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ZDROJ NEBEZPEČENSTVO OHROZENIE 
MIERA RIZIKA BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

P D R POPIS OPATRENIA 
Malé ručné náradia / Brúsky 
Brúsky poškodený brúsiaci, rezací 

kotúč 
* zasiahnutie rôznych častí tela časťami roztrhnutého brúsiaceho 
alebo rezacieho kotúča; 

1 2 4 

OOPP: ochranný odev poskytujúci ochranu pri práci so 
strojovým zariadením a ručným náradím proti bodnutiu, 
porezaniu, ochranné okuliare proti mechanickým 
vplyvom 
zabezpečiť ochranu brúsiaceho kotúča pred 
mechanickým poškodením 
zabezpečiť funkčné ochranné zariadenie brúsiaceho 
kotúča 
používať brúsky v súlade s účelom použitia podľa 
návodu, nepreťažovať náradie, nenamáhať rezací kotúč 
na ohyb 
používať brúsiaci kotúč s prípustnou rýchlosťou väčšou 
ako max. dovolená rýchlosť vyznačená na štítku brúsky 
používať vhodné brúsiace nástroje, nepoužívať 
poškodené alebo nadmerne opotrebované brúsiace 
kotúče 
správne osadiť a upevniť brúsiaci nástroj 

Brúsky rotujúci nástroj * porezanie rotujúcim nástrojom (brúsiacim, rezacím kotúčom), pri 
styku ruky s nástrojom, napr.: pri nežiadúcom uvedení do chodu; 

2 2 7 

OOPP: ochranné rukavice na prácu so strojovým 
zariadením, s ručným náradím a nástrojmi, na 
manipuláciu s materiálmi proti bodnutiu, porezaniu, 
vyšmyknutiu, vibráciám 
náradie prenášať len za časť k tomu určenú 
náradie odkladať, prenášať alebo opúšťať, len keď je 
vypnuté 
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nepoužívať poškodené náradie a náradie, ktoré sa nedá 
spínačom vypnúť alebo zapnúť 
po ukončení práce, pred jeho údržbou a pred výmenou 
nástrojov vytiahnuť prívodný kábel zo zásuvky 
nezastavovať rotujúce vreteno a rukou odstraňovať 
odpad 
pred použitím náradie starostlivo skontrolovať či nie sú 
poškodené kryty alebo iné časti náradia, skontrolovať 
všetky pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť správnu 
funkciu náradia a posúdiť, či sú schopné riadne pracovať 
a plniť všetky určené funkcie 
nastavenie , čistenie, mazanie a opravy náradia 
vykonávať len ak je náradie v kľude 

Malé ručné náradia / Elektrické vŕtačky 
Elektrické vŕtačky rotujúce súčastí zariadenia * namotanie odevu, resp. jeho voľných častí, vlasov, rukavice na 

rotujúci vrták;  

2 1 2 

nezastavovať rotujúci vrták rukou 
neprenášať vŕtačky zapojené do siete s prstom na 
spínači 
vykonávať nastavenie, čistenie, mazanie a opravy 
náradia, len ak je vŕtačka v pokoji 
zabezpečiť vhodné oblečenie zamestnanca bez voľne 
vlajúcich častí (nebezpečné je držať vŕtačku v chode v 
rukaviciach) 

Elektrické vŕtačky rotujúci nástroj * porezanie rotujúcim nástrojom (vrtákom alebo iným použitým 
rotujúcim nástrojom) pri styku ruky s nástrojom, napr.: pri 
nežiadúcom uvedení do chodu); 

1 2 4 

náradie prenášať len za časť k tomu určenú 
náradie odkladať, prenášať alebo opúšťať, len keď je v 
pokoji 
nepoužívať poškodené náradie a náradie, ktoré sa nedá 
spínačom vypnúť alebo zapnúť 
venovať práci s náradím pozornosť, ak je obsluha 
nesústredená alebo unavená nesmie s náradím 
pracovať 
po ukončení práce, pred jeho údržbou a pred výmenou 
nástrojov (vrtákov a iných nástrojov) vytiahnuť prívodný 
kábel zo zásuvky 
nezastavovať rotujúce vreteno alebo vrták rukou a rukou 
odstraňovať triesky a odpad 
pred použitím náradia starostlivo skontrolovať či nie sú 
poškodené kryty alebo iné časti náradia, skontrolovať 
všetky pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť správnu 
funkciu náradia a posúdiť, či sú schopné riadne pracovať 
a plniť všetky určené funkcie 
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nastavovať, čistiť, mazať a opravovať náradie len ak je 
náradie v kľude 
nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti 
pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku ruky s 
brúsiacim alebo rezacím kotúčom, napr.: pri nežiadúcom 
uvedení do chodu 

Elektrické vŕtačky zaseknutý, "zahryznutý", 
poškodený vrták 

* pomliaždenie ruky, vykĺbenie a zlomenie prstov hlavne pri 
zaseknutí "zahryznutí" vrtáka; 

2 2 7 

opravu el. vŕtačky vykonávať len po odpojení zo siete 
používať vŕtačku len pre práce a účely pre ktoré je 
určená a náradím pracovať s citom a nepreťažovať ho, 
nepôsobiť nadmernou silou 
používať prídavnú rukoväť (pozor na reakčný moment 
vŕtačky pri zablokovaní vrtáku) 
dbať na sústredenosť pri práci, pustiť vŕtačku z rúk pri jej 
pretáčaní - zaseknutí 

Malé ručné náradia / Malé ručné náradie 
Malé ručné náradie nedostatočné upevnenie 

náradia, hmotnosť náradia, 
ostré hrany 

* pád náradia zo zvýšených pracovísk narazenie, pomliaždeniny, 
tržné a bodné rany; 

2 2 7 

zaisťovať náradie proti pádu používaním pútok, brašien 
a pod. pri práci vo výške 
neukladať náradie do blízkosti voľných okrajov podláh 
lešení, zvýšených pracovísk, podest, konštrukcií a pod. 

Malé ručné náradie nevyhovujúci technický stav 
náradia, poškodené úchytné 
časti 

* vykĺznutie náradia z ruky; 

2 1 2 

vykonávať pohyb sečných náradí (nožov) smerom od 
tela zamestnanca 
pokiaľ možno vylúčiť práce s náradím nad hlavou 
vhodným zvyšovaním miesta práce 
zabezpečiť prevedenie a úpravu úchopovej časti náradia 
(ktorá sa drží v ruke), hladký vhodný tvar týchto častí, 
bez prasklín, udržiavať suché a čisté rukoväte a 
uchopovacie časti, chrániť ich pred olejom a mastnotou 
vykonať pevné uchytenie násady, zaistiť proti uvoľneniu 
klinmi a pod. 
používať nepoškodené náradie  

Malé ručné náradie odlietajúce ostré častice * úrazy očí odlietajúcou črepinou, drobnou časticou, úlomkom, 
otrepom a pod. (najčastejšie sekáč, kladivo); 2 2 7 

OOPP: ochranné okuliare proti mechanickým vplyvom 
používať sekáče, kladiva, palice a pod. náradia bez 
trhlín a otrepov 

Malé ručné náradie pohyb, práca osôb v 
stiesnených priestoroch 

* odreniny a pomliaždeniny rúk pri práci s náradím v stiesnených 
priestoroch, pri opravách, údržbe; 3 1 3 

zaistiť úpravou pracoviska a organizáciou pokiaľ možno 
prácu s náradím vo fyziologicky vhodných polohách tak, 
aby zamestnanec nemusel pracovať s naradím napr. 
nad hlavou 

Malé ručné náradie styk náradia s rukou * sečné, rezné, bodné, tržné rany, pritlačenie, otlaky, 
pomliaždeniny, podliatiny, pri nežiadúcom kontakte náradia s 
rukou (všeobecné nebezpečie pre všetky druhy náradia); 2 2 7 

zaistiť možnosti výberu vhodného náradia, nepoužívať 
poškodené náradie 
zabezpečiť prax, zručnosť, popr. zácvik, používať 
vhodný druh, typ, veľkosť náradia 

http://www.besoft.sk/


 

PÍSOMNÝ DOKUMENT O POSÚDENÍ RIZÍK 
01.1 Bytové domy 

 

Vypracoval: , a.s. 
www.besoft.sk 

email: besoft@besoft.sk STRANA: 4 z 7 VERZIA: 1  BP-4 

 

Malé ručné náradie uvoľnené časti náradia * zasiahnutie zamestnanca uvoľneným nástrojom, kladivom, 
hlavicou a pod. z násady; 1 2 4 nepoužívať poškodené náradie (s uvoľnenou násadou, 

deformovanou pracovnou časťou a pod.) 
Malé ručné náradie uvoľnené, poškodené 

náradie 
* sečné, rezné, bodné, tržné rany, hlavne rúk, pritlačenie, 
pomliaždenie, otlaky, krvné podliatiny pri úderoch, zošmyknutie 
náradia na ruku, pri zlomení nastaviteľných kľúčov (hasáky, 
francúzske kľúče); 

1 2 4 

nepreťažovať nastaviteľné kľúče 
nepoužívať skrutkovače ako sekáče, páčidla, 
nepoužívať roztiahnuté a opotrebené kľúče pri 
povoľovaní a doťahovaní matíc 
správne používať náradie (nedovolené použitie páky) 
pri práci so sečným náradím viesť (smerovať) náradie od 
tela zamestnanca, uvoľňovať silno dotiahnutú maticu 
otáčaním kľúča ku sebe 
používať náradie vhodného tvaru, typu a veľkosti 

Prenosné rebríky 
Prenosné rebríky nedostatočná funkcia 

západiek, nežiaduci pohyb 
výsuvného dielu 

* prirazenie končatín medzi priečky nosného a výsuvného dielu v 
prípade zosunutia (zošmyknutia) výsuvného dielu;  
* pád z rebríka pri zlyhaní funkcie západiek a nežiaduceho pohybu 
výsuvného dielu; 

1 3 6 

v prípade porušenia niektorej časti rebrík nepoužívať, 
zabezpečiť odbornú opravu 
vykonávať správny postup sklápania (odistenie západky) 
podľa návodu 
vysunutie rebríka do požadovanej polohy vykonať tak, 
aby západky sedeli na priečke nosného dielu 
pred aj po vysunutí výsuvného dielu a pred každým 
výstupom skontrolovať správnu funkciu západiek 

Prenosné rebríky nestabilita rebríka, 
nestabilná pracovná poloha 
na rebríku 

* pád z rebríka pri náraze do rebríka inou osobou, zariadením, 
dopravným prostriedkom a pod. (narušenie stability rebríka, 
naklonenie, prevrátenie);  
* pád z rebríka pri vystupovaní či zostupovaní z rebríka 
(pošmyknutie, prasknutie priečky a i.);  
* pád z rebríka pri nadmernom vychýlení rebríka, narušení stability 
rebríka (nedostatočne pevná a nerovná podlaha, nevhodný 
technický stav rebríka - uvoľnená skrutka, uvoľnený čap kĺbu, 
prasknuté priečky, porušené obmedzovacie zariadenie a i.);  
* pád z rebríka pri strate stability zamestnanca (nesprávna 
pracovná pozícia - nakláňanie sa, práca na strane, naťahovanie 
sa, práca nad sebou a pod.);  
* pád z rebríka pri preťažení a nevhodnom zaťažení rebríka 
(nesprávny pracovný postup, manipulácia s ťažkými bremenami a 
i.); 

2 2 7 

nevykonávať prácu nad sebou 
zabezpečiť okolie prác primeraným osvetlením 
udržiavať rebríky v technicky bezchybnom stave 
dodržiavať zákaz nebezpečného a nadmerného 
vychyľovania sa mimo os rebríka, zákaz práce v blízkosti 
horného konca rebríka, zákaz pracovať na strane, kedy 
dochádza k zníženiu stability 
nepoužívať poškodené rebríky 
pre zaistenie stability rebrík zabezpečovať proti 
posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu a 
roztvoreniu 
horný koniec spoľahlivo oprieť o horné postranice, popr. 
rebrík pripevniť ku stabilnej konštrukcii 
zaistiť dostatočne dlhý rebrík tak, aby rebrík používaný 
pre výstup presahoval výstupnú úroveň (podlahu, 
plošinu) (presah môžu nahradiť pevné držadlá, časti 
konštrukcie za ktorú sa dá spoľahlivo chytiť) 
používať rebrík na stabilnom, pevnom podklade 
zaistiť protišmykový podklad 
zaistiť (podľa potreby ohradiť) priestor okolo päty rebríka 
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rebríky používať len pre krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce pri použití jednoduchého náradia 
pravidelne raz ročne vykonávať skúšky stability a 
pevnosti rebríkov 
zákaz viacerým osobám súčasne vystupovať a 
zostupovať po rebríku 
pracovať a pohybovať sa po rebríku tvárou k rebríku 
pri vetre silnejšom ako stanovená hodnota, zastaviť 
prácu na rebríku vo výške nad 5m 
vynášať a znášať bremeno do hmotnosti 20 kg 
vystupovať na rebrík s vhodnou, nepoškodenou a 
neznečistenou obuvou, bez dlhých šnúrok a pod 
vhodne voliť pracovný postup 
rebríky nepreťažovať 
zabezpečiť školenia zamestnancov, pri práci na rebríku 
vo výške od 5 m, zabezpečiť ich pravidelné preskúšanie 
pri práci na rebríku, kedy je zamestnanec chodidlami vo 
väčšej výške ako 5 m, používať osobné zaistenie proti 
pádu 
zabezpečiť pravidelné prehliadky a vizuálne prehliadky 
pred každým použitím 

Prenosné rebríky nežiaduci kontakt s časťami 
rebríka 

* zachytenie, pichnutie, porezanie, poškriabanie, pritlačenie častí 
tela zamestnanca v dôsledku nevhodného technického stavu 
rebríka (porušené hrany rebríka, nepriliehajúce stykové plochy, 
uvoľnené skrutky, vyčnievajúce klince) a nesprávnej manipulácie s 
rebríkom (zakliesnenie končatín medzi priečky rebríka a pod.); 

1 2 4 

pri práci s rebríkom byť obozretný a opatrný 
možné zdroje úrazov bezodkladne odstraňovať 
vykonávať pravidelné kontroly rebríkov, vizuálne kontroly 
pred každým použitím 
používať iba technicky bezchybné rebríky 

Stavenisko 
Nebezpečné otvory 
a jamy 

nezabezpečené otvory, jamy * pády osôb do priehlbní, šácht, kanálov, otvorov, jám a pod.;  
* prepadnutie nedostatočne pevnými a únosnými poklopmi a 
prikrytím otvorov;  
* prepadnutie cez neúnosné prvky a konštrukcie umiestnené na 
priechodzích plochách staveniska;  
* pád do hĺbky (do výkopov, priehlbín, pošmyknutie pri chôdzi po 
svahoch a pod.); 

2 2 7 

vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť 
ich správne používanie 
venovať zvýšenú opatrnosť a sústredenosť hlavne v 
zime a za dažďa, zriadiť pomocné stupne pre nutnú 
chôdzu po svahu 
poklopy zaistiť proti horizontálnemu posunutiu 
zaistiť zabezpečenie nebezpečných priehlbní, otvorov a 
pod. dostatočne únosnými poklopmi, prikrytím, 
nápadnou prekážkou alebo pevným zábradlím 

ostré hrany, hroty 3 2 10 OOPP: ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu 
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Stavenisko - 
pracovisko, podlahy 
a komunikácie - 
pohyb osôb 

* prepichnutie podrážky obuvi klincami, prerezanie podrážky obuvi 
inými ostrohrannými časťami, poranenie chodidla zamestnanca; 

dbať na včasné upratanie a odstránenie materiálu s 
ostrohrannými časťami (časti debnenia, vybúraný 
materiál s klincami a pod.) 

Stavenisko poškodený schodiskový 
stupeň, nesprávne 
našliapnutie na schod 

* pošmyknutie, šikmé našliapnutie na hranu schodiskového 
stupňa; 

1 2 4 

vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť 
ich správne používanie 
vylúčiť nesprávne došľapovanie až na okraj (hranu) 
schodiskového stupňa, kde sú zhoršené trecie 
podmienky 
udržiavať nešmykľavý povrch schodiskových stupňov, 
dbať na správne našľapovanie, vylúčiť šikmé 
našliapnutie hlavne pri znížených adhéznych 
podmienkach za mokra, námrazy, vplyvom znečistenej 
obuvi 

Bremená a 
predmety - pád z 
výšky 

uvoľnené, nezaistené 
predmety 

* pád predmetov a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením 
a zranením hlavy (tehla, úlomok z materiálu prepravovaného 
žeriavom a i. strojom);  
* pád úmyselne zhadzovaného materiálu a jednotlivých predmetov 
z výšky;  
* náhodný pád materiálu z voľného okraja podlahy stavby, 
pomocnej stavebnej konštrukcie; 

2 2 7 

OOPP: ochranná prilba na použitie v stavebníctve 
zabezpečiť vymedzenie a ohradenie ochranného pásma 
pod miestom práce vo výške, vylúčiť práce nad sebou a 
prístup osôb pod miesta práce vo výškach 
materiál, náradie a pomôcky ukladať, prípadne 
skladovať vo výškach tak, aby boli po celú dobu uloženia 
zaistené proti pádu, zošmyknutiu alebo zhodeniu vetrom 
dbať na bezpečné ukladanie materiálu na podlahách 
mimo okraj 

Stavenisko - 
pracovisko, podlahy 
a komunikácie - 
pohyb osôb 

vystupujúce časti 
konštrukcií, materiálov, 
dopravných prostriedkov 

* zakopnutie, podvrtnutie nohy, narazenie, zachytenie o rôzne 
prekážky a vystupujúce prvky v priestoroch stavby; 3 1 3 

odstrániť komunikačné prekážky, o ktoré sa dá zakopnúť 
- skrutky, zvýšené poklopy nad úroveň podlahy, hadice, 
káble (napr. vo vstupných priestoroch, na chodbách a 
pod.) 

 
Popis miery rizika pre bodovú metódu: 
 
P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 
1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 
2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 
3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 
4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 
5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

 
D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 
1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 
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2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 
3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 
4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 

 
R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 
1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 
12 - 15  nežiadúce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 
16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 

 
Matica číselného posúdenia rizika 
Pravdepodobnosť/Dôsledok 1 2 3 4 

1 1 4 6 12 
2 2 7 11 13 
3 3 10 15 17 
4 5 12 16 19 
5 8 14 18 20 

 

http://www.besoft.sk/

	PÍSOMNÝ DOKUMENT O POSÚDENÍ RIZIKA

