
 

 

 

VZDELÁVACÍ MODUL O 

BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA 

PRI PRÁCI PRE KOVOSPRACUJÚCI 

PRIEMYSEL 
 

Autori 

Hafize Gönen Kebapçı  Désirée Scalia 

 

Irene De Laurentiis İsmet Kebapçı 

 

Natasa Urbancikova Slavka Ruseva 

 

Tuncay Uçar 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný materiál pre e- vzdelávanie   

2018 

Číslo projektu:2016-1-TR01-KA202-034976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt bol financovaný  s  podporou Európskej komisie. Súčasná publikácia odráža 

len pohľad autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v 

nej obsiahnuté.  

  



 

Autori: Désirée Scalia 

 Hafize Gönen Kebapçı 

 Irene De Laurentiis 

 İsmet Kebapçı 

 Natasa Urbancikova 

 Slavka Ruseva 

 Tuncay Uçar 

 

Recenzenti: Mehmet Özdemir 

 Yahya Yılmaz 

 

1.Vydanie , Jún 2018 

Ankara 

Túto publikáciu môžete získať bezplatne a digitálne na adrese www.ohasineurope.com. 

 

Číslo certifikátu : 40873 

ISBN:  978-605-68565-5-6 

 

 

Tlač a viazanie 

SONÇAĞ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 0312 341 36 67 



 

  

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 požadovanej 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 založený na motte “Eliminovať, ak to nie je možné tak minimalizovať, 

kontrolovať.”  

Táto štúdia pomenovaná “Vzdelávací modul pre sektor spracovania 

kovu v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci” bola pripravená za účelom 

rozšíriť znalosti a zručnosti študentov, ktorí študujú v oblasti technológií na 

spracovanie kovu odbornej a technickej  anatolskej strednej školy. Cieľom je 

vytvoriť povedomie a nakoniec minimalizovať pracovné nehody, ktoré sa 

vyskytujú v odbore spracovania kovu týchto budúcich odborníkov.  

Táto štúdia bola vytvorená pod intelektuálnym rámcom projektu s 

názvom “Bezpečnosť pri práci a riadenie rizík v sektore stavebníctva a 

spracovania  kovu” v rozsahu pôsobnosti “KA2- Spolupráca v oblasti 

inovácií a výmena osvedčených postupov, strategické partnerstvá pre 

odborné vzdelávanie a odbornú prípravu ", a zavedené do služieb študentov.  
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1.BEZPEČNOSŤ PRÁCE VO ZVÁRACÍCH DIELŇACH  

Prehl’ad   

Táto kapitola poskytuje informácie o tom, ako zabezpečiť zdravie a 

bezpečnosť počas zvárania. Popísali sme niekoľko typov rizika a vysvetlili 

sme preventívne opatrenia, ktoré by sa mali vykonať.  

Ciele   

V tejto kapitole sa naučíte:  

• Čo je to zváranie a aké typy zváracích prác sa používajú v obasti 

spracovania kovu.  

• Aké druhy nebezpečenstva sa môžu počas zvárania vyskytnúť a ako sa 

im vyhnúť.  

Úvod  

Zváranie je metóda produkcie, pri ktorej dochádza k spájaniu 

kovových alebo termoplastických materiálov za pomoci tepla. Pretože je v 

porovnaní s mechanickými metódami používanými na spájanie kovov 

silnejšia a jednoduchšia, v obasti spracovania kovu sa preto používa veľmi 

často. Keďže má zváranie široké využitie, narastá aj počet ľudí pracujúcich 

v tomto odvetví. Takisto však narastá aj počet pracovných nehôd.  

Nasledujúce zváracie metódy sú v oblasti spracovania kovu bežne 

používané:  

A. Zváranie elektrickým oblúkom 

1. Kryté zváranie elektrickým oblúkom  

2. Plynové zváranie kovu elektrickým oblúkom  
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2.1  Plynové zváranie kovu taviacou sa elektródou (MİG-MAG) 

2.1.2 Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom 

plyne MIG (hélium) 

2.1.3 Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom 

plyne MAG (karbóndioxid) 

2.2. Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom 

plyne TIG 

3. Zváranie pod tavidlom 

4. Bodové alebo stehové zváranie  

B.  Zváranie elektrónovým lúčom   

C.  Laserové zváranie   

D.  Zváranie kyslíkom  

• Zváranie kyslíkovo- acetylénovým plameňom 

• Zváranie kyslíkovo- vodíkovým plameňom  

• Zváranie kyslíkom- LPG 

• Zváranie kyslíkovo-neutrálnym plameňom    

1.1.Vyhýbanie sa nebezpečenstvám pri zváracích prácach  

1.1.1.Vyhýbanie sa elektrickému nebezpečenstvu 

Pri oblúkovom zváraní sa stávajú nehody zapríčinené elektrickým 

šokom, kým je stroj v neutráli. Počas zvárania je napätie 20-30 voltov a v 

neutráli stúpa až na 65-100 voltov. Aby sme sa vyhli elektrickému šoku,  

kovová časť svoriek a elektródy by sa nemali držať holými rukami, obzvlášť 

ľavou rukou. Medzi svorkami a pracovným káblom nesmie byť ľudským 

telom vytvorený žiadny most.  

Elektrické káble a zváracie svorky by mali byť izolované a ich 

pevnosť musí byť vždy skontrolovaná. Zvárací stroj by mal  byť uzemnený; 
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údržba a opravy sa nesmú  vykonávať bez vypnutia sieťového napätia. 

Navyše by v elektrickom paneli mala existovať  zvodovka.  

Zváracie svorky by sa nemali držať pod pazuchami a keď je práca 

prerušená, mali by sa nechávať položené na podlahe zo suchého dreva. 

Miesto, kde sa zvára, by malo byť vždy suché.  

1.1.2.Vyhýbanie sa riziku elektromagnetického poľa  

Magnetické pole sa nachádza okolo káblov s elektrickým prúdom a 

okolo povrchov. Najsilnejšie magnetické pole sa vyskytuje počas 

odporového zvárania. Pracovať by sa preto malo čo najďalej od 

magnetického poľa, ako je to len možné. Pre ľudí, ktorí nosia 

elektromagnetický kardiostimulátor, nie je takéto pracovisko vhodné. 

Nemali by stáť na miestach, kde sa vykonáva odporové zváranie.  
 

1.1.3.Avoiding the Beam Danger  

60% lúčov, ktoré sa počas zvárania vyprodukuje, sú infračervené lúče, 

30% sú jasné  lúče a 10% sú ultrafialové lúče. Infračervené lúče spôsobujú 

pocity, ako keď máme  piesok v očiach, poškodzujú šošovku a rohovku a 

spôsobujú popáleniny na pokožke.  

 

Jasné  lúče spôsobujú ľahké napätie, únavu a nevoľnosť.  Avšak 

ultrafialové lúče zapríčiňujú vážne popáleniny, ktoré spôsobujú zahmlené 

videnie, šedý zákal a poškodenie rohovky a dúhovky a hromadenie vody 

pod pokožkou.  

Aby ste sa vyhli všetkým týmto rizikám:  

• Malo by sa používať poriadne OOV (osobné ochranné vybavenie) 

(zváracia maska, kožené rukavice, kožená zástera, okuliare a mali by 

sa nosiť overály vyrobené z bavlneného vlákna).  

 

 Pozrite si video-1: Zváranie elektrickým oblúkom  

 

https://youtu.be/RUpuyDl0vlM
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• Pracovisko by malo byť obklopené skladacou zástenou, aby sa 

nezranili ľudia naokolo.  

• Okuliare alebo masky by sa mali vyberať v zhode s typom zvárania a 

silou prúdu.  

• Keramika z minerálnych oxidov by sa mala používať v súlade s 

normami.  

1.1.4.Ochrana pred nebezpečenstvom požiaru a výbuchu  

Počas zvárania sa okolo oblúka,  ktorý zváraním vzniká, vytvárajú 

horúce iskry. Iskry vytvárajú horľavý  a výbušný prach, plyn a kvapalné 

látky v prostredí, pripravené vybuchnúť. Navyše, plameň používaný pri 

kyslíkovo-plynovom zváraní spôsobuje, že horľavé materiály, nachádzajúce 

sa v okolí, môžu vzbĺknuť. Preto by sa zvárať malo vo vzdialenosti 

najmenej 10 metrov od horľavých a výbušných materiálov. Počas zvárania 

by vždy mal byť okamžite k dispozícii hasiaci prístroj.  

1.1.5.Ochrana pred rizikom zváracích plynov a dymu  

While welding, some harmful substances existing in the hull Pri 

zváraní sa počas elektrónovej fúzie niektoré škodlivé látky v trupe 

transformujú na plyn a dym. Inhalovanie tohto plynu a dymu môže poškodiť 

zvárača a ľudí v jeho okolí. V prípade vystavenia sa týmto plynom a dymom 

sa môžu vyskytnúť poruchy ako nevoľnosť, bolesti hlavy, závrate a “kovová 

dymová horúčka” či poškodenia dýchacieho systému.  

 

Obrázok 1.1: Svetlo zo zvárania a dym narúšajú zdravie pracovníkov. 
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Najlepšou metódou prevencie pred dymom a plynom je eliminovať 

riziko nebezpečenstva hneď pri zdroji. Mali by sme  sa vyhnúť plynu a 

dymu pred tým,  než sa rozptýlia  do okolia miestnym nasávaním. Ak to nie 

je možné, musí sa zabezpečiť ochrana prostredia a prostredie by malo byť 

dostatočne vetrané. V prípadoch, že sa ani jedno z týchto dvoch opatrení 

nemôže vykonať, by mali byť použité dostupné osobné ochranné  

prostriedky, ako maska.  

1.1.6. Ochrana pred rizikom dotyku horúceho povrchu  

Pri zváraní elektrickým oblúkom dosahuje teplota až 3500- 40000C. 

Keďže kovové materiály dobre vedú teplo, rozširuje sa do zváracích častí a 

do kovov, ktoré sú s nimi v kontakte, ešte chvíľu po tom. Kovové materiály 

takisto dosahujú vysoké teploty pri rezaní a zváraní plynom. Dotyk kovu, 

ktorý práve dosiahol vysokú teplotu s nahou kožou spôsobí závažné 

popáleniny. Preto sa ich nikdy nesmieme priamo dotýkať a pri práci by sme 

vždy mali nosiť kožené rukavice, koženú zásteru a kožené čižmy.  

 

Pozrite si video- 2: Práca pri plynovom zváraní 

1.1.7.Ochrana pred rizikom zapríčineným plynmi používanymi pri 

zváraní  

Horľavé (acetylén, LPG) a horiace plyny (kyslík) sa pri zváraní 

používajú spolu. Tieto plyny sa spolu uchovávajú pri vysokých teplotách v 

cylindrických trubiciach. Ak je z  akéhokoľvek dôvodu rozbitý ventil na 

trubici, stlačený plyn sa v ňom veľmi rýchlo vypúšťa a má to podobný 

účinok ako raketa. Rúry zváracieho plynu by preto mali byť starostlivo 

prevážané dostupnými dopravnými prostriedkami a musia byť pripevnené k 

stene, aby sa neprevrhli.  

Pretože sa trubice extrémne zahrievajú, explózie trubíc nastávajú ako 

výsledok rozpínania sa plynu vo vnútri trubice. Nazhromaždenie horľavých 

plynov v zakrytom prostredí takisto spôsobuje požiare a výbuchy. Trubice 

https://youtu.be/6_Qr006zAjI
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plné horľavých a horiacich plynov by sa mali uchovávať na bezpečných 

miestach a ďaleko od zdrojov tepla, priameho slnečného  svetla a miest, kde  

sa môže vyskytnúť oheň. Požiar môže takisto vzniknúť pri dotyku kyslíka a 

oleja. Preto sa ventily rúrky nesmú dotýkať mastných rúk alebo zväzkov 

ľanu a konope.  

Pri rezaní a nahrievaní zváracím horákom sú spätné výšľahy plameňa 

spôsobené nesprávne nastaveným tlakom plynu alebo počas rezania 

materiálov, ktoré sú na povrchu mastné. Aby sme zabránili požiarom a 

výbuchom, mali by sme pracovať aspoň 10 metrov od horľavých a 

výbušných náterov. Ba čo viac, tepelné procedúry sa musia precvičovať a 

záchytný ventil pre spätné výšľahy plameňa by sa určite mal používať 

samostatne za zváracím horákom pre horľavé a horiace plyny. Žiadne 

neoznačené trubice, ktorých pravidelná kontrola nie je vykonaná, by sa 

nemali používať. 

 

Pozrite si video- 3: Oxyacetylénové zváranie 

1.1.8.Ochrana pred rizikom spôsobeným brúsením a rezaním  

Pri brúsení a drhnutí kovových častí alebo pri vyhladzovaní zváraných 

povrchov by sa mali používať brúsne motory (špirálové brúsenie). Počas 

brúsenia a rezania môžu úlomky zo 

zhrdzavených povrchov spôsobiť 

vážne poranenia očí. Horúce úlomky 

môžu tiež spôsobiť požiar. Počas 

brúsenia a rezania sa môžu 

vyskytnúť vybuchy, keď dôjde k 

stlačeniu kamenného kvádra a to 

môže spôsobiť veľmi závažné 

zranenia,  dokonca aj smrť.   

 

Obrázok1.2: Bezpečné zaobchádzanie so špirálovou brúskou 

https://youtu.be/cJl75Nwyt8s
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Brúsenie by sa nemalo vykonávať kvádrami. Ochrana kvádrov musí 

byť úplne namontovaná. 

 

Pozrite si video-4: Nebezpečná práca so špirálovou 

brúskou 

Motor a kamenný kváder by mali byť kompatibilné. Na chranu proti 

odskakujúcim úlomkom by sa mali nosiť ochranné okuliare. Káble a 

spájacie káble, zástrčky a zásuvky by mali byť silné. Prídavné prúdové 

zariadenie by sa malo používať v elektrickom obvode (v hlavnom a 

sekundárnom paneli). 

 

 Pozrite si video- 5: Ako vybuchne brúsny kotúč? 

 

1.1.9. Ochrana pred rizikami nárazovej a izolovanej práce  

Nehody sa stávajú, keď sa časti vybavenia pri nárazovej a izolovanej 

práci zlomia alebo nalomené časti odskočia. Rúčky kladiva by mali byť 

pevné a časti (predĺženia), ktoré sa stretávajú s kovovým povrchom, by mali 

sa mali brúsením vyhladiť.  

1.1.10. Ochrana pred ergonomickými silami  

Často sa pri dvíhaní alebo 

pracovných polohách hovorí o 

ergonomických silách. Zvárač 

niekedy musí pri zváraní pracovať v 

takej polohe, ktorá je pre telo 

neprirodzená. To môže spôsobiť 

zdravotné probémy ako pretrhnutie 

pásového alebo cervikálneho disku.  

Obrázok 1.3: Neprirodzená  poloha pri zváraní 

https://youtu.be/ikGN4RbLUM8
https://youtu.be/ikGN4RbLUM8
https://youtu.be/J388OfMir6Q
https://youtu.be/J388OfMir6Q
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V zhode s miestom výkonu zvárania a pozície by konštrukcie mali byť 

navrhnuté tak, aby bola poloha tela stabilná a nemalo by sa veľmi  dlho 

pracovať v polohách pre telo  neprirodzených. Zvárači by mali cvičiť cviky 

na posilnenie svalov pásu, mali by sa naučiť ako správne držať telo.  

1.1.11.Ochrana pred hlukom 

Počas zvárania často presahuje úroveň hluku 80dB a počas brúsenia 

dokonca 85dB. Preto by sa mala merať úroveň hluku životného prostredia a 

jedinca. Podľa toho by sa potom mali nosiť ušné chrániče.  

1.1.12.Ochrana pred rizikami práce v uzavretom prostredí  

Vďaka zváracím plynom môže pri zváraní v uzavretom prostredí 

vzniknúť apnoe. Pred vstupom do uzatvoreného prostredia, kde sa zvára, by 

sa mala zmerať úroveň kyslíka a možného znečistenia plynmi. Úroveň 

kyslíka musí byť medzi 19,5 % - 23,5 %. V uzavretých priestoroch, kde sa 

pri zváraní pracuje s oxyacetylénom alebo kyslíkom – LPG, by trubice 

určite mali mať vývod von, mali by sa vykonávať potrebné opatrenia proti 

únikom plynu a mali by sa často vykonávať merania. Pri zváraní v 

uzavretom prostredí by sa vzniknuté znečistené plyny, ktoré sa  vytvoria, 

mali vylúčiť a mal by sa dodať čerstvý vzduch.  

1.1.13.Ochrana pred rizikom práce vo výškach  

Zvárači pracujú vo výškach napríklad pri stavbe sila, nádrží, kotlov, 

ktoré sa používajú pri pestovaní priemyselných plodín alebo na stavbách 

železných budov a konštrukcií. Pri prácach vo výškach sa nehody často 

stávajú najmä kvôli nedostatočným systémom zabraňujúcim pádom z výšky 

alebo  kvôli tomu, že pracovníci nepoužívajú zariadenia pre prácu vo 

výškach. Každý, kto pracuje vo výškach, by mal podstúpiť školenie o práci 

vo výškach.   

 

 Pozrite si video-6: Školenie  práce vo výškach 

https://youtu.be/hHPlGAmCqQA
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Aby sme zabránili nehodám, mali by byť vytvorené lešenia, pracovné 

plošiny, kotviace body alebo záchranné laná, na ktoré si môže osoba 

pripevniť bezpečnostný pás, aby tak zabránila pádu z výšky.   

 

Obrázok 1.4.: Zváranie vo výškach 
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Otázky na seba-zhodnotenie   

1. Aké typy zvárania poznáme v oblasti spracovania kovu?  

2.  Čo môžu spôsobiť infračervené lúče?  

3.  Môžete počas zvárania použiť umelohmotné rukavice, koženú zásteru 

a kožené čižmy?  

4.  Ako sa môžete chrániť pri používaní brúsok?  

5.  Čo musíte zostrojiť, ak chcete zvárať vo výškach?  

 

Cvičenia  

1. Ktorá z nasledujúcich možností by sa mala vykonať počas zvárania 

elektrickým oblúkom,  ak chceme zabrániť elektrickému šoku?  

A) Svorky by mali byť uzemnené.  B) Stroj by mal byť uzemnený. 

C)Musí sa používať zvodič plameňa  D) Izolácia svoriek musí byť orezaná.  

 

2. Ktoré z nasledujúcich krokov by sa nemali vykonať pri bezpečnom 

používaní kyslíkových rúrok? 

A) Mali by byť dobre pripevnené ku stene.  

B) Hlava ventilu musí byť vedená tak, ako je namontovaná. 

C) Ich ventil by mal byť často olejovaný. 

D) Musia sa používať značkové skúmavky. 

 

3. Aká je maximálna povolená úroveň hluku (v dB) v pracovnom prostredí?  

A) 100  B)110  C)80  D)90 

4. Ktorá z nasledujúcich možností nepatrí k osobnému ochrannému 

vybaveniu, ktoré sa musí použiť pri zváraní oxi-plynom? 

A) Gumenné rukavice   B) Kožené rukavice 

C) Kožený overál    D) Zváracie okuliare 
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Správne odpovede môžete nájsť na strane 71. 

 

Zhrnutie 

In this chapter you have learned how the welding can hurt your health. 

You are able to describe different types of welding and you are also aware 

of preventive measures which should you apply in order to minimalize risk 

of accident or health damage.  

Ďalšia literatúra  

• Metal Technology Area, Arc Welding Technics Course Modules, SVET, 

2011. 

• Metal Technology Area, Advanced Arc Welding Techniques Course 

Modules, SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Oxy-Gas Welding Modules, SVET, 2011. 
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2.BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI OPERÁCIÁCH NA 

KOVOVOM POVRCHU 

Prehľad   

Táto  kapitola poskytuje informácie o prácach na kovovom povrchu. 

Popísali sme rôzne typy čistenia kovových povrchov a vysvetlili sme 

bezpečnostné opatrenia.  

 

Ciele  

V tejto kapitole sa naučíte:  

• aké sú kroky pri lakovaní kovových povrchov, 

• aké  sú metódy čistenia povrchov materiálov,  

• ako chrániť pracovníkov počas prác s kovovým povrchom.  

Úvod 

Aby kovové produkty nevyzerali zhrdzavene, erodovane, poškodene a 

aby vyzerali lepšie alebo aby sa leskli, musí byť ich povrch spracovaný 

určitým spôsobom. Keď sa zvýši užívanie kovového produktu, vyskytnú sa 

určité druhy variácií povrchových úprav za účelom splniť požiadavky 

zákazníkov. Povrchové úpravy, ktoré sa aplikujú na kovových povrchoch, 

zvyšujú silu produktov, zjednodušujú ich používanie a zlepšujú ich estetický 

vzhľad. Najdôležitejšou ochrannou metódou kovov je náter proti 

zhrdzaveniu. Takmer každé priemyselné pracovisko má priestory na 

lakovanie.  

Poradie úkonov, ktoré sa vykonávajú za účelom lakovania povrchu 

kovov je vo všebecnosti takýto: 

• Príprava povrchov, čistenie povrchov.  
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• Tesnenie, tmelovanie. 

• Lakovanie. 

2.1.Príprava povrchov, čistenie povrchov.  

2.1.1.Čistenie pomocou drôtených kefiek 

Čistenie povrchov materiálov sa delí na dva spôsoby: ručne a 

mechanicky. V produkcii výrobného procesu sa často vyžaduje, aby sa časti 

čistili mechanicky, ale niekoľko menších častí si môže vyžadovať čistenie 

drôtenými kefkami. Sú tri typy drôtených kefiek, ktoré pozostávajú z 

manuálnych kefiek, pevného motora a pohyblivých kefiek  motora. Pri práci 

s drôtenými kefkami by sa mali nosiť stabilné rukavice,  aby nedošlo k 

poškodeniu rúk. Takisto by sa mali nosiť okuliare a maska, aby sa zabránilo 

preniknutiu pilín a prachu do očí a dýchacích ciest.  

 

2.1.2.Čistenie pomocou korundu 

Prvou metódou, ktorá sa využíva na čistenie povrchov a ich uhladenie 

je brúsny papier. Ten pozostáva z materiálov ako sú papier alebo plátno 

pokryté korozívnymi látkami alebo strojové použitie korundových pásov 

podporovaných motorom. 

 

Typy brúsok: 

Podľa tvaru sú brúsky pomenované ako valčeky, dosky, kotúčové, 

kefové a profilové brúsky.Podľa používania sa delia do dvoch skupín, ručné 

brúsky a strojové brúsky.  



Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre kovospracujúci priemysel 

 
        

Strana | 16  

 

 

Obrázok 2.1: Práca s pohyblivou brúskou 

 

Brúsenie môže byť ručné alebo strojové. V prípade ručného brúsenia 

by sa mala nosiť maska, aby nedošlo k vdýchnutiu pilín, ktoré sa šíria z 

kovových povrchov. Takisto by sa mali nosiť ochranné rukavice, aby 

nedošlo k poškodeniu rúk. Ba čo viac, priestor, kde sa brúsi, by mal byť 

osvetlený a dostatočne vetraný. Pri strojovom brúsení je základným rizikom 

v termínoch pracovného zdravia a bezpečnosti to, že sa brúsna časť 

pohybujúca sa vo vysokej rýchlosti zamotá do šiat a vlasov pracovníkov 

alebo ich poškodí v dôsledku priameho dotyku pohyblivého zariadenia. Z 

tohto dôvodu by chránič brúsok nemal byť odstránený a vyžaduje si, aby 

miesto bolo otvorené len tak, ako je to nevyhnutné.  

2.1.3. Bezpečnostné  opatrenia pri brúsení brúskou  

• Prístroj, ktorý je pokazený a nedokáže poriadne fungovať alebo 

nemá chránič, by sa určite nemal používať.  

• Pracovný priestor by mal byť čistý a dobre osvetlený.  

• Pred začiatkom brúsenia by cudzie predmety ako klince, šrubováky a 

podobne, ktoré sa nachádzajú na povrchu, ktorý ideme brúsiť, mali 

byť odstránené. 
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• Prístroj, ktorého vypínač nefunguje, sa nesmie  používať.  

• Pred  zapojením zariadenia by ste sa mali uistiť, že je vypínač v 

polohe vypnutý.  

• Horľavé tekutiny a ľahko vznietivé materiály by sa na pracovisku 

nemali nachádzať.  

• Pri práci by sa mali nosiť ochranné okuliare a rukavice.  

• Pri práci by mala  byť použitá vhodná ochranná maska.  

• Mal by sa nosiť tesný odev a rukávy by mali byť obrátené dovnútra. 

• Stroje by sa mali používať len opodstatne. 

• Prevádzkové stroje by nemali byť ponechané v prevádzke. 

• Nedotýkajte sa pohybujúceho sa brúsneho kotúča. 

• Kovových častí prístroja by sme sa nemali dotýkať ešte dlho po 

ukončení práce. 

• Pri výmene brúsneho kolesa alebo disku sa musíte uistiť, že je 

brúska vypnutá a je odpojená od zdroja napájania. 

• Chrániče,  ktoré boli behom údržby odstránené, by pred začiatkom 

prác mali byť opäť namontované.  

• Stroje by sa nikdy počas prestávok nemali nechávať bez dozoru. 

Vždy sa musia vypínať a musíte počkať, kým úplne dobrúsia.  

• V prípade, že sa prístroj pokazí, mal by sa okamžite vypnúť a mal by 

sa privolať údržbár.  

• Bezpečnosť ľudí pracujúcich naokolo je rovnako dôležitá ako 

bezpečnosť pracovníkov. 

• Keď sa vyskytne situácia ohrozujúca zdravie pri práci a bezpečnosť, 

mal by byť informovaný manažér alebo bezpečnostný tím.  

2.2. Opatrenia bezpečnosti práce, ktoré sa majú vykonať počas práce 

na pevných a pohyblivých brúsnych strojoch 

Na všetkých pohyblivých a pevných brúsnych a rezacích strojoch by 

mal byť poriadny brúsny a rezací chránič disku. Brúsny otvor nesmie byť 
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viac než 180 stupňov na pohyblivých a viac než 90 stupňov na pevných 

strojoch. Je zakázané používať tieto stroje bez chrániča.  

 

Osoby, ktoré brúsia a režú by mali nosiť vhodné okuliare  na brúsenie 

alebo tvárové štíty, aby si tak chránili oči pred odskakujúcimi pilinami a 

prachom. Takéto okuliare musia byť buď úplne pokryté plastovými rámami 

alebo mať bočné kryty s celuloidnými  rámami. Pôvodné vlatnosti okuliarov 

a tvárových štítov by nemali byť narušené. Ak sa tak stane, ich dosky na 

prenos tepla a bočné kryty nesmú byť odstránené. Ak sa pracuje aj v 

priestore, kde sú horúce iskry, mali by sa nosiť aj rukavice, overál a maska. 

Pokiaľ sa pracuje s pohyblivými mechanizmami v uzavretom priesotore po 

dlhšiu dobu, mali by sa používať vhodné mechanické filtrované ochranné 

masky. 

 

 

Obrázok 2.2: Brúska 

• An adjustable piece plank should exist on the fixed benches in front of 

the grinding to put the part   to get grinded on it and to work in safety, and 

the distance between this plank and grinding should be adjusted to be 

maximum 3 mm. 

• Pred brúsením na pevných lavičkách by mala byť nastaviteľná 

doska, na ktorú sa položí časť, ktorá má byť zbrúsená a aby tak bola  

bezpečne spracovaná. Vzdialenosť medzi touto doskou a brúskou by 

mala byť prispôsobená na maximálne 3 mm.  
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• Na pevných lavičkách by sa malo nachádzať odsávacie zariadenie, 

aby pohltilo,  pozbieralo a odstránilo prach a plyny, ktoré sa môžu 

počas brúsenia a rezania vyskytnúť. Prístroje by sa bez takéhoto 

zariadenia nemali používať.  

• Nesmie sa pracovať vyššou rýchlosťou, než je uvedené na disku.  

• Brúsny disk by mal mať potrebnú tvrdosť a musí sa dať do vhodného 

chrániča proti úlomkom, ktoré môžu odskakovať z brúsky.  

• Brúsne disky,  ktoré sa viažu k lavici, musia byť v zhode s 

vlastnosťami práce a lavice, počet cyklov brúsky by nemal byť vyšší 

než počet cyklov lavice. 

• Tieto nástroje by sa nemali používať v blízkosti ľahko horľavých 

látok ako sú papier, piliny, horľavé vlákna a horľavé a horiace 

kvapaliny a plyny. V opačnom prípade hrozí riziko požiaru.  

2.3.Čistenie pieskom 

Pieskovanie je ďalšou metódou, ktorá sa používa na prípravu 

povrchov pred lakovaním. Kým brúsenie sa používa na malé časti, ktorých 

nie je veľa, pieskovanie sa využíva pre väčšie povrchy a pre veľa malých 

častí. V podstate je pieskovanie hádzanie pomocou vysokonatlakovaného 

vzduchu na časti (oceľové zrno, čadič, kremičitý piesok, kremeň atď.) a 

erodovanie časti vrstvy (hrdza, špina atď.). 

 

Pozrite si video- 7: Čistenie kovových povrchov 

pieskovaním  

 

Pieskovanie sa väčšinou robí pieskovacími strojmi. Pracovníci 

dokončujú pieskovanie ručnou pištoľou tam, kde pieskovací prístroj nemôže 

dosiahnuť. Keď sa zvažuje bezpečnosť práce a zdravia v kontexte 

pieskovania, vyžaduje si to opatrnosť obzvlášť v niektorých prípadoch. Zem 

môže byť klzká kvôli piesku odskakujúcemu z pieskovacích strojov. Preto 

by priestory, kde piesok odskakuje, mali byť uzavreté a mala by sa vystaviť 

ceduľa s upozornením na klzkú dlážku. Pri strojoch, ktorými sa brúsia veľké 

https://youtu.be/hjJjfRZIm8g
https://youtu.be/hjJjfRZIm8g
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časti, sa časť pohybuje, ale plošina stroja sa pohybuje pri brúsení malých 

rozmerov. V pojmoch bezpečnosti zdravia a práce by sme mali spomenúť, 

že niektoré pieskovacie stroje obnášajú riziko dotyku otočného zásobníka s 

prístrojom.  

 

Obrázok 2.3.: Metóda pieskovania 

 

Na čo by sme však najviac mali dávať pozor je, aby sa kryt počas 

pieskovania neotváral. Prenosné pieskovanie sa robí na pracoviskách, kam 

pieskovacie stroje nemôžu dosiahnuť alebo kde nemajú pieskovacie stroje. 

Pri prenosnom pieskovaní je nevyhnutné, aby piesok prskal naokolo. Preto 

je veľmi dôležité izolovať priestory, kde sa pieskuje a následne prostredie 

vyčistiť, aby sme zabezpečili bezpečnosť práce. Personál, ktorý bude 

vykonavať prenosné pieskovanie, by mal mať oblečené úplne ochranné 

oblečenie a mal by byť na túto prácu príslušne trénovaný.  

2.4.Čistenie chemickými metódami  

Ide o veľmi efektívnu čistiacu metódu, najmä na čistenie hrdze z 

kovových povrchov. Ak sú časti, ktorých povrch bude čistený, spracované, 

a ak podľa svojho návrhu obsahujú medzery, potom brúsenie a pieskovanie 

nemôžu byť použité ako čistiace metódy. Tieto časti sa vložia do roztokov 

kyselín, ktoré majú správnu koncentráciu a nečistoty a hrdza sa z ich 

povrchu odstránia. Okrem toho sa touto metódou zvýši adherenčná sila 
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farby na povrchu, pretože sa na kovovom povrchu otvoria póry mikrónovej 

vrstvy.  

V súčasnosti bolo vyvinutých mnoho produktov na čistenie kovových 

povrchov chemickou cestou. Aplikujú sa ručne za použitia kúska látky a 

namáčania v kovových čistiacich miestnostiach. Táto metóda sa bežne 

používa skôr tam, kde je dôležitejší vizuálny efekt, obzvlášť v 

automobilovom priemysle.  

 

Pri čistení chemickými metódami by sa na ochranu proti výparom z 

kyselín mali nosiť ochranné rukavice, overál a maska. Priestory,  kde sa 

práca vykonáva, by mali byť čo najviac vetrané. Pri ponáraní sú bazény, 

ktoré sa na to používajú, vo všeobecnosti horúce a chemikálie sa vyparujú a 

rozširujú do prostredia. Ak sa bavíme o pracovnom zdraví a bezpečnosti, v 

tomto prípade je prioritou zabrániť pádu do ponáracích kadí. Z tohto dôvodu 

sa musia použiť dvojité jazdné dráhy (ako hlavné a stredné), ktoré sú 

postavené dostatočne vysoko. Pozornosť je potrebné venovať aj údržbe 

žeriavov vykonávajúcich nakladanie a vykladanie bazénov, ich hákom, a 

bezpečnostné uzávery musia byť pred začatím práce skontrolované. Použitie 

nevyhnutných varovných a upozorňovacích cedúľ v pracovnom prostredí je  

jednou z oblastí, ktorej by sa mala  venovať najväčšia pozornosť.  

2.5.Obkladanie a tmelenie 

Pri lakovaní kovov je druhým stupňom opatrenie základného náteru a 

tmelenia, aby sa odstránili drsnosti a lakovanie poslednej vrstvy. Táto fáza 

sa zvyčajne používa tam, kde vizuálny efekt nie je až taký dôležitý. Cieľom 

základného náteru je eliminovať drsnosti na povrchu,  ktoré sa počas výroby 

vyskytnú. Ďalej pripraviť povrch na posledú vrstvu laku, aby sa zabezpečilo 

dobré spojenie, aby sa dosiahla jasnosť vrchnej farby náteru a aby sa 

zabránilo oxidácii. Predlžuje životnosť farby a použitého materiálu. 

 

Ak  chceme, aby bol z estetického hľadiska kovový povrch krajší a 

žiarivejší, nestačí dať základný náter, aby sa uzatvorili hlboké ryhy na 
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kovovom povrchu, čo je drsnosť spôsobená brúsením a pieskovaním. V 

takom prípade sa vyžaduje tmelenie, aby sa zabezpečil dobrý povrch ešte 

pred aplikáciou laku. Pri tmelení sa používa špachtľa.  

 

V otázke zdravia pri práci a bezpečnosti je  najdôležitejšie vetrať 

miestnosť, kde sa tmelenie vykonáva. Keďže sú teploty vznietenia 

chemikálií používaných pri tmelení nízke, nesmú tam byť prítomné žiadne 

faktory podporujúce horenie (prenosné ohrievače, cigarety, zásuvky a 

podobne). Pracovníci by mali absolvovať bezpečnostné školenia o  rizikách, 

ktoré im hrozia a musia byť zavesené varovné cedule. Reagujú najmä 

polyesterové tmely a tužidlo a spôsobujú požiar. Ak sa používajú tieto 

druhy tmelov, tmel a tužidlo by nemali byť v rovnakej nádobe.  

2.6.Lakovanie  

Lakovanie je pokrývanie kovových povrchov chemikáliami, aby boli 

lepšie chránené alebo aby boli estetickejšie. Mnoho kovových produktov si 

prejde vo finálnej faze svojej výroby lakovaním. Fúkanie, ponáranie a 

aplikácia kefou sú lakovacie metódy, ktoré sa v priemysle často používajú. 

 

Pozrite si video- 8: Sériové lakovanie kovov bez 

použitia ľudských rúk  

 

2.6.1.Opatrenia pre zdravie a bezpečnosť pri práci pri lakovaní  

Použité chemikálie by sa mali skúmať v súlade s výbušnosťou, 

horľavosťou, nebezpečenstvom požiaru a informáciami vo formulároch o 

bezpečnosti materiálu. Pracovníci musia byť informovaní o rizikách, ktoré 

môžu nátery spôsobiť. Požiar môže vzniknúť kvôli zdrojom ako sú 

elektrina, práca s ohňom, cigarety/ zapaľovače, statická elektrina a horúce 

povrchy. Pri požiaroch spôsobených lakmi by sa mali použiť hasiace 

prístroje  na báze suchého prášku, alkoholu odolná chemická pena a oxid 

uhličitý.  

https://youtu.be/u9irZaay1gc
https://youtu.be/u9irZaay1gc
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Ak by sme použili vodu, oheň by sa naopak rozšíril. Kvôli ochrane 

pred požiarom musia byť pištole vybavené statickým elektrickým 

uzemňovaním. Steny pracoviska, kde sa pracuje s horľavými, výbušnými a 

horiacimi materiálmi by mali byť ohňuvzdorné.  

Aby sa zabránilo vdýchnutiu výparov z  rozpúšťadiel, mali by na 

miestach, kde sa lakovanie  vykonáva, existovať vhodné ventilačné systémy. 

Keďže sú výpary z  rozpúšťadiel ťažšie než vzduch, kumulujú sa pri zemi. 

Preto by sa suterén a prízemie, ktoré sa ťažšie ventilujú, nemali na lakovanie 

používať. To by malo byť zohľadnené pri ventilovaní pracoviska. 

Ventilačné systémy by mali byť zapnuté po dobu, kým sa lakuje  a mali by 

sa vykonávať ich pravidelné 

prehliadky. Aby bolo možné 

uhasiť prípadný výbuch, musia byť 

na pracoviskách umiestnené 

ventilačné systémy, ktoré sú 

schopné znížiť koncentráciu 

výparov rozpúšťadiel na menej ako 

25% dolného limitu explózie 

(DLE).  

  Obrázok 2.4: Lakovanie 

Na pracoviskách, kde sa lakujú horúce časti, by sa mali preferovať 

laky na báze vody. Keďže rozpúšťadlá, ktoré sa dotýkajú horúceho povrchu 

farby, sa v krátkom čase odparujú, predstavujú pre zamestnancov vyššie 

riziko. Za takých okolností použitie lakov na báze vody zabraňuje 

zamestnancom, aby vdychovali škodlivé výpary.  

Zamestnanci pracujúci na miestach, kde sa pravidelne lakuje, sú 

dlhodobo vystavovaní výparom z rozpúšťadiel. V pripadoch, že ventilačný 

systém nie je dostatočný, by sa zamestnanci  mali striedať, aby sa tak 

skrátili periódy, keď daný vzduch musia dýchať.  

Dýchacie ústrojenstvo zamestnanca, ktorý lakuje, jeho pokožka a oči 

sa môžu kvôli výparom z rozpúšťadiel, korozívnych chemikálií a škodlivým 
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prísadám  farieb  poškodiť. Ak sa tomuto poškodeniu nedá zabrániť, 

zamestnanec by mal nosiť osobné ochranné vybavenie ako gumenné 

rukavice, overál s dlhým rukávom, okuliare a masku.  

V priesoroch, kde sa skladujú náterové materiály, je potrebné urobiť 

opatrenia s ohľadom na bezpečnostné informačné formuláre. Počas 

lakovania by mali byť materiály, ktoré sa majú používať, odobraté podľa 

potreby zo skladu. Zníži sa tak vysoký stupeň možného požiaru. Toto 

riešenie možno považovať aj za opatrenie proti vylievaniu.  

 

Kúsky farby sa musia  pozbierať a reťaze, laná a zdvíhacie zariadenia, 

ktoré k tomu prináležia na pracovisku, kde lakovanie prebieha, by mali byť 

pravidelne kontrolované. Reťaze a laná, ktoré sú už staré a zdeformované, 

sa musia vymeniť.  

 

 
Obrázok 2.5: Stanica očnej sprchy  Obrázok 2.6: Stanica očnej sprchy  Obrázok 2.7: Tabuľa s nápisom očná sprcha 

 

Farby a laky by mali byt uchovávané v nádobách z vhodných 

materiálov, ktoré sú odolné voči presakovaniu a vylievaniu a sú v súlade s 

obsahom farby. Nádoby by mali byť označené tak, aby bolo jasné, čo 

obsahujú a aké riziká nesú. V prípade, že by sa farba vyliala alebo unikla, 

suroviny ako vápno a piesok musia byť na pracovisku pripravené. 

Ako prvá pomoc, keď farba vystrekne zamestnancovi do očí, je 

vhodné mať po ruke očnú sprchu.  

.  
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Otázky na seba-zhodnotenie   

1. Potrebujete pred lakovaním kov vyčistiť? 

2. Akú rýchlosť si zvolíte pre prevádzku brúsky? 

3. Ako zabránite pádu do ponáracích bazénov?  

4. Kedy potrebujete použiť ventilačné systémy? 

5. Čo by mali obsahovať hasiace prístroje v prípade požiaru spôsobeného 

lakom?  

6. Aké bezpečnostné opatrenia potrebujete urobiť pri prenosnom 

pieskovaní? 

 

Cvičenia  

1. Ktorá z povrchových prác sa používa proti zhrdzaveniu kovového 

materiálu?  

A) Pilníkovanie   B) Kefovanie 

C) Brúsenie    D) Lakovanie 

 

2. Koľko mm by mala byť maximálna vzdialenosť medzi časťou móla 

umiestnenou na časti, ktorá  sa brúsi a brúsnou špirálou na pevných 

lavičkách? 

A) 3  B) 5  C)7  D) 10 

 

Správnu odpoveď nájdete na strane 71. 
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Zhrnutie 

V tejto kapitole ste sa dozvedeli o rôznych typoch práce s kovovým 

povrchom. Viete rozpoznať riziko počas prác s kovovým povrchom. Takisto 

sme vysvetlili základné bezpečnostné opatrenia a pravidlá. 

Ďalšia literatúra    

• Metal Technology Field, Metal Surface Processing Course Modules, 

SVET, 2011. 
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3.BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI LISOVANÍ ZA TEPLA A ZA 

STUDENA 

Prehľad  

 Táto kapitola poskytuje informácie o tom, ako sa lisuje. Popísali sme 

dva typy lisov. Zdôrazňuje význam opatrení BOZP na pracovisku počas 

lisovania. Takisto sme vysvetlili správne opatrenia, aby sme sa vyhli 

nehodám. 

 

Ciele 

V tejto kapitole sa naučíte: 

• aké operácie vykonávajú lisy, 

• aké sú časti mechanického lisu, 

• aký druh opatrenia je možné použiť na mieste, aby sa zabránilo 

zraneniam počas používania lisov, 

• ako bezpečne pracovať s baranidlom.  

Úvod 

V súčasnosti prebieha lisovanie kovov za tepla a za studena zvyčajne 

pomocou lisov. Vo všeobecnosti sú lisy stroje, ktoré produkujú silu medzi 

zverákom a produktom.  

Môžeme si vymenovať niektoré z operácií, ktoré robia lisy: 

• Rezanie a krájanie 

• Rezanie ako pečiatka alebo do rôzneho tvaru 

• Dierovanie 

• Vyhladzovanie povrchu  
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• Ohýbanie 

• Zavinovanie 

• Razenie 

• Skladanie 

• Žehlenie  

• Kovanie v otvorenej alebo uzavretej forme, atď. 

Na základe  pohonnných systémov delíme lisy do dvoch skupín, a to na 

hydraulické lisy a mechanické lisy. 

3.1.Mechanické lisy 

Na mechanických lisoch existujú rôzne metódy na prenos sily na 

pohyblivý zverák. Najčastejšie sa v obasti mechanických lisov môžeme 

stretnúť s výstredníkovým lisom.  

1-Telo 

2-Motor 

3- Zotrvačník 

4- Spojky a brzdy 

5- Systém prenosu pohybu 

6- Vačkový hriadeľ 

7-Hlavica vozňa 

8-Stôl 

Obrázok 3.1: Výtredníkový lis a jeho časti 

3.2.Hydraulický lis 

Hydraulické lisy sú lisy, ktoré fungujú tak, že pohybujú hydraulickým 

valcom dopredu a dozadu. Elektrickou energiou je potom tlakový olej 

dopravovaný do systému olejovými čerpadlami. Týmto spôsobom potom 
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valce pohybujúce sa tam a späť pomocou tlakového oleja vytvárajú 

mechanickú energiu. Na druhej strane sa pohybujúci sa zverák, ktorý je 

pripojený k valcu, pohybuje týmto spôsobom hore a dole. 

3.3.Opatrenia bezpečnosti  práce a ochrany zdravia pri práci s lismi  

Lisy sú hlavné stroje, ktoré sa využívajú v celom sektore spracovania 

kovu, vrátane stavby lodí, výroby automobilov, bielej techniky, 

kuchynského vybavenia a vojenského priemyslu. V termínoch pracovného 

zdravia a bezpečnosti je to jedno z najnebezpečnejších pracovných vybavení 

v tomto odvetví. Pracovné nehody, ktoré sa stávajú pri práci s týmito 

strojmi, často obnášajú stratu končatín alebo dokonca aj smrť.  

Z tohto dôvodu by sa mali na pracoviskách rešpektovať nasledujúce 

opatrenia BOZP pri práci s lismi: 

1) Pred pripojením formy na lisy pracujúce s motorom musí byť motor 

vypnutý, ale pri hydraulických a pneumatických lisoch musí byť tlak 

odpojený pred zapojením formy a dostatočne silné kliny musia byť 

umiestnené medzi lisovacou hlavicou a prírubou. 

2) V súlade s prácou sa musí upraviť pracovný priestor dolnej a hornej 

formy a lisy pracujúce s otvorenou formou musia mať mechanické chrániče.  

3)  Ručné a prstové chrániče by mali byť nastavené tak, aby poskytli pred 

nebezpečenstvom dostatočnú ochranu a zabránili tak dobitiu a stlačeniu,  

alebo aby zabránili pohybu lisovacej hlavice skôr, ako sa zníži na určitú 

úroveň. 

4) Pri lisoch, ktoré nemajú automatické podávacie nástroje alebo chrániče, 

ktoré neboli stanovené pri práci, by mali mať dvojitý ručný ovládací 

nástavec  a jeden z nich by nemal byť schopný samostatne uviesť lis do 

pohybu.  

Pozrite si video-9: Dvojručný riadiaci system 

 

https://youtu.be/qOAr7kspASg
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5) V prípade, že nie je možné chrániť ruky a ramená, mali by sa aspoň nosiť 

vhodné individuálne chrániče, pracovníci by mali mať nástroje ako skoby 

alebo kliešte a mechanické alebo pneumatické prístroje na výstupné práce 

alebo na odlievanie. Na tieto práce môžu byť tiež použité roboty.  

 

Pozrite si video- 10: Nakladanie do lisu po častiach 

 

6) Pri ťažkých lisoch, v ktorých sa spracúvajú veľké časti, a pri lisoch na 

vstrekovanie  by sa mal vytvoriť prístroj s fotocitlivými článkami. Namiesto 

toho, pokiaľ to nie je úplne uzavreté, sa môžu vytvoriť mechanické 

pokrývky, ktoré zabránia pohybu a kontaktu s klznou plochou.  

 

Pozrite si video- 11: Bezpečná práca s lissom 

 

7) K lisom musia byť pripevnené vhodné ochranné štíty, aby sa počas práce 

časti nespúšťali.   

8) Pri lisoch, ktoré sa ovládajú pedálom, musí byť na pedál umiestnený 

vhodný chránič nôh.  

 

Obrázok 3.2: Pedálový chránič na nohy  

9) Na lisoch ovládaných hydraulickým tlakom vzduchu je tlakomer pre 

poistný ventil umiestnený na poprednom mieste tlakového potrubia. 

https://youtu.be/tS1VUWQ8hVE
https://youtu.be/SePaXXOSWD8
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10) Okrem hydraulických lisov musí mať každý lis brzdový mechanizmus, 

ktorý udrží pohyb lisovacej hlavice na požadovanom mieste a samostatné 

riadiace zariadenie na ľahko prístupnom mieste každého lisu. 

11) Okraje a rohy lisu by nemali byť ostré. 

12) Každy lis by mal mať dobre viditeľný a ľahko prístupný núdzový 

gombík, ktorý okamžite zastaví celý systém.  

 

Obrázok 3.3: Núdzový gombík 

13) Na pracoviskách, kde pracuje viac ako jeden pracovník, musí byť 

poskytnutá vizuálna kontrola. Pracovníci sa tak môžu navzájom vidieť a v 

prípade potreby sa môžu navzájom kontaktovať. 

Okrem toho, aby sa predišlo pracovným nehodám, ktoré sa vyskytujú 

pri prácach s lismi, by sa mali tiež vykonať niektoré bezpečnostné opatrenia, 

ako je práca s viacerými bezpečnostnými lismi, existujúcimi svetelnými 

prekážkami, snímačom poľa, tlakovým bezpečnostným ventilom a 

bezpečnostnou PLRJ (Programovateľná logická riadiaca jednotka). 

 

Obrázok 3.4: Vizuálna koordinácia 
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14) Na schodoch by mali existovať zábradlia, ktoré by umožňovali lisy 

vyťahovať. Mali by byť na hornej plošine, aby sa zabránilo pádu. Podľa 

noriem musí kruhové zábradlie začínať vo výške 220 cm od podlahy. 

Zábradlie na hornej plošine by malo byť minimálne 90 cm vysoké a malo by 

byť dostatočne pevné, aby unieslo minimálne 100 kg nákladu, ktorý môže 

prichádzať z akéhokoľvek smeru. 

15) Výška sedadla pracovníka a miesto pracovného priestoru by mali byť 

presne zvolené. Ak pracovník pracuje na mieste menšom, ako má byť, jeho 

prietok krvi do nôh je obmedzený. Tlak je tým pádom väčší než normálne a 

to spôsobuje tlak na jeho vnútorné orgány. 

 

Obrázok 3.5: Pri  práci si musíme všímať ergonomiku Obrázok 3.6: Sedadlo pracovníka 

Z tohto dôvodu by sa malo zvoliť sedadlo s minimálne piatimi nožičkami a 

výškou sedadla nastaviteľnou tak, aby lakte a kolená mohli vytvoriť uhol 90 

stupňov. Zadná strana sedadla musí byť taká veľká, aby pokrývala celý 

chrbát, vrátane pásu. 

16) Priemerná hladina hluku lisov v pracovnom priestore je medzi 90-110 

dB. Preto musí byť primárna úroveň hluku nižšia ako kolektívne ochranné 

metódy. Mali by sa vyberať lisy, ktoré sú menej hlučné  alebo sa musia 

aplikovať iné inžinierske metódy. Ako individuálne chrániče by sa mali 

využívať ušné chrániče, ktoré znižujú decibely (dB).  

Je známe, že hluk spôsobuje nenávratné poškodenie sluchu. V nasledujúcej 

tabuľke je uvedená strata sluchu s prináležitými úrovňami expozície voči 

hluku a jej trvaní: 
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Úroveň hluku 

dB 

Strata schopnosti počuť  % 

5 rokov neskôr 10 rokov neskôr  
20 rokov 

neskôr  

80 0 0 0 

90 4 10 18 

100 12 29 42 

110 26 55 78 

 

 

Obrázok 3.7: Práca s chráničmi znižujúcimi decibely 

3.4.Bezpečnostné opatrenia pri práci s baranidlom (mechanickým 

kladivom)  

•Pedálové ramená prístroja musia byť vhodne uzatvorené. 

•Pri práci by sa mali používať prenosné štíty na ochranu pred časťami  

poskakujucimi okolo baranidla.  

•Počas pripojenia formy musí byť medzi piestom a pleytom umiestnený 

klin, aby sa zabránilo náhlemu pohybu. 
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•Pri baranidlách pracujúcich s parou a tlakom vzduchu tam musí byť 

bezpečnostný ventil, ktorý neustále pracuje, takisto zastavovací ventil a 

ventily na znižovanie tlaku.  

•Ak pracujeme s baranidlami  tak, že držíme jednu časť rukou a druhá ruka 

je voľná, mal  by byť dostupný závesný pedal namiesto pedálu na nohy. 

 

Pozrite si video- 12: Nebezpečná práca s baranidlami  

  

https://youtu.be/m9_H5moWrYo
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Otázky na seba-zhodnotenie   

1. Je mechanický lis súčasťou výstredníkového lisu?  

2. V akej výške musí začínať kruhové zábradlie?  

3. Čo musí existovať na baranidlách pracujúcich s parou a tlakom 

vzduchu?  

4. Čo by mali mať lisy, ktoré nemajú automatické podávacie prístroje 

alebo chránič?  

5. Aká je priemerná úroveň hluku lisov v pracovnom prostredí?  

 

Cvičenia 

1. Aké bezpečnostné opatrenia by sa mali urobiť  na zníženie rizika straty 

končatiny počas prác s ručnými lismi, kde sa pracuje s otvorenou formou?  

A) Musí sa  použiť ochranný pedálový spínač.  

B) V prípade pohotovosti sa musí použiť spínač.  

C) Musí sa použiť obojručné kontrolné zariadenie.  

D) Musia sa nosiť rukavice.  

2. Ktoré z nasledujúcich bezpečnostných opatrení by sa mali vykonávať pri 

práci s pedálovými lismi?  

A) Musí sa  použiť obojručné kontrolné zariadenie. 

B) Mala by sa vykonať ochrana nôh. 

C) Malo by sa namontovať zábradlie.    

D) V prípade pohotovosti sa musí použiť spínač.  

3. Ktoré z nasledujúcich možností nie je potrebná pri vykonávaní bezpečnej 

práce s baranidlami, ktoré pracujú so stlačeným vzduchom?  

A) Bezpečnostný ventil    B) Zastavovací ventil  

C) Držiak ventilu    D) Ventil na znižovanie tlaku 
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 Správne odpovede môžete nájsť na strane 71. 

 

Zhrnutie 

V tejto kapitole ste sa dozvedeli, prečo musí byť  prevencia práce s 

baranidlami a lismi braná do úvahy. Budete schopní aplikovať vhodné 

opatrenia, aby sa zabránilo nehodám spôsobeným nevhodnými pracovnými 

podmienkami počas lisovania  za studena a za tepla. 

Ďalšia literatúra  

• Metal Technology Area, Heat Treatment Techniques Course Modules, 

SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Hot Shaping Course Modules, SVET, 2011. 

• Metal Technology Area, Cold Forming Course Modules, SVET, 2011. 
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4.BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII 

Prehľad  

Táto kapitola poskytuje základné informácie o oceľovom priemysle a 

oceľových budovách a ako a kde zamerať bezpečnostné opatrenia. Veľmi 

podrobne sme vysvetlili montáž a bezpečnú prácu na lešení.  

 

Ciele  

V tejto  kapitole sa naučíte:  

• prečo si oceľové budovy vyžadujú špeciálnu pozornosť; 

• etapy výroby oceľových budov; 

• ako pripraviť montážne miesto; 

• ako pracovať s rôznymi typmi lešenia; 

• pracovné inštrukcie ohľadom lešenia. 

Úvod 

Oceľová výstavba zahŕňa výrobný proces každého druhu, vrátane 

oceľových budov. Oceľové stavby, silá, kotly, strechy, mosty a budovy sú 

témou oceľovej výstavby. Mnoho z tejto produkcie a z produkcie 

vznikajúcej v továrňach má podobné riziká, ktoré vznikajú pri prácach s 

kovom. V prvej, druhej a tretej časti tohto modulu sme spomenuli opatrenia, 

ktoré sa môžu urobiť, aby sa tieto  riziká znížili.  

Táto situácia sa však líši v prípade oceľových budov, ktoré patria 

medzi výrobu, ktorá sa má  vykonať na stavenisku. Vyžadujú si prácu 

vzdialenú od podmienok na pracovisku, často s ťažkými vysoko výkonnými 

strojmi a za náročných podmienok. Preto sa v tejto časti budeme sústrediť 

na bezpečnostné opatrenia týkajúce sa oceľových stavieb, ktoré existujú 
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medzi produkciou oceľovej konštrukcie. Oceľová budova je jednou zo 

stavebných blokov veľkých konštrukčných projektov v našej krajine a po 

celom svete. Keďže sa produkcia oceľových stavieb stala veľkým odvetvím, 

má mnoho zamestnancov a veľké pracoviská, odohráva sa tam aj veľa 

pracovných nehôd a vzniká množstvo pracovných ochorení. To zvýrazňuje 

dôležitosť týchto bezpečnostných opatrení. V tejto časti sa budeme zaoberať 

bezpečnosťou pri práci a ochrane zdravia v oblasti výroby oceľových 

stavieb. 

 

Obrázok 4.1:  Príklad  oceľovej stavby 

S rozvojom technológií, ktoré sa používajú vo výrobe prvkov oceľovej 

stavby, dosiahla kvalita a produktivita odvetvia kovových stavieb veľmi 

vysokú úroveň. Výrobcovia oceľových stavieb seriózne investujú do 

strojov, ktoré poskytujú technologické výhody, aby zabezpečili potreby 

nášho štruktúrneho oceľového odvetvia. Prostredníctvom výrobných 

projektov navrhnutých počítačmi a veľmi malého podielu chyby, môže byť 
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každý prvok podrobne navrhnutý, vyrobený na počítačoch v prostredí 

továrne, avšak ich montáž sa môže vykonávať len v stavebnom prostredí.   

 

 Pozrite si video- 13: Výroba prvkov oceľovej stavby 

 

Výroba oceľových budov je prácou, ktorá  pozostáva z viac ako jednej 

operácie. Na obrázku si  môžete pozrieť diagram prác, ktorý zahŕňa všetky 

výrobné operácie konštrukcie.  

V predchádzajúcej časti modulu sme sa dozvedeli o opatreniach BOZP, 

ktoré by sa mali dodržiavať vo fáze oceľových prvkov výstavby. V tejto 

časti sa budeme 

zaoberať 

opatreniami 

BOZP, ktoré treba 

dodržiavať pri 

zostavovaní 

stavebných prvkov 

na stavbe, ktoré sa 

používajú pri 

výrobe oceľových 

budov. 

Obrázok 4.2: Výrobné fázy oceľových budov 

Aj keď stavba oceľovej budovy pripomína stavbu železobetónu, 

skeletu budovy a drevených budov, veľké oceľové stavebné prvky vyrábané 

v továrni sa tiež odlišujú, napríklad náročnými fázami ako sú zdvíhanie, 

nosenie a montáž na stavenisku. Dvíhanie týchto materiálov, ich nosenie a 

montáž by mali byť vykonávané odborníkmi, ktorí s tým majú skúsenosti.  

https://youtu.be/thRJQ-ruDGI
https://youtu.be/thRJQ-ruDGI
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4.1.Príprava miesta montáže 

4.1.1.Postavenie lešenia  

Pri výstavbe budov sa dočasné pracovné miesta pre pracovníkov, 

ktoré slúžia na to,  aby mohli pracovníci bezpečne pracovať v častiach, ktoré 

presahujú normálnu  pracovnú výšku, nazývajú lešenia. Podľa typu 

použitého stavebného materiálu sa lešenia delia do dvoch skupín, a to na 

drevené a kovové. Podľa svojho účelu sa však nazývajú aj statívové lešenie, 

stĺpové lešenie, potrubné lešenie, závesné lešenie, pohyblivé lešenie a 

podporné lešenie.  

Lešenia sa zvyčajne používajú tak, že sa zdvihnú a opäť sa postavia 

pri krátkodobej  stavbe. Preto sa vyžaduje, aby sa dali ľahko zdvihnúť a 

postaviť, aby materiály, ktoré sa zvyknú používať boli silné, dali sa použiť 

znova pri tých  istých alebo podobných prácach. Oceľové  lešenia sa delia 

do troch skupín:  

 

Obrázok 4.3: Statívové lešenia 

4.1.1.1.Oceľové statívové lešenia 

Používajú sa na opravovanie, maltovanie, pokrývanie 

jednopodlažných budov a vykonávanie inštalačných prác. Výška statívov, 

ktoré sú vyrobené z rúr alebo sú rôznych tvarov, môže byť 80-100 cm, 80-
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150 cm ak majú nastaviteľnú hlavicu a ich dĺžka môže byť medzi 100-200 

cm.  

4.1.1.2.Oceľové podporné lešenia 

Lešenia, ktoré sú ľahko nastaviteľné a demontovateľné sú na stavbách 

preferované; používajú sa na opravu viacpodlažných budov a pri prácach na 

vonkajšom obkladaní stien. 

      

Obrázok 4.4: Podporné  lešenie   Obrázok 4.5: Potrubné lešenie 

4.1.1.3.Potrubné lešenia 

Potrubné lešenia, ktoré sú vyrobené z oceľových rúr sa používajú na 

namontovanie bočných spojovacích prvkov oceľových budov, na 

maltovanie vonkajších strán viacpodlažných budov, na maľovanie, krytie a 

podobne. Keďže sa ľahko vztýčia a zložia v krátkom čase,  sú bezpečné a 

strata materiálu je malá, sú v súčasnosti veľmi preferované.  

4.1.1.4.Závesné sklápacie lešenie  

Tieto lešenia sa zvyčajne používajú pri údržbe a oprave už 

dokončených stavieb. Ich montáž je krátkodobá a ekonomická. Tento 

systém obsahuje plošinu, na ktorej môžu pracovníci pohodlne pracovať. Má 

motory, ktoré túto plošinu zdvíhajú pomocou oceľových lán okolo budovy a 

horizontálne. Koľajnicový systém s motorom, ktorý sa pohybuje 

horizontálne, je umiestnený na terase budovy. Najdôležitejšou vlastnosťou 

lešenia je to, že umožňuje pracovať na požadovanej úrovni podlažia.  
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 Obrázok 4.5: Závesné sklápacie lešenie      Obrázok4.6: Pohyblivé lešenie 

4.1.1.5.Pohyblivé lešenia 

Pri jednoduchých prácach, kde nechceme, aby lešenie zaberalo mnoho 

miesta a jeho stavba by trvala  dlhý čas, sú pohyblivé lešenia účinným 

riešením. Všetci pracovníci musia dodržiavať pracovné inštrukcie pre 

bezpečnú prácu s lešením, bez ohľadu na typ lešenia, ktorý je zvolený s 

ohľadom na oceľovú stavbu.  

4.2.Pracovné inštrukcie pri práci na lešení  

• Skôr, než začnú pracovníci na lešení pracovať, musia skontrolovať 

trámy, tyče a oceľové profily. Ak sa na lešení vyskytne problém, 

príslušné autority by mali byť okamžite upozornené a práca na lešení 

by nemala začať, kým sa problém nevyrieši.  

• Pri montovaní, rozkladaní a práci na lešení sa určite musia nosiť 

potrebné osobné chrániče (helma, okuliare, bezpečnostný opasok, 

záchranné laná, pracovná obuv, rukavice). 

• Vo  výškach sa nesmie pracovať bez pripnutia bezpečnostných 

opaskov k záchranným lanám.  

• Záchranné laná by mali byť silne upevnené na nezávislé miesta 

mimo lešenia. 
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• Na lešenie by sa nemalo nikdy liezť a prechádzať by sa malo len cez 

schody lešenia alebo dostupné okná.  

• Výbava lešenia (tyče, bezpečnostné spony, kríže) by sa nemali nikdy 

odstraňovať.  

• Nikdy by sa nemalo pracovať na trámoch, mali by sa používať 

upevnené pôvodné kovové platformy lešenia. 

• Materiál sa nesmie nikdy hádzať dole z lešenia a takisto by sa malo 

zabrániť jeho pádu. 

• Prechádzanie pod materiálom, ktorý sa ťahá na lešenie, nie je 

povolené. Práca sa nesmie nikdy vykonávať pod lešením.  

• Na to, aby nástroje nespadli, sa musí použiť obal  na materiál. 

• Elektrické zariadenia používané na lešení musia byť uzemnené a 

bezpečne chránené. 

• Na elektrických kábloch, ktoré sa používajú na lešení, by nikdy 

nemali existovať žiadne prídavné zariadenia, ktoré by spôsobili únik 

elektrickej energie. 

• Na lešení sa nesmie nikdy behať a skákať. 

• Akýkoľvek material a odpad sa nesmie nikdy na lešení nechávať, 

aby tak bránil  bezpečnému prechádzaniu.  

• Aby sa zabránilo pádu nástrojov a materiálov z podlahy lešenia, 

musí byť na podlahe položená 15 cm vysoká  obkladačka. Medzera 

medzi obkladačkou a podlahou by mala byť aspoň 1 cm.  

• Chodby na lešeniach nesmú byť užšie než 60 cm. Takisto musia mať 

zábradlia. 

• Keď sa nesú nahor po schodoch kovové plošiny, mali by ich niesť 

aspoň dvaja pracovníci, ktorí majú zapnuté bezpečnosté pásy.  
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• Ak sa v okolí lešenia používajú žeriavy alebo podobné stroje, musia 

sa prijať opatrenia na to, aby sa náklad dostal na lešenie a nespôsobil 

pri tom pád lešenia. 

• Na ochranu očí by sa  malo použivať ochranné sklo.  

• Nočná práca sa nesmie vykonávať, ak nie je zabezpečené dostatočné 

osvetlenie. 

• Ak sú laná opotrebované, musia sa vymeniť.  

• Na lešení by nikdy nemali pracovať ľudia, ktorí majú zdravotné 

alebo psychologické problémy.  

• Cigaretové ohorky sa nesmú hádzať z plošiny dole.  

• Do  prostredia, kde sa nachádzajú horľavé a vznetlivé materiály, by 

sa nikdy nemalo chodiť s horiacimi cigaretami alebo čímkoľvek, čo 

zapaľuje oheň alebo iskrí. 

• Mala by sa zvážiť možnosť obložiť materiály, ktoré pokrývajú 

priestory na podlahe, aby sa nezlomili alebo by mali byť odstránené.  

• Každý, kto pracuje vo výškach, by mal absolvovať školenie 

“Vzdelávanie pri práci vo výškach”.  

 

Pozrite si video- 14: Vzdelávanie pri práci vo výškach  

 

4.3. Spôsob montáže 

Keďže takmer 90% celkovej výroby oceľovej budovy sa uskutočňuje 

v továrňach alebo závodoch, len spájanie oceľových komponentov (stĺp, 

nosník, kríž, hrada, prvky veterných a bočných spojov a profilov, vložky, 

spojovacie sústruhy, kotvenie, skrutky atď., pričom sú zahrnuté všetky 

druhy materiálov) prebieha na stavenisku.  
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Pozrite si video- 15: Stavba oceľovej budovy 

 

Montáž kovových častí, ktoré sú transportované na stavenisko a 

správne zabalené sa vykonáva buď zváraním alebo skrutkovaním. Zvárané 

spoje sa vykonávajú podľa prechodových a situačných lomov oceľových 

tyčí, aby sa spojili prednou, koncovou a prekrývajúcou sa časťou 

prostredníctvom pomocných sústruhov ako doplnky rohového zvárania.  

Obvykle sa však na stavenisku uprednostňuje montáž skrutiek. 

Môžeme si uviesť niektoré výhody skrutkového spojenia:  

• Je jednoduché a rýchle. 

• Nevyžaduje si kvalifikovaného pracovníka. 

• Montáž prebieha v súlade so štandardmi.  

• Je jednoduché overiť výrobu a napraviť chyby. 

• Montáž neovplyvňujú poveternostné podmienky. 

• Po montáži sa nevyžaduje úprava.  

 

Obrázok 4.7: Spájanie oceľových lúčov a oceľových stĺpov 

V súčasnosti sa oceľové štruktúry stavajú v továrňach na základe 

projektu plne automatickými strojmi, vrátane všetkých operácií ako rezanie 

https://youtu.be/W0wJKFkmzrQ
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(zahŕňajúc geometrické obrazce), zváranie, vŕtanie, pieskovanie, maľovanie 

a uvádzanie čísla položky. Projekty sú navrhnuté tak, že si nevyžadujú 

montáž na stavenisku, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Preto sa celá zváračská 

výroba vykonáva v továrňach, ako aj zváracie spoje zahrňujúce všetky 

súčasti ako vetrové nosníky, hrady a podobne. Hlavným dôvodom je to, že 

kvalita zvárania na stavenisku nie je taká dobrá ako tá automatická v 

továrni. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby zváranie na stavenisku prebiehalo 

čo najmenej. Môžme si vymenovať hlavné nevýhody zvárania pri montáži 

na stavenisku.  

4.4. Nevýhody zvárania pri montáži na stavenisku 

• Vyžaduje si kvalifikovaného pracovníka, keďže zváranie pri montáži 

je náročnejšie ako skrutkové spájanie.  

• Výroba trvá dlhšie než skrutkové spájanie. 

• Je náročné udržiavať štandard, keďže kvalita výroby zvárania sa 

bude meniť podľa použitého materiálu a pracovného tímu.  

• Kontrola je náročnejšia než pri skrutkovom spájaní.  

• Montaž si vyžaduje vhodné poveternostné podmienky.  

• Je ťažké ho upravovať a opravovať.  

• Obnova farby po montáži by sa mala vykonávať opatrne. 

Vzhľadom na to, že stĺpik, nosník, väzník, hrada, krídlové spojovacie 

tyče, komponenty tvárnic a ich spojovacie diely sa  pripravujú v továrňach,  

umiestňujú sa na stĺpec a nosník, keďže ich zváranie skrutkami a maticami 

sa ľahko vykonáva.  Dokončovanie celej výroby zvárania v továrňach a 

závodoch (vzhľadom k využiteľnosti a rozpočtu projektu) a len ich 

namontovanie pomocou skrutiek na stavenisku je najdôležitejším faktorom, 

ktorý zvyšuje kvalitu oceľovej stavby.  
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4.5. Príprava pred montážou  

Stavebná firma by mala pripraviť rôzne osvedčenia o oceľových 

komponentoch, aby sa pred montážou vyrobili podľa projektu. Dokumenty, 

ktoré sa majú pripraviť, sú tieto: 

• Údaje o výrobe založené na aplikačných projektoch, 

• Plán práce v súlade so všeobecným pracovným programom 

(pracovný program staveniska) pred začatím prác;  

• Schvaľovací formulár vzoriek materiálov, ktoré sa budú používať (z 

výrobných laboratórií univerzít alebo z výrobných firiem),  

• Zváracie a výrobné procedúry; 

• Správa stavby lešenia; 

• Mal by byť pripravený zoznam, ktorý zahŕňa informácie o 

zamestnancoch, strojoch a vybavení, ktoré sa použijú. 

4.5.1. Príprava oceľových komponentov a výbavy pred montážou 

Uvádzanie údajov, výber zamestnancov, príprava materiálov, výroba 

oceľových komponentov, ich preprava na stavenisko a ich montáž je 

potrebné vykonať v súlade s normami. Nakladanie, prepravu, vykladanie a 

balenie materiálov je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu 

ochranného náteru. Komponenty oceľovej konštrukcie by sa nikdy nemali 

hádzať z prepravných vozidiel. 

Pri prenášaní a balení oceľových komponentov: 

• Nosníky a lúče musia byť umiestnené a udržiavané vertikálne, 

• Nesmú sa dotýkať zeme, 

• Pozornosť by sa mala venovať komponentom oceľovej 

konštrukcie, ktoré majú na sebe vodu, 
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• Horizontálne a vertikálne drevené kliny sa musia používať pri 

viacvrstvových hromadách, 

 

Obrázok 4.8: Oceľová konštrukcia vyrábaná skrutkovými spojmi 

Výskumné štúdie však naznačujú, že väčšina zdravotných a 

bezpečnostných problémov na oceľovej stavebnej výrobe je spôsobená 

používaním a udržiavaním prístrojov, zváraním, rezaním, ohýbaním, 

zdvíhaním nákladu (posúvaním nadzemného a pohyblivého žeriavu), a 

maľovacími prácami. V záujme odstránenia uvedených nebezpečenstiev by 

sa malo konať v súlade s predpismi o BOZP. Dodatočne sa musia 

dodržiavať ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako používanie špeciálnych 

ručných nástrojov pri práci so strojmi, opatrenia ako používanie strojových 

puzdier, vyhýbanie sa plynom počas zvárania a rezania, nepreťažovanie 

žeriavov počas nakladania tovaru, ubezpečiťsa, že reťaze a káble nie sú 

zamotané do žiadneho predmetu a podobne. Spoločne s týmito opatreniami 

má používanie potrebného dostupného individuálneho ochranného 

vybavenia význam pri vyhýbaní sa nehodám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri 

výrobe oceľovej konštrukcie.  
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Obrázok 4.9: Vzor oceľovej konfigurácie vyrobenej zváraním 
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Otázky na seba- zhodnotenie   

1. Aké typy lešenia poznáte? 

2. Aký typ lešenia umožnuje pracovať na požadovanej úrovni podlažia?  

3. Potrebujete počas práce na lešení nosiť okuliare?  

4. Aké sú výhody skrutkových spojov?  

5. Aké druhy dokumentov musíte mať pred montážou pripravené?  

 

Cvičenia 

1. Väčšie ako koľko cm musia byť chodby na  lešení, cez ktoré sa 

prechádza?  

A) 60  B) 50  C)40  D) 30 

 

2. Ktoré z nasledujúcich osobných ochranných opatrení sa nemusí pri práci 

na lešení používať?  

A) Helmet B) Work shoes  C) Ear Protector   D) Gloves 

 

3. Ktorá z nasledujúcich možností je jednou z nevýhod zváranej montáže na  

stavenisku? 

A) Vyžaduje si vhodné poveternostné podmienky.  

B) Je ekonomické. 

C) Jeho  zmeny a opravy sú jednoduché.   

D) Je jednoduché zabezpečiť kvalitu a štandard.  
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4. Ktorá z nasledujúcich možností sa nesmie vykonať pri nosení oceľových 

prvkov konštrukcie?  

A) Krovy a nosníky musia byť prepravované zvisle. 

B) Nesmú sa dotýkať zeme.  

C) Musia byť zakryté, aby do  nich nevnikla  voda.  

D) Oceľový klin musí byť položený medzi prvky.  

 

 Správnu odpoveď nájdete na strane 71. 

 

Zhrnutie 

V tejto kapitole ste sa dozvedeli, prečo musíme pri plánovaní 

bezpečnostných opatrení brať do úvahy oceľové budovy. Budete schopní 

rozpoznať, čo a prečo je dôležité, aby sa zachovalo dobré zdravie 

pracovníkov na oceľovej budove.  

Ďalšia literatúra  

• Construction Technology Area, Steel Structure Manufacturing Module, 

SVET, 2012.  
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5.BEZPEČNOSŤ PRÁCE V KOVÁČSTVE A 

STAVEBNOM STOLÁRSTVE  

Prehľad  

Táto kapitola sa zameriava na bezpečnosť práce v kováčstve a 

stavebnom stolárstve. Poskytuje informácie o  prácach v tomto pracovnom 

prostredí a špecialne bezpečnostné pokyny pre vybrané miesta.  

Ciele   

V tejto kapitole sa naučíte:  

• aké druhy prác sa robia v kováčstve a stavebnom stolárstve.;  

• čomu by ste sa mali vyhnúť pri práci v týchto priestoroch; 

• ako  správne pracovať s rezačkou; 

• ako správne používať ohýbací lis, špeciálny zverák na kov; cirkulárku a 

rezačku lamelového profilu, stolnú vŕtačku a špirálovú brúsku.  

Úvod 

Práce, s ktorými sa môžeme najviac stretnúť v oblasti kováčstva a 

stavebného stolárstva sú: rezanie profilov, ohýbanie, uvádzanie do varu, 

zvieranie, maľovanie a montovanie. Práce spomenuté v iných častiach tohto 

modulu neboli do tejto časti zahrnuté.  

 

Pozrite si video- 16: Výroba dekoratívnych materiálov v 

kováčstve  

Pracovný priestor, kde  prebieha výroba alebo  montáž, by mal  byť 

čistý a uprataný. Na zemi nesmú byť žiadne nepotrebné škatule s farbou a 

https://youtu.be/kvT8LH83ZJg
https://youtu.be/kvT8LH83ZJg
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riedidlom. Inak môžu zamestnanci o neuprataný materiál na zemi zakopnúť 

a spadnúť, alebo sa môžu pošmyknúť a zraniť sa. Aby sa  zabránilo riziku 

pošmyknutia, farby a tekutiny rozliate na zemi by sa mali vyčistiť.  

V pracovnom priestore by mal existovať dostatočný počet hasiacich 

prístrojov, ktoré sú kvalitné, aby sa tak znížila môžnosť požiaru.  

 Uhol špirálovej brúsky by sa počas rezania nemal meniť, aby sme sa 

vyhli porezaniu, rozdrveniu a strate 

končatín kvôli výbuchu špirálovej 

brúsky počas používania elektrickej 

ručnej špirály. Na materiál sa nesmie 

veľmi tlačiť a narušené špirálové 

brúsky sa musia vymeniť. Aby sme 

nedostali šok, káble a ich spoje by mali 

byť silné a izolované. Aby sme sa vyhli 

vniknutiu látok do očí, určite by sme 

mali nosiť priehľadné ochranné 

okuliare. Stroje, ktoré nemajú ochranný 

obal, sa nesmú používať, aby sme tak 

predišli porezaniu a strate končatín.   

Obrázok 5.1: Príklad kovovýroby 

Pri používaní ručnej elektrickej vŕtačky musíte byť opatrní, aby ste si 

neudreli  ruku. Káble a ich spoje by mali byť pevné a izolované, aby 

nedošlo k šoku. Aby sme sa vyhli vniknutiu substancií do očí, mali by sme 

nosiť priehľadné ochranné okuliare. Nesmieme zabúdať na to, že vibrácie 

trvalo poškodzujú ľudské telo. Ľudia pracujúci s takýmito zariadeniami by 

mali pracovať na smeny. Na ochranu sluchu by sa mal nosiť chránič na uši.  

Pri práci s týmto typom nástrojov by sa mala venovať maximálna 

pozornosť ochrane, aby nedošlo k  nárazu, vytrhnutiu a porezaniu pri 

používaní neelektrických ručných nástrojov.  
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V pracovnom priestore by sa mali použivať izolované a vhodné káble, 

aby sme sa vyhli riziku šoku alebo požiaru. Zakončenia káblov nesmú byť 

otvorené. Poškodený kábel alebo izolácia ktorého je pokazená, by mala byť 

nahradená novou. Musí sa používať špecializovaný napájací panel. 

Neizolované káblové spojenia by sa nemali vyrábať ale namiesto nich by sa 

mali používať vhodné  zástrčky a konektory. Panel, zástrčky a konektory by 

mali byť uzemnené. Elektrické  káble sa nesmú nechávať neupratané na 

zemi, aby sme tak znížili riziko zakopnutia a pádu na zem.  

Pri práci na lešení by sa mali dodržiavať pravidlá práce na lešení. 

Všade tam, kde hrozí riziko pádu, by sa mal nosiť ochranný pás a iná 

osobná bezpečnostná výbava. Keď sa lešenie presúva na iné miesto, všetok 

materiál, ktorý sa na ňom nachadza, by sa mal predtým odstrániť. Ľudia 

pracujúci v oblasti lešenia (okrem tých, ktorí majú prenášať) by mali z 

oblasti odísť.  

Počas montáže by sa mal používať rebrík a mali by sa dodržiavať 

bezpečnostné opatrenia týkajúce sa jeho používania. Takisto by sa malo 

nosiť osobné ochranné vybavenie. Pri práci vo výškach na statívovom lešení 

by pracovníci mali nosiť ochranné bezpečnostné opasky, ktoré sú pripútané 

k bezpečnému a pevnému miestu a mali by nosiť helmu.  

Ak sa počas montáže používa tmel, mal by sa nosiť overál, aby sa 

zabránilo kontaktu tmelu s holou kožou. Takisto by sa mali použiť rukavice. 

Počas montáže by mala byť venovaná maximálna starostlivosť tomu, aby sa 

zabránilo uviaznutiu rúk a nôh, pádu materiálu a šoku.  

Keď nesieme materiál v rukách, môžeme zakopnúť a spadnúť a 

materiál, ktorý nesieme, nás môže porezať alebo bodnúť. Keď materiál 

spadne, môže dôjsť k  uviaznutiu rúk a nôh a tiež k ich rozdrveniu. Ak je 

náklad ťažký a nepoužíva sa vhodná metóda zdvíhania a nosenia, môže 

dôjsť k trvalému poškodeniu kĺbov tela. Aby sme sa vyhli týmto rizikám, 

ťažké a objemné náklady by mali nosiť prepravné vozidlá a musí sa 

používať osobné ochranné vybavenie.   
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Pri vykladaní materiálu z vozidla môže materiál vypadnúť na podlahu 

alebo na pracovníka. Pracovník sa môže porezať, môže si niečo vyvrtnúť 

alebo rozdrviť. Aby sme tomu zabránili, musíte byť pri nakladaní a 

vykladaní materiálu opatrní a materiál by sa mal dvíhať a spúšťať opatrne.  

Aby sme zminimalizovali možné pracovné úrazy v oblasti kováčstva a 

stavebného stolárstva, okrem opatrení spomenutých vyššie, je veľmi 

dôležité používať stroje, ktoré sa používajú vo výrobe kováčstva a  

stavebného stolárstva podľa inštrukcií. Inštrukcie pre stroje, ktoré sa často  v 

tejto obasti používajú, sa uvádzajú nasledovne:  

Pozrite si video- 17: Pracovné úrazy spôsobené 

nedbalosťou 

 

5.1. Inštrukcie pre prácu s rezačkou 

• Nepracujte na strojoch bez povolenia.  

• Nepracujte na stroji, keď je predný bezpečnostný kryt odstránený.  

• Majte na pamäti, že rezný priestor stroja sa prispôsobuje hrúbke 

plochy, ktorú budete rezať.  

• Nerežte časti, ktoré sú hrubšie než 4 mm.  

• Kým je stroj zapnutý, nedotýkajte  sa pohybujúcich sa častí.  

• Kým sa reže, nevkladajte  svoje prsty cez predný štít.  

• V prípade núdze použite “NÚDZOVÝ GOMBÍK”.  

• Uistite sa, že pri práci nikto nestojí za strojom.  

• Po dokončení práce stroj vypnite.  

• Nenechávajte časti materiálu  na stroji.  

 

 

 Pozrite si video- 18: Práca s rezačkou  

 

https://youtu.be/sTWounm6qEc
https://youtu.be/sTWounm6qEc
https://youtu.be/6knx6xIFdyk
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5.2. Inštrukcie pri používaní ohýbacích lisov  

• Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte pripojovacie 

skrutky. 

• Počas práce na stroji sa držte mimo dosahu ohýbacích spojiek. 

• Podľa typu ohýbania, ktoré idete vykonať, vyberte vhodnú formu. 

• Upravte formu. 

• Neohýbajte časti, ktoré boli poškodené plameňom.  

• Počas ohýbania formy olejujte. 

• Nastavte priestor ohýbania podľa hrúbky materiálu, ktorý sa bude 

ohýbať.  

• Pri práci nezasúvajte ruky a ramená medzi dve formy. 

• Pri práci so zariadením sa nezaoberajte ostatnými ľuďmi a inou 

prácou.  

• Pred ohýbaním skontrolujte úroveň oleja v stroji.  

• Ak ste prácu dokončili, prístroj vypnite.  

 

 Pozrite si video- 19: Práca s ohýbacím lisom  

 

5.3. Pracovný priestor udržujte uprataný. 

• Žiadnou časťou svojho tela nezasahujte do pracovného priestoru.  

• Buďte opatrní, aby rukávy vášho pracovného oblečenia neboli dlhé, 

jeho predná časť by mala byť uzavretá a kravata by vám nemala 

vytŕčať von.  

• Pri práci so zariadením sa nezaoberajte ostatnými ľuďmi a inou 

prácou.  

• Neudierajte ohýbacie zveráky tvrdými predmetmi.  

• Neohýbajte časti dlhšie ako 1310 mm a hrubšie ako 1,5 mm.  

• Pri ohýbaní kontrolujte ohýbací uhol.  

• Neuhladzujte ohýbané časti stláčaním medzi zverákmi.  

file:///C:/Users/Nataša%20Urbančíková/AppData/Local/Temp/O3/Videolar/Video%20İzle%2019.mp4
https://youtu.be/h_fGmr4ph_A
file:///C:/Users/Nataša Urbančíková/AppData/Local/Temp/O3/Videolar/Video İzle 19.mp4
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• Po skončení práce stroj vyčistite.  

 

Pozrite si video- 20: Práca s automatickým 

špeciálnym zverákom na kov  

 

5.4. Inštrukcie pre používanie cirkulárky a rezačky lamelového 

profilu  

• Skontrolujte, či nie je píla nejak poškodená, napríklad či nemá 

vylomený alebo puknutý zub a podobne. 

• Nastavte odpor podľa častí, ktoré budete rezať.  

• Nepracujte bez ochranných okuliarov.  

• Nepracujte bez rukavíc. Dbajte na to, aby vám rukavice sedeli.  

• Nič nemerajte, kým je píla v prevádzke.  

• Nehrajte sa s nastaveniami píly, kým je píla v prevádzke.  

• Uistite sa, že je píla počas rezania v pozícii trojuholníka (v druhej 

fáze). Nerežte, keď je v pozícii hviezdy (v prvej fáze).  

• Uistite sa, že počas rezania nie sú okolo stroja žiadne materiály ako 

papier, zväzky ľanu a konope a podobne.  

• Nerežte na píle celé materiály.  

• Nerežte časti, ktoré sa majú rezať, holými rukami.  

• Nepoužívajte úchytky, aby ste zastavili čepeľ píly.  

• Po ukončení práce pílu vypnite. 

• Nenechávajte zvyšné časti materiálu na píle.  

 

 Pozrite si video- 21: Práca s cirkulárkou  

 

 

 

 Pozrite si video- 22: Práca s rezačkou lamelového 

profilu  

https://youtu.be/rx3KUn3WTy0
https://youtu.be/rx3KUn3WTy0
https://youtu.be/iSUAs3vD3GM
https://youtu.be/dfxFA2nR9kM
https://youtu.be/dfxFA2nR9kM
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5.5. Inštrukcie pre prácu so stolnou vŕtačkou   

• Vždy skontrolujte ostrosť vrtáka a pevne ho pripevnite na 

skľučovadlo na vrtáky.  

• Nikdy nezapínajte stroj bez toho, aby ste odstránili skľučovací kľúč 

zo skľučovadla.  

• Nikdy netlačte vŕtačku tak, aby ste zlomili alebo vypálili vrták. Pri 

dierach, ktorých hĺbka je veľká, sa uistite, že triesky sú vykladané 

tak, že vŕtačku vracajú späť v intervaloch a vŕtačka vychladne. 

 

Pozrite si video- 23: Práca so stĺpovou vŕtačkou 

 

• Pracovný kus rovnomerne pripevnite k plošine. 

• Vždy používajte štít chrániča vŕtačky. Počas vŕtania chráňte pred 

vrtákom svoje ruky a obzvlášť pred výstupným ústím.  

• Keď vypínate vŕtačku, nesnažte sa ju okamžite zastaviť tak, že 

chytíte vrták do ruky.  

 

5.6. Inštrukcie pre prácu so špirálovou brúskou (brúsenie tryskou) 

• Pri práci nikdy nenoste náhrdelníky, manžety, doplnky, kravaty, dlhé 

rukávy a veľké oblečenie a vyhrňte si rukávy šiat dovnútra.  

• Časť, ktorá sa práve spracováva, by mala stáť stabilne na mieste. V 

opačnom prípade ju upevnite na svorku.  

• Skontrolujte kábel a pevnosť zástrčky špirálového brúsneho motora.  

• Uistite sa, že je brúska rovnomerne zviazaná, stlačená kľúčom, bez 

trhlín a suchá, a puzdro brúsneho kotúča je na svojom mieste. 

 

 

Pozrite si video-24: Výmena brúsneho kotúča  

 

 

https://youtu.be/iW53BfeUmCU
https://youtu.be/24FzqC0S_8A
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• Ústie hriadeľa nemá byť väčšie ako 180 stupňov. 

• Počas údržby a opravy sa na stroji nepracuje.  

• Špirálová brúska iskrí. Ak sa v jej okolí nachádza akýkoľvek 

horľavý a vznetlivý materiál, upracte ho a keď je to potrebné, urobte 

bezpečnostné opatrenia.  

• Dbajte na to, aby sa iskry a záblesky počas práce nedostali k tým, 

ktorí v danom prostredí  pracujú.  

• Skontrolujte, či je vypínač zapnutý / vypnutý. 

• Používajte uzemnené elektrické spotrebiče. 

• Špirálové brúsky brúsia a režú. Vyhnite sa nesprávnemu použitiu 

špirálovej brúsky podľa jej typu.  

• Po ukončení práce vypojte špirálovú brúsku zo zásuvky.  

• Nenechávajte špirálovú brúsku na zemi, po ukončení práce ju vráťte 

na jej miesto.  

• Cyklus, s ktorým sa bude pracovať, je napísaný na brúske. Cyklus 

špirály musí byť menší než je cyklus brúsky.  

• Pri práci s reznou brúskou by brúska mala dopadať na rezaný 

materiál zvisle a v priebehu rezania sa nesmie naklánať.  

• Nesnažte sa zvýšiť výkon rezania tým, že budete na brúsku tlačiť.  

• Nedávajte špirálovú brúsku na zem, kým sa úplne neprestane točiť.  

• Špirálovú brúsku by mali obsluhovať len kvalifikovaní ľudia.  

• Počas prestávky alebo keď si brúska vyžaduje výmenu, sa musí 

vypojiť zo zástrčky.  

• Neostrite a nebrúste špirálovú brúsku tak, že ju dáte na zem. Opravte 

časť, ktorá bude brúsená. 

• Nepoužívajte špirálovú brúsku, keď máte ruky mokré, naolejované 

alebo keď máte rukavice. 

• Počas práce so špirálovou brúskou používajte ochrannú obuv, masku 

na tvár / okuliare, montážne rukavice a chrániče sluchu. 



Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre kovospracujúci priemysel 

 
        

Strana | 60  

 

• So špirálovou brúskou sa nesmie pracovať poniže kolien a nad 

hlavou.  

• Skľúčovadlo alebo iné zariadenie by na špirálovej brúske nemali 

byť.  

Nasledujúce opatrenia by sa takisto mali vykonávať počas všetkých prác v 

sektore spracovania kovu, okrem tých opatrení BOZP, ktoré sme navrhli na 

predchádzajúcich stranách.  

• Počas práce nesmiete nosiť doplnky ako náhrdelník, náušnice, 

hodinky, prstene a podobne. Pred začatím práce by ste si ich mali 

zložiť.  

• Nikdy pri práci nepoužívajte gsm telefón. 

• Ak má pracovník dlhé vlasy, musia byť zopnuté alebo zachytené v 

ochrannej čiapke.  

• Pri práci by sa mal nosiť jednodielny overál.  
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Otázky na seba-zhodnotenie  

1. Čo je nevyhnutné vedieť o bezpečnosti, keď sa plánujú práce v kováčstve 

a stavebnom stolárstve?  

2. Môžete pri práci s rezačkou rezať časti, ktoré sú hrubšie ako 3 mm?  

3. Potrebujete počas ohýbania olejovať formy?  

4. Môžete pri používaní špeciálneho zveráku na kov ohýbať časti dlhšie ako 

1000 mm?  

5. Môžete pílou rezať celý materiál?  

6. Môžete pri práci so špirálovou brúskou používať rukavice?  

 

Cvičenia 

1. Ktorú z nasledujúcich možností si musíte všímať pri používaní 

elektrickej ručnej vŕtačky? 

A) Značku vŕtačky. 

B) Skľučovadlo vŕtačky je uchopené tesne a správne. 

C) Model vŕtačky. 

D) Farbu vŕtačky. 

2. Ktoré z nasledujúcich krokov nie je potrebné vykonať pri práci so 

špirálovou brúskou?  

A) Musí byť namontovaná ochranná hlavica  

B) Musia sa používať ochranné okuliare.  

C) Rukoväť musí byť odstránená. 

D) Musia sa používať rukavice.  

 

Správne odpovede môžete nájsť na strane 71. 
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Zhrnutie 

V tejto kapitole ste sa dozvedeli o bezpečnostných opatreniach pri 

práci v kováčstve a stavebnom stolárstve. Rozumiete, prečo sú opatrenia z 

bezpečnostného hľadiska v týchto odvetviach také dôležité. Viete, aké 

otázky si klásť, aby ste si zaručili dobré pracovné podmienky. Mali by ste 

byť schopní poskytovať rady ohľadom vhodných opatrení pri prevencii 

výskytu rizika.  

Ďalšia literatúra  

• Metal Technology Area, Aluminium Joinery Course Modules, SVET, 

2011. 

• Metal Technology Area, Basic Metal Forming Course Modules, SVET, 

2011.  
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6.CHOROBY Z POVOLANIA V SEKTORE 

SPRACOVANIA KOVU A SPÔSOBY OCHRANY 

Prehľad  

Táto kapitola je zameraná na choroby z povolania. Popísali sme rôzne 

choroby z povolania, ktoré sú medzi pracovníkmi v sektore spracovania 

kovu bežné. Rozobrali sme štyri ochranné prístupy v oblasti chorôb z 

povolania.  

Ciele   

V tejto kapitole sa naučíte:  

• aké typy chorôb z povolania môžu byť zapríčinené prácou v sektore 

spracovania kovu; 

• ako chrániť pracovníkov pred týmito ochoreniami; 

• o štyroch ochranných prístupoch k chorobám z povolania. 

6.1. Choroby z povolania zapríčinené fyzikálnym faktorom 

Patria tu strata sluchu navodená hlukom, choroby z povolania u ľudí, 

ktorí pracujú v horúcom a studenom prostredí, choroby závislé od ionizácie, 

neionizujúce účinky a účinky žiarenia, zdravotné problémy spôsobené 

vysokým a nízkym tlakom a choroby spôsobené vibrovaním a opakujúcimi 

sa aktivitami.  

6.2. Chemicky zapríčinené choroby z povolania  

Chemické faktory patria medzi najbežnejšie spomedzi faktorov 

prostredia pracoviska v sektore spracovania kovu. Počet chemických 

substancií, ktoré sa počas rôznych prác v tomto odvetví vyskytnú, sa 

vyjadruje stovkami tisíc. Niektoré z nich sa nepodieľajú na ľudskom zdraví, 
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ale mnoho chemických látok môže byť súčasťou chorôb z povolania. Medzi 

najbežnejšie prikady patria otravy spôsobené ťažkými kovmi ako je olovo, 

ortuť, ochorenia spôsobené jedovatými a dráždivými plynmi, ako je oxid 

uhoľnatý, kyanovodík, oxid siričitý, zdravotné problémy spôsobené 

benzénom, toluénom, hexánom, trichlóretylénom, rozpúšťadlá a choroby 

spôsobené kyslými a alkalickými látkami, pesticídy, karcinogénne materiály 

a podobne.  

6.3. Choroby z povolania spôsobené prachom  

Existuje mnoho chorôb spôsobených prachom, mnoho z nich sa 

vzťahuje k dýchaciemu systému. Určitý prach pôsobí dráždivo na pokožku a 

sliznice, niektoré sa zhromažďujú v pľúcach a spôsobujú chronické 

ochorenia dýchacieho systému tým, že vyvolávajú reakcie. Niektoré 

spôsobujú vznik rakoviny.  

6.4. Choroby z povolania spôsobené ergonomickými faktormi 

Niektoré faktory pri práci môžu byť tiež dôvodom pre  zdravotné 

problémy,  ako polohovanie a pracovné formy nevhodné pre zdravie, 

zdvíhanie a nosenie ťažkých nákladov a rýchle pracovné tempo. 

Choroby z povolania patria medzi také ochorenia, pred ktorými je 

možné sa chrániť. Keďže dôvod ochorenia patrí na pracovisko, chorobám z 

povolania sa dá vyhnúť tak, že urobíme efektívne opatrenia práve na 

pracovisku. Rovnako ako sú technické aplikácie na kontrolu faktora 

spôsobujúceho ochorenie základom, niektoré medicínske aplikácie sú tiež 

pre ochranu dôležité. Ochranné prístupy v oblasti chorôb z povolania sa dajú 

rozobrať v štyroch názvoch:  

1) Kontrolné prístupy pri zdroji: najefektívnejším prístupom na ochranu 

pred rizikami na pracovisku je kontrola rizika pri zdroji. Z tohto dôvodu sa 

realizuje niekoľko inžinierskych aplikácií. Napríklad pri vyhýbaní sa 

ochoreniam zapríčineným prachom je zastavenie prášenia v zaprášenom 

prostredí či udržiavanie mokrého prostredia efektívnymi ventilačnými 
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metódami celkom užitočné. Znižovanie úrovne hluku upravením stroja,  

ktorý hluk vydáva alebo práca s takým zariadením v uzavretom priestore sú 

tiež príkladmi kontroly pri zdroji. Môžeme vymenovať niektoré metódy 

kontroly rizika pri zdroji, pričom sa najčastejšie používajú ventilácia, 

zakrývanie, oddeľovanie alebo výmena použitých technológií. Aby bol 

ventilačný systém efektívny, vyžaduje si, aby odstraňoval škodlivé 

substancie z prostredia tak, že ich vysaje na nižšej úrovni, ako je úroveň 

dýchania osoby. Tento typ ventilácie sa nazýva miestna vyprázdňovacia 

ventilácia.  

2) Individuálne ochranné aplikácie: aj keď výskumy kontroly rizík pri 

zdroji ukazujú, že sú pre ochranu najefektívnejšie, nedajú sa vždy uplatniť. 

Aj keď sa snažíme o úplnú kontrolu hneď pri zdroji, nie vždy dokážeme 

riziko úplne konrolovať. V takých prípadoch sa dajú aplikovať určité 

opatrenia na zníženie vplyvu na zamestnancov. Napríklad ak nie je možné 

znížiť úroveň hluku v kováčskej dielni, môžete profitovať z ušných 

chráničov. Podobným spôsobom môžete použiť rôzne masky tam, kde nie je 

možné úplne kontrolovať prašnosť prostredia napriek všetkým snahám 

alebo kde nie je možné kontrolovať chemické substancie hneď pri zdroji. V 

skutočnosti, ak jednotlivé ochranné aplikácie nemôžu zabezpečiť 

požadovaný výstup, môže to vyžadovať použitie pre ostatné aplikácie.  To, 

čo musíme mať na pamäti je, že individuálne ochranné aplikácie nesmú byť 

prvým riešením. Najprv by sa mali využiť všetky dostupné technické 

aplikácie použité pri zdroji a až potom, ako doplnok, ak sa to vyžaduje, sa 

takisto musia nosiť individuálne chrániče.  

 

Pozrite si video- 25: Dôležitosť individuálneho 

ochranného vybavenia      

3) Medicínske prístupy: Pri vyhýbaní sa chorobám z povolania sa dá 

profitovať aj z niektorých medicínskych prístupov. Cieľom medicínskych 

prístupov je poskytnúť základné vzdelanie a zabrániť ľuďom, aby boli 

https://youtu.be/w-avmqEvazc
https://youtu.be/w-avmqEvazc
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vystavení riziku. Napriek všetkému úsiliu však môže dôjsť k vzniku chorôb 

z povolania aj v skorých štádiách. Medicínske prístupy zahrňujú vyhýbanie 

sa chorobám z povolania prostredníctvom vstupných vyšetrení do 

zamestnania, diaľkové kontrolné vyšetrenia a zdravotnú výchovu.  

4) Administratívne opatrenia: Vyššie spomenuté aplikácie sú veľmi 

dôležité pri ochrane zamestnancov od nebezpečenstiev na pracovisku. 

Niekedy však, obzvlášť v prípadoch, keď je rizika veľa, môžu byť niektoré 

prístupy vykonané aj administratívne. Príkladom tohto prístupu môže byť 

zníženie počtu zamestnancov pracujúcich v oblastiach, kde sa takéto  riziko 

vyskytuje,  skrátenie pracovného času alebo práca na smeny.  
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Otázky na seba- zhodnotenie  

1. Ako by ste vysvetlili choroby z povolania?  

2. Ktoré  faktory patriace k ergonomickým faktorom prispievajú k 

chorobám z povolania?  

3. Môžete vymenovať takzvané kontrolné prístupy k zdroju chorôb z 

povolania? 

4. Patrí skrátenie pracovného času k medicínskym prístupom?  

 

 

Cvičenia 

1. Ktorá z nasledujúcich možností je chorobou z povolania zapríčinenou 

chemikáliami?  

A) Tuberkulóza    B) Anthrax 

C) Brucelóza     D) Otrava olovom 

 

2. Ktorá z nasledujúcich možností predstavuje najefektívnejší prístup na 

ochranu pred rizikami na pracovisku?   

A)Kontrola rizika pri zdroji   B) Použitie KKD 

C)Medicínske prístupy   D) Administratívne opatrenia 

 

Správne odpovede môžete nájsť na strane 71. 
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Zhrnutie 

V tejto kapitole ste sa dozvedeli, akými druhmi chorôb z povolania 

môžu trpieť zamestnanci pracujúci v sektore spracovania kovu. Ste 

oboznámení s najnebezpečnejšími z nich a s najbežnejšími príčinami týchto 

ochorení. Viete o spôsoboch, akými sa dá týmto chorobám z povolania 

predísť.  

Ďalšia literatúra    

• ÖNAL Buhara, YILDIZ Ali Naci, Occupational Diseases in Metal 

Business, Turkish Metal Union Publications, Ankara, January 2014. 
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9.MODUL NOVINIEK V OBLASTI SEKTORU 

SPRACOVANIA KOVU  

Vážení študenti; nástroje, materiály, metódy a technológie, ktoré sa 

používajú v oblasti spracovania kovu sa rýchlo menia. V nasledujúcich 

odkazoch sa  dostanete na adresy stránok, na ktorých môžete sledovať vývoj 

týkajúci sa  sektoru spracovania kovu v Európe a Turecku. Kliknutím na 

tieto odkazy môžete sledovať vývoj v kovopriemysle, pracovné nehody, 

aktuálne opatrenia a aktualizovať svoje znalosti. 

 

Kovospracúvací priemysel v Európe 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&

furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-

sicurezza/Pagine/default.aspx 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavor

o 

https://www.inail.it/cs/internet/multi/english.html 

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-

sicurezza-sul-lavoro.aspx 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ 

http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-

rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65 

http://www.inrs.fr/ 

http://www.santepubliquefrance.fr/Infos/About-Sante-publique-France 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=664&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavoro
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Sicurezza%20lavoro
https://www.inail.it/cs/internet/multi/english.html
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65
http://www.securite-sociale.fr/La-direction-de-la-Securite-sociale-est-rattachee-a-deux-ministeres?id_mot=65
http://www.inrs.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/Infos/About-Sante-publique-France
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Kovospracúvací priemysel v Turecku 

http://www.metaldunyasi.com.tr 

http://www.makinamagazin.com.tr 

http://www.firmametal.com/ 

http://www.megametal.com.tr/ 

http://www.turkmetal.org.tr/ 

http://www.mess.org.tr/tr/ 

 

Vážení študenti; v nasledujúcich odkazoch nájdete adresy stránok, na 

ktorých sú informácie, správy a udalosti zdieľané v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. Kliknutím na tieto odkazy sa môžete oboznámiť s 

právnymi predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa 

týkajú tohto odvetvia, mať informácie o nehodách a opatreniach prijatých na 

zníženie pracovných úrazov. 

 

Správy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v Európe 

https://osha.europa.eu/ 

http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews 

http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm 

https://osha.europa.eu/en/oshnews 

https://osha.europa.eu/en/oshevents 

http://www.euro.who.int/en 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/occupational-health 

 

 

http://www.metaldunyasi.com.tr/
http://www.makinamagazin.com.tr/
http://www.firmametal.com/
http://www.megametal.com.tr/
http://www.turkmetal.org.tr/
http://www.mess.org.tr/tr/
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Správy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v Turecku 

http://insaattaisguvenligi.com/ 

https://isgfrm.com/ 

http://www.isgforum.net/ 

http://www.isguvenligi.net/ 

http://isgtedbir.com/ 

http://www.isghaberleri.com/ 

http://www.osgbhaber.com/ 

http://www.osgbhaber.com/rss/ 

https://tuisag.com/isg-aktuel/isg-haberleri/ 

 

http://insaattaisguvenligi.com/
https://isgfrm.com/
http://www.isgforum.net/
http://www.isguvenligi.net/
http://isgtedbir.com/
http://www.isghaberleri.com/
http://www.osgbhaber.com/
http://www.osgbhaber.com/rss/
https://tuisag.com/isg-aktuel/isg-haberleri/
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Svetový Modul V Oblasti Sektoru Spracovania Kovu 
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10.SVETOVÝ MODUL V OBLASTI SEKTORU 

SPRACOVANIA KOVU  

Vážení študenti ; na svete a v Turecku je mnoho vzdelávacích hier z 

oblasti sektoru spracovania kovu, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím pri 

práci. Niektoré z nich sú uvedené nižšie. Ich hraním môžete zlepšiť svoje 

vedomosti a zručnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. 

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 môže počas požiaru 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 1: Obrazovka Pegneon Games 

http://www.play-it-safe.co.uk/games 

 

Obrázok 2: Obrazovka Play İt Safe (Hraj to bezpečne) hier 

http://www.pegneon.com/custom-games/
http://www.play-it-safe.co.uk/games
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Na tejto stránke je 8 hier o bezpečnosti a zdraví pri práci. Môžete si 

vybrať ktorúkoľvek sa vám páči a ktorej jazyk je angličtina a rozvíjať svoje 

vedomosti v tejto oblasti.  

Kliknutím na video si môžete pozrieť  video záznamy ku hre s názvom 

Protipožiarne aktivity.  

https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-

download 

 

Obrázok 3: Obrazovka Word Plays  (Slovné hry) 

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.  

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, že sa vám podarí utiecť z nebezpečenstva s 

minimálnou stratou.  

https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
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Figure 4: The play named “Expert of Work Security” 

http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-

bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm 

Túto hru, ktorá je aj zábavná aj poučná v oblasti používania osobného 

ochranného vybavenia (OOV), vytvorila firma 3M, ktorá vyrába osobné 

ochranné vybavenie a jej linky existujú na stránkach o zdraví a bezpečnosti 

práce. Hru môžete hrať prostredníctvom stránky a môžete si ju aj stiahnuť do 

počítača a hrať so svojimi priateľmi aj tam, kde nie je pripojenie na internet. 

Keď kliknete na nižšie uvedený odkaz, uvidíte v spodnej časti otvorenej 

stránky nasledujúci odkaz na prehrávanie. 

Kliknite, ak chcete hrať s názvom 3M E-Game BOZP - KKD. 

Keď kliknete na odkaz na prehrávanie, hra sa otvorí a uvidíte štyri rôzne 

možnosti pracovného prostredia, v ktorom môžete otestovať svoje znalosti o 

OOV. Môžete sa učiť použitím potrebného OOV na prácu prostredníctvom 

hry kliknutím na to, ktoré si želáte.  

http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm
http://www.osgbhaber.com/3m-is-guvenligi-oyunu-ile-sektoru-bilinclendirmeye-devam-ediyor-210h.htm
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Obrázok 5: Obrazovka hry 3M E-Game İSG –KKD 

Napríklad ak kliknete na Zváraciu dielňu, riziká zváracej dielne sa vám 

zobrazia v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky. Očakáva sa od vás, že 

z poličky vyberiete a nasadíte zamestnancovi v dielni vhodné OOV, aby sa 

nezranil. Výber OOV, nosenie a nasadenie na zamestnanca sa dá ľahko 

vykonať  prostredníctvom myšky.  

 

Obrázok 6: Hra “Výber OOV” vhodná pre zamestnancov vo zváracej 

dielni 

https://safety.blr.com/fun-games/ 

https://safety.blr.com/fun-games/
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Môžete 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 7: Obrazovka  SafetyFun Games (Zábavné bezpečnostné hry) 

 

https://www.osha.gov/hazfinder/index.html 

 

Keď kliknete na vyššie  uvedený  link, môžete vstúpiť na stránky 

Pracovného oddelenia Spojených štátov. Na tejto stránke sa môžete dostať k 

mnohým zdrojom o zdraví a bezpečnosti pri práci. Jedným z nich je hra s  

názvom “Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení”. Ak chcete, 

môžete hrať hru, ktorej jazykom je angličtina on-line alebo si ju môžete 

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”.  

https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
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Obrázok 8: Obrazovka Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení 

V hre  sa vám zobrazia štyri rôzne scenáre a od vás sa požaduje, aby ste 

si jeden vybrali. Sú to Bezpečnosť pri práci a Vzdelávanie v oblasti 

bezpečnostného vizuálneho auditu, Produkcia, Konštrukcia a Pohotovosť. 

Keď si vyberiete akékoľvek pracovné prostredie, vybavenie a materiál s ním 

súvisiaci a nebezpečenstvá čakajúce na zamestnancov sa otvoria na 

obrazovke.  

 

 

Obrázok 9: Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení vo vzťahu k 

stavebným prácam 
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To, čo sa od vás očakáva je, že v rámci  hry určíte riziká a  urobíte 

nevyhnutné opatrenia. Keďže sa pravidlá menia s každým scenárom, je len 

pre vaše dobro, ak budete pozorne čítať  a určíte všetky riziká. Takisto 

môžete schváliť niektoré scenáre ako zamestnávateľ alebo zamestnanec.  

 

Figure 10: Login Screen of Fact Cards 

 

Kliknite, ak chcete hrať Určovanie nebezpečenstva vzdelávacích zariadení.  

http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm# 

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: 

Situačné karty (Faktografické karty): V tejto hre je 13 kariet. Na 

každej karte je otázka, ktorú môžete položiť kamarátovi a môžete hrať 

spoločne navzájom. Okrem toho môžete na obrazovke kombinovať tlačidlá a 

karty a eliminovať ich tak, že karty budú dopredu alebo dozadu.  

http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm


 Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre kovospracujúci priemysel 

 

 
        

Strana | 84  

 

 

Situačné karty + (Faktografické karty Plus): Od “Faktografických 

kariet” sa odlišuje tým, že tu si môžete vybrať názvy predmetov. Ostatné 

pravidlá hry sú rovnaké.  

 

Obrázok 11: Obrazovka hry Situačné karty + (Faktografické karty Plus)  

 

Flash Cards (pomocné kartičky): Táto hra sa odlišuje od ostatných 

kartových hier tým, že má odpoveď na otázku napísanú na zadnej strane 

karty. Ak chcete, môžete sa pozrieť na zadnú stranu pomocou gombíka 

“FlipCard” (“otočiť kartu”) 

 

Obrázok 12: Obrazovka hry Flash Cards (Pomocné kartičky) 
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Vyber si písmeno: Ako môžete 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 môže vyberať 

písmenká z  abecedy navrchu obrazovky,  až kým nenájde odpoveď. 

Samozrejme, ak si on/ona želá odkryť odpoveď, môže tak urobiť 

prostredníctvom gombíka “Show Answer” (Zobraziť odpoveď).  

 

Obrázok 13: Obrazovka hry Vyber si písmeno  

 

Vyplňovanie medzier: V tejto hre sa od vás vyžaduje, 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. Môžete si skontrolovať, do akej miery ste zodpovedali otázku. 

Navyše, pomocou tlačidiel na obrazovke môžete 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, že si vyberiete jedno z 9 malých okienok pod tým veľkým. 

Ak je vaša odpoveď správna, na obrazovke sa objaví  zelený “OK” znak a vy 

môžete prejsť na ďalšiu otázku.  

 

Obrázok 15: Obrazovka hry “Matching” (Párovanie)  
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Krížovka: V tejto  hre sú skupinky prázdnych políčok umiestnených 

vertikálne a horizontálne. Každá 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, že sa odpoveď objaví výberom 

písmena. Na obrazovke môžete vidieť počet vašich správnych alebo 

nesprávnych odhadov.  

 

Obrázok 16: Obrazovka “Crossword Puzzle” (Krížovka) 

 

Slovník: Slovník obsahuje vysvetlenie pojmov súvisiacich s pracovným 

zdravím a bezpečnosťou. Je zameraná skôr na vedomosti než na zábavu.  

Kliknutím na jedno z písmen nad obrazovkou môžete zobraziť pojem 

začínajúci týmto písmenom a jeho význam a týmto spôsobom môžete 

obnoviť svoje vedomosti. Ak chcete, môžete získať detailnejšie vedomosti 
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tak, že 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&user

name=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, že 

podrží ľavé tlačidlo myšky od prvého písmena slova až do konca a ubezpečí 

sa, že 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. 

Obdržanie spätnej väzby vašich správnych a nesprávnych odpovedí vám 

pomôže sa  rozvíjať.  

 

Obrazovka 19: Test Yourself (Otestujte sa) 

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-

games/ 

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/
http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/


 Vzdelávací modul o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre kovospracujúci priemysel 

 

 
        

Strana | 90  

 

 

Stránka, ktorú môžete nájsť na vyššie uvedenom linku, obsahuje 

mnoho vzdelávacích materiálov o  zdraví a bezpečnosti pri práci. Medzi nimi 

nájdete hry a zábavné testy, ktoré si môžete zahrať online. Keď vstúpite do 

hry s názvom “PLAT IT SAFE” (Hraj to bezpečne), bude sa od vás 

vyžadovať, aby ste si vybrali jednu  zo štyroch možností a vstúpili do nej. Sú 

to: Cesta 1: Nebezpečenstvá pošmyknutia a zakopnutia, Cesta 2: 

Ergonomika, Cesta 3: Riziká pádov, Cesta 4: Chodníky.  

 

Obrázok 20: 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, že určíte reálne 

riziká v danom čase.  
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Obrázok 21: Obrazovka hry “Falling and Dangers at Construction” 

(Pády a nebezpečenstvá na stavbe) 

 



 

  

 

 

 
 

 

  

 

2018 

Slovník Termínov Ohraničených Rizík 
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11. SLOVNÍK TERMÍNOV OHRANIČENÝCH RIZÍK. 

Acetylén- je to bezfarebný uhľovodíkový plyn, vôňou pripomína cesnak a 

veľmi silno nabielo horí. 

 

Bezpečnostné PLC: programovateľný systém logického riadenia používaný 

v lisoch. 

 

Bezpečnostný list materiálu: formulár, ktorý obsahuje 16 stálych názvov, 

ktoré tvoria dôležitú súčasť štúdií s cieľom odstrániť riziká zdravia a 

bezpečnosti práce, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní chemických látok 

a ich skladovaní. Je pripravený s cieľom presne a dostatočne informovať 

čitateľa a vysvetliť mu riziká a nebezpečenstvá súvisiace s chemickými 

látkami a inými informáciami. 

 

Bezpečnostný ventil: druh ventilu integrovaný na vypúšťanie pretlaku 

prístroja na zariadeniach pracujúcich pod tlakom. 

 

Bod ukotvenia- je to bezpečný spoj, ktorý prenáša zaťaženie z pracovníka 

na stavbu počas práce vo výške. 

 

Brúsny chranič: kovový štít, ktorý sa používa pri montáži okolo špirálovej 

brúsky na ochranu užívateľa pred možným porezaním alebo pred 

opotrebovaním či zničením špičky špirálovej brúsky počas práce. 

 

Čepiec- pokrývka hlavy, ktorá  je zvyčajne z látky, latexu alebo silikónu a 

pokrýva celú vlasovú časť.   

 

Chemický penový hasiaci prístroj: nádoba hasiaceho prístroja, v ktorej sa 

nachádzajú proteínové alebo syntetické, alkoholu odolné a povlak 

vytvárajúce chemické peny. Obvykle sa používa pri požiaroch 

vykurovacieho oleja, horľavých látok a kvapalných chemikálií.  
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Chronické: pokračujúce dlhú dobu. Neprestajné, zdĺhavé. 

 

CNC: stojan podporovaný alebo ovládaný počítačom. 

 

Deformované: vzor alebo tvar je naklonený, pokrivený.  

 

Demontáž: rozmontovanie  stroja a systému tak, aby sa dali prenášať. 

 

Doska: rovný povrch alebo lavička, na ktorej kovové prístroje vykonávajú 

označovacie práce.   

 

Dráždivý: dráždivý. 

 

Drevená konštrukcia: konštrukcia vyrobená z materiálov vyrobených z 

dreva.  

 

Dúhovka: vrstva pozostávajúca z tenkej a stiahnuteľnej membrány, ktorá sa 

nachádza medzi rohovkou a očnou šošovkou a spôsobuje zafarbenie oka. 

 

Elektromagnetické pole: efekt vytvorený časticami, ktoré sú živé a ktoré 

pôsobia na iné horúce častice. Táto sila môže byť kolmá na ťahanie, tlačenie 

alebo spojenie. 

 

Fotočlánok: fotoelektrický snímač, ktorý vytvára napätie proporcionálne k 

zníženej intenzite svetla. 

 

Horák: nástroj, ktorý vrhá plamene a ktorý sa používa pri zváraní počas 

tavenia alebo rezania kovov. 

Horľavá hmota: látka, ktorá horí a šíri naokolo teplo, keď sa ohrieva na 

svoju teplotu horenia ako dôsledok kombinácie s kyslíkom. 
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Horľavé látky: sú kvapaliny a plyny, ktorých bod vzplanutia je nízky a 

ktoré sa môžu za normálnych podmienok odparovať alebo existujú ako plyn. 

 

Hydraulika: stroj, systém a podobne, ktorý pracuje s tlakom vody alebo inej 

kvapaliny. 

 

Inertné plyny: plyny, ktoré za určitých podmienok chemicky nereagujú. Vo 

všeobecnosti inertné plyny a dusík nereagujú s mnohými látkami. 

 

Infračervené svetlo: (IR, infračervené) elektromagnetické žiarenie, ktorého 

vlnová dĺžka má ďaleko od viditeľného svetla, ale je kratšia ako žiarenie a 

mikrovlny. 

 

Injekcia: účinok podávania kvapaliny do kanálu alebo priestoru pomocou 

injektora. 

 

Iónsky: ionizujúce žiarenie. Akýkoľvek typ elektromagnetického žiarenia s 

kvantami nesúcimi dostatok energie na oddelenie elektrónu od 

ionizovateľných atómov alebo z ionizovateľných molekúl. 

 

Katarakt: porucha, ktorá sa vyskytne, keď sa za zrenicou stráca 

priehľadnosť prirodzenej očnej šošovky, stáva sa matnou a znemožňuje 

vidieť.  

 

Klenba: strecha patriaca ku krycej konštrukcii, ktorá sedí na väzniciach so 

vzdialenosťou osi 50 cm, sediaca na drevenom obklade šikmých striech. 

 

Koncentrácia: zvýšenie hustoty; látka sa stáva pevnou tak, že sa z jej 

zloženia vytráca voda.   
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Kondicionér: prvok, ktorý sa používa pri pneumatických systémoch a 

spôsobuje, že vzduch má vlastnosti použiteľné pre daný systém.  

 

Konštrukcia železobetónu: konštrukcia, do ktorej sú implantované kovové 

tyče, ktoré odolávajú sile ohybu a ťahu, ktoré vytvára betón. 

 

Konštrukcia: integrácia zhromaždením viac ako jedného kusu dohromady, 

čo vytvára novú formáciu. 

 

Korkovatenie: praskanie, zväčšenie a erózia, ktoré môžeme vidiť na 

rukovätiach nástrojov ako sú sú dláto, búracie kladivá a kladivá. 

 

Kyselinové výpary- sú výpary, ktoré sa vyskytujú ako výsledok použitej 

kyseliny, ktorá sa dostala na teplotu odparovania alebo zareagovala s 

materiálom.  

 

Legíny: typ puzdra vyrobeného z látky alebo kože, ktorá sa vinie z hornej 

strany obuvi do spodnej časti nohy. 

 

LEL: limit koncentrácie plynov existujúcich v prostredí, ktoré 

nepozostávajú z výbuchu alebo bleskov sa nazýva Dolná úroveň výbuchu - 

DÚV. Hodnota DÚV každého plynu je iná. 

 

Lešenie: dočasné nosné konštrukcie postavené pomocou plošín z drevených 

a kovových materiálov na stavbu, údržbu a opravu prác v potrebnej výške, 

aby sa uspokojila potreba bezpečného pracovného priestoru a dopravy. 

 

Lisovací poistný ventil: ventil, ktorý pri pneumatických lisoch zabezpečuje 

dopravu vzduchu do spojovacej skupiny.  
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LPG: (kvapalný ropný plyn) plyn vyrobený z ropy a skvapalnený pod 

tlakom. 

 

Malá prúdová zmena: spínač zapína obvod, keď nastane nerovnováha, a to 

obzvlášť rozdiel medzi fázovým a neutrálnym vodičom. 

 

Manažment: týkajúci sa manažmentu.  

 

Maska: osobné ochranné vybavenie, ktoré sa nosí na hlave za účelom 

ochrany zdravia očí, tváre, úst a dýchacích ciest počas práce. 

 

Mechanická ochranná maska proti prachu: ochranné zariadenie 

dýchacích orgánov určené na ochranu pred pevnými a kvapalnými aerosolmi 

/ časticami pokrývajúcimi ústa, nos a bradu a pozostávajúce v podstate z 

filtračného materiálu. 

 

Napätie: sila, ktorá pohybuje elektrónmi proti sile elektrostatického poľa, 

pod vplyvom ktorého sú stláčané. Inými slovami, je to potenciálny rozdiel 

medzi dvoma koncami vodiča. Jednotkou napätia je Volt. Meria sa pomocou 

voltmetra. 

 

Nasávanie- odvzdušnenie špinavého vzduchu pomocou mechanických 

zariadení a zabezpečenie dostatočného čistého vzduchu. 

Natieranie základného náteru: ide o úkon prípravy povrchu kovového 

materiálu na hlavnú farbu podkladovým náterom. Základný náter sa používa 

na ochranu kovu pred zhrdzavením.  

 

Neionizujúce: žiarenie, ktoré nie je ionizujúce. 

 

Nosník: horizontálny nosný prvok, ktorý prenáša zaťaženie z podlahy v 

budove na vertikálnu nosnú plochu akou je stena a stĺpik. 
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Ochrana tváre: je osobné ochranné vybavenie používané na ochranu očí a 

tváre pred škodlivými a jedovatými látkami tým, že sa  nosí na hlave a 

pokrýva celú tvár.  

 

Očné šošovky: šošovkovitý priehľadný orgán, ktorý umožňuje, aby sa 

obrazy predmetov pred očami  premietali cez sietnicu. 

 

Okuliare s celulózovým rámom: sobné ochranné vybavenie, ktorého rám je 

vyrobený z celuloidového materiálu na ochranu očí pred škodlivými látkami. 

 

Otrava olovom: vážna zdravotná situácia, ktorá sa vyskytuje v dôsledku 

zvyšujúcej sa úrovne olova v krvi a spôsobuje smrteľné dôsledky.  

 

Overál: šaty, ktorých hrudná a nohavicová časť je spojená. Pracovný odev.  

 

Paraván: pohyblivá rámovaná záclona navzájom spojená kĺbmi, ktorá 

pozostáva z niekoľkých častí a slúži na oddelenie niektorých úsekov v 

budovách. 

 

Piestový spínač: prevodový komponent, ktorý má kužeľovitú konštrukciu  a 

používa sa na vyťahovanie trysky k piestu. 

 

Pneumatický: stroj, systém a podobne, ktorý pracuje s tlakom vzduchu. 

 

Polyesterový tmel: syntetický tmel na báze vlákien a plastov, ktorý je 

polopružný, veľmi dobre plniaci a lepiaci a dá sa brúsiť.  Je tiež známy ako 

oceľový tmel. 

Postoj: stála forma tela. Označuje rozmanitosť v statickom a dynamickom 

stave, ale skutočné držanie tela by sa malo udržať počas státia a vykonávania 

práce. 
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Postup: všetky spôsoby a metódy, ktoré je potrebné v podniku dodržiavať a 

uposlúchnuť. 

 

Požiar kovových výparov: akútny dym sa objavil niekoľko hodín po 

vdýchnutí kovových častíc alebo jeho oxidov. Osoba, ktorá sa dostala do 

tejto situácie, cíti podráždenie v nose a hrdle, suchosť, kašeľ, bolesť hlavy, 

nevoľnosť, tras a horúčku. 

 

Pracovná plošina: je to bezpečná a dostupná oblasť BOZP, na ktorej 

pracovník stojí a vykonáva prácu vo výške. Môže byť pohyblivá alebo  

pevná.  

 

Radiácia: žiarenie. 

 

Reakcia: odpoveď. 

 

Riziko: nebezpečenstvo poškodenia, možnosť poškodenia. 

 

Rohovka: priehľadná a šikmá tkanina, ktorej funkcia je zaostrovať svetlo a 

chrániť oko pred vonkajšími faktormi.  

 

Rozpúšťadlo: kvapalná alebo plynná hmota, ktorá vytvára roztok 

rozptýlením materiálu. V súčasnosti je najbežnejším disperzným materiálom 

voda. Organické chemické materiály sa tiež používajú ako rozpúšťadlá. 

 

Roztok na oči: ochranný bezpečnostný materiál používaný pri úrazoch, kde 

sa škodlivé chemikálie poškodzujúce zdravie očí ako kyselina, žieraviny, 

zásady dotýkajú očí alebo čistí oči od cudzorodých látok, ktoré do nich 

prenikli ako drevo, kovové hobliny, prach, špina, ktorá vzniká pri práci, sa 

nazýva "roztok na oči". 
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Skelet- rámcovací systém nesúci budovu. 

 

Sliznica: sliznicová membrána. Membránová vrstva sa skladá z buniek, 

ktoré  vystielajú kanály a priestory vo vnútri tela. Vnútorné priestory 

vystlané sliznicou sa dostávajú do kontaktu s telesnými kanálmi, ktoré  ústia 

smerom von.  

 

Šmirgeľ: Brúsny nástroj, ktorý sa používa na brúsenie povrchu kovov pred 

lakovaním. 

 

Snímač poľa: je bezpečnostný systém používaný v lisoch. Pole okolo lisu je 

nepretržite skenované snímačom poľa. Ak niekto vstúpi do skenovaného 

poľa, zaznie alarm a lis sa zastaví. 

 

Špirálové brúsenie: tento stroj označovaný ako brúska alebo tryskový 

motor sa používa na rezanie kovov a na brúsenie ich povrchov. 

 

Stĺp: vertikálny konštrukčný komponent, ktorý navzájom spája podlahy v 

podlažiach. 

 

Strata končatiny: orgán je úplne odstránený z tela. Poranenie ruky a nohy a 

podobne. 

 

Suchý chemický práškový hasiaci prístroj: je hasiaca trubica, v ktorej je 

chemický prášok. Obvykle sa používa pri stredných a malých požiaroch. 

Jeho najdôležitejšou charakteristikou je, že hasí oheň tak, že ho udusí.  

 

Svetelná bariéra: spoľahlivý  a bezchybný bezpečnostný systém, ktorý sa 

používa v lisoch. V tomto systéme sa svetelná clona používa ako kľúč 

ovládajúci stroj a tak sú ruky a prsty ľudí, ktorí pracujú na strojoch, 

chránené. 
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Svetelný stres: nadšenie a duševné napätie osoby spôsobené svetlom. 

 

Termoplast: materiál na báze plastu, ktorý zmäkne pri zahrievaní a pri 

ochladzovaní opäť tvrdne. 

 

Tmelovanie: proces znižovania drsnosti kovového povrchu pomocou 

vhodného tmelu a zaistenie hladkej povrchovej úpravy. 

 

Tmelové tužidlo: polyester je chemický materiál používaný na stvrdzovanie 

tmelu,  ktorý pozostáva z benzoylperoxidu. 

 

Topánky s chráničmi prstov: pracovná obuv vyrobená zo zložených alebo 

oceľových vyplnených špičiek, aby boli prsty v prípade pádu nástrojov a 

materiálov chránené.  

 

Trám: horizontálny nosný prvok, ktorý prenáša zaťaženie z podlahy v 

budove na vertikálnu nosnú plochu akou je stena a stĺpik. 

 

Tyč: najdôležitejšia z príslušenstva foriem, ktorá zaisťuje kombináciu a 

nastavenie formy v tvare stĺpa a nosníka. Taktiež sa nazýva hriadeľ 

materiálovej formy. 

 

Ultrafialový lúč: žiarenie, ktoré nedokážeme vnímať očami a jeho vlnová 

dĺžka je medzi 100 a 400 nm.  

 

Úroveň hluku: stupeň akustického tlaku. Rozdiel v atmosférickom tlaku, 

meniaci sa počas šírenia zvuku podľa vyrovnávacieho tlaku. Jeho jednotkou 

je decibel (dB). 

 

Utopenie: dýchací trakt človeka sa uzavrie pevnou látkou, tekutinou alebo 

plynom a telo je odstavené od  kyslíka.  
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Uzemnenie: životne dôležité opatrenie proti možnému nebezpečenstvu 

úniku elektrického prúdu na elektrických zariadeniach. Jednoduchý systém, 

ktorý umožňuje elektrickej energii prenikať cez vodič do pôdy. 

 

Väznica: je to súčasť strešnej konštrukcie, ktorá je namontovaná na hrade. 

Väznice prenášajú zaťaženie z hrád na stĺpy na voľne stojacich strechách a 

na kráľovské stĺpiky na zavesených strechách, aby sa neohýbali.  

 

Ventil na zachytávanie plameňa: je to ventil, ktorý pri plynových a 

zváracích prácach zabraňuje tomu, aby plameň nasávaný z horáka prešiel cez 

prívodnú hadicu a dostal sa k regulátoru a trubici. 

 

Vlákno: materiál získaný stlačením zrna rastlinného pôvodu, ktorý má 

rozsiahlu oblasť použitia.  

 

Vystavený: byť vystavený. 

 

Výstražný štítok a upozornenie: doska, na ktorej sa nachádzajú značky 

upozorňujúce na situácie, ktoré môžu byť nebezpečné alebo môžu spôsobiť 

poškodenie. 

 

Záchranné lano: vertikálny a horizontálny systém, ktorý sa používa vo 

všetkých oblastiach, kde existuje možnosť, že osoba, ktorá pracujevo výške, 

môže spadnúť. Používa sa predovšetkým na zabránenie pádu a na 

zminimalizovanie nárazového zaťaženia, ktoré pôsobí na telo osoby 

prostredníctvom systémov absorbujúcich silu, ktorá vzniká pri páde. 

 

Začína sa šmýkať: zem sa stáva šmykľavou kvôli snehu, ľadu, dažďu, vode 

alebo mastným látkam. 
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Zhrdzavenie: povrch materiálov, akým je napríklad železo, sa spáli a 

oxiduje pri kontakte s kyslíkom.  

 

Zložité: vec, ktorá je neopísateľne preplnená, ktorá sa prelína, prepletá, 

komplikuje. 

 

Zraková hmla: stav, keď nie sme schopní jasne vidieť alebo vidíme málo, 

keď štruktúra oka človeka nedokáže dostatočne odraziť svetlo. 

 

Zrkadlové okuliare prenášajúce teplo: osobné ochranné vybavenie 

zabraňujúce tomu, aby bolo oko vystavené horúčave a poteniu v prostredí, 

kde je vysoká teplota.  
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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) 

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 využívajúcich 

inovatívne metódy založené 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 

zníži 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 požadovanej 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTIM MESLEKI VE 

TEKNIK ANADOLU 

LISESI, COORDINATOR 

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/ 

 

Sledujte nás  
 

http://ostimmtal.meb.k12.tr/
http://www.ecq-bg.com/
http://www.ciape.it/
http://www.tuke.sk/
https://www.facebook.com/ostimmtal/
http://twitter.com/OccuSafeInCMIS
http://www.instagram.com/OccuSafeInCMIS
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