravín a
nápojov, stravovanie alebo oddych počas prestávok ako aj zariadenia
na prezliekanie a uskladňovanie oblečenia a vybavenia. Všetko
potrebné na zredukovanie únavy a zlepšenie zdravia pracovníkov.
Navyše, zlepšuje to ich morálku a následne zvyšuje výkonnosť. Zdá
sa teda dôleţité zváţiť nasledovné:
Pracovníci na stavbe začínajú pracovať skoro. Začínajú čulí a
produktívni, ale ako deň pokračuje, ich úroveň aktivity klesá. Únava
sa postupne rozvíja, predtým, neţ začne mať výrazné účinky. Ak si
oddýchnu skôr, neţ sa objavia známky únavy, rýchlejšie sa
zregenerujú. Krátke a časté prestávky sú oveľa lepšie neţ
Strana | 27

Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre stavebníctvo

nepravidelné dlhé pauzy. Produktivita sa zlepšuje s častými
prestávkami na oddych.
Bezpečné zariadenia a skrinky na pracovisku, kde by sa mohli
pracovníci prezliecť z civilného do pracovného oblečenia alebo kde
by si mohli nechávať cennosti, veľmi pomáha pracovníkom pri ich
osobnej hygiene a čistote a nemusia sa obávať o bezpečnosť svojho
majetku.
Práca na stavenisku je fyzicky náročná a pracovníci potrebujú
hygienicky pripravené a nutrične výţivné jedlá v pravidelných
intervaloch. S týmto zreteľom by mali mať priestory so stolmi a
stoličkami, chránené pred počasím, kde by si mohli zjesť jedlo z
domu alebo zakúpené v obchode. Mali by byť umiestnené ďalej od
pracoviska, aby sa zminimalizoval kontakt so špinou, prachom
alebo nebezpečnými látkami.
Zariadenia môţu dodávatelia poskytovať a udrţiavať pre
všetkých pracovníkov alebo pre pracovníkov jednotlivo.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Ako ovplyvňujú zariadenia na pracovisku zdravie a bezpečnosť
pracovníkov?
2. Aké druhy zariadení by mali byť na pracovisku?
3. Odporúčali by ste pracovníkom, aby si počas pracovného dňa
zobrali jednu dlhšiu prestávku alebo viac kratších?
4. Môţe byť morálka a výkonnosť práce ovplyvnená zariadeniami na
pracovisku?

Cvičenia
Prosím označte, čo môţe byť podľa vás príčinou stresu
pracovníkov na stavbe (môţete označiť viacero moţností).


Vystavenie hluku



Bolesť svalov a kostí



Pracovné prostredie



Extrémne zmeny teplôt



Vystavenie rizikám



Slabé osvetlenie



Ekonomická kríza



Nedostatok súkromia (napríklad na oddych, jedlo a podobne)



Nedostatočné školenie

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94
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Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli, prečo sa zariadenia na
pracovisku musia vziať do úvahy. Rozpoznáte, čo a prečo je
dôleţité, aby sa udrţiavalo dobré zdravie pracovníkov na stavenisku.

Ďalšia literatúra
Provision of welfare facilities during construction work http://www.hse.gov.uk/pubns/cis59.pdf
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5. Výkopové práce a bezpečnosť podzemnej práce

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na bezpečnosť počas výkopových
prác a podzemnej práce. Poskytuje informácie o tom, prečo sú
povaţované za najnebezpečnejšie práce a ako riešiť plánovanie
bezpečnosti na týchto miestach.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Ako
plánovať
podzemných prác;

bezpečnosť počas výkopových prác a

 Na čo by ste mali myslieť predtým, neţ s týmito prácami
začnete;
 Čo by mal technický manaţér/ osoba zodpovedná za bozp
skontrolovať;
 Odporúčania, ktoré by ste mali zváţiť;
 Prečo pouţívať nové techniky prevencie rizika.
5.1.Výkopové práce a plánovanie podzemnej bezpečnosti
Mnoho civilných a priemyselných inţinierskych prác (ako sú
výkopové práce základov, hydraulické, cestné a ţelezničné
konštrukcie) zahŕňa výkopové práce a pohyb pôdy a kameňov, a to
buď ako predbeţné aktivity alebo ako integrálnu časť realizácie
samotných prác. Výkopové práce a práce v podzemí patria medzi
najnebezpečnejšie konštrukčné práce a je u nich vyššia
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pravdepodobnosť, ţe budú viesť k úmrtiam pracovníkov. Z tohto
dôvodu všetci účastníci, ktorí sa podieľajú na tomto druhu prác, by
mali vstupovať na pracovisko jedine v prípade, ţe je umiestnená
adekvátna ochrana pre prípad zavalenia a iných nehôd súvisiacich s
výkopovými prácami.
V tomto pracovnom odvetví je viac neţ dôleţité správne riešiť
plánovanie bezpečnosti. Vo väčšine prípadov sú nehody spôsobené
konaním a/alebo správaním, ktorému nebola venovaná dostatočná
pozornosť alebo bolo povrchné. Niekedy sa dynamika pozemnej
mechaniky uskutočňuje bez toho, aby prevádzkovatelia poskytli a
prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, pasívne aj aktívne. Veľmi
často aj existuje zodpovednosť za plánovanie, ale takisto aj
hospodárske / finančné škrty (napríklad, keď aukčná zľava zapríčiní
škrty na úkor bezpečnosti), zavádzanie, ako aj overovanie a kontrola.
Keď sa plánujú výkopové práce, je nevyhnutné čo najlepšie
poznať oblasť, kde sa bude pracovať, materiály, pôdu a iné faktory,
ktoré môţu ovplyvniť moţnosti bezpečnosti práce. Za prvé, celkové
mechanické správanie kaţdého terénu sa dá vyhodnotiť
kompetentnou osobou, a to od úrovne a typu kohézie, ktorá je
charakteristická pre jej zloţky. Kohézia terénu je schopnosť
odolávať trakčnému úsiliu. Z prakticko-popisného uhla pohľadu a v
súlade s medzinárodnou špecializovanou literatúrou (ako je: Úrad
pre rekultiváciu a inţiniersky zbor Spojených štátov amerických,
verzia SI, Lambe a Whitman MIT 1979, HRB-AASHO; alebo
takisto CNR UNI 10006, 1963), je moţné urobiť prvotné rozdelenie
medzi skalami, ktoré sú správne uvedené – charakterizované
pozoruhodnou mechanickou odolnosťou- a pieskom.
Pred začatím výkopových
osoba/spoločnosť mala:

prác

by

zodpovedná
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 Skontrolovať, či boli osobné ochranné zariadenia
poskytnuté pracovníkom,
a to obzvlášť: helma, obuv s
neperforovateľnou podráţkou a oceľovými špičkami; rukavice;
ochranné oblečenie; fosforeskujúci odev v prípade slabej
viditeľnosti; ochranné okuliare v prípade odskakujúcich triesok
alebo fragmentov;
 Vykonať inšpekciu, aby sa určila:
 Presná poloha všetkých podzemných zariadení;
 Podmienky prostredia (budovy, cesty, stromy, počasie a
podobne), ktoré môţu určiť rizikové situácie;
 Odhadnúť aktuálne špecifické riziko vo vzťahu k:
 Moţným situáciám vo vzťahu k
ľudským faktorom;

faktorom prostredia a

 Prítomnosti nebezpečného ovzdušia alebo podozrenia na
nedostatok kyslíka vo výkope;
 obtiaţnym podmienkam vstupu a výstupu z oblasti výkopov;
 Vypracovať špecifický operačný plán bezpečnosti a
pohotovosti, ktorý bude v súlade s národnou legislatívou BOZP,
pričom nesmieme zabudnúť identifikovať zodpovednú osobu. Tá
bude zodpovedná za prípravu plánu na riadenie akejkoľvek núdzovej
situácie súvisiacej s osobitosťami staveniska. Je dôleţité, aby
indikácie, ktoré sa majú dodrţiavať v prípade núdze, boli okamţite
viditeľné a ľahko zrozumiteľné;
 Naplánujte školenia alebo informačné stretnutia pre
pracovníkov o prebiehajúcich prijatých metódach, systémoch
individuálnej a kolektívnej ochrany a o postupoch bezpečnosti a
záchrany, ktoré sa majú dodrţať v prípade núdze tam, kde sa to
vyţaduje. Tieto aktivity by sa mali opakovať zakaţdým, keď sa
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uskutoční interná kontrola, ktorú vykoná manaţér alebo kontrolné
orgány, pričom sa poukáţe na nedostatky v potrebných
vedomostiach alebo sa predstaví nové vybavenie, technológie,
nebezpečné látky a podobne. Uskutočnené školenie by malo byť
zaznamenané v špeciálnom registri s detailnou špecifikáciou
programu, dátumami intervencií, menami školiteľov a pracovníkov,
ktorí sa zúčastnili.
5.2.Otázky a odporúčania prevencie výskytu rizika
Aby sa zaistila bezpečnosť pracovníkov, technický manaţér/
osoba zodpovedná za BOZP by mala skontrolovať počas prvej a
následných
návštev
pracoviska
primeranosť
zavedených
bezpečnostných opatrení, napríklad vo vzťahu k nasledujúcim
otázkam:
a) Zahŕňa práca priekopu alebo otverenú jamu?
b) Je výkop viac ako 1,5 metra hlboký?
c) Je vo výkope voda?
d) Sú na pracovisku, kde sa nachádza výkop, primerané prostriedky
na vchod a východ pracovníkov?
e) Nachádzajú sa tam chodníky správnej šírky, vybavené parapetmi
na prechádzanie výkopom?
f) Je v bezprostrednej blízkosti miesta výkopu prítomná dopravná
premávka?
g) Sú v blízkosti výkopu nejaké budovy?
h) Sú výkopové vozidlá
signálmi?

vybavené akustickými varovnými

i) Je počas prác prítomný kompetentný technik?
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j) Dajú sa uplatniť primerané procedúry na určenie nebezpečných
látok vo vnútri výkopu?
k) Bol typ vykopávanej pôdy predbeţne
expertom?

určený kompetentným

l) Je rampa umiestnená vo vzdialenosti najmenej 1 meter od jej
okraja?
m) Ak sa na cestu von z výkopu pouţívajú ručné rebríky, sú v dosahu
okruhu 10 metrov?
n)Je dokumentácia predošlých
pracovisku s výkopom?

kontrol

BOZP

dostupná

na

Vo všobecnosti je dôleţité mať na pamäti počet odporúčaní,
ktoré tvoria dobrý kultúrny základ pre prevenciu výskytu
rizika:
1. Nikto nevie s absolútnou istotou určiť, ţe je výkopové
pracovisko bezpečné a ţe by nemal byť pripravený ţiadny typ
ochranného obleku;
2. Smrteľné alebo extrémne závaţné nehody sa môţu stať, aj keď
pracovník nie je úplne nad zemou. Pracovníci pochovaní do stien
nanešťastie umierajú v dôsledku silného tlaku vyvíjaného na telo zo
zeme;
3. Obzvlášť nebezpečné sú výkopy, ktoré sa urobili v blízkosti
predošlých výkopov, keďţe terén je málo kompaktný;
4. Výskyt vody zvyšuje pravdepodobnosť, ţe sa výkop zrúti.
Nárast tlaku vody v pôde môţe byť určujúcim faktorom pre moţné
zosuvy v stenách výkopu;
5. Hlina môţe byť extrémne nebezepečná, ak je vysušená
slnkom. Veľké bloky skál sa môţu odtrhnúť zo stien výkopu po tom,
čo boli po dlhú dobu stabilné;
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6. Zmrznuté steny výkopu by sa nemali povaţovať za alternatívu
k podporným štruktúram;
7. Výkop musí byť povaţovaný za priestor obmedzený na
monitorovanie a overovanie, či pracovníci nie sú vystavení
nebezpečným látkam;
8. Podporné štruktúry výkopu musia vţdy brať do úvahy
dodatočný náklad určený váhou zeme nahromadenou na okrajoch
priekopy, dopravnej premávky a iných priľahlých konštrukcií.
9. Keď je pracovník alebo časť vozidla alebo vybavenia
konštrukcie umiestnená vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od
podzemného elektrického vedenia alebo vzduchu, kontaktujte
dodávateľskú spoločnosť, aby ste mohli pokračovať v práci;
10. Podporné práce sa musia vţdy vykonať podľa zadania
pripraveného kompetentným technickým manaţérom;
11. Stĺpiky, panely, vzpery pouţívané pre nosné práce musia byť
vţdy dimenzované podľa podmienok zeme, hĺbky a šírky výkopu;
12. Ţiadny pracovník nesmie pracovať vo výkopoch bez
podporného odevu.
Nakoniec je potrebné vziať do úvahy, ţe pouţitie nových
techník môţe prispieť k zlepšeniu prevencie. Prevencia takisto
znamená skúmanie nových riešení a alternatív pracovných techník k
tým tradičným, byť schopný skombinovať redukciu rizika a zlepšiť
súťaţivosť spoločností. Pouţívanie moderných techník inštalácie
siete sluţieb (napríklad takzvaná “Bezvýkopová”) predstavuje
významnú redukciu rizika: pracovisko bude vţdy postavené s
určitými rizikami, ale závaţné riziko zavalenia a/alebo pádu do
výkopu sa odstráni.
Pouţíva sa na kladenie plynových, vodných a servisných
rozvodných sietí, umoţňuje vyhnúť sa typickým problémom
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konštrukčnych
sietí
v
obývaných
častiach
a
historickom
meste;
v
skutočnosti,
umoţňuje
obmedziť
väčšinu
nepríjemností a jednoducho
prekonať
geologické,
hydrogeologické
a
iné
ťaţkosti
spojené
s
prítomnosťou
cestnej
infraštruktúry (ţeleznice, cesty, mosty, kanalizácie). Tieto nové
technológie takisto umoţňujú predĺţenie ţivotnosti uţ umiestneného
potrubia s moţnosťou údrţby na mieste bez toho, aby museli
demontovať to, čo je nad týmito vstavanými zariadeniami.
.
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Self-controlquestions
1. Čo je nevyhnutné vedieť pre zaistenie bezpečnosti pri plánovaní
výkopových prác?
2. Aké druhy zariadení by mali byť na pracovisku?
3. Odporúčali by ste pracovníkom počas pracovného dňa, aby si
spravili jednu dlhšiu prestávku alebo viac malých?
4. Môţe byť morálka a výkonnosť práce ovplyvnená zariadeniami
na pracovisku?

Cvičenia
Prosím zodpovedajte otázky (7-9 riadkov), poskytnúc vhodné
príklady:
Pri plánovaní výkopových prác je nevyhnutné, aby
kompetentná osoba vyhodnotila črty a typ
kohézie, ktorá
charakterizuje komponenty zeme. Prečo?

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o plánovaní bezpečnosti pri
výkopových a podzemných prácach. Viete, prečo sú tieto práce z
bezpečnostného hľadiska také dôleţité. Viete prečo a aké otázky sa
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pýtať seba samých, aby ste zabezpečili dobré pracovné podmienky.
Mali by ste vedieť poradiť vhodné opatrenia prevencie výskytu
rizika.

Ďalšia literatúra
Trenching and Excavation Safety https://www.osha.gov/Publications/osha2226.pdf
Safety risk management of underground engineering in China:
Progress, challenges and strategies https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16747755163001
78
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6. Bezpečnosť práce vo výškach a na lešeniach

Prehľad
This chapter is focused on safety during working in heights
and scaffolds. It provides information why they are considered as
one of the biggest causes of fatalities and major injuries. The
workers protection systems are classified. The important issues for
safety assurance are pointed out.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Čo znamená pracovať vo výškach z bezpečnostného hľadiska;
 Ochranné systémy pri práci vo výškach;
 Aké typy lešení sa zvyčajne pouţívajú;
 Pravidlá a odporúčania pre pracovníkov, ktorí pracujú vo
výškach.
Práca vo výškach (napríklad na rovnej streche, na rebríku, v
blízkosti alebo v susedstve krehkých materiálov, na prízemí v
blízkosti otvoreného výkopu, vo výkopových jamách pod úrovňou
zeme a podobne) sa môţe definovať ako pracovná aktivita, pri
ktorej sa pracovník vystavuje riziku pádu z výšky väčšej ako 2
metre nad stabilnou úrovňou. Práca vo výškach je jednou z
najväčších príčin úmrtí a váţnych zranení. Typické nehody zahrňajú
pád z lešenia, rebríkov a cez krehké povrchy ako napríklad krehká
strecha. Z tohto dôvodu je pri práci vo výškach dôleţité pouţívať
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ochranu pred pádom, aj keď sa situácia nezdá byť dostatočne
nebezpečná.
Vo všeobecnosti by sme sa mali vyhýbať práci vo výškach tak
dlho, ako je to len moţné a rozumne uskutočniteľné. Tam, kde sa zdá
práca vo výškach potrebná, je dôleţitá prevencia pádu za pouţitia
buď uţ existujúceho pracovného miesta, ktoré je bezpečné, alebo
správneho typu vybavenia. Vţdy majte na pamäti, ţe je moţné
zminimalizovať vzdialenosť a dôsledky pádov pouţitím správneho
typu vybavenia tam, kde sa riziku nedá vyhnúť.
Aby sa zabezpečila maximálna ochrana pracovníkov, existuje
mnoţstvo ochranných systémov, ktoré musí zamestnávateľ svojim
zamestnancom poskytnúť. Delia sa na:
- Kolektívne ochranné systémy: ako sú stabilné kovové lešenia,
parapety, bezpečnostné siete;
- Osobné: ktoré pozostávajú z osobného ochranného vybavenia
(OOV), ako sú bezpečnostné helmy, zariadenia na ochranu pred
pádom, kotviace zariadenia, telové postroje;
- Dočasné: ako je mobilné kovové lešenie, mobilné parapety;
- Fixné: ako sú parapety a fixné kotviace systémy.
Bude povinnosťou zamestnávateľa vybrať z času na čas to
najvhodnejšie opatrenie na zaistenie bezpečnosti zamestnanca v
závislosti od druhu spracovania a stupňa nebezpečenstva týkajúceho
sa toho istého zamestnanca. Je dôleţité prízvukovať, ţe zo strany
zamestnávateľa nie je postačujúce vybaviť zamestnancov
potrebnými opatreniami a školeniami na zaistenie ich bezpečnosti;
keďţe je tým, kto má špecifickú povinnosť záruky voči samotným
zamestnancom, povinnosť kontroly zostáva na ňom, takţe sa bude
musieť ubezpečiť, ţe kaţdý jednotlivý pracovník neustále vykonáva
a správne pouţíva poskytnuté bezpečnostné opatrenia.
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Ako bolo povedané, lešenia sa často pouţivajú na dočasných
alebo mobilných pracoviskách na vykonanie práce vo výške. Lešenia
sú konštrukcie, ktoré zahŕňajú vertikálne a horizontálne štruktúry a
ktoré tvoria povrchy, na ktorých môţu pracovníci vykonávať svoje
úlohy pohybujúc sa pri tom z jednej časti na druhú. Lešenia, okrem
toho, ţe sú funkčným nástrojom práce, na ktorú boli navrhnuté,
takisto tvoria kolektívne ochranné zariadenie (KOZ) nevyhnutné na
prevenciu nehôd na pracovisku kvôli pádom objektov alebo ľudí.
Lešenia sa najčastejšie vyrábajú z ocele, čo umoţňuje také
zostavenie, ktoré dáva vzniknúť rôznym typom štruktúr, ako sú:

1.Source: geometra.info 2. Source: geometra.info . 3.Source: Centro Anticaduta Toscano

1. Lešenie s potrubiami a spojmi: je najtradičnejšie ale zároveň
najmenej vhodné, pretoţe si na svoju montáţ vyţaduje viac času;
2. Lešenia s prefabrikovanými rámami: pouţíva sa na jednoduché
práce a jeho montáţ je jednoduchá a rýchla;
3. Lešenia s piliermi a prefabrikovanými nosníkmi: takisto sa veľmi
ľahko pouţíva, keďţe je veľmi podobné lešeniu s prefabrikovanými
rámami.
Pribliţne 65% všetkých pracovníkov na stavbe pracuje na
lešení. Zamestnanci pracujúci na alebo okolo lešenia sú vystavení
pádom, smrti spôsobenou elektrinou a nebezpečenstvu padajúcich
predmetov. Tomu by sa dalo vyhnúť určitými opatreniami:
napríklad, všetky lešenia by mali byť navrhnuté, postavené a
rozmontované kompetentnou osobou. Kompetentná osoba by takisto
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mala lešenie kaţdý deň pred začatím práce obhliadnuť, aby sa uistila,
ţe je bezpečné. Lešenie by malo byť postavené na pevnom
podklade, úplne rovnom, vo veľkej vzdialenosti od elektrických
vedení. Lešenie by malo byť postavené so zábradliami, koľajničkami
a doskami na ochranu zamestnancov, ktorí pracujú na, pod alebo
okolo lešenia.
Pracovníci- mali by byť školení a pred tým, neţ budú môcť
pracovať na lešení, by mali mať na to oprávenie. V prípade, ţe dôjde
k nehode počas práce na výťahu, objavia sa nejaké riziká, pouţíva sa
iný typ výťahu alebo pracovníci nesprávne výťah pouţívajú, by mali
byť preškolení- pri práci na, pod alebo okolo lešenia by mali nosiť
helmy. Mali by tieţ nosiť robustné, protišmykové pracovné topánky
a pri práci na lešení pouţívať šnúrky na náradie, aby sa zabránilo
jeho zošmyknutiu a pádu a aby sa ochránili pracovníci pod ním. Na
lešenie by sa nikdy nemalo liezť mimo vstupných bodov
navrhnutých za účelom dosiahnutia pracovnej plošiny. Akonáhle
pracovník na lešenie vyliezol, materiály by sa mali zdvihnúť na
pracovnú plošinu. Nikto by nemal pracovať na lešení, ktoré je
pokryté ľadom, vodou alebo blatom. Je zakázané pouţívať krabice,
rebríky alebo iné predmety, aby sa dosiahla väčšia výška na lešení:
pri práci na lešení by sa nikdy nemal presahovať maximálny náklad.
Na konci smeny nikdy nenechávajte náradie, vybavenie alebo
materiál na lešení. Ak sa na lešení, na ktorom budete pracovať,
vyţadujú osobné záchytné systémy, dôkladne skontrolujte
poškodenie a opotrebovanie zariadenia.
Nakoniec niektoré body, ktoré je potrebné mať na mysli:
 Urobte čo najviac práce je to moţné zo zeme;
 Spolupracujte so svojimi kolegami, aby ste si zabezpečili čo
najjednoduchší spôsob, ako sa dostať bezpečne do a z výšky;
 Zváţte núdzové postupy evakuácie a záchrany;
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 Zabezpečte, ţe je vybavenie vhodné, stabilné a pevné a
predovšetkým nepouţívajte lešenia, ktoré neboli postavené
vyškoleným pracovníkom a pod dohľadom kompetentnej osoby;
 Nepouţívajte lešenie, ktoré pred pouţitím nebolo prehliadnuté,
overené a pravidelne skontrolované kompetentnou osobou;
 Nepreťaţujte rebríky a lešenia a skontrolujte inštrukcie na
piktogramoch alebo štítkoch;
 Nepouţívajte rebríky alebo lešenia na namáhavú
ťaţkú/dlhotrvajúcu úlohu;

alebo

 Prísne dodrţujte inštrukcie kompetentnej osoby. Neupravujte
lešenie, kým tak neurobí oprávnená osoba. Nepracujte na
nedokončenom lešení;
 Ak je potrebné pracovať na mobilnom lešení, pred začatím práce
uzamknite kolieska na lešení;
 Nepracujte na lešení, pokiaľ nebolo vybavené vhodnou pracovnou
plošinou.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Čo je nevyhnutné vedieť pri plánovaní práce vo výškach pre
zaistenie bezpečnosti?
2. Aké druhy lešení sa beţne na pracovisku pouţívajú?
3. Čo by mali pracovnici vedieť predtým, neţ začnú pracovať vo
výškach?

Cvičenia
Prosím presuňte správnu odpoveď na príslušné miesto:


Povrch



Nehody



Lešenie



Kolektívne ochranné zariadenia



Výška



Pády

…………..sa často pouţíva na dočasných alebo mobilných
pracoviskách, na vykonanie práce vo ………... Lešenia sú štruktúry,
ktoré zahŕňajú vertikálne a horizontálne štruktúry a ktoré tvoria
…………… na ktorom pracovníci môţu vykonať svoje úlohy,
pohybujúc sa pri tom z jednej časti na inú. Lešenia, okrem toho, ţe
sú funkčným nástrojom pre prácu, pre ktorú boli navrhnuté, takisto
tvoria………........ nevyhnutné na prevenciu…………. pri práci,
kvôli……………. objektov alebo ľudí.
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Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o práci vo výškach a
bezpečnostných opatreniach, ktoré by sa mali urobiť. Uţ rozumiete,
prečo sú tieto práce z bezpečnostného uhla pohľadu také dôleţité.
Viete, ako vyškoliť pracovníkov na prácu vo výškach a takisto viete,
aké otázky si klásť, ak sa vyskytne práca vo výške.

Ďalšia literatúra
Construction OS&H Working at height http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf
The occupational safety and health act http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202
005/regulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regula
tions%202013.pdf
Fall Protection – Working at Heights https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss
%20Control%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf
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7. Bezpečnosť pri práci s ťaţkými úţitkovými
vozidlami

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na bezpečnosť počas práce s
ťaţkými úţitkovými vozidlami. Poskytuje informácie tom, ako a
prečo vznikajú zranenia spôsobené ťaţkými úţitkovými vozidlami.
Vysvetlili sme úspešné riadenie prevádzky stavebných vozidiel.
Poukázali sme na dôleţitosť správneho návrhu a riadenia takýchto
vozidiel.

Ciele
V tejto kapitole sa dozviete:
• kedy a ako sa stávajú nehody zapríčinené ťaţkými úţitkovými
vozidlami;
• ako vytvoriť bezpečné pracovisko pre prácu s vozidlami;
• ako navrhnúť ťaţké úţitkové vozidlá;
• ako správne pracovať s ťaţkými úţitkovými vozidlami.
Kaţdý rok umierajú ľudia v stavebnm priemysle v dôsledku
zráţky s ťaţkými úţitkovými vozidlami. Existujú stovky nehôd a
zranení, ktorým sa dalo predísť. To nielenţe ovplyvňuje ţivoty
pracovníkov, ale môţe takisto vyústiť do hmotných škôd. Nehody sa
stávajú v priebehu celého stavebného procesu, a to od výkopu
základov aţ po dokončovacie práce. Manaţéri, pracovníci,
návštevníci a verejnosť, tí všetci môţu byť v ohrození, pokiaľ nie je
prevádzka stavebných vozidiel správne riadená a kontrolovaná. Táto
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kapitola zvaţuje metódy eliminácie nebezpečenstva a kontroly
rizika, ktoré vyvstávajú z pouţívania ťaţkých úţitkových vozidiel v
stavebnom priemysle, vrátane nákladných áut, prívesov s nízkou
loţnou plochou, strojov na zemné práce, traktorov, vysokozdviţných
vozíkov a podobne.
Väčšina stavebných dopravných nehôd je výsledkom
nesprávneho oddelenia chodcov a vozidiel. Tomu sa dá zvyčajne
vyhnúť starostlivým plánovaním, obzvlášť vo fáze navrhovania a
kontrolou dopravných prác počas prác na stavbe. Nevhodné
plánovanie a kontrola sú kameňom úrazu mnohých nehôd
stavebných vozidiel. Často je v tom zahrnuté:
 zráţka ľudí vozidlami alebo ich nákladom (obzvlášť pri
cúvaní), náraz vozidiel do prekáţok;
 neberú sa do úvahy pokyny výrobcov na bezpečné
pouţívanie;


nedostatočné školenie vodičov a signalistov;

 nebezpečné
vozidlách.

vykladanie

a

preprava

materiálov

na

Úspešné riadenie prác dopravných vozidiel je zaloţené na
zabezpečení a údrţbe bezpečného pracoviska, bezpečných vozidiel,
bezpečných šoférov a bezpečných pracovných postupoch.
Vyhodnocovanie rizika je nevyhnutnou súčasťou efektívneho
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia a zahŕňa nasledujúce etapy:
 identifikovať riziká; rozhodnúť, kto a ako sa môţe zraniť;
vyhodnotiť riziká a rozhodnúť o opatreniach;
 nahrať zistenia a uplatniť ich, preskúmať posúdenie rizika
a ak je to potrebné, aktualizovať ho.
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Vo vzťahu k zavádzaniu bezpečného pracoviska pre prevádzku
vozidiel je celkový odkaz jednoduchý: bezpečné pracoviská
dosiahnete oddelením chodcov od vozidiel a poskytnutím
bezpečných dopravných trás. To sa dosiahne zavedením:
 zón vyhradených pre chodcov, z ktorých sú vozidlá úplne
vylúčené;

oblastí;

bezpečne vymedzených peších trás v rámci pracovných

 zón vyhradených pre vozidlá, obzvlášť tam, kde je
obmedzený priestor alebo je ťaţká prevádzka;


bezpečných trás pre vozidlá na pracovisku.

Pracovisko by malo byť plánované tak, aby sa zminimalizoval
pohyb vozidiel a aby sme sa vyhli nepotrebným dodávkam a dvojitej
manipulácii s materiálmi na stavbe. Umiestnenie nakladacích a
uskladňovacích priestorov sa musí dôkladne zváţiť. V prípade
malého úloţného priestoru sa môţu na dočasné skladovanie
materiálov vyţadovať priestory na skladovanie mimo pracovnej
lokality. Nakladacie a uskladňovacie priestory by mali:
 byť umiestnené mimo zóny vyhradenej pre chodcov a
hlavných peších trás;

moţné;

vylúčiť chodcov do takej miery, ako je to len prakticky

 mať jednosmerné systémy a bezpečné východy, mať
dostatočný priestor pre pohyb vozidiel;
 mať dostatočné stabilné osvetlenie, značky a primerané
viditeľné pomôcky pre vodičov, ako napríklad konvexné zrkadlá
umiestnené v rohoch.
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Dizajn niektorých vozidiel predstavuje nebezpečenstvo, akým
je obmedzená viditeľnosť a nedostatok ochrany vodiča pred
prevrátením vozidla, hlukom a vibráciami. Výber správneho vozidla
na prácu je nevyhnutnou časťou efektívneho riadenia vozidiel.
Vybrané vozidlo musí byť schopné bezpečne vykonať zadané úlohy.
Nasledujúce faktory je dôleţité vziať do úvahy:
 stabilita za všetkých predvídateľných prevádzkových
podmienok;
 bezpečný prístup do a z kabíny a iných pracovných miest
na vozidle;
 efektívny brzdiaci systém, primeraná viditeľnosť pre
vodiča z celého vozidla;
 svetlomety, klaxón, stierače čelného skla a varovné
zariadenia ako napríklad reverzné alarmy;


fyzická ochrana na ochranu pred nebezpečnými časťami

ako sú pomocné hriadele, reťazové pohony, body zachytenia a
exponované výfukové potrubia;
 ochrana vodiča pred rizikami práce, napríklad prácou vo
výškach a pádom z vozidla, padajúcimi predmetmi a prevrhnutím
vozidla;
 ochrana vodiča pred počasím, hlukom, vibráciami,
škodlivými plynmi a prachom.
Stavebné vozidlá pracujú v tvrdom prostredí a vyţadujú si
reţim efektívnej údrţby, aby sa u nich nezačali vytvárať závady. Na
základe inštrukcií výrobcu by mal byť zavedený denný program
vizuálnej kontroly, pravidelných inšpekcií a plánov údrţby. Vozidlá
by mali mať denník údrţby, ktorý pomôţe riadiť a zaznamenávať
operácie údrţby vozidla. Zamestnávatelia by mali stanoviť postupy,
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ktoré podporia vodičov v tom, aby hlásili závady alebo problémy a
uistili sa, ţe problémy s vozidlom sa správne vyriešia. Plánované
inšpekcie a údrţba musia nasledovať inštrukcie výrobcu a tam, kde
je to potrebné, zahŕňať:
 brzdiaci systém, bezpečnostné pásy, pneumatiky (vrátane
tlaku), posilňovač riadenia;
 konvexné zrkadlá a inú pomoc pri viditeľnosti, svetlá a
indikátory;
 bezpečnostné zariadenia ako sú blokovacie zariadenia,
varovné signály, ostrekovače a stierače čelného skla;


protipoţiarnu výbavu, ochranné zariadenia kabíny;

 funkčné kontroly vozidla, vrátane ovládacích a spúšťacích
systémov;
 správne umiestnenie ochranných krytov a panelov na
vozidle.
Cúvanie vozidiel má v stavebnom priemysle značný podiel na
smrteľných dopravných nehodách. Najefketívnejším spôsobom,
akým riadiť riziko pri cúvaní, je vyhnúť sa potrebe cúvacích
manévrov tak, ţe sa poskytnú jednosmerné systémy, otočné priestory
a prejazdné nakladacie a vykladacie priestory. Vozidlám, ktoré
musia na stavbe cúvať, by mal byť poskytnutý dostatočný výhľad
okolo vozidla, aby sa vodič uistil o bezpečnosti. Systémy bezpečnej
práce musia byť navrhnuté a dodrţiavané pri kaţdom cúvaní,
obzvlášť, keď sa na kontrolu rizika tretej strany alebo pomoci pri
vhodnom umiestňovaní vozidla pouţívajú signalisti. Varovné
systémy poskytujú v hierarchii len najniţšiu úroveň ochrany a ak sú
to jediné opatrenia, sú vhodné len v situáciách, kde hrozí malé
riziko.
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Ťaţké úţitkové vozidlá by sa mali nakladať a vykladať na
prízemí, v priestoroch mimo premávky, chodcov a rizík, ako sú
mosty, potrubia alebo elektrické káble. Náklad musí byť:
 vhodnej váhy a výšky pre podmienky vozidiel a cesty na
stavenisku;


zabezpečený na zabránenie pohybu;

 rovnomerne naloţený a rozmiestnený, aby udrţal ťaţisko
čo najniţšie a zabránil namáhaniu na konštrukciách vozidla;
 umiestnený a prepravovaný na vozidlách tak, aby nemal
nepriaznivý vplyv na stabilitu vozidla;
 označený výstraţnou vlajkou alebo tabuľou v prípadoch,
keď vyčnieva z karosérie vozidla;
 skontrolovaný, aby sa zabezpečilo, ţe nekontrolovateľne
nespadne, keď sa počas vykladania odstránia popruhy.
Mnoho nehôd je výsledkom práce neškolených a neskúsených
pracovníkov, ktorí šoférujú pracovné vozidlá. Všetci šoféri musía
byť na prácu, ktorá im bola daná, kompetentní. Šoférska
kompetencia sa môţe posudzovať na základe skúseností, uznaného
školenia a testovania vedomostí a schopností. Osvedčenia o odbornej
príprave z uznaných vzdelávacích programov pomáhajú preukázať
spôsobilosť. Záznamy o školení vodičov by sa mali aktualizovať.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Čo je potrebné vedieť na zaistenie bezpečnosti pri plánovaní prác
s ťaţkými úţitkovými vozidlami?
2. Ako sa stáva väčšina zranení spôsobených ťaţkými úţitkovými
vozidlami?
3. Čo odporúčate dizajnérom ťaţkých úţitkových vozidiel?
4. Čo odporúčate pre prevádzku ťaţkých úţitkových vozidiel?

Cvičenia
Aké opatrenia sa musia vykonať, aby sa oddelili chodci a
vozidlá a poskytli sa bezpečné dopravné trasy? (prosím udajte aspoň
3 trasy/priestory, ktoré by sa mali zaviesť)

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o práci s ťaţkými úţitkovými
vozidlami a bezpečnostné opatrenia, ktoré by sa mali urobiť.
Rozumiete, prečo by plánovanie a prevádzka týchto vozidiel mala
byť kontrolovaná a riadená. Viete, čo odporúčať pracovníkom
ťaţkých úţitkových strojov a všetkým v ich okolí.
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Ďalšia literatúra
Workplace transport safety http://www.hse.gov.uk/pubns/indg199.pdf
A guide to workplace transport safety http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg136.pdf
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8. Bezpečnosť pri práci s elektrinou pri stavebných
prácach

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na bezpečnosť pri práci s elektrinou
pri stavebných prácach. Práca bude rozdelená na tri rôzne typy a
kaţdý typ zaistenia bezpečnosti pri práci s elektrinou detailnejšie
popíšeme.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
• kto môţe pracovať s elektrickým systémom;
• ako postupovať pri elektrickom zabezpečení v budovách;
• ako pracovať s nadzemnými elektrickými vedeniami;
• ako zaobchádzať s podzemnými káblami.
Počas stavebných prác sa musia proti nebezpečenstvu úmrtia
alebo zranenia elektrinou podniknúť opatrenia. Iba vo výnimočných
prípadoch by sa mala práca vykonávať na ţivých systémoch a aj to
len osobou, ktorá je kompetentná a oprávnená.
A. Elektrické systémy v budovách
Rekonštrukčné práce v budovách predstavujú najväčšie riziko
a musia sa plánovať, riadiť a monitorovať, aby pracovníci neboli
vystavení riziku vyplývajúcemu z elektrickej energie. Špeciálne
elektrické práce by mali vykonávať len osoby, ktoré sú na to školené
a kompetentné a dodrţiavajú prísne procedúry. Elektrické vybavenie,
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ktoré sa pouţíva, musí byť bezpečné a musí sa s ním správne
zaobchádzať.
Nehody v rámci budov zahŕňajú tak kvalifikovaných
elektrikárov ako aj iných pracovníkov. Stávajú sa, keď ľudia pracujú
na alebo v blízkosti zariadenia, o ktorom sa predpokladá, ţe je
buď:


Mŕtve, ale v skutočnosti je ţivé; alebo



Sa vie, ţe je ţivé, ale neboli vykonané vhodné opatrenia.

Je mnoho ďalších incidentov, ktoré poškodzujú vybavenie a
spôsobujú tisícky “tesných zásahov”, pričom ktorýkoľvek z nich
môţe mať fatálne dôsledky. Musíme mať na pamäti, ţe elektrina
môţe zabíjať- na rozdiel od väčšiny iných nebezpečenstiev elektrinu
nemoţno vidieť, pociťovať, počuť alebo cítiť, takţe nás nič vopred
neupozorní na hroziace nebezpečenstvo.
B. Nadzemné elektrické vedenia
Akákoľvek práca v blízkosti nadzemného elektrického vedenia
musí byť starostlivo naplánovaná a vykonaná tak, aby sa sme sa
vyhli náhodnému kontaktu alebo blízkosti vedenia. Ak sa práci pod
ţivým nadzemným vedením nemôţme vyhnúť, mali by byť
poskytnuté bariéry, bránkové tyče a varovné značky. Na riadenie
rizika sú potrebné nasledujúce opatrenia:
 Voľný priestor – bezpečný voľný priestor potrebný pod
nadzemnými elektrickými vedeniami by mal stanoviť vlastník trate;
 Vylúčenie- zariadenia, vybavenie alebo ručné nástroje,
ktoré by mohli zasahovať za limit bezpečného voľného priestoru by
sa nemali brať pod trať;
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 Úpravy- vybavenie ako ţeriavy a bagre by sa mali
upravovať pridaním vhodných fyzických zábran, takţe nemôţu
presahovať bezpečný voľný priestor;
 Dodatky- ţeriavy s teleskopickými alebo predĺţenými
výloţníkmi môţu vyţadovať ďalšie zadrţiavacie zariadenia, ktoré
zabránia zmenám dĺţky alebo uhla výloţníka;
 Dohľad- prístup k zariadeniam a materiálom a na
prevádzku zariadenia by mal byť pod priamym dohľadom
kompetentnej osoby menovanej na zabezpečenie dodrţiavania
bezpečnostných opatrení.
C. Podzemné káble
Poškodenie podzemných elektrických káblov môţe spôsobiť
smrteľné alebo závaţné zranenia a musíme podniknúť opatrenia, aby
sme sa tomuto riziku vyhli. Tieto opatrenia zahŕňajú bezpečný
systém práce zaloţený na plánovaní, pouţívaní plánov, zariadeniach
na lokalizovanie káblov a bezpečné výkopové techniky. Zranenia sú
zvyčajne spôsobené v dôsledku výbuchov oblúkového prúdu a
pridruţených plameňov, ktoré vyústia do závaţných, potencionálne
smrtiacich popálenín alebo popálenín rúk, tváre a tela. To sa môţe
stať, keď je kábel:
 Poškodený ostrým predmetom ako je napríklad hrot
nástroja; alebo
 Stlačený natoľko, aby spôsobil vnútorný kontakt medzi
vodičmi alebo medzi kovovým plášťom a jedným alebo viacerými
vodičmi.
Nehody sa môţu takisto stať, keď sa poškodené
neohlásia alebo neopravia.

káble
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Prečo by ste mali byť pri plánovaní prác s elektrinou veľmi
opatrní?
2. Aké opatrenia sú potrebné pri riadení rizika týkajúceho sa
nadzemného elektrického vedenia?
3. Ako môţu podzemné káble zapríčiniť nehody?

Cvičenia
V krátkosti vysvetlite obsah kaţdého typu opatrenia uvedeného
niţšie, pouţitého pri kontrole rizika a spájaného s prácou v blízkosti
nadzemného elektrického vedenia:


Voľný priestor



Vylúčenie



Úpravy



Dodatky



Dohľad

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94
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Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o práci s elektrinou a
bezpečnostnými opatreniami, ktoré by sa mali podniknúť.
Rozumiete, prečo je práca s elektrinou taká nebezpečná a kedy sa
môţe vyskynúť.

Ďalšia literatúra
Big Four Construction Hazards: Electrical Hazards https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-1779208/electrical_english_r6.pdf
Managing electrical risks in the workplace https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectr
icalRisksWorkplace.pdf
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9. Bezpečnosť práce s elektrickým náradím

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na bezpečnosť počas prác s
elektrickým náradím. Popísali sme typické zranenia. Vysvetlili sme
základné bezpečnostné metódy, všeobecné návody, kontroly a
opravy.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
• aký druh rizika predstavuje elektrické náradie;
• základné bezpečnostné pravidlá;
• všeobecné inštrukcie pre bezpečnosť počas prác s elektrickým
náradím;
• dôleţitosť kontroly a opráv týchto nástrojov.
Elektrické

náradie

pouţívané

na

stavbách

predstavuje

nebezpečenstvo podobné, a kvôli svojej rýchlosti aj často väčšie, ako
to pri ručných nástrojoch. Typickými zraneniami sú porezania,
popáleniny, preťaţenie a výrony. Všetko to sú zranenia spôsobené
okamţitým úrazom a sú identifikovateľné hneď pri jeho vzniku.
Proti chronickým zraneniam je tieţ potrebné sa brániť. Patria tu
muskuloskeletárne ochorenia ako napríklad syndróm karpálneho
tunelu alebo Raynaudov syndróm- choroba bielych prstov. Tieto
ochorenia môţu vzniknúť nebadane a ich prevencia môţe zahŕňať
znalosť o rôznych opatreniach, ako im predísť, vrátane výberu
vhodného nástroja, pracovného rozvrhu a pracovných techník. Typy
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zranení, ku ktorým dochádza v dôsledku práce s elektrickým
náradím môţu zahŕňať obzvlášť:


veľké šoky, ktoré môţu spôsobiť smrť;



popáleniny spôsobené elektrinou;

 menšie šoky, ktoré môţu viesť ku zraneniu zo samotného
náradia alebo v dôsledku pádu z rebríka či plošiny;


poranenia očí z odskakujúcich štiepkov a odrezkov;



rezné a punkčné rany.

A. Základná bezpečnosť:
 Vţdy noste ochranu očí- pri práci s elektrickým náradím
sú odsakakujúce častice a prach vţdy problémom.
 Noste ochranu uší kedykoľvek hrozí riziko vystavenia
nadmernému hluku- nadmerný hluk môţe spôsobiť poškodenie
sluchu a dlhodobé vystavenie hluku môţe výustiť do trvalého
poškodenia sluchu alebo môţe viesť dokonca k hluchote.
 Pred výmenou alebo nastavením príslušenstva ako sú
vŕtačky a píly vţdy odpojte napájanie prenosného elektrického
náradia.
 Nikdy nepouţívajte elektrické
odstránený alebo nesprávne nastavený kryt.

náradie,

ktoré

má

 Elektrické náradie by sa nemalo nechávať tam, kde je
šanca, ţe kábel alebo hadica môţu byť vytiahnuté, čo zapríčiní pád
nástroja.
 Káble a hadice, ktoré zostali na podlahe vo
frekventovaných priestoroch, môţu tieţ spôsobiť nebezpečenstvo
zakopnutia- šnúry alebo hadice, ktoré musia presahovať cez
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prístupové trasy alebo cesty, by mali byť zavesené nad zemou alebo
chránené drevenými doskami.
B. Všeobecné inštrukcie:
 Kedykoľvek je to moţné, vyberajte nástroje s veľkými
rúčkami vzhľadom k zvyšku nástroja, aby ste zredukovali
vibrovanie.


Vyberajte rúčky nástrojov, ktoré sú pokryté korkom,

gumou alebo plastom pripevneným k oceli, aby ste zredukovali
vibrovanie.
 Pouţívajte nástroje s dvoma rúčkami, aby ste zjednodušili
drţanie a manipuláciu.
 Vţdy sa riaďte pokynmi z pouţívateľského manuálu pred
tým, neţ prvýkrát pouţijete nástroj.
 Namiesto spúšťacieho tlačidla vyberte nástroje so
spúšťacím prúţkom - tým sa rozšíri sila na väčšiu plochu, čo zniţuje
únavu svalov.
 Uistite sa, ţe máte na bezpečné pouţitie nástroja
dostatočné osvetlenie.
 C. Kontrola a oprava:
 častá kontrola elektrického náradia je základom
predchádzania rizikám- kontrola takisto napomáha pri identifikácii
pracovných závad a vyhnutí sa moţným nákladným poruchám.
 Pravidelný harmonogram kontrôl- denne, týţdenne alebo
mesačne, v závislosti od poţiadaviek- pomôţu zabezpečiť, ţe všetky
elektrické náradia spĺňajú prevádzkové podmienky; chybné náradie
by sa malo z prevádzky odstrániť, označiť a buď sa opraviť alebo
vymeniť.
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 Pracovníci by mali byť vyškolení, aby kontrolovali
nástroje, ktoré pouţívajú a hlásiť ich vady supervizórovi- rozsah
kontroly a zodpovednosť za údrţbu alebo opravy musí byť
jednoznačne určená tak, aby nedošlo k nedorozumeniu.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. When planning working with electrical power tools why you
should be very careful?
2. What are basic safety rules for working with them?
3. What do you need read before working with electrical power
equipment?
4. How often do you need to have inspection of electrical power
equipment?

Cvičenia
Základné bezpečnostné pravidlá týkajúce sa
elektrickým náradím zahŕňajú (vyznačte všetko, čo platí):

práce

s

a) Pred výmenou príslušenstva vţdy odpojte napájanie
prenosného elektrického náradia
b) Noste ochranu očí len keď je to absolútne nevyhnutné
c) Nikdy nepracujte s elektrickým náradím, ktoré má
odstránený kryt
d) Vţdy noste ochranu uší, a to aj v prípadoch mierneho
vystavenia hluku
e) Elektrické náradie sa smie nechávať, ale iba krátko, na
miestach, kde je moţnosť, ţe hadice alebo šnúry budú vytiahnuté a
to zapríčiní pád nástroja.

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94
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Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o práci s elektrickým náradím
a bezpečnostnými opatreniami, ktoré by sa mali urobiť. Rozumiete,
prečo je práca s elektrinou taká nebezpečná a čo musíte urobiť, aby
ste predišli zraneniam.

Ďalšia literatúra
Construction Safety: Working With Hand & Power Tools https://www.constructconnect.com/blog/constructionsafety/construction-safety-working-hand-power-tools/
Safe maintenance of portable tools In construction https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/efacts/efact54
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10.Fyzikálne rizikové faktory v stavebníctve

Prehľad
Táto kapitola sa zameriava na niekoľko fyzikých zdravotných
rizík. Popísali sme päť najdôleţitejších rizík a vysvetlili sme
najbeţnejšie symptómy moţného poškodenia zdravia.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Akým fyzickým zdravotným rizikám môţu byť pracovníci
vystavení;
 Vysvetlili

sme

opatrenia

na

zredukovanie

poškodenia

zapríčineného hlukom a vibráciami;
 Ako môţe manuálna a opakovaná práca ovplyvniť zdravie
pracovníkov;
 Prečo byť opatrní počas práce na otvorených pracoviskách.
Stavební pracovníci sú vystavení fyzickým zdravotným
rizikám, ktoré spôsobuje hluk, vibrácie, manuálne zaobchádzanie,
vykonávanie opakovaných úloh a úlohy na otvorenom priestranstve.
Je potrebné si uvedomiť význam hlavných rizikových faktorov, ktoré
za nimi stoja. Niţšie sú uvedené niektoré kľúčové body spájané s
mnoţstvom spoločných faktorov:
Kto- kto je v ohrození? Kto pouţíva hlučné alebo vibrujúce
zariadenie? Dvíha niekto ťaţký náklad alebo vykonáva monotónnu
úlohu? Identifikoval zdravotný dohľad niekoho s uţ existujúcimi
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problémami, ktoré by sa mohli zhoršiť? Je tam ešte niekto, koho by
mohol ovplyvniť hluk/ vibrácie?
Čo- aké úlohy vykonávajú stavební pracovníci? Niektoré
úlohy, ako zdvíhanie blokov alebo obrubníkov môţe predstavovať
špecifické riziká. Úroveň rizika bude takisto ovplyvnená tým, ako im
je často niekto vystavený a či je tam nejaká zmena počas dňa/
rôznych dní.
Kde- to, kde sa pracuje, môţe mať takisto vplyv. Malé a
uzavreté priestory zvyšujú úroveň hluku. Keď musí pracovník zaujať
zvláštnu polohu, môţe to zvýšiť silu potrebnú na aplikáciu a
kontrolu nástrojov. To môţe zvýšiť úrovne vibrácií, ktoré
prechádzajú do rúk a ramien uţívateľa. Podobne aj nepríjemné
polohy pri zdvíhaní alebo prenášaní predstavujú pre telo záťaţ.
A. Hluk
Mnoho stavebných prác, nástrojov a vybavenia môţe
spôsobovať vysokú úroveň hluku. Časté vystavenie sa týmto
úrovniam spôsobuje problémy so sluchom. Pracovníci sú viac
ohrození, ak pravidelne pouţívajú alebo pracujú v blízkosti
elektrického zariadenia ako zbíjačky, pokrovy a lisy, pieskovače,
brúsky, kotúčové frézy, kladivové vŕtačky, štiepacie kladivá, náradie
so zásobníkom, škrabáky a ihlové pištole. Ktokoľvek, kto pracuje v
blízkosti ťaţkých zariadení/ prístrojov je takisto v ohrození. Zvláštna
pozornosť by mala byť venovaná kaţdému, o kom sa vie, ţe má
sluchový problém (napríklad prostredníctvom zdravotného dohľadu).
Musia sa urobiť opatrenia na redukciu úrovne hluku na
stavenisku, ak pracovníci pouţívajú hlučné elektrické náradie alebo
prístroje viac ako pol hodiny kaţdý deň a/alebo sú vystavení hluku z
nepravidelných zdrojov, akými sú pneumatické zbíjačky alebo
zdroje výbuchov ako náradia so zásobníkom. Tieto hluky môţu byť
obzvlášť škodlivé, ak sa pridajú k ustavičnému hluku v pozadí.
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B. Vibrácie
Vystavenie sa vibráciám pri pouţívaní ručne ovládaných
nástrojov a strojov môţe viesť k trvalému poškodeniu rúk a ramien.
Nebezpečenstvo vibrácií môţe pochádzať z rôznych zdrojov, vrátane
ručného elektrického náradia (akými sú brúsky alebo zbíjačky) a
ručne vedeného zariadenia (ako podlahové píly riadené chodcom).
Zvláštna pozornosť by sa mala venovať kaţdému pracovníkovi, o
ktorom sa vie, ţe má problém spôsobený vibráciami alebo tým s uţ
existujúcimi zdravotnými problémami rúk a obehu.
Vibrácie sa prenášajú do rúk a ramien pri pouţívaní ručne
ovládaných nástrojov a strojov. Nadmerné vystavenie môţe
ovplyvniť nervy, cievy, svaly a kĺby rúk, zápästí a ramien a spôsobiť
Syndróm vibrácií ruky a ramena. Kvôli práci, ktorú vykonávajú a
vybaveniu, ktoré pouţívajú sú pracovníci na stavbe obzvlášť
ohrození. Tento syndróm môţe ovplyvniť ţivot ľudí do takej miery,
ţe si nevedia udrţať prácu a takisto ovplyvňuje ich sociálny a
rodinný ţivot. Majú problémy vykonávať jemné a manipulačné
práce a kaţdodenné úkony, ako zapínanie malých gombíkov na
oblečení sa pre nich takisto stáva problémom. Vonkajšia práca za
studeného počasia, čo je na stavenisku beţné, zvyšuje
pravdepodobnosť bolestivej reakcie. Keď trpíte týmto syndrómom,
môţe umývanie auta alebo dokonca sledovanie vonkajších športov
viesť k veľmi bolestivým atakom. Toto poškodenie rúk je z veľkej
časti nezvratné.
C. Ručná manipulácia
Pravidelné dvíhanie, nosenie alebo zaobchádzanie s materiálmi
a poloţkami môţe spôsobiť váţne zranenia. To by sa však nemalo
akceptovať ako nevyhnutná časť stavebnej práce. Stavební
pracovníci sú ohrození, pretoţe mnoho ich úloh si vyţaduje, aby:


Dvíhali náklady, často v nepríjemných pozíciách;
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budov.

Premiestňovali ťaţké materiály;
Nosili náklady cez drsný, nerovný povrch alebo v rámci

Tieto faktory môţu na tele spôsobiť nadmerné namáhanie a
napätie. To môţe spôsobiť okamţité poškodenie svalov a šliach ako
sú výrony a preťaţenie, ale môţe takisto viesť k dlhodobejším alebo
navracajúcim sa problémom. Tie sa beţne nazývajú
muskuloskeletárne poruchy (MSP). Termín muskuloskeletárne
poruchy zahŕňa akékoľvek zranenie, poškodenie alebo poruchu
kĺbov alebo iných tkanív v horných/ dolných končatinách alebo
chrbta. Kvalifikované stavebníctvo a stavebný priemysel sú
pracovné odvetvia s najvyššie odhadovaným výskytom zranení
chrbta a porúch horných končatín. Manipulácia je tieţ najčastejšie
hlásená príčina zranení v priemysle. Symptómy zahŕňajú bolesť,
nepohodlie, znecitlivenie, mravčenie a opúchanie. Pracovníci trpiaci
MSP môţu mať obmedzenú kapacitu vykonávať úlohy, ako aj trpieť
navracajúcou sa alebo dlhodobou bolesťou alebo nepohodlím.
D. Opakovaná (monotónna) práca
Často môţu opakované úlohy (ako omietanie alebo viazanie
výstuţe) spôsobiť zranenie v oblasti horných končatín tela.
Pracovníci, pre ktorých sú tieto úlohy nové, môţu potrebovať viac
času, aby nadobudli potrebné zručnosti/ prispôsobili sa tempu práce.
Kvalifikované stavebníctvo a stavebný priemysel sú pracovné
odvetvia s najvyššie odhadovaným výskytom zranení chrbta a
porúch horných končatín. Je to zapríčinené tým, ţe niektorí
pracovníci vykonávajú úlohy, ktoré sa veľmi opakujú a to často v
nepríjemných polohách. Poruchy horných končatín (PHK) zasahujú
ruky od prstov k ramenám a krku. Často sa nazývajú opakované
zranenia z preťaţenia. Symptómy zahŕňajú:
•

bolesť
Strana | 69

Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre stavebníctvo

•

mravčenie

•

znecitlivenie

•

opúchanie

Je dôleţité nahlásiť tieto symptómy hneď, ako sa vyskytnú,
aby sa mohli liečiť/ vhodne zvládať. Kontroly sa môţu takisto
vylepšiť, aby sa zníţila pravdepodobnosť návratu problému, uţ keď
sa pracovníci vyliečili.
E. Práca na otvorenom priestranstve
Práca na otvorenom priestranstve, o to viac počas horúcich
období, môţe určiť objem tepla, ktoré telo eliminuje zvýšením
potenia a tepovej frekvencie. Čím je vyšší objem tepla, tým častejšie
sa to stáva. Môţe to spôsobiť skutočné ochorenia ako infarkt alebo
stratu vedomia z tepla.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1.Aké sú niektoré kľúčové body spájané s mnoţstvom beţných
fyzických faktorov?
2.Kedy potrebujete urobiť opatrenia na zredukovanie úrovne hluku?
3.Aké to sú opakované zranenia z preťaţenia?
4.Kde je teplejšie, ak pracujete na otvorenom priestranstve/ na
vyšších alebo niţších miestach?

Cvičenia
Prosím uveďte príslušný rizikový faktor, ktorý sa vzťahuje na kaţdé
z nasledujúcich tvrdení:
a) Pracovníci, pre ktorých sú určité úlohy nové, môţu potrebovať
viac času, aby získali potrebné zručnosti/ prispôsobili sa tempu
práce, kým …………………… môţe spôsobiť zranenia v oblasti
horných končatín tela.
b) Nadmerné vystavenie …………………… môţe ovplyvniť nervy,
cievy, svaly a kĺby ruky, zápästia a ramena.
c) ……………………, obzvlášť počas horúcich obbdobí, môţe
určiť objem tepla, ktoré telo eliminuje zvýšením potenia a tepovej
frekvencie.
d) Ktokoľvek, kto pracuje v blízkosti ťaţkých strojov/ zariadení, je
vo váţnom ohrození kvôli vysokej úrovni……………………
e) ……………………môţe spôsobiť okamţité poškodednie svalov
a šliach, akými sú výrony a preťaţenie, ale môţe takisto viesť k
dlhotrvajúcim alebo navracajúcim sa problémom.
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Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa naučili o fyzických faktoroch a
bezpečnostých opatreniach, ktoré by sa mali vziať do úvahy pri práci
na stavenisku. Viete vymenovať najdôleţitejšie z nich a vysvetliť
niektoré zo symptómov fyzického poškodenia.

Ďalšia literatúra
A Literature Review of Ergonomics Risk Factors in Construction
Industry –
https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a3795e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e52715041
0240c53
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11.Núdzové situácie v stavebníctve

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na prípravu na núdzové situácie v
práci na stavenisku. Vysvetlili sme plánovací proces. Popisujeme
niekoľko najdôleţitejších problémov vo vzťahu k zvládaniu
núdzových situácií.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Ako zostaviť dobrý núdzový plán;
 Aké sú povinnosti zamestnávateľa;
 Ako a kde mať výbavu prvej pomoci;
 Čo dodať k výbave prvej pomoci.
Legislatíva BOZP zvyčajne vyţaduje, aby staviteľ zostavil pre
kaţdé stavenisko Procedúry núdzovej odozvy. Príprava na núdzové
situácie pomáha minimalizovať ľudské utrpenie a ekonomické straty,
ktoré môţu byť výsledkom núdzových situácií. Malo by byť zrejmé,
ţe veľkosť a zloţitosť stavebných prác, ako aj ich prístup a
umiestnenie, majú vplyv na stupeň plánovania potrebného pre
núdzové situácie. Preto sa veľmi odporúča, aby člen personálu na
stavenisku pomáhal pri vytváraní plánu odozvy na núdzové situácie.
Plánovanie začína pred začatím prác na stavenisku. Dobrý
plán núdzovej odpovede môţe byť všeobecný a s menšími zmenami
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sa dá ľahko prispôsobiť a zaviesť na špecifické pracoviská. Jeho
vytvorenie by malo zahŕňať nasledujúce hľadiská:
a) identifikácia nebezpečenstva/ zhodnotenie;
b) núdzové zdroje;
c) komunikačné systémy;
d) správa plánu;
e) procedúry núdzovej odpovede;
f) oznámenie postupu;
g) hlásenie a procedúry na spracovanie post- traumatického stresu.
Medzi núdzovým telefonátom a príchodom záchrannej sluţby
a sanitky tvorí pre zotavenie obete nehody na stavenisku kľúčový
rozdiel okamţitá dostupnosť cvičeného zamestnanca, ktorý je na
mieste so správnym vybavením a prostriedkami prvej pomoci. V
Postupoch núdzovej odpovede sú nasledujúce po sebe idúce kroky
základné a nevyhnutné:
• zachovať pokoj a zhodnotiť situáciu;
• ujať sa velenia a poskytnúť ochranu;
• pomôcť a zvládať;
• udrţať kontakt a viesť záchranné sluţby.
A. Povinnosti zamestnávateľa
Osoba, ktorá má platný certifikát na výcvik prvej pomoci musí
byť dostupná poskytnúť pomoc zranenému zamestnancovi, ak nie je
v blízkej vzdialenosti k pracovisku k dispozícii doktor, klinika alebo
nemocnica. V prípade váţnych zranení sa za “blízku vzdialenosť”
zvyčajne povaţujú tri alebo štyri minúty od pracoviska. “Váţne
zranenia” sa interpretujú ako tie, ktoré môţu skončiť trvalým
poškodením alebo smrťou, pokiaľ sa nespokytne pomoc v priebehu
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niekoľkých minút. Pokiaľ v tejto dobe nie sú k dispozícii núdzové
zariadenia a / alebo vyškolení respondenti z miestnych záchranných
sluţieb, zamestnávateľ musí mať vţdy k dispozícii dostatok
vyškolených respondentov, ktorí budú vţdy dosiahnuteľní pre kaţdé
pracovisko počas celej pracovnej doby.
Zamestnávateľ musí na kontaktovanie pohotovostných
respondentov s vhodným dopravným vybavením poskytnúť
komunikačný systém. Jeho povinnosťou je takisto zavesiť núdzové
telefónne čísla tak, aby boli veľmi viditeľné, a to v prípade, ţe sa
pracovisko nachádza v mieste, kde záchranné suţby nie sú dostupné.
B. Prostriedky prvej pomoci
Prostriedky prvej pomoci musia byť ľahko dostupné,
uskladnené v poţadovanej nádobe odolnej voči vplyvom počasia s
jednotlivými zapečatenými baleniami pre kaţdú poloţku. Súprava
prvej pomoci, ktorá sa nachádza na pracovisku, sa musí kaţdý
týţdeň kontrolovať, aby sa zabezpečilo, ţe poloţky, ktoré boli
pouţité alebo vypršala ich expirácia, sa vymenia. Často je najlepšie,
aby vyškolení respondenti preniesli a prevzali zodpovednosť za
obnovu vlastných prenosných súprav prvej pomoci. Kovové súpravy
sa odporúčajú tam, kde je moţnosť poškodenia súpravy oprávnená.
C. Za minimom
Dôrazne sa odporúča, aby programy a súpravy prvej pomoci
pre staveniská presahovali minimálne poţiadavky, najmä ak
prebieha viacero prác na jednom mieste, sú to veľké pracoviská
alebo meniace sa podmienky. Okrem toho, pre veľké staveniská sa
odporúča, aby sa v skrinke na centrálnom mieste, akým je napríklad
stavebný príves na pracovisku, uskladnil materiál na poskytnutie
prvej pomoci.
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Aby pomohli poskytnúť správnu kombináciu výcviku,
materiálov a vybavenia prvej pomoci, zamestnávatelia by mali:
• Pouţiť príslušné normy a predpisy o BOZP špecifikované
príslušnými predpismi;
• Konzultovať s miestnymi poţiarnikmi/ záchranármi;
• Konzultovať s doktormi na miestnej pohotovosti a
klinikách.
Posúdenie nebezpečenstva a rizík, ktoré sa vykonáva v
pravidelných intervaloch, pomôţe identifikovať a aktualizovať
špecifické potreby kaţdého pracoviska. Pomáha zamestnávateľom
určiť, ktoré "primerane očakávané" zásoby by sa mali sprístupniť
ako projekt a zmeny enviromentálnych podmienok. Okrem základnej
súpravy prvej pomoci sú beţnými príkladmi zariadení prvej pomoci
a zásob pre staveniská:
Sady krvných patogénov:
Sady krvných patogénov by mali byť k dispozícii
respondentom, u ktorých sa očakáva, ţe budú vystavení veľkému
krvácaniu spôsobenému mnohými druhmi nehôd alebo inými
potenciálne infekčnými materiálmi pri poskytovaní prvej pomoci.
Tieto súpravy by mali byť v súlade s platnými predpismi o krvných
patogénoch a mali by obsahovať osobné ochranné prostriedky
(rukavice, plášte, štíty na tvár, masky a ochranu očí), ako aj
prostriedky na likvidáciu, ktoré je moţné pouţiť počas ošetrenia a
upratovania.
Očné a sprchové stanice:
Tam, kde oči alebo telo zamestnancov môţe byť vystavené
hrdzavým materiálom alebo chemikáliám, musí zamestnávateľ
poskynúť vhodné zariadenia na rýchle namočenie alebo vypláchnutie
očí a tela. Niektoré predpisy môţu určovať pre prenosné stanice
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rýchlosť toku (napríklad pri 0,4 gpm) a trvanie toku (napríklad 15
minút). Prenosné fľaše na očný výplach sa môţu pouţívať len pri
rýchlom ošetrení menej závaţného podráţdenia očí a pokoţky.
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR):
KPR výcvik sa pre staveniská odporúča. Zariadenie KPR s
automatickým externým defibrilátorom, ako aj mikro štíty/ filtračné
štíty a kyslík môţu byť pre záchranu ţivota rozhodujúce.
Výbava na popáleniny:
Univerzálna výbava pre multiúčelové špeciálne súpravy, ako
sú súpravy na popáleniny vzniknuté pri zváraní, zahŕňajú noţnice,
lekárske rukavice a gélové náplasti, ktoré pomáhajú stiahnuť teplo z
popálenia. Ostatná výbava môţe obsahovať gélom nasiaknuté
masky, suché obväzy na ochranu spálenej pokoţky pred nečistotami,
protipoţiarne prikrývky na uhasenie plameňov alebo tlejúcich
materiálov a gély a spreje na zmiernenie bolesti pri malých
popáleninách a ochranu pred infekciami.
Medikamenty
Poskytovanie voľne predajných liekov chorým zamestnancom
môţe zlepšiť a udrţať produktivitu, pomôcť zvýšiť morálku a
výkonnosť a zníţiť počet nehôd a absencií. Zatiaľ čo zamestnávateľ
môţe sprístupniť voľne predajné lieky po kusoch v balení, ktoré
zodpovedá poţiadavkám označenia, zamestnanec, ktorý ich ţiada,
preberá celkové riziko a zodpovednosť za ich spotrebu.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Je potrebné mať na kaţdom stavenisku Procedúry núdzovej
odpovede?
2. Potrebujete odkomunikovať núdzový postup aj s pracovníkmi?
3. Je kardiopulmonálna resuscitácia na stavenisku povinná?

Cvičenia
Usporiadajte kroky pri akejkoľvek Procedúre núdzovej
odpovede na stavenisku v správnom poradí:
a)

Pomáhať a riadiť

b) Udrţiavať kontakt a usmerňovať pohotovostné sluţby
c)

Prevziať velenie a poskytnúť ochranu

d) Zostať pokojný a posúdiť situáciu

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa naučili, ako byť pripravení na núdzové
situácie, ktoré sa môţu na stavenisku vyskytnúť. Viete vymenovať
zoznam najdôleţitejších núdzových nástrojov a zariadení. Rozumiete
Procedúram pohotovostnej odpovede.
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Ďalšia literatúra
How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations https://www.osha.gov/Publications/osha3088.pdf
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12.Pracovné nehody

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na pracovné nehody počas prác na
stavenisku. Popísali sme najčastejšie nehody a vysvetlili sme
základné pravidlá ich prevencie.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Aké pracovné nehody sú na stavenisku najbeţnejšie;
 Ako zredukovať ich výskyt.
V Európe

je

stavebníctvo

odvetvie najviac ohrozené

nehodami.V celosvetovom merítku je trikrát pravdepodobnejšie, ţe
bude stavebný pracovník zabitý a dvakrát pravdepodobnejšie, ţe sa
v práci zraní, ako v inom povolaní. Náklady na tieto nehody sú
obrovské pre jednotlivca, zamestnávateľa a spoločnosť.
Hlavné riziká predstavujú práce vo výškach, výkopové práce a
presúvanie nákladu. Priority sa musia klásť na opatrenia, ktoré
eliminujú alebo redukujú riziko pri zdroji a poskytujú kolektívnu
ochranu. Individuálna ochrana, akou je ochranné vybavenie, sa
pouţíva tam, kde sa riziko uţ ďalej nedá zredukovať inými
prostriedkami. Prebiehajúce monitorovanie a pravidelné kontroly sú
potrebné ako dodatok k celkovému zhodnocovaniu rizika.
A. Práce vo výškach
V stavebníctve sú pády z výšok najbeţnejšou príčinou zranení
a úmrtí. Príčiny zahŕňajú: prácu na lešení alebo plošine bez
Strana | 80

Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre stavebníctvo

ochranného zábradlia alebo bez správne pripevneného
bezpečnostného postroja; krehké strechy; rebríky, ktoré sú zle
udrţiavané, umiestnené a zabezpečené. Celý stavebný proces by mal
byť naplánovaný tak, aby sa zminimalizovalo riziko pádu. Vo fáze
návrhu projektu sa dá naplánovať ochrana pred pádom. Riziko sa dá
zredukovať pridaním účelného zábradlia alebo nakoniec, ak je riziko
stále aktuálne, poskytnutím bezpečnostných postrojov.
B. Práca vo výkopoch
Pred začatím akejkoľvek výkopovej práce je potrebné vziať do
úvahy všetky moţné riziká- vrátane kolapsu výkopu, pádu ľudí a
vozidiel do výkopov a podkopania blízkych štruktúr. Potom nastavte
vhodné opatrenia. Umiestnite a označte všetky podzemné zariadenia
a urobte opatrenia, aby ste sa im vyhli; zabezpečte, ţe aby boli
zásoby na podporu výkopu na pracovisku z vhodného materiálu;
zabezpečte, aby ste mali bezpečnú metódu na vkladanie a
odstraňovanie podporného materiálu. Rozhodnite sa, aké
manipulácie s materiálom budú potrebné a pripravte vhodné
vybavenie. Zabezpečte, ţe bude vybavenie doručené načas a ţe na
neho bude stavenisko pripravené.
Sú potrebné denné kontroly, aby sa zabezpečilo, ţe potrebné
opatrenia ostanú v prevádzke: Je tam bezpečný vstup a výstup z
výkopu? Sú tam bariéry na prevenciu pred pádom ľudí do výkopu?
Je materiál, zemina a vybavenie v bezpečnej vzdialenosti od okraja?
C. Presúvanie nákladu
Plánujte čo najmenší a čo najbezpečnejší presun materiálu.
Zabezpečte, ţe je vybavenie pripravené a spravujú ho vyškolení a
skúsení pracovníci. Nechajte vybavenie pravidelne kontrolovať,
testovať a vyšetrovať kompetentnou osobou. Podieľajte sa na
prácach na pracovisku- napríklad nenechajte tých, ktorí dvíhajú
materiál, aby ohrozovali iných a naopak. Tam, kde sa nedá vyhnúť
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manuálnemu zaobchádzaniu, organizujte úlohy tak, aby ste čo
najviac zmenšili fyzickú vzdialenosť potrebnú na presun. Škoľte
pracovníkov, aby sa vyhýbali riziku a pouţívali vhodné techniky.
Všetky mobilné ţeriavy by mali riadiť kompetené osoby.
Vodič by mal mať dobrý rozhľad a ţeriav by mal byť na prízemí a v
bezpečnej vzdialenosti od výkopov a elektrického vedenia.
D. Všeobecné "upratovanie" a bezpečný prístup
Všeobecná organizácia pracoviska a poriadok sú dôleţité.
Napríklad, zabezpečte, ţe: je tam bezpečný prístup (cesty, chodníky,
rebríky, lešenia a podobne) do a zo všetkých miest práce, bez
prekáţok; materiály sú bezpečne uskladnené; diery sú oplotené alebo
zakryté a jasne označené; ţe sú tam správne opatrenia na zbieranie a
odstraňovanie odpadových materiálov; je tam dostatočné osvetlenie.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Patrí presúvanie nákladu k pracovným rizikám?
2. Potrebujete sa zamerať aj na veľkú distribúciu?

Cvičenia
Ktorá je najbeţnejšia príčina zranení a úmrtí v stavebnom
priemysle?
a)

Vystavenie vibráciám

b) Pády z výšok
c)

Opakovaná práca

d) Zrútenie výkopu
e)

Prepad cez ťaţko naloţený ţeriav

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa dozvedeli o najbeţnejších nehodách na
stavenisku. Viete vymenovať tie najdôleţitejšie. Rozumiete úlohe
všeobecného “upratovania” a bezpečného prístupu v oblasti
prevencie zranení.
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Ďalšia literatúra
What Is The Most Common Accident In Construction? https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-the-mostcommon-accident-in-construction/
Construction Site Injuries statistics https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-siteinjuries/florida-construction-site-injuries/
Occupational health risk management in construction http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-ohguidance.pdf
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13.Choroby z povolania v stavebníctve a spôsoby
ochrany

Prehľad
Táto kapitola je zameraná na choroby z povolania v
stavebníctve. Popísali sme najčastejšie choroby.

Ciele
V tejto kapitole sa naučíte:
 Čo sú to choroby z povolania;
 Aké sú najbeţnejšie choroby z povolania stavebných
pracovníkov.
Choroby z povolania popísané niţšie sa vzťahujú k piatim
vedúcim kategóriám ochorení v stavebnom priemysle. Hoci v
porovnaní s ostatnými odvetviami má stavebníctvo relatívne nízke
úrovne uvádzaného stresu, stále je to pre toto odvetvie aktuálna
téma záujmu.
A. SYNDRÓM VIBRÁCIE RUKY- RAMENA
Vibrácia ruky- ramena je vibrácia prenášaná z pracovných
úkonov do rúk a ramien pracovnikov. Môţe byť spôsobená prácou s
ručným elektrickým náradím (ako sú zbíjačky), ručne vedeným
zariadením (ako lisy), alebo drţaním materiálov, ktoré sú spracované
strojmi (ako sú stojanové brúsky).
Pravidelné a časté vystavovanie sa vibráciám ruky- ramena
môţe viesť ku kombinácii neurologických, vaskulárnych a
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muskuloskeletárnych symptómov (spoločne nazývaných syndróm
vibrácie ruky- ramena), čo sa najčastejšie stáva, keď je kontakt s
vibrujúcim zariadením alebo takýto pracovný proces pravidelnou
súčasťou práce. Občasné vystavenie nepredstavuje zdravotné riziko.
Identifikácia znakov a symptómov v skorých štádiách je kľúčová pri
prevencii závaţných a dlhotrvajúcich zdravotných dôsledkov.
Efektívna údrţba môţe predstavovať obrovský rozdiel v
úrovniach vibrácií. Voľné alebo opotrebované časti nástrojov a
zariadení vytvárajú extra vibrácie. Tupé, poškodené alebo
neefektívne nástroje majú väčšie vibrácie a takisto predlţujú úlohy,
zvyšujúc tým úroveň vystavenia. Iné spôsoby ochrany zahŕňajú:
 Monitorovanie vystaveniu- neexistujú právne poţiadavky
na kontinuálne monitorovanie a zaznamenávanie vystavenia
vibráciám. Obdobie monitorovania môţe pomôcť porozumieť, kedy
a ako dlho pouţívaju pracovníci určité nástroje a pomôcť s
hodnotením rizika.
 Zdravotný dohľad- vhodný zdravotný dohľad je potrebný
v prípade, ţe sa pracovníci nachádzajú nad hladinou Akčnej hodnoty
vystavenia alebo sa u nich predpokladá, ţe sú v ohrození z
akéhokoľvek iného dôvodu. Ak sa zistí problém, je potrebné:
posúdiť efektivitu aktuálnych kontroliek vibrácií a zlepšiť ich tam,
kde je to vhodné; podniknúť kroky na zabránenie ďalšiemu
poškodeniu dotknutej osoby.
 B. STRATA SLUCHU ZAPRÍČINENÁ HLUKOM
Hluk nie je len nepríjemnosť; môţe váţne poškodiť sluch
stavebných pracovníkov. Niektorí ľudia môţu trpieť pocitom
zvonenia v ušiach (tinnitus), ktorý sa môţe stať trvalým. Strata
sluchu je trvalá. Neexistuje na to liek. Sluchové pomôcky nemôţu
plne vykompenzovať stratu sluchu. Poškodenie sluchu môţe mať
váţny vplyv na kvalitu ţivota človeka. Ovplyvňuje schopnosť
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komunikovať, obzvlášť v prípadoch, keď je v pozadí hluk. Takýto
hluk v pozadí je beţný v mnohých pracovných a sociálnych
situáciách. Dôsledky môţu viesť k pocitom izolácie. Takisto zvyšuje
šancu, ţe sa človek stane súčasťou nehody, pretoţe ovplyvňuje jeho
schopnosť počuť, čo sa deje v okolitom prostredí.
Aby sme predišli nechceným vplyvom na sluch, mali by sme
zváţiť tam, kde to je moţné, elimináciu alebo redukciu mnoţstva
hluku na stavenisku prostredníctvom:
• eliminácie nepotrebných hlučných úloh v štádiu návrhu;
• pouţitia alternatívnych procesov, ktoré neprodukujú toľko
hluku (napríklad štiepačku kameňa namiesto skracovacej píly);
• trhania alebo drvenia namiesto pneumatického vŕtania;
• vyvrtávania namiesto pouţívania baranidla;
• obmedzenia cúvania voidiel na pracovisku (cúvacie alarmy
prispievajú k celkovému hluku na pracovisku);
• izolácie pracovníkov od hlučných úloh zavretím dverí a okien
kabín vozidiel alebo pouţívaním diaľkovo ovládaných zariadení;
• vypnutia zariadení, akými sú vozidlá, keď nie sú potrebné/
nepouţívajú sa.
C. OCHORENIA KOŢE
Ochorenie koţe vzniknuté pri práci sa môţe definovať ako
ochorenie, pri ktorom vystavenie pracoviska fyzikálnemu,
chemickému alebo biologickému faktoru alebo mechanickej sile
bolo príčinou alebo zohrávalo významnú úlohu pri rozvoji choroby.
Dermatitída v súvislosti s prácou (niekedy nazývaná ekzém)
predstavuje 80% ochorení koţe, ktoré vznikli pri práci a vzniká, keď
človek príde do styku s nebezpečnými faktormi.
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Dráţdivá dermatitída je spôsobená neinfekčným činidlom,
fyzikálnym alebo chemickým, schopným spôsobiť poškodenie
buniek, ak sa na pokoţku aplikuje dostatočne dlho a v dostatočnej
koncentrácii. Jemné častice cementu, často zmiešané s pieskom
alebo inými agregátmi na výrobu malty alebo betónu, môţu pokoţku
obrusovať a spôsobiť podráţdenie vedúce k dermatitíde. Dermatitída
obvykle vymizne, ak je liečená. Ak však vystavenie trvá dlhšie, stav
sa zhorší a jedinec je potom náchylnejší na alergickú dermatitídu.
Alergická dermatitída (u náchylných jedincov) je spôsobená
počiatočným kontaktom s koţným senzibilizátorom (ako sú
epoxidové ţivice a ich tvrdidlá, akrylové ţivice, formaldehyd a tvrdé
drevo), čo vyvoláva reťazec imunologických javov vedúcich k
senzibilizácii. Ďalší kontakt s týmto konkrétnym senzibilizátorom
môţe potom spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu.
Pre zamestnancov, ktorí môţu byť vystavení účinkom
akéhokoľvek činidla, o ktorom je známe, ţe spôsobuje poškodenie
koţe, by mali byť opatrenia na identifikáciu prípadov porúch koţe na
pracovisku. Normy o BOZP vyţadujú, aby zamestnávatelia
poskytovali zamestnancom informácie o preventívnych opatreniach,
ktoré by mali byť prijaté, vrátane charakteristických znakov a
symptómov porúch koţe na pracovisku.
D. RESPIRAČNÉ OCHORENIA
Ochorenia dýchacích ciest stavebných pracovníkov môţu
zahŕňať pneumokoniózu spôsobenú oxidom kremičitým (silikóza)
alebo vystavenie účinkom azbestu, astmu a iné alergické reakcie
(napríklad kvôli izokyanátovým farbám alebo expozíciám ţivice).
Fajčenie môţe prispieť k poškodeniu dýchacích ciest a riziku vzniku
týchto ochorení.
Astma vzniknutá v podmienkach práce
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Astma vzniknutá v podmienkach práce je závaţný zdravotný
problém s vaţnými dôsledkami tak pre postihnutých jedincov, ako aj
pre ich zamestnávateľov. Pre postihnutého jednotlivca dlhotrvajúce
vystavenie príčinnému činiteľu obvykle vedie k zhoršeniu astmy a
riziku závaţných (alebo zriedkavo fatálnych) astmatických
záchvatov. Dokonca aj vtedy, keď vystavenie skončí, závaţnejšie
postihnutým osobám môţe stále zostať astma a chronické
postihnutie.
Vystavenie dýchateľnému kryštalickému kremeňu
Vystavenie dýchateľnému kryštalickému kremeňu na
stavenisku môţe nastať pri odstraňovaní betónu, demoličných
prácach, tunelových konštrukciách, rezaní betónu alebo ţuly, vŕtaní,
pieskovaní a brúsení. Ľudia v blízkosti takýchto prác môţu byť tieţ
vystavení tomuto riziku.
Azbest
Ak sú pracovníci vystavení hladinám azbestu vo vzduchu,
ktoré sú nad úrovňami špecifikovanými v príslušných nariadeniach
o BOZP, potom sa musia uplatniť zabezpečenia a za účelom
zdravotného dozoru sa musí vymenovať lekár.
E. MUSKULOSKELETÁRNE OCHORENIA
Muskuloskeletárne ochorenia (MSO) sú problémy postihujúce
svaly, šľachy, väzy, nervy alebo iné jemné tkanivá a kĺby a môţe
spôsobiť bolesť dolného chrbta, zranenia kĺbov a opakované
zranenia z preťaţenia rôzneho charakteru. Zraniť sa človek môţe pri
akejkoľvek aktivite, ktorá zahŕňa pohyb tela ako je napríklad
zdvíhanie ťaţkých predmetov.
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Otázky na seba- zhodnotenie
1. Prečo je azbest pre stavebných pracovníkov taký nebezpečný?
2. Ako predísť nechcenému vplyvu hluku na sluch?
3. Ako môţe zdvíhanie ťaţkých predmetov negatívne ovplyvniť
zdravie pracovníkov?

Cvičenia
Ktoré z nasledujúcich sa nespája s respiračnými ochoreniami?
a)

Astma vzniknutá pri práci

b) Vystavenie dýchateľnému kryštalickému kremeňu
c)

Alergická kontaktná dermatitída

d) Azbest

Správnu odpoveď môţete nájsť na strane 94

Zhrnutie
V tejto kapitole ste sa naučili o najbeţnejších pracovných
ochoreniach pracovníkov na stavbe. Viete vymenovať tie
najdôleţitejšie. Rozumiete dôleţitosti sebauvedomenia v oblasti
prevencie zranení počas prác na stavenisku.
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2050.pdf
Linking Diseases and Job Tasks - http://www.hazmap.com/jobtasks.htm
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15.Odpoveďový Hárok
Kapitola 1

Otvorená odpoveď

Kapitola 2

Nesprávne

Kapitola 3

Otvorená odpoveď

Kapitola 4

Všetky odpovede sú správne

Kapitola 5

Otvorená odpoveď
1. Lešenie
2. Výška

Kapitola 6

3. Povrch
4. Kolektívne ochranné vybavenie
5. Nehody
6. Pády

Kapitola 7

Otvorená odpoveď

Kapitola 8

Otvorená odpoveď

Kapitola 9

A, C
A: opakovaná práca
B: vibrácie

Kapitola 10

C: práca na otvorenom priestranstve
D: hluk
E: ručná manipulácia

Kapitola 11

D, C, A, B

Kapitola 12

B

Kapitola 13

C
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16.Modul Noviniek V Stavebnom Sektore
Váţení zamestnanci sektoru; nástroje, materiály, metódy a technológie
pouţívané v sektore stavebníctva vykazujú rýchle zmeny. Na nasledujúcich
linkoch nájdete stránky, kde môţete sledovať vývoj stavebného sektoru v
Európe. Klikutím na tieto linky môţete sledovať vývoj v stavebníctve,
pracovné nehody, ktoré sa stali, opatrenia, ktoré boli následne vykonané a
aktualizovať svoje znalosti.

International Commission on Occupational Healthand Safety
http://www.icohweb.org/site/news.asp
Zdravie a bezpečnosť pri práci online
www.ohsonline.com
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092
&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles
Zdravé pracoviská - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci
https://healthy-workplaces.eu/en/news
Európska sieť vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci
http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/_lkm-9/i.html
Európska sieť na podporu zdravia na pracovisku
http://www.enwhp.org/news-events.html
Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia - Írsko
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http://www.hsa.ie/eng/News_Events_Media/News/
: /thehsa
RSS: https://goo.gl/uzwHqy
Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti- VB
http://www.hse.gov.uk/news/index.htm
: /H_S_E
Encyklopédia MOP (Medzinárodná organizácia práce) o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci
http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews
Medzinárodná pracovná organizácia
http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Novinky:https://osha.europa.eu/en/oshnews
Udalosti:https://osha.europa.eu/en/oshevents
: /eu_osha
http://www.euro.who.int/en
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/occupational-health
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17.Svetový modul v oblasti stavebného sektora
Váţení študenti ; na svete a v Turecku je mnoho vzdelávacích hier z
oblasti stavebného sektoru, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím pri práci.
Niektoré z nich sú uvedené niţšie. Ich hraním môţete zlepšiť svoje
vedomosti a zručnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.
https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
Keď kliknete na vyššie uvedený link, môţete vstúpiť na stránky
Pracovného oddelenia Spojených štátov. Na tejto stránke sa môţete dostať k
mnohým zdrojom o zdraví a bezpečnosti pri práci. Jedným z nich je hra s
názvom “Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení”. Ak chcete,
môţete hrať hru, ktorej jazykom je angličtina on-line alebo si ju môţete
stiahnuť a hrať vo vašom počítači. Ak kliknete na otvoriť hru, najprv na vás
vyskočí obrazovka s výberom. Po tom, ako urobíte vhodné nastavenia
ohľadom vašej obrazovky, stlačte tlačidlo “Play”.

Obrázok 1: Obrazovka Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení
V hre sa vám zobrazia štyri rôzne scenáre a od vás sa poţaduje, aby
ste si jeden vybrali. Sú to Bezpečnosť pri práci a Vzdelávanie v oblasti
bezpečnostného vizuálneho auditu, Produkcia, Konštrukcia a Pohotovosť.
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Keď si vyberiete akékoľvek pracovné prostredie, vybavenie a materiál s ním
súvisiaci a nebezpečenstvá čakajúce na zamestnancov sa otvoria na
obrazovke.

Obrázok 2: Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení vo vzťahu k
stavebným prácam
To, čo sa od vás očakáva je, ţe v rámci hry určíte riziká a urobíte
nevyhnutné opatrenia. Keďţe sa pravidlá menia s kaţdým scenárom, je len
pre vaše dobro, ak budete pozorne čítať a určíte všetky riziká. Takisto
môţete schváliť niektoré scenáre ako zamestnávateľ alebo zamestnanec.
Kliknite, ak chcete hrať Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích
zariadení.
http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safetygames/
Stránka, ktorú môţete nájsť na vyššie uvedenom linku, obsahuje
mnoho vzdelávacích materiálov o zdraví a bezpečnosti pri práci. Medzi nimi
nájdete hry a zábavné testy, ktoré si môţete zahrať online. Keď vstúpite do
hry s názvom “PLAT IT SAFE” (Hraj to bezpečne), bude sa od vás
vyţadovať, aby ste si vybrali jednu zo štyroch moţností a vstúpili do nej. Sú
to: Cesta 1: Nebezpečenstvá pošmyknutia a zakopnutia, Cesta 2:
Ergonomika, Cesta 3: Riziká pádov, Cesta 4: Chodníky.
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Obrázok 3: Obrazovka hry “Play İt Safe” (Hraj to bezpečne)
Napríklad, ak si vyberiete Cestu 3: Riziká pádov, na obrazovke sa objaví
predpísaná nebezpečná situácia. To, čo sa od vás očakáva je, ţe určíte reálne
riziká v danom čase.

Obrázok 4: Obrazovka hry “Falling and Dangers at Construction” (Pády
a nebezpečenstvá na stavbe)
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http://www.pegneon.com/custom-games/
Na tejto stránke existujú dve skupiny hier; na zakázku vytvorené
inštitucionálne hry a pravé inštitucionálne hry. V pravých inštitucionálnych
hrách je hráč varovaný, povie sa mu, čo môţe počas poţiaru urobiť, ale v
skupine na zakázku vytvorených inštitucionálnych hier sú hry, ktoré
poukazujú na nebezpečenstvá, ktoré sa vyskytujú v pracovnom prostredí.
Jazyk hier je angličtina.

Obrázok 5: Obrazovka Pegneon Games
http://www.play-it-safe.co.uk/games
Na tejto stránke je 8 hier o bezpečnosti a zdraví pri práci. Môţete si vybrať
ktorúkoľvek sa vám páči a ktorej jazyk je angličtina a rozvíjať svoje
vedomosti v tejto oblasti.

Obrázok 6: Obrazovka Play İt Safe (Hraj to bezpečne) hier
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Kliknutím na video si môţete pozrieť video záznamy ku hre s názvom
Protipoţiarne aktivity.
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-wordgames-download
Na tejto stránke existuje 10 slovných hier z oblasti zdravia a
bezpečnosti pri práci, ktorých jazykom je angličtina, ale na to, aby ste si
mohli sťahovať hry, by ste mali byť registrovaný.

Obrázok 7: Obrazovka Word Plays (Slovné hry)
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
Na tejto stránke nájdete jednu z hier o zdraví a bezpečnosti pri práci, ktorá je
bez poplatkov. Keď chcete hrať túto hru s názvom “Expert na bezpečnosť pri
práci”, vidíte nebezpečnú situáciu v predpísanom pracovnom prostredí a od
vás sa očakáva, ţe sa vám podarí utiecť z nebezpečenstva s minimálnou
stratou.
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Obrázok 8: Hra s názvom “Expert na bezpečnosť pri práci”
https://safety.blr.com/fun-games/
Môţete nájsť veľa karikatúr, hádaniek a zábavných vecí týkajúcich sa
zdravia a bezpečnosti pri práci na stránke, ktorej adresa je uvedená vyššie.
Jediná vec, ktorú by ste mali urobiť, je byť členom stránky a stlačením
tlačidla "GO" vyberiete výrobky, ktoré si prajete.

Obrázok 9: Obrazovka SafetyFun Games (Zábavné bezpečnostné hry)

http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm#
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Po tom, ako vstúpite na stránku, uviíte na obrazovke túto správu:
“Kliknite, ak chcete hrať nasledujúce hry z oblasti pracovného zdravia a
bezpečnosti”. Na tejto stránke je 8 hier z oblasti pracovného zdravia a
bezpečnosti. Aby ste ich však mohli hrať, mali by ste mať aktivovaný
“adobe flash player”. Jazyk hier je angličtina. Hry na stránke sú nasledovné:

Obrázok 10: Obrazovka Faktografických kariet
Situačné karty (Faktografické karty): V tejto hre je 13 kariet. Na
kaţdej karte je otázka, ktorú môţete poloţiť kamarátovi a môţete hrať
spoločne navzájom. Okrem toho môţete na obrazovke kombinovať tlačidlá a
karty a eliminovať ich tak, ţe karty budú dopredu alebo dozadu.
Situačné karty + (Faktografické karty Plus): Od “Faktografických
kariet” sa odlišuje tým, ţe tu si môţete vybrať názvy predmetov. Ostatné
pravidlá hry sú rovnaké.
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Obrázok 11: Obrazovka hry Situačné karty + (Faktografické karty Plus)
Flash Cards (pomocné kartičky): Táto hra sa odlišuje od ostatných
kartových hier tým, ţe má odpoveď na otázku napísanú na zadnej strane
karty. Ak chcete, môţete sa pozrieť na zadnú stranu pomocou gombíka
“FlipCard” (“otočiť kartu”).

Obrázok 12: Obrazovka hry Flash Cards (Pomocné kartičky)
Strana | 106

Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre stavebníctvo

Vyber si písmeno: Ako môţete vidieť, v tejto hre je počet slov a
písmen, z ktorých pozostáva odpoveď na otázku, vyznačený čiarkami na
obrazovke. Ak hráč nepozná priamo odpoveď na otázku, on/ ona si môţe
vyberať písmenká z abecedy navrchu obrazovky, aţ kým nenájde odpoveď.
Samozrejme, ak si on/ona ţelá odkryť odpoveď, môţe tak urobiť
prostredníctvom gombíka “Show Answer” (Zobraziť odpoveď).

Obrázok 13: Obrazovka hry Vyber si písmeno
Vyplňovanie medzier: V tejto hre sa od vás vyţaduje, aby ste napísali
odpoveď na otázku, ktorá sa zobrazí na obrazovke do priestoru vytvoreného
uprostred. Ak je vaša odpoveď nesprávna, na spodnej časti obrazovky sa
otvorí nová sekcia, v ktorej je naznačené, z koľkých slov a písmen odpoveď
pozostáva. Môţete si skontrolovať, do akej miery ste zodpovedali otázku.
Navyše, pomocou tlačidiel na obrazovke môţete nájsť vodítko alebo si
pozrieť odpoveď.
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Obrázok 14: Obrazovka hry “Fill in the Blank” (Vyplňovanie medzier)
Párovanie: V tejto hre odpovedáte na otázku, ktorá sa zobrazí vo
veľkom okne tak, ţe si vyberiete jedno z 9 malých okienok pod tým veľkým.
Ak je vaša odpoveď správna, na obrazovke sa objaví zelený “OK” znak a vy
môţete prejsť na ďalšiu otázku.

Obrázok 15: Obrazovka hry “Matching” (Párovanie)
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Kríţovka: V tejto hre sú skupinky prázdnych políčok umiestnených
vertikálne a horizontálne. Kaţdá takáto skupinka patrí k odpovedi na jednu
z otázok zobrazených v dolnej časti obrazovky. Pri hraní tejto hry si musíte
vybrať skupinu políčok, na ktoré budete najprv odpovedať, potom urobiť
odhad prečítaním otázky alebo sa ubezpečiť, ţe sa odpoveď objaví výberom
písmena. Na obrazovke môţete vidieť počet vašich správnych alebo
nesprávnych odhadov.

Obrázok 16: Obrazovka “Crossword Puzzle” (Kríţovka)
Slovník: Slovník obsahuje vysvetlenie pojmov súvisiacich s
pracovným zdravím a bezpečnosťou. Je zameraná skôr na vedomosti neţ na
zábavu.
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Kliknutím na jedno z písmen nad obrazovkou môţete zobraziť pojem
začínajúci týmto písmenom a jeho význam a týmto spôsobom môţete
obnoviť svoje vedomosti. Ak chcete, môţete získať detailnejšie vedomosti
tak, ţe napíšete slová, o ktoré mate záujem, do google vyhľadávacieho
okienka pod obrazovkou.

Obrázok 17: Obrazovka hry “Glossary” (Slovník)
http://www.atksolutions.com/games/playwordsearch.php?id=3358
&username=beetlebugz&gridsize=14x14&large=600x450
Keď kliknete na vyššie uvedený link, otvorí sa vám hra o zdraví a
bezpečnosti pri práci. Zoznam slov sa nachádza v poli na pravej strane
obrazovky. Vo veľkom poli sa nachádza veľa nepodstatných slov spolu s
týmito slovami. Keď hráč uvidí slovo, ktoré hľadá, mal by ho označiť tak, ţe
podrţí ľavé tlačidlo myšky od prvého písmena slova aţ do konca a ubezpečí
sa, ţe hľadané slovo zaškrtol. Jazyk tejto hry je angličtina.
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Obrázok 18: Obrazovka hry “Finding Out Word”(Hľadanie slova)
http://www.bordereta.com/Quizes/Beta-Health&Safety_General.htm
Na tejto stránke je 20 otázok, ktoré otestujú vaše vedomosti z oblasti
zdravia a bezpečnosti pri práci. Na ich zodpovedanie máte 8 minút.
Obdrţanie spätnej väzby vašich správnych a nesprávnych odpovedí vám
pomôţe sa rozvíjať.

Obrázok 19: Obrazovka Test Yourself (Otestujte sa)
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18.Slovník terminológie rizík o ochrane zdravia pri práci a
bezpečnosti pre stavebný sektor
CHOROBA: Porucha štruktúry alebo funkcie u človeka, ktorá nie je len
priamym dôsledkom fyzického zranenia, ale aj nepriaznivých
enviromentálnych faktorov.
CHRONICKÝ ÚČINOK: Zmena, ktorá sa vyskytuje v tele počas relatívne
dlhej doby (týţdne, mesiace, roky) po opakovanej expozícii alebo jedinom
nadmernom vystavení látke.
ERGONOMICKÉ ZÁSADY: Koncept, ktorým sa organizuje a špecifikuje
práca, ktorá sa má vykonať- a nástroje a zariadenia navrhnuté a pouţívané
tak, aby zodpovedali fyzickým a duševným charakteristikám a schopnostiam
pracovníka.
INŠPEKCIA: Pozorné dozeranie na niečo alebo niekoho s cieľom získať
informácie napríklad o vhodnosti opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti
na stavenisku.
KONTROLY: Opatrenia určené na odstránenie
nebezpečenstiev alebo nebezpečného vystavenia.

alebo

zníţenie

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI: Osoba poverená koordináciou postupov
ochrany zdravia a bezpečnosti pre konkrétnu pracovnú jednotku / oddelenie
a je ústredným miestom pre prijímanie a šírenie informácií o ochrane zdravia
a bezpečnosti.
NEBEZPEČENSTVO: Fyzický alebo psychosociálny stav, predmet alebo
činiteľ, ktorý môţe spôsobiť ujmu pracovníkovi a / alebo spôsobiť škodu na
majetku alebo ţivotnom prostredí.
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NEBEZPEČENSTVO: Príčina alebo pravdepodobná príčina poškodenia
alebo poranenia; moţnosť, ţe sa stane niečo nevítané alebo nepríjemné.
NEBEZPEČNÝ MATERIÁL: Akákoľvek látka, ktorá môţe mať nepriaznivé
účinky na zdravie a / alebo bezpečnosť ľudí alebo ţivotné prostredie.
NEŠŤASTIE: Výskyt smrti v dôsledku náhody.
NÚDZOVÁ SITUÁCIA: Situácia, ktorá predstavuje bezprostredné riziko
pre zdravie, ţivot a podobne a vyţaduje okamţitý zásah, aby sa zabránilo
zhoršeniu situácie samotnej.
NÚDZOVÝ VÝCHOD: Cesta určená mimo budovy alebo vozidla, ktorá sa
má pouţiť na únik v prípade núdze.
OBŠTRUKCIA: Vec, ktorá bráni prechodu alebo pokroku; prekáţka alebo
zablokovanie.
PRACOVNÁ BEZPEČNOSŤ: Udrţiavanie pracovného prostredia, ktoré je
relatívne bez skutočných alebo potenciálnych rizík, ktoré môţu zraniť
zamestnancov.
PRACOVNÉ NEHODY: Nehody súvisiace s prácou.
PREVENCIA: Zastavenie niečoho, čo sa deje alebo vzniká (pozri tieţ
definíciu "preventívne opatrenie" v tomto slovíku).
PREVENTÍVNE OPATRENIE: Stratégia na zabránenie neţiaducemu
výsledku.
PROGRAM PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Systematické spojenie
činností, postupov a zariadení určených na zabezpečenie a udrţiavanie
bezpečného a zdravého pracoviska.
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PRVÁ POMOC: Núdzová starostlivosť alebo liečba poskytnutá chorým
alebo zraneným osobám pred získaním beţnej lekárskej pomoci.
RIZIKO: Je pravdepodobnosť, ţe osoba môţe byť poškodená alebo trpieť
nepriaznivými účinkami na zdravie, ak je vystavená nebezpečenstvu. Pojem
"riziko" a "nebezpečenstvo" sa často zamieňajú, ale majú iný význam (pozri
definíciu "bezpečnostného rizika" v tomto slovníku).
RIZIKO BEZPEČNOSTI: Potenciálny zdroj poškodenia alebo
nepriaznivého vplyvu na zdravie človeka alebo osôb. Výraz
"nebezpečenstvo" a "riziko" sa často zamieňajú, ale majú iný význam (pozri
definíciu "rizika" v tomto slovníku).
STAVENISKO: Pozemok, na ktorom sa nachádza budova a podobne.
TECHNIKA SPRACOVANIA: Séria opatrení vykonaných s cieľom
dosiahnuť určitý koniec, napríklad vytvorenie bezpečného a bezrizikového
pracoviska.
TOXICKÁ: Karcinogénna, jedovatá alebo inak priamo pre ţivot škodlivá
látka v akejkoľvek forme.
TRAUMA: ťaţký šok, hlboko znepkojujúca skúsenosť; fyzické zranenie.
UKOTVOVACÍ BOD: Bod, na ktorý môţe byť niečo bezpečne pripojené.
ÚNAVA: Extrémna únava v dôsledku psychickej alebo fyzickej námahy
alebo choroby.
ÚNIKOVÁ TRASA: Plánovaný spôsob úniku z nebezpečnej situácie.
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ZARIADENIE ZÁCHRANY: Miesto, ktoré má pomôcť niekomu alebo
niečomu z nebezpečnej, škodlivej alebo nepríjemnej situácie.
ŢIVOT OHROZUJÚCE: Schopné spôsobiť smrť, potenciálne smrteľné.
ZOTAVOVANIE: Proces zlepšovania sa po chorobe alebo zranení.
ZRANENIE: Fyzické poškodenie alebo poškodenie tela niekoho spôsobené
nehodou alebo útokom.
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OccuSafeInCMIS – Popis projektu

Partneri projektu

OccuSafeInCMIS - Bezpečnosť a kontrola
zamestnanosti
v
sektore
stavebníctva
a
kovospracujúceho priemyslu" je strategickým
partnerstvom Erasmus +, ktoré zahŕňa päť
organizácií rôzneho typu: OSTIM MESLEKI VE
TEKNIK
ANADOLU
LISESI
(Turecko),
EURÓPSKE CENTRUM KVALITY OOD
(Bulharsko), CIAPE - CENTRO ITALIANO PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
(Taliansko),
TECHNICKEJ
UNIVERZITA
KOSICE (Slovensko)

OSTIM MESLEKI VE TEKNIK
ANADOLU LISESI,
COORDINATOR

Cieľom projektu je prispieť k odborným
stredoškolským študentom a zamestnancom a
zamestnávateľom v sektore stavebníctva a
kovospracujúceho priemyslu, pokiaľ ide o rozvoj
ich základných a transverzálnych zručností
vyuţívajúcich inovatívne metódy zaloţené na IKT,
ako aj zvyšovanie povedomia
Jedným z hlavných problémov trhu práce je
skutočne zdravie a bezpečnosť pri práci (BOZP).
Podľa súčasných údajov Medzinárodnej organizácie
práce (MOP) sa v pracovnej sile 2,8 miliardy
pracovných síl 340 miliónov pracovných úrazov
stalo a 2 milióny ľudí zomrelo v dôsledku týchto
nehôd po celom svete (ILO, 2013). Popri nákladoch
na zamestnanca a zamestnávateľa majú pracovné
úrazy aj náklady na národnú ekonomiku. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné konať v súlade s heslom
"prevencia je lacnejšia a humanistickejšia ako
platenie".
Vďaka projektu "Bezpečnosť a riadenie rizík
v sektore stavebníctva a kovospracujúceho
priemyslu" sa zníţi strata pracovnej sily a výroba.
Cieľom projektu je prispieť k odbornému
vzdelávaniu s aspektom bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Význam bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci sa zvyšuje tak v Európe, ako aj v
Turecku. Z hľadiska informovanosti však inštitúcie
odborného vzdelávania v Turecku nie sú na
poţadovanej úrovni. Kontrola bezpečnosti práce a
riadenia rizík v sektore stavebníctva a
kovospracujúceho priemyslu sa zameria na zvýšenie
povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
medzi
študentmi
odborných
škôl,
zamestnancov a zamestnávateľov a na zvýšenie
implementačnej kapacity acquis EÚ v Turecku.

Follow us on

Address: OSTİM ANATOLIA
VOCATIONAL AND TECHNICAL
HIGH SCHOOL, İLK YERLEŞİM
MAHALLESİ, 1901. CADDE, No:2
YENİMAHALLE, ANKARA,,
TURKEY
Website: http://ostimmtal.meb.k12.tr/
EUROPEAN CENTER FOR
QUALITY LTD.
Address: RACHO PETKOV
KAZANDZHIATA ULICA 8,
ADORA BUSINESS CENTER, 1166,
SOFIA, BULGARIA
Website: http://www.ecq-bg.com
CIAPE – CENTRO ITALIANO
PER L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Address: VIA BADIA DI CAVA
104, 00142, ROMA, ITALY
Website: http://www.ciape.it
TECHNICKA UNIVERZITA V
KOSICIACH
Address: LETNA 9, 042 00,
KOSICE, KOŠICKÝ KRAJ,
SLOVAKIA
Website: http://www.tuke.sk

http://www.ohasineurope.com/

