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Úvod 
 

Stredisko pre štúdium práce a rodiny odovzdáva verejnosti „Terminologický slovník 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako výsledok svojej niekoľkoročnej práce. 

Impulzom pre vypracovanie slovníka bolo opatrenie deklarované Koncepciou štátnej 

politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prijatou v roku 2002 vládou SR 

a rozpracovanou v programe jej realizácie, v tzv. Národnom programe BOZP. Zámerom 

programu je vytvoriť predpoklady pre trvalé zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, uspokojivých pracovných podmienok a tým aj kultúry práce. 

Významným segmentom Koncepcie štátnej politiky a tiež Národného programu sú 

zámery a opatrenia v oblasti výchovy a vzdelávania, vedy a výskumu, v rámci ktorých bola 

prijatá úloha „vypracovať terminologický slovník BOZP“. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR poverilo touto úlohou bývalý Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce. 

Zrušením ústavu k 1. januáru 2004 a začlenením jeho vybranej agendy do činnosti Strediska 

pre štúdium práce a rodiny, špecializovanej vedecko-výskumnej inštitúcie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MPSVR SR sa vypracúvanie terminologického slovníka stalo súčasťou odborného 

programu tejto inštitúcie. 

Tvorba terminologického slovníka je reakciou na odlišný výklad, odlišné akceptovanie 

i používanie termínov v odbornej praxi BOZP, čo súvisí s intenzívnymi zmenami v legislatíve 

v nadväznosti na implementáciu komunitárneho práva Európskej únie do právnej sústavy 

Slovenskej republiky a tiež uplatňovaním nových informácií a poznatkov v teórii a praxi 

BOZP. Potreba slovníka bola vyvolaná aj etablovaním problematiky BOZP ako študijného 

a vedného odboru. 

Autori slovníka sledovali najmä cieľ vytvoriť systematický terminologický súbor pre 

oblasť komplexnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výkladom termínov zásadne 

zohľadňujúcim aktuálny legislatívny stav v uvedenej oblasti, jeho harmonizáciu s právom EÚ 

a vývojové tendencie. Zámerom bolo vytvoriť podmienky pre zodpovedajúcu orientáciu 

odbornej komunity, zamestnávateľov i zamestnancov vrátane širokej verejnosti v aktuálnych 

pojmoch pôsobiacich v prevencii BOZP. Určený je preto všetkým, ktorí svojou činnosťou 

vytvárajú predpoklady pre bezpečnú a zdraviu neškodnú prácu, vhodné pracovné podmienky 

a prostredie, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku technických zariadení, technológií a objektov 

vo všetkých sférach výroby, prevádzky a služieb. Má byť účinným pomocníkom pre 

manažérov a organizátorov práce na jednotlivých stupňoch riadenia, výskumných 

a vývojových pracovníkov, projektantov, konštruktérov, špecialistov pre BOZP a všetkých 



ďalších záujemcov, ktorí sa potrebujú vhodne orientovať v pojmoch súvisiacich 

s bezpečnostnými požiadavkami na pracovný proces. Jeho využitie je tiež aktuálne v činnosti 

štátnych dozorných orgánov a orgánov spoločenskej kontroly. 

Čo najširšie využívanie terminologického slovníka bude účinnou satisfakciou za prácu 

vynaloženú autorským kolektívom. 

 

 

doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
riaditeľka 

Inštitút pre výskum práce a rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 
 
 
Abnormálna prevádzka jadrového zariadenia 
 
 Prevádzkový stav odchyľujúci sa od normálnej prevádzky, ktorého výskyt sa 
predpokladá najmenej raz za životnosť jadrového zariadenia, pričom s ohľadom na 
zodpovedajúce projektové opatrenia nespôsobí významné poškodenie komponentov 
dôležitých pre jadrovú bezpečnosť ani nepovedie k havarijným podmienkam. 
 
Absolvent 

Osoba, ktorá splnila všetky podmienky dokončenia štúdia na niektorom zo stupňov 
vzdelávania, v kurze alebo v inom vzdelávacom programe a získala patričné osvedčenie 
(napr. absolvent kurzu odborných pracovníkov BOZP).  
 
Acetylén 

Horľavý plyn, patriaci do skupiny uhľovodíkov. Chemický vzorec C2H2. Vyrába sa 
rozkladom karbidu vápnika vodou. Je o niečo ľahší ako vzduch, bezfarebný, éterickej vône 
s narkotickými účinkami. Technický acetylén zapácha po cesnaku. Acetylén je veľmi nestály, 
pri zvýšení teploty či tlaku sa ľahko rozkladá, dochádza k exotermickej reakcii s prudkým 
priebehom. So vzduchom vytvára v rozmedzí 2,4 - 88 % objemu výbušnú zmes, s meďou, 
striebrom a ortuťou tvorí výbušné zlúčeniny. 

 
Acetylénový vyvíjač 

Zariadenie na výrobu acetylénu z karbidu vápnika. Podľa spôsobu, ako sa voda 
dostáva do kontaktu s karbidom sa delia na násypné, s prítokom vody, ponorné a výtlačné. 
Podľa tlaku vyrobeného acetylénu sa delia na nízkotlakové (do 0,005 MPa), strednotlakové 
(do 0,035 MPa) a vysokotlakové (do 0,15 MPa). Z bezpečnostných dôvodov musí byť  každý 
vyvíjač vybavený poistným ventilom a vodnou predlohou.  
 
Adaptácia 

Prispôsobovanie sa určitým podmienkam a vplyvom životného prostredia, alebo 
naopak, prispôsobovanie si, resp. tvorenie umelého prostredia vzhľadom na potreby, zámery, 
prípadne činnosti subjektu.  
 
Adaptácia sluchu 

Rýchlo vznikajúce a miznúce prispôsobenie citlivosti sluchového orgánu na 
zodpovedajúci sluchový podnet. 
 
Adaptácia zraku 

Samočinné, neustálené zrakové procesy, pri ktorých sa prispôsobuje citlivosť zraku 
jasu pozorovaného okolia. Adaptácia zvyšuje citlivosť oka na svetlo až desaťtisíckrát oproti 
východiskovej polohe.  
 
ADR 

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí. Upravuje 



špeciálne podmienky týkajúce sa odosielania zásielok, prepravy, nakládky, vykládky 
a manipulácie nebezpečných látok (výbušných, horľavých, jedovatých, žieravých, 
rádioaktívnych, spôsobujúcich infekcie) a nebezpečných predmetov, požiadavky na 
konštrukciu a skúšanie obalov, prepravujúce vozidlá, bezpečnostné značenie a osoby dotknuté 
prepravou nebezpečných vecí.   
 
Aerosól 

Hmotné častice veľkosti 0,001 až 20 µm rozptýlené v plynnej fáze (vzduchu). Podľa 
skupenstva častíc sa aerosóly delia  na tuhé a kvapalné. 
 

AETR 

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave. Obsahuje 
ustanovenia o spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla v medzinárodnej cestnej doprave, o 
pracovnom čase a dobe odpočinku, a tiež o používaní záznamových zariadení a záznamových 
listov. 
 
Agresivita 
  
           Osobnostná dispozícia, tendencia riešiť situácie (hlavne problémové) útočnosťou, 
agresívnym správaním. 
 
Agresívne správanie 
  
            Správanie, ktorého charakteristikami sú nepriateľstvo, útočnosť, násilie, a to verbálne, 
fyzické alebo kombinované. 
 
Akceptovateľné riziko 

Riziko, pri ktorom sa vyskytuje neželané ohrozenie, avšak ktoré je človek ochotný 
akceptovať, resp. skupina osôb alebo spoločnosť ochotná pripustiť (podstúpiť). Je definované 
ako určitá pravdepodobnosť vzniku nežiadúcej udalosti s potenciálnymi negatívnymi 
následkami na zdraví, hospodárskych hodnotách alebo prostredí. Objekt, v ktorom 
vyskytujúce sa riziko je menšie ako akceptovateľné sa považuje za dostatočne bezpečný. 

Riziko je možné akceptovať z dôvodov: 
- dôsledky sa predpokladajú v únosnom rozsahu, osoby si uvedomujú mieru ohrozenia, 

pripravujú sa naň, tzn. pripravujú sa na to ako sa počas jeho pôsobenia správať,  
- početnosť v prípade akceptovateľného rizika nadobúda hodnotu 10-5 až 10-7, tzn. 

negatívny jav sa vyskytne raz v počte 100.000 až 10,000.000 javov alebo časových 
jednotiek. 

Pri rozhodovaní o akceptovateľnosti rizika pôsobia viaceré faktory, napr.: 
- ekonomické dôvody (na dosiahnutie vyššieho stupňa bezpečnosti by bolo potrebné 

vynaložiť neprimerané náklady), 
- neexistuje uspokojivé technické riešenie daného problému, 
- stupeň dobrovoľnosti podstúpenia rizika, 
- ekonomické prínosy spojené s podstúpením rizika, 
- časový odklad prejavu negatívneho účinku a i. 
 
 



Akčné hodnoty expozície hluku a vibráciám 

 Hodnoty hluku a vibrácií, ktoré indikujú, že  je nevyhnutné prijať nápravné opatrenia, 
aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia osôb v dôsledku pôsobenia hluku, resp. 
vibrácií. Prekročenie akčných hodnôt hluku a vibrácií v pracovnom alebo vonkajšom 
prostredí  je dôvodom pre vykonanie opatrení na zníženie expozície osôb vystavených 
pôsobeniu týchto faktorov. 
 
Akčný plán ochrany pred hlukom 

 Plán zameraný na riešenie problémov súvisiacich s hlukom vo vonkajšom prostredí 
vypracovaný na základe mapovania hluku, ktorého cieľom je prevencia (kontrola emisií a 
pôsobenia hluku a zníženie hluku tam, kde úroveň expozície hluku vo vonkajšom prostredí 
môže vyvolať škodlivé účinky) a  ochrana  dobrej kvality akustického prostredia 

 
Akomodácia oka 

Prispôsobenie oka vzdialenosti pozorovaného predmetu. Akomodácia na pozorovanie 
blízkeho predmetu spôsobuje svalové zaťaženie a pri dlhšom trvaní sa prejavuje únavou. So 
zvyšujúcim sa vekom akomodačná schopnosť sa znižuje v dôsledku znižovania pružnosti očnej 
šošovky. 
 
Akreditácia  

 Proces vykonávaný v zmysle zákonných opatrení akreditujúcou inštitúciou, ktorého 
cieľom je posúdiť splnenie požadovaných podmienok na kvalitu činnosti, ktorá je predmetom 
akreditácie. 

V oblasti výchovy a vzdelávania BOZP je to proces  posudzovania kvality 
vzdelávacích programov vzdelávacej inštitúcie  a podmienok ich realizácie v konkrétnej 
vzdelávacej inštitúcii.  

V oblasti posudzovania zhody je to proces, ktorým sa osvedčuje spôsobilosť na 
vykonávanie skúšania výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej 
alebo obdobnej technickej činnosti.  

Potvrdenie (osvedčenie) o výsledku akreditácie vydáva akreditujúca osoba. Táto osoba 
vykonáva aj dozor nad dodržiavaním určených pravidiel akreditovanými osobami. 
 
Aktívna bezpečnosť 

Opatrenia s cieľom zabrániť možnosti vzniku ohrozenia a to odstránením alebo 
znížením potenciálu ohrozenia prostredníctvom odstránenia možnosti vzniku tohto ohrozenia. 
Aktívna bezpečnosť eliminuje alebo na potrebnú úroveň znižuje nebezpečný potenciál 
a možnosti jeho premeny na aktívny stav ohrozenia a dosahuje sa najmä:  
− vylúčením nebezpečných zariadení, materiálov a pracovných postupov, 
− zabezpečením možnosti vyhnutia sa nebezpečnému kontaktu faktorov ohrození 

s objektom ochrany, 
− znížením počtu ohrozených osôb a času nebezpečnej expozície, 
− odstraňovaním iniciačných zdrojov aktívneho ohrozenia a odstraňovaním faktorov 

ohrození na zdrojoch ich vzniku, 
− vyčlenením nebezpečných procesov do osobitných a oddelených objektov s ochrannými 

pásmami, 
− zabezpečením okamžitého automatického spôsobu likvidácie alebo kompenzácie 

vzniknutého ohrozenia, 



− zabezpečením signálov ohrozenia pri prekročení limitných hodnôt bezpečnosti a pod. 
 
 
 
Aktívne bleskozvody 

Nekonvenčné bleskozvody s aktívnym pôsobením založené na 
− predstihu aktivácie, 
− priťahovaní blesku. 

Aktívne bleskozvody významne zväčšujú polomer pôsobenia ochrany v horizontálnej 
rovine. S prihliadnutím na princíp ich činnosti sa členia na: 
− rádioaktívne – rádioaktívny zdroj generuje ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa 

v blízkosti vrcholu bleskozvodu, 
− s elektronickým spúšťaním – elektronický obvod umožňujúci ionizáciu vzduchu (zvyšuje 

sa pravdepodobnosť vzniku tzv. corona efektu), 
− piezoelektrické – získavajú potrebnú energiu prostredníctvom piezoodporu, vzniknuté 

napätie sa privádza na hrot bleskozvodu, 
- špeciálne – zachytávajú atmosférickú energiu pomocou systému pozostávajúceho 

z klasického bleskozvodu (spojeného so zemou) a z izolovaných kovových súčastí (s 
okolitým elektrickým potenciálom). Krátko pred bleskom napätie medzi bleskozvodom a 
ostatnými kovovými časťami rýchlo narastá a dosiahne ionizačnú hodnotu. 

 
Akumulátorové náradie/AKU náradie 

Náradie, ktorého zdrojom elektrického napätia je akumulátor (elektrochemický 
článok). Najčastejšie sa používajú niklokadmiové články, ktoré umožňujú relatívne vysoký 
výkon a možno ich mnohokrát opakovane nabiť a vybiť. Menovité napätie akumulátora môže 
byť od 2,4 V až do 24 V, v závislosti od účelu a typu náradia. 

 
Akustická impedancia 

Vlastnosť prostredia. Odpor, ktorý kladie prostredie pri šírení akustickej energie. 
Akustická impedancia je daná súčinom hustoty prostredia a rýchlosti šírenia akustického 
kmitania v ňom. Vlnový odpor prostredia sa vyjadruje v jednotkách N.s.m-3. 
 
Akustická pohoda 

Vnímanie, pociťovanie hlukových pomerov v posudzovanom prostredí resp. 
uzatvorenom priestore, ako priaznivých  vzhľadom na  vykonávanú funkciu. Akustickú 
pohodu možno dosiahnuť pomocou vhodných akustických úprav.  

 
Akustická úprava priestoru 

Prispôsobenie priestoru vo vzťahu k jeho funkcii z akustického hľadiska. Akustická 
úprava priestoru spravidla zahŕňa priaznivé proporcionálne a tvarové usporiadanie  priestoru 
pre daný účel, využitie akustických materiálov a konštrukcií na dosiahnutie optimálnej doby 
dozvuku, dobrej počuteľnosti a zrozumiteľnosti reči, a uplatnenie zvukoizolačných opatrení 
na zabránenie prenikania zvuku z okolitých priestorov do upravovaného priestoru. 

 
Akustické vlnenie 

Mechanické vlnenie, ktorým sa zvuk v pružnom prostredí šíri od zdroja zvuku do 
okolitého priestoru, pričom v smere šírenia vĺn dochádza k prenosu akustickej energie. V 



plynoch a kvapalinách sa akustické vlny šíria pozdĺžne, v tuhých látkach sa môže vyskytnúť 
okrem vlnenia pozdĺžneho aj vlnenie priečne. Akustické vlnenie sa šíri od zdroja všeobecne 
vo všetkých smeroch. Ak sa vyskytne v smere šírenia vĺn  prekážka, alebo vlnenie prechádza 
nehomogénnym prostredím, môže sa odrážať, ohýbať alebo lomiť v prostredí. 

 
Akustický filter 

Akustické zariadenie, ktoré zoslabuje prenos zvuku tým, že prepúšťa akustickú 
energiu len vo vymedzených frekvenčných pásmach a v ostatných frekvenčných pásmach 
akustickú energiu potláča. Podľa priepustnosti frekvenčných oblastí môže byť akustický filter 
dolnopriepustný,  hornopriepustný, alebo pásmový (pozri: pásmový priepust). 

 
Akustický materiál 

Materiál s výraznými vlastnosťami pohltivosti alebo odrazivosti. Zvuk pohlcujú 
materiály kypré, mäkké a pórovité. Zvukovú energiu odrážajú predovšetkým tvrdé hmoty s 
hladkým povrchom, ktoré nemôžu kmitať. 
 

Akustický signál 

Zvukové vlnenie, ktorého určité veličiny v danom mieste (napr. výška tónu, hlasitosť 
alebo čas trvania signálu) sú nositeľom informácie. Na sprostredkovanie informácií sluchom 
slúžia akustické oznamovače, medzi ktoré patria: píšťalky, bzučiaky, zvončeky, húkačky, 
sirény, reproduktory a pod. Akustické signály sa v pracovnom procese využívajú najmä na 
indikáciu mimoriadnych poruchových a havarijných stavov, signalizovanie nebezpečenstva 
a upozornenie zamestnancov na potrebu vykonať mimoriadne opatrenia. Optimálna intenzita 
akustického signálu akustických oznamovačov sa pohybuje v rozpätí asi od 40-60 dB., pričom 
je potrebné dodržať zásadu, že intenzita akustického signálu musí byť najmenej o 10 dB 
väčšia, ako je intenzita hluku v pozadí. 
 

Akustický tieň 

Jav vyskytujúci sa v tých miestach priestoru, do ktorých sa pre hmotnú prekážku 
nemôže zo zdroja šíriť priamy zvuk. V týchto miestach nie je zvuk počuteľný, resp. je len 
slabo počuteľný. 
 
Akustický tlak  

Striedavá zložka celkového tlaku prostredia spôsobená akustickým vlnením. Zmeny 
tlaku pri šírení zvuku sú prejavom akustickej energie v danom mieste prostredia. Na základe 
pôsobenia akustického tlaku človek vníma intenzitu zvuku. Veličina akustický tlak vyjadruje 
odchýlky od normálnej hodnoty tlaku prostredia (spravidla barometrického tlaku) v danom 
mieste a čase. Určuje sa z časovej funkcie okamžitého akustického tlaku. 
 
Akustický výkon  

Výkon, vyžarovaný zo zdroja zvuku a prenášaný zvukovým vlnením. Charakterizuje 
akustické vlastnosti zdroja zvuku (stroja, zariadenia a pod.). Stanoví sa súčinom intenzity 
zvuku a celkovej plochy, do ktorej zdroj zvuk vyžaruje. Akustický výkon je veličina stála, 
nemeniaca sa so vzdialenosťou od zdroja.  
 
Akútna expozícia chemickej látke 



Expozícia toxickej látke, ktorá sa dostane do kontaktu s organizmom alebo je 
absorbovaná do organizmu a môže spôsobiť biologické poškodenie alebo smrť. Zvyčajne trvá 
od niekoľkých sekúnd po niekoľko dní.  
 
Akútna choroba z ožiarenia (akútny postradiačný syndróm) 

Choroba, ktorá vzniká po jednorázovom, spravidla krátkotrvajúcom ožiarení celého 
tela ionizujúcim žiarením v dávke presahujúcej 1 Gy. 
 
Akútna otrava (chemickou látkou) 

Poškodenie zdravia chemickou škodlivinou, ktorá vzniká v priebehu expozície alebo 
krátko po jej ukončení. Vzniká najmä pri expozícii vyššej dávke chemickej látky (najmä pri 
nehodách a haváriách). 

 
Akútna toxicita (jedovatosť) odpadu 

 
Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov spôsobiť smrť alebo vážne 

poškodiť ľudské zdravie pri požití alebo vdýchnutí či pri styku s pokožkou v priebehu expozície 
alebo v krátkom čase po expozícii.   

 

Akútny účinok chemickej látky 

Rýchly účinok chemickej látky na organizmus, ktorý sa vyskytuje krátko po expozícii 
(24-96 hodín). 
 
Alergia 

Neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu pri precitlivelosti na antigénnu 
látku (tzv. alergén), čo spôsobí charakteristické príznaky, ktoré sa prejavia po opakovanom 
kontakte s týmto alergénom vdýchnutím, požitím, kontaktom s pokožkou alebo iným 
spôsobom. Reakcia alergénu s telesnými protilátkami vedie k vedľajším účinkom, bunkovému 
poškodeniu, uvoľňovaniu histamínu, serotonínu, zápalu. Rôzne alergény pôsobia na rôzne 
telesné tkanivá a môžu spôsobiť lokálne alebo celkové účinky, ktoré sú známe ako 
priedušková astma, senná nádcha, alergická dermatitída, gastroenteritída alebo mimoriadne 
ťažko prebiehajúci šok (tzv. anafylaktický šok). 
 
Alergén 

Antigén, ktorý spôsobuje u precitlivelých osôb alergickú reakciu. 
 
Alergický účinok prachu 

Škodlivý účinok prachu, ktorý sa prejavuje u vnímavých jedincov lokálnymi alebo 
celkovými účinkami napríklad vo forme žihľavky, sennej nádchy a prieduškovej astmy, alebo 
mimoriadne ťažko prebiehajúci šok, tzv. anafylaktický šok. Týka sa prevažne prachu 
rastlinného a živočíšneho pôvodu – múka, slama, srsť, perie, plesne a niektorých chemických 
látok.  
 
Alkoholizmus  
  
          Choroba spôsobená nadmerným požívaním alkoholických nápojov, prejavuje sa 
chorobným návykom a závislosťou na ich pití. Ovplyvňuje telesné i duševné zdravie 



a spôsobuje zmeny osobnosti. Má vážne dôsledky  v pracovnom a rodinnom živote 
postihnutého, v medziľudských vzťahoch, v ekonomickej a sociálnej oblasti vôbec. 
 
 

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru 

           Analýza reálne existujúcich nebezpečných faktorov a podmienok vykonaná s využitím 
kritérií požiarneho nebezpečenstva za účelom zhodnotenia požiarneho rizika. 
 
Analýza pracovnej činnosti 

 Rozbor činností, ich podmienok a nárokov, ktoré kladie práca na človeka pri jej 
vykonávaní. Je základným východiskom pôsobnosti psychológa v organizácii (pri 
stanovovaní výberových a hodnotiacich kritérií zamestnancov, pri posudzovaní a 
optimalizácii podmienok pracovného prostredia, riešení inžiniersko-psychologických otázok, 
organizácie práce, sociálno-psychologických problémov, podmienok bezpečnosti práce atď.). 
 
Analýza rizika 

 
Metóda, ktorou sa zisťuje aká je pravdepodobnosť, že dôjde k nežiadúcej udalosti, 

a aké budú jej dôsledky. Spočíva v identifikácii nebezpečenstiev a ohrození a vyhodnotení 
rizík. Základom pre vykonanie analýzy je určenie objektu posudzovania (či sa bude 
posudzovať stroj, technológia, pracovná činnosť, pracovné prostredie a pod.) a zistenie 
základných parametrov posudzovaného systému. Analýza rizík je súčasťou procesu 
posudzovania rizík.  
 
Analýza zraniteľnosti  prostredia (zariadení)  

Hodnotenie jednotlivých komponentov prostredia (zariadenia), ktoré môžu byť 
poškodené, ak dôjde k aktivácii nebezpečných faktorov (biologických, fyzikálnych, 
chemických). 
 
Andragogika 

 Pedagogická disciplína zaoberajúca sa výchovou a vzdelávaním dospelých; jej 
poznatky sú využívané vo výchove a vzdelávaní BOZP. 
 
Antidótum 

 
Protijed, liečebný prostriedok použitý proti toxickému účinku špecifického 

xenobiotika. 
 
Antropogénny proces 

Proces spôsobený ľudskou činnosťou (napr. priemysel, doprava, ťažba nerastných 
surovín, výstavba, poľnohospodárstvo). 
 
Antropometria 

 Odbor anatomickej antropológie zaoberajúci sa meraním jednotlivých častí ľudského 
tela, ich porovnávaním, pričom v rámci ergonómie a fyziológie práce sa poznatky využívajú 
na  tvorbu optimálnych pracovných miest, resp. na optimalizáciu pracovných miest už 
existujúcich. 



 
 
Aprobácia  
 
 Spôsobilosť učiteľa vyučovať na určitom stupni vzdelávacieho systému alebo 
vyučovať určitý vyučovací predmet. V súčasnosti existujú snahy, aby učitelia základných 
a stredných škôl mali možnosť nadobudnúť aprobáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 
 
Aretácia proti spusteniu chodu náradia 

Funkcia ovládania, zaisťujúca blokovanie/zabránenie neúmyselného spustenia motora 
náradia. Ovládač zapnutia chodu možno aktivovať/stlačiť až po stlačení a pridržaní 
aretačného tlačidla. 
 
Aretácia trvalého chodu náradia 

Funkcia ovládania (ovládač) náradia, ktorá umožňuje po spustení chodu nástroja 
zaistiť  jeho trvalý chod. 
 
Aretácia vretena náradia 

Funkcia aretačného mechanizmu náradia, ktorá blokuje prípadný pohyb vretena, 
a ktorá sa využíva napr. pri rýchlej výmene nástroja. Sú možné dva systémy aretácie - 
zatlačenie tlačítka  obsluhou (Press-Lock), alebo automatické zaaretovanie vretena po 
zastavení chodu nástroja (Auto-Lock). 

 
Atmosferická disperzia 

 
            Súhrnné označenie pre proces pohybu (transport) oblaku uniknutej látky a 
jeho zmiešavania (difúzia) s okolitým vzduchom. 

 
Audit systému riadenia BOZP 

Proces systematického preskúmavania činností uskutočňovaných v organizácii v 
záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ich výsledkov. Účelom je posúdiť, 
či sú v súlade s politikou BOZP, jej cieľmi a naplánovanými opatreniami, a či sú dostatočne 
účinné. Audit umožňuje získať informácie nielen o tom, čo je v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, jej riadenia a kontroly nedostatočné, ale aj o tom, v čom spočívajú príčiny 
zistených nedostatkov a ako možno dosiahnuť nápravu. 

Z hľadiska rozsahu môže audit zahŕňať hodnotenie všetkých prvkov systému riadenia 
BOZP, alebo sa zamerať na vybrané systémové prvky. Predmetom auditu môže byť 
organizácia ako celok, alebo organizačná zložka podniku. Podľa druhu môže byť audit 
externý alebo interný. Externý audit vykonávajú nezávislí externí experti (audítori). Interný 
audit zabezpečujú spravidla vyškolení zamestnanci organizácie, príp. iné osoby konajúce v 
zastúpení organizácie.  
 
Automatické uzatváracie zariadenie požiarneho uzáveru 

Zariadenie, ktoré automaticky uzatvára požiarny uzáver bezprostredne  po každom 
otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru. 
 
 



Automatické zariadenie ochrany pred požiarmi  

Zariadenie automaticky zabraňujúce šíreniu požiaru, napr. stabilné hasiace zariadenie. 
 
Automatizované uskladňovanie 

 Systém uskladňovania materiálu dopravnými prostriedkami, ktoré automaticky 
ukladajú do regálov a odoberajú z regálov. 
 
Automatizovaný  riadený dopravný systém 

 Dopravné prostriedky bez vodiča vybavené automatickým riadiacim zariadením, ktoré 
idú po predpísanej trase a zastavujú na určených miestach, aby určený materiál automaticky 
naložili alebo vyložili. Používanie automatizovaných dopravných systémov uľahčuje prácu, 
znižuje fyzickú námahu zamestnancov spojenú s manipuláciou s materiálom, ako aj možnosť 
úrazov vo vnútrozávodnej doprave. 
 
Autorizácia na posudzovanie zhody 

Rozhodnutie o poverení podnikateľa alebo inej právnickej osoby vykonávaním 
činností súvisiacich s posudzovaním zhody, vydané ustanoveným orgánom po preukázaní 
splnenia podmienok autorizácie (najmä odborných, technických a organizačných 
predpokladov). Držiteľ poverenia môže byť podľa rozsahu poverenia a obsahu činnosti pri 
posudzovaní zhody autorizovaný na 
─ certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného 

výrobku, 
─ vykonávanie inšpekcie, 
─ skúšanie určených výrobkov. 
 
Autorizovaný bezpečnostný technik 

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika, 
ktoré môže získať  

- bezpečnostný technik (→ Bezpečnostný technik) po absolvovaní požadovanej odbornej 
praxe a vykonaní predpísanej odbornej skúšky  

- fyzická osoba, ktorá, ktorá počas stanovenej doby vykonávala v štátnej správe odbornú 
činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika oprávňuje k plneniu úloh 
bezpečnostnotechnickej služby (→ Bezpečnostnotechnická služba) u zamestnávateľa, ktorý 
vykonáva činnosti s vyšším rizikom poškodenia zdravia zamestnancov. 
 
 

B 
 
 

Batéria fliaš na plyny 

Zapojenie troch a viac fliaš s rovnakým plynom a tlakom na spoločné odberné zariadenie. 
 
Bazilejský dohovor 

Medzinárodný dohovor o pohybe (dovoze, vývoze a tranzite) nebezpečných a iných 



odpadov cez hranice štátov, vrátane predpisov na nakladanie s nimi. Obsahuje preambulu a 
dvadsať článkov. Súčasťou je aj šesť dodatkov, v ktorých sú postupne uvedené kategórie 
kontrolovaných odpadov, zoznam nebezpečných charakteristík sledovaných odpadov, spôsoby 
zneškodňovania a využívania týchto odpadov, informácie, ktoré musia byť poskytované na 
predpísaných dokumentoch Bazilejského dohovoru. Bol podpísaný v roku 1989 stodvadsiatimi 
štátmi sveta. 
 
Bezdotykové ochranné zariadenie 

Ochranné zariadenie typu nepodmienenej ochrany, vytvárajúce nehmotnú bariéru z 
ochranného poľa (optického, magnetického a pod.). Princíp činnosti tohto zariadenia spočíva 
v reakcii na zmenu stavu ochranného poľa v dôsledku jeho porušenia cudzím telesom (časťou 
tela človeka alebo ľubovoľným predmetom), ktorá aktivuje ochrannú funkciu. Napríklad tak, 
že vydá signál na zastavenie alebo blokovanie pohybu nebezpečných častí stroja, ak sa  ruka 
obsluhy ocitne v ochrannom poli. Najrozšírenejšími sú optoelektronické zariadenia 
s ochranným poľom vytvoreným ako súvislá clona alebo mriežka lúčov infračerveného 
žiarenia.   
 
Bezmotorové vozíky  

Manipulačné dopravné prostriedky ovládané ručne, jednokolesové a viackolesové, 
rôznych konštrukcií a druhov (napr. fúrik, ručný dvojkolesový vozík – rudla, ručný vozík na 
prepravu paliet nízkozdvižný, resp. vysokozdvižný). Používajú sa na prepravu bremien 
spravidla v areáli podniku, pri nakládke a vykládke nákladných automobilov a vozňov a pod.. 
Vozíky sa nesmú preťažovať, náklad musí byť umiestnený a zabezpečený na vozíku tak, aby 
sa zabránilo jeho pádu a aby mal vozík dobrú stabilitu. Výška nákladu nesmie prekážať vo 
výhľade na cestu. Pri nesprávnej manipulácii s vozíkmi vzniká nebezpečenstvo úrazu 
v dôsledku prirazenia vozíkom alebo prejdenia dolných končatín obsluhujúceho zamestnanca, 
najmä pri zaťahovaní vozíkov do úzkeho priestoru (výťahu, kontajneru a pod.), pri ich ťahaní 
alebo tlačení vozíka zboku.  
 
Beznástrojová (bezkľúčová) výmena pracovných nástrojov  

Uvoľnenie a upínanie pracovných nástrojov do skľučovadla bez toho, že by bolo 
potrebné použiť pomocný nástroj, kľúč. → Rýchloupínacie skľučovadlo. 
 
Bezodpadová technológia 

 Technológia, pri ktorej došlo vhodnou zmenou pôvodného výrobného procesu 
k minimalizovaniu množstva odpadov vnášaných do prostredia. Je založená na koncepčnom riešení 
celého cyklu od dodávky surovín, cez výrobu, spotrebu, odstraňovanie a recykláciu odpadu. Ide o 
uzavreté technologické cykly, v rámci ktorých sa odpady recyklujú a vracajú do výroby. 
 

Bezpečná koncentrácia horľavej látky 

Koncentrácia (relatívne zastúpenie) horľavej látky (plyn, para, prach) v zmesi so 
vzduchom, ktorá neumožňuje jej prudkú oxidáciu, čiže horenie, alebo výbuch. Bezpečná 
koncentrácia je vtedy, ak je koncentrácia horľavej látky v zmesi so vzduchom pod dolnou, 
alebo nad hornou medzou horľavosti, alebo výbušnosti.  
 
Bezpečná vzdialenosť 

Taká vzdialenosť od nebezpečného miesta alebo iného zdroja ohrozenia, v ktorej 



žiadna časť tela človeka nemôže dôjsť do kontaktu s nebezpečným miestom alebo s 
nebezpečnými časťami a teda nemôže dôjsť k poraneniu. 

Dôležitým parametrom je minimálna bezpečná vzdialenosť, najmä pre umiestnenie 
ochranných zariadení, napr. na strojoch pre umiestnenie krytov alebo bezdotykových 
ochranných prostriedkov, dvojručného ovládania, ale aj v pracovnom priestore všeobecne, 
napríklad pre umiestnenie ochranných zábran a pod. Pri stanovovaní minimálnej bezpečnej 
vzdialenosti sa podľa typu a konštrukcie ochranného zariadenia vychádza z 
antropometrických (napr. dosah ruky) a biomechanických (napr. rýchlosť priblíženia ruky) 
údajov. 
 
Bezpečná vzdialenosť na zabránenie prenesenia požiaru 

a) Najmenšia možná vzdialenosť od daného objektu k iným objektom, zariadeniam a 
priestorom (napr. stavba, železničná trať, elektrické vzdušné vedenie, lesný porast) 
nevyhnutná na zabránenie prenesenia požiaru horiacimi časťami. 

b) Určená vzdialenosť vonkajších obrysov spotrebiča alebo dymovodu od stavebných 
konštrukcií, vstavaného nábytku, zariaďovacích predmetov, skladovaného alebo 
spracúvaného materiálu apod. z horľavých hmôt. 
 
Bezpečné napätie 

Napätie (menovité), ktoré s ohľadom na svoju nízku hodnotu nemôže spôsobiť úraz 
elektrinou. Bezpečné napätie má odlišnú hodnotu vzhľadom na: 
− druh priestorov (vonkajších vplyvov), 
− druh napätia (striedavé, jednosmerné), 
− dotyk častí (živých, neživých). 
 
Bezpečné odpojenie elektrickej inštalácie 

Opatrenie, ktorým sa z bezpečnostných dôvodov uskutoční prerušenie napájania 
všetkých alebo vybraných úsekov elektrickej inštalácie a to oddelením inštalácie od všetkých 
zdrojov napájania elektrickou energiou. 
 

Bezpečnostný systém jadrového zariadenia 
 
Systém zaisťujúci bezpečné odstavenie jadrového reaktora alebo odvod tepla 

z aktívnej zóny reaktora alebo obmedzenie následkov abnormálnej prevádzky a projektových 
havárií. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Účelné zlúčenie dvoch súvisiacich funkcií a to „bezpečnosti práce“ a „ochrany zdravia 
pri práci“. 

Bezpečnosť práce v zjednodušenej forme predstavuje súbor opatrení, prostredníctvom 
ktorých možno významne obmedziť možnosť poškodenia zdravia pri výkone pracovných 
činností. Súbor opatrení v tomto zmysle predstavuje súbor ciest, metód a prostriedkov 
určených na dosiahnutie vytýčenej strategickej cieľovej funkcie, ktorou je ochrana zdravia 
pri práci, tzn. zachovanie zdravia, resp. vylúčenie jeho poškodenia. Poškodenie zdravia pri 
práci a následná strata práceschopnosti môže nastať z akýchkoľvek príčin vznikajúcich na 
pracovisku, resp. pri pracovnom procese, pričom poškodenie zdravia je každý pracovný úraz, 
choroba z povolania, priemyslová otrava alebo iné poškodenie zdravia pri práci. 



Pokiaľ „ochrana zdravia pri práci“ napĺňa strategickú cieľovú funkciu obsahu pojmu 
BOZP, „bezpečnosť práce“ napĺňa jeho taktickú funkciu. 
Poznámka: 

Výraz BOZP je uplatňovaný v legislatívnej sústave SR, tiež v teórii a praxi, avšak jeho 
obsah už nezodpovedá súčasnému zameraniu starostlivosti o túto oblasť, keďže aktivity nie sú 
orientované len na ochranu zdravia, tzn. zabránenie poškodenia zdravia pri práci, ale súčasne 
aj na podporu zdravia zamestnancov, teda aj na zvyšovanie úrovne ich zdravia, 
práceschopnosti a pohody pri práci, tak aby to zodpovedalo všeobecne prijatej definícii 
zdravia. V dokumentoch a inštitúciách EÚ sa vyskytujú spojenia „bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov“ alebo „bezpečnosť a zdravie pri práci“, ktoré dôslednejšie vyjadrujú súlad 
pojmu s jeho obsahom. 
 
Bezpečnosť elektrických zariadení 

Vlastnosť a stav elektrických zariadení, ktoré poskytujú vysokú mieru istoty, že pri 
dodržaní požiadaviek na ich prevádzku a obsluhu a bez pôsobenia nepredvídateľných 
vonkajších vplyvov nespôsobí toto zariadenie ohrozenie života alebo zdravia osôb alebo 
hospodárske škody. 
  Bezpečnosť elektrických zariadení je závislá na súčasnom splnení dvoch 
základných podmienok: 
1. vyhovujúcom technickom stave zariadenia, ktorého sa dosahuje súladom  s platnými 

bezpečnostno-technickými požiadavkami, 
2. správnom používaní (manipulácii) zariadenia v zmysle príslušných bezpečnostno- 

prevádzkových požiadaviek. 
 
Bezpečnosť práce 

Stav pracoviska, resp. pracovného procesu, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri 
dodržaní bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, pokynov, technologických 
a pracovných postupov a pod.) platných pre príslušné pracovisko, resp. pracovný proces a bez 
pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov bude významne znížená možnosť ohrozenia 
života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia hospodárskych hodnôt.  

Systém bezpečnosti práce je výsledkom spolupôsobenia subsytémov: 
− základná bezpečnosť – t. j. bezpečnostné hľadiská práce priamo ovplyvniteľné konaním 
človeka, 

− bezpečnosť technických zariadení, technológií a objektov, 
− bezpečnosť pracovného prostredia. 
 
Bezpečnosť pri práci 

Opatrenia, ktorých cieľom je zníženie možného ohrozenia osôb priamo 
vykonávajúcich pracovné operácie na konkrétnom pracovnom mieste či pracovisku. 
Bezpečnosť pri práci je parciálnou súčasťou bezpečnosti práce.  
 

Bezpečnosť stroja / bezpečnosť technického zariadenia 

Stav (spôsobilosť) stroja /  technického zariadenia a spôsob jeho používania, ktorými 
sú vytvorené predpoklady, že pri dodržaní požiadaviek pre jeho prevádzku a obsluhu a bez 
pôsobenia nepredvídateľných vonkajších rušivých vplyvov nedôjde k poruche zariadenia, 
resp. ku vzniku situácie, pri ktorej by mohli byť ohrozené osoby alebo hospodárske hodnoty. 
Požiadavky bezpečnosti technického zariadení sú  určené na základe najnovších poznatkov 
vedy a techniky, ktorých využitie pri projektovaní, konštruovaní, vyhotovení, umiestnení 



a prevádzke týchto zariadení vytvára predpoklady pre ich bezpečnosť. 
 
Bezpečnosť systému 

Pravdepodobnosť, že v systéme nedôjde počas predpokladanej doby života systému 
(jeho životnosti) a pri dodržaní predpokladaných podmienok pre prevádzku systému k žiadnej 
nežiadúcej udalosti, ktorá by mohla mať za následok poškodenie zdravia alebo ohrozenie 
života osôb, príp. poškodenie alebo zničenie systému. 

Za systém možno považovať vecne i priestorovo ohraničený objekt, tvoriaci relatívne 
samostatný súbor. Systémom je napr. stroj alebo iné technologické zariadenie, technologický 
súbor, výrobný objekt, sústava operácií vytvárajúca výrobnú činnosť a pod. 

 

Bezpečnosť technických zariadení 
 
Stav technických zariadení, ktorý poskytuje vysokú  mieru istoty, že pri dodržaní 

požiadaviek pre ich prevádzku a obsluhu a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších 
rušivých vplyvov nedôjde k poruche zariadenia, resp. ku vzniku situácie, pri ktorej by mohli 
byť ohrozené osoby alebo hospodárske hodnoty. Požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení sú  určené na základe najnovších poznatkov vedy a techniky, ktorých využitie pri 
projektovaní, konštruovaní, vyhotovení, umiestnení a prevádzke týchto zariadení vytvára 
predpoklady pre ich bezpečnosť. 

Subsystém bezpečnosti technických zariadení (objektov a technológií) tvorí v systéme 
bezpečnosti práce rozsahom najvýznamnejšiu časť. Jej význam sa rozširuje prehlbujúcou sa 
technizáciou pracovného procesu. 
 
Bezpečnostná časť riadiaceho systému 

Časť, alebo súčiastka riadiaceho systému, ktorá reaguje na vstupný signál a vyvoláva 
výstupný signál taký, ktorý má vzťah k bezpečnosti. 

 
Bezpečnostná časť stroja  

Časť stroja, ktorá je určená na plnenie bezpečnostnej funkcie na stroji a zlyhanie  
alebo chybná funkcia ktorej zvyšuje riziko, t.j. ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie osôb.  
 
Bezpečnostná funkcia časti stroja (súčiastky) 

Funkcia určitej časti stroja alebo súčiastky, zlyhanie ktorej môže zvýšiť riziko pri práci 
na stroji. 
 
Bezpečnostná prestávka pri práci vodiča z povolania 

Prestávka, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť vodičovi, ak nepretržite viedol 
motorové vozidlo počas doby, ktorej trvanie stanovujú predpisy v závislosti od druhu 
a hmotnosti obsluhovaného vozidla. Počas bezpečnostnej prestávky musí vodič prerušiť 
jazdu. Nesmie vykonávať žiadnu činnosť vyplývajúcu z jeho pracovných povinností, okrem 
dozoru nad vozidlom a nákladom. Zmyslom poskytovania bezpečnostnej prestávky je 
eliminácia úrazov v cestnej doprave predchádzaním vzniku únavy u vodiča. Povinnosť 
zamestnávateľa poskytnúť vodičom z povolania bezpečnostnú prestávku sa nevzťahuje na 
vodičov, ktorí vedú vozidlo mimo pozemnej komunikácie pri vykonávaní 
poľnohospodárskych, lesných a melioračných prác. 
 



 

Bezpečnostná spojka náradia 

Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že v prípade náhleho zvýšenia krútiaceho momentu 
(napr. náhleho zaseknutia vrtáka) sa preruší prenos pohonu od motora na vreteno náradia. 
 

Bezpečnostná správa 

Súbor dokumentácie obsahujúci informácie o podniku, jeho umiestnení a činnosti, 
organizácii a riadiacom systéme vzhľadom na prevenciu havárií, opis okolia podniku 
a životného prostredia, opis zariadení a súpis nebezpečných látok prítomných v podniku, 
identifikáciu a analýzu rizík havárií, ich hodnotenie a preventívne opatrenia, opatrenia 
týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov ako aj 
potrebnú mapovú dokumentáciu. Určená je nielen pre vlastnú riadiacu činnosť 
prevádzkovateľa, ale tiež pre potreby príslušných orgánov (štátneho dozoru, územného 
plánovania a pod), ako aj na účely informovania verejnosti. 
 
Bezpečnostná technika 

Systém technických opatrení a prostriedkov, ktoré zabraňujú pôsobeniu nebezpečných 
činiteľov výrobného (pracovného) procesu. Využitie prvkov bezpečnostnej techniky patrí do 
súboru opatrení bezpečnosti technických zariadení. 

Bezpečnostná technika sa uplatňuje najmä vtedy, keď požadovanú úroveň bezpečnosti 
nie je možné dosiahnuť odstránením samotných zdrojov ohrozenia a ich nahradením iným 
technickým riešením alebo technológiou, resp. vylúčením človeka z priamej účasti na 
výrobnom procese. 

Bezpečnostná technika sa aplikuje využitím funkcie tzv. ochranných zariadení. Sú to 
technické prostriedky a iné zariadenia na ochranu života a zdravia človeka pred pôsobením 
zdrojov ohrozenia a na zabránenie vzniku prevádzkových nehôd a porúch výrobno-
technických zariadení, resp. iných škôd na hospodárskych hodnotách. Ich úlohou je  najmä 
odstrániť alebo znížiť riziko zabránením nebezpečnému kontaktu ktorejkoľvek časti ľudského 
teľa s nebezpečnými časťami, materiálmi alebo nebezpečným potenciálom, pričom spôsob, 
akým sa zabezpečí táto funkcia môže mať rôzne technické riešenie. 
 
Bezpečnostná úroveň stroja  

Vlastnosť stroja, ktorá je daná veľkosťou rizika, (tzn. pravdepodobnej možnosti 
vzniku poškodenia zdravia osôb a závažnosti tohto poškodenia, resp. pravdepodobnosti 
poškodenia okolitého prostredia), vnikajúceho v súvislosti s výkonom stanovenej funkcie 
stroja za podmienok jeho predpokladaného používania (pri preprave, inštalácii, nastavovaní, 
prevádzke, údržbe, demontáži a likvidácii). Bezpečnostná úroveň stroja je vyhovujúca, ak je 
úroveň rizika pri jeho prevádzke pod hranicou akceptovateľnosti.  
 
Bezpečnostná značka 

Označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu (piktogramu). Používajú 
sa značky zákazové (zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu), výstražné 
(upozorňujú na nebezpečenstvo alebo ohrozenie), príkazové (prikazujú osobitné správanie), 
značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc a značky požiarnej ochrany. 
 
 



 
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci 

             Označenie, ktoré prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo 
akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov poskytuje pokyny alebo 
informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Používa sa najmä 
v prípadoch, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostredníctvom 
kolektívnej ochrany alebo vhodnou organizáciou práce. Zamestnávateľ je povinný na 
pracovisku a v jeho priestoroch zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci v súlade 
s požiadavkami predpisov a vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam použitého 
bezpečnostného a zdravotného označenia. 
 
Bezpečnostné farby 

Farby, ktoré majú priradený osobitný bezpečnostný význam. Účelom bezpečnostných 
farieb je rýchlo upútať pozornosť na zdroje rizika a nevyhnutné ochranné opatrenia. Červená 
farba signalizuje nebezpečenstvo, symbolizuje zákaz, resp. príkaz „stáť“, označuje sa ňou 
zariadenie na ochranu pred požiarmi. Žltá alebo žlto-oranžová farba znamená výstrahu, 
upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo (napr. výbuchu, požiaru, škodlivej 
látky, žiarenia, pádu) a potrebu kontroly. Modrá farba sa používa vo význame príkazu, 
nariadenia osobitného správania, činnosti, povinnosti nosiť osobné ochranné pracovné 
prostriedky apod. Zelená farba znamená stav bez nebezpečenstva, označuje sa ňou núdzový 
východ, únikové cesty, prvá pomoc. 
 
Bezpečnostné osvetlenie 

Osvetlenie pri poruche technologického zariadenia. Pri vzniku nebezpečenstva (napr. 
výbuchu) zostanú v prevádzke alebo sa automaticky rozsvietia len svietidlá s vhodným krytím , 
prípadne nevýbušné svietidlá .  
 
Bezpečnostné požiadavky 

Požiadavky, ktoré formulujú nevyhnutné predpoklady na to, aby riziko pri danej 
pracovnej činnosti neprekročilo hranicu akceptovateľnosti. Sú to požiadavky, ktoré môžu byť 
stanovené na hmotné i nehmotné, neživé i živé zložky pracovných systémov (na jednotlivé 
zložky i v kombinácii) a môžu sa teda vzťahovať na stroje, zariadenia, pracovné prostriedky a 
pomôcky, na procesy, priestory, budovy, ako aj na ľudí. Ich dodržiavanie (rešpektovanie) 
zaistí odstránenie alebo zníženie rizika, vznikajúceho pôsobením jednotlivých zdrojov 
ohrozenia, resp. ich kombináciou, na prijateľnú úroveň . 
 
Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu stroja 

Požiadavky na konštrukciu, ktoré ovplyvňujú (vytvárajú) bezpečnostnú úroveň stroja. Ich 
obsah vychádza zo zásady, že konštrukčné riešenie stroja vytvára základ jeho bezpečnostnej 
úrovne v budúcej prevádzke. Sú zvyčajne formulované v technických predpisoch a normách. 
Za ich rešpektovanie a naplnenie zodpovedá výrobca stroja. 
 
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku stroja 

Požiadavky, ktoré musí dodržiavať prevádzkovateľ stroja, aby počas prevádzky bola 
zaistená bezpečnostná úroveň systému človek - stroj - prostredie čo najvyššia, t.j. aby riziko 
pri práci na danom stroji neprekročilo úroveň prijateľnosti. 

 



 

Bezpečnostné požiadavky na rebríky 

 Požiadavky týkajúce sa konštrukcie a rozmerov, materiálu, bezpečnostného 
príslušenstva (ako je napr. kovanie, retiazka), ktorých účelom je dosiahnuť  taký stav a 
konštrukciu rebríka, aby pri jeho používaní nebol človek ohrozený deštrukciou rebríka, 
nepohodlným zostupovaním alebo vystupovaním a pod., ktoré by mohli viesť k pádu 
z výšky.  

 
Bezpečnostné predpisy 

Sústava predpisov, ktorá tvorí právnu úpravu ochrany človeka v pracovnom procese 
i ostatných aspektov bezpečnosti práce. Sú to predpisy, ktoré obsahujú záväzné, resp. platné 
ustanovenia (príkazy, zákazy, pokyny, limity, parametre, kritériá, postupy, odporúčania 
a pod.) majúce za cieľ vytvorenie predpokladov pre bezpečnosť práce. Tieto predpisy 
upravujú napr. základné bezpečnostné požiadavky, požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení a technológií, pracovné prostredie, bezpečné manipulácie s horľavinami, 
výbušninami, jedmi a látkami zdraviu škodlivými, podmienky práce žien a mladistvých, 
požiadavky bezpečného správania sa človeka na pracovisku a pod. 

Bezpečnostné aspekty zariadení a objektov sú predmetom právnej úpravy 
v jednotlivých etapách ich existencie. Vzťahujú sa na proces vzniku zariadení, t. j. na vývoj, 
konštruovanie, projektovanie, výrobu, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, skúšanie i na ich 
vlastnú bezpečnú prevádzku. Je nimi riešená bezpečná prevádzka výrobných zariadení, ale 
tiež i predpoklady bezpečného používania vyrábaných produktov. 
 
Bezpečnostné protihavarijné opatrenia 

            Súbor opatrení uskutočňovaných v rámci protihavarijnej prevencie a havarijnej 
pripravenosti. 
 
Bezpečnostné zariadenia  

Technické prostriedky a zariadenia, ktorých účelom je odstrániť alebo znížiť riziko 
súvisiace s prevádzkou strojov alebo iných technických zariadení a tým chrániť zdravie 
a život človeka, alebo samotné zariadenie pred poškodením, či okolité prostredie pred 
hmotnou škodou alebo kontamináciou. Sú súčasťou stroja, alebo iného technického 
zariadenia, alebo sú inštalované v priamej súvislosti s ich prevádzkou. Ich konštrukčné 
riešenie závisí od charakteru bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia a od druhu základného 
zariadenia, ktoré vytvára ohrozenie. Patria sem napríklad poistné a blokovacie prvky 
a zariadenia, výstražné a signalizačné zariadenia, zariadenia núdzového zastavenia, ale môžu 
to byť aj prvky riadiacich systémov strojov a iné. 
 
Bezpečnostnotechnická služba 

Preventívna a ochranná služba vykonávaná bezpečnostným technikom, resp. pri 
činnostiach s vyšším rizikom poškodenia zdravia autorizovaným bezpečnostným technikom, 
a inými odborníkmi na prevenciu a ochranu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ktorá zamestnávateľovi poskytuje poradenské služby pri zaisťovaní bezpečnosti a zdravia pri 
práci (najmä v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných 
a vzdelávacích úloh). Počet bezpečnostných technikov vykonávajúcich u zamestnávateľa 
bezpečnostnotechnickú službu musí zaisťovať efektívne a účinné plnenie odborných úloh. 
Minimálny počet bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov 



stanovuje zákon v závislosti od počtu zamestnancov a druhu činnosti, ktorú vykonáva 
zamestnávateľ. V určených prípadoch môže zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy 
bezpečnostnotechnickej služby aj osobne, pokiaľ je on sám alebo jeho štatutárny zástupca na 
túto činnosť odborne spôsobilý (tzn. má odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci alebo absolvoval špecifickú odbornú prípravu). 
 
Bezpečnostnotechnické požiadavky na technické zariadenie  

 
Požiadavky na technické zariadenie, obsah ktorých je zameraný na zaistenie 

bezpečnosti prevádzky zariadenia, resp. bezpečnosti pri jeho používaní, za predpokladu, že 
zariadenie bude prevádzkované/používané podľa pokynov výrobcu a na ním stanovený účel. 
Sú to požiadavky stanovené technickými, resp. inými právnymi predpismi a technickými 
normami, predovšetkým na konštrukciu technického zariadenia, (tzn. na jeho konštruovanie 
a zhotovenie, príp. aj montáž súčiastok a častí, vrátane prvkov jeho ovládania, resp. prvkov 
regulovania pracovných parametrov), ako aj požiadavky na prevádzku a údržbu daného 
zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia. 
 
Bezpečnostný mechanizmus požiarnych uzáverov 

Zariadenie umožňujúce osobám manipulovať s požiarnymi uzávermi, ktoré môžu byť 
pri bežných prevádzkových podmienkach uzatvorené. 
 
Bezpečnostný poradca pre prepravu nebezpečných vecí 

Odborne spôsobilá osoba (držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti dopravy 
nebezpečných vecí) zodpovedná za odbornú pomoc organizáciám, ktorých činnosť je 
zameraná na prepravu, balenie, plnenie, nakládku alebo vykládku nebezpečných vecí, pri 
zabraňovaní rizikám vyplývajúcich z takýchto činností. Hlavnou úlohou bezpečnostného  
poradcu je sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí a 
poskytovať poradenstvo napr. pri nákupe vhodných dopravných prostriedkov a ich vybavení, 
o vhodnom školení zamestnancov organizácie, o postupoch identifikácie nebezpečných vecí, 
havarijných postupoch pri akejkoľvek nehode, postupoch na zabezpečenie dopravnej 
dokumentácie a bezpečnostnej výbavy, ktoré musia sprevádzať prepravu v dopravnom 
prostriedku. Každá organizácia, ktorá vykonáva prepravu nebezpečných vecí alebo činnosť 
s ňou súvisiacu musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov. 
 
Bezpečnostný riadiaci systém 

Ucelený systém štruktúr zodpovedností a postupov, ktorý obsahuje potrebné opatrenia 
najmä v oblasti organizácie riadenia podniku a zamestnancov, identifikácie a hodnotenia rizík, 
prevádzkovej kontroly, riadenia zmien, havarijného plánovania, kontroly plnenia cieľov 
a princípov programu prevencie, ako aj pre systematické hodnotenie aktuálnosti a účinnosti 
tohto programu i bezpečnostného riadiaceho systému, vrátane vykonávania interného auditu. 
 

Bezpečnostný symbol 

Obrázková značka (piktogram), ktorá znázorňuje situáciu, predmet alebo charakter 
rizika, alebo prikazuje osobitné správanie. Bezpečnostný symbol nahrádza text informácie 
alebo zákazu. 
 

 



Bezpečnostný technik 

Fyzická osoba s predpísanou kvalifikáciou, ktorá na základe úspešného vykonania 
odbornej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, ktoré 
ho oprávňuje poskytovať zamestnávateľom bezpečnostnotechnické služby (→ 
Bezpečnostnotechnická služba). U zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosti s vyššou mierou 
rizika poškodenia zdravia, môže bezpečnostný technik plniť úlohy súvisiace so zaisťovaním 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci len pod dozorom autorizovaného bezpečnostného 
technika (→ Autorizovaný bezpečnostný technik). 
 
Bezpečnostný tím 

Skupina ustanovená manažmentom pre potreby plnenia špecifických bezpečnostných 
úloh, napr. havarijné plánovanie, kontrola apod. Tím by mal pozostávať zo zamestnancov      
(zástupcov zamestnancov) a iných osôb s odbornými znalosťami z danej oblasti. 
 
Bezpečný pracovný postup 

Zoradenie konkrétnych krokov (pohybov a úkonov) pri pracovnej činnosti, najmä pri 
obsluhe technického zariadenia, takých a tak, aby ohrozenie človeka pri tomto pracovnom 
postupe bolo čo najmenšie, t.j. aby riziko pri danej práci bolo prijateľné. 
 
Bezpečný výrobok 

 Výrobok, ktorý pri používaní v bežných alebo. predvídateľných podmienkach počas 
doby stanovenej výrobcom (alebo doby obvyklej použiteľnosti) nepredstavuje pre užívateľa 
nebezpečenstvo, tzn. nie je zdrojom poškodenia zdravia alebo iných hodnôt, resp. riziko je iba 
minimálne. 
 
Bezviazačová manipulácia 

 Manipulácia s materiálom pomocou mechanizačných zariadení, pri ktorej použitie 
závesných prostriedkov nevyžaduje obsluhu viazačom. Bezviazačovú manipuláciu je potrebné 
uplatniť vždy v prípade, ak by viazanie bremien bolo pre viazača nebezpečné (napr. pri 
stohovaní manipulačných jednotiek, ak závesné miesta poslednej vrstvy stohu sú vyššie ako 
1800 mm od miesta bezpečného postavenia viazača). 
 
Bežná prevádzka 

              Stav, v ktorom zariadenie pracuje v rozsahu konštrukčných parametrov. 
 
Bežná prevádzka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

Činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávané v súlade s podmienkami 
určenými záväznými ukazovateľmi potenciálne vedúce k ožiareniu vrátane plánovanej 
kontroly a údržby zdrojov ionizujúceho žiarenia a technologických zariadení pracoviska s 
týmito zdrojmi. 
 
Bežná údržba ručného elektrického náradia 

 Pravidelná údržba, ktorú podľa pokynov v návode na používanie vykonáva 
autorizované servisné stredisko a ktorá si vyžaduje rozobratie náradia. 
 
 



 
Bežný hygienický dozor 
 
            Dozor, v rámci ktorého sa sleduje, ako sa dodržiavajú hygienické predpisy na ochranu 
zdravia a prevenciu ochorení v tých podnikoch, zariadeniach a objektoch, ktoré už boli dané 
do prevádzky alebo sú používané. 
 
Biocenóza 

Spoločenstvo živočíchov a rastlín prirodzene žijúcich v určitých podmienkach na 
danom mieste a navzájom sa ovplyvňujúcich. 
 
Biologická degradácia pôdy 

Zhoršovanie života v pôde v dôsledku deficitu organických a minerálnych hnojív, 
nesprávneho striedania plodín, zlého spracovania pôdy, erózie, zhutňovania, acidifikácie i 
alkalizácie a znečistenia pôd . 
 
Biologická medzná hodnota – indikatívna 

Biologická medzná hodnota určená biologickými expozičnými testmi, ktorej 
prekročenie upozorňuje na pravdepodobnosť zvýšeného vystavenia zamestnancov chemickým 
faktorom. Pre zamestnávateľa je signálom na zlepšenie preventívnych opatrení na ochranu 
zdravia. 
 
Biologická medzná hodnota – záväzná 

Biologická medzná hodnota určená biologickými expozičnými testmi, ktorá sa vôbec 
nesmie prekročiť. Stanovuje sa pre olovo a jeho iónové zlúčeniny (nesmie prekročiť 700 µg 
Pb na liter krvi).  
 
Biologická ochrana pred ionizujúcim žiarením 

Jedna z možností ochrany pred žiarením. Je založená na rádioprotektívnom účinku 
niektorých látok, produkovaných živými organizmami, ktoré sú schopné zmierniť, resp. 
zastaviť chemické a biochemické reakcie vzniknuté po ožiarení. 
 
Biologická spotreba kyslíka 

Rýchlosť, s ktorou sa kyslík stráca zo vzorky vody, miera deoxidačnej schopnosti vody, 
bežne používaná ako jednotka kvality odpadovej vody. 

Biologické faktory  
Mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných, bunkové kultúry a ľudské 

endoparazity, ktoré môžu vyvolať infekciu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí (baktérie a 
podobné organizmy, vírusy, parazity, huby a plesne); sú to tiež prióny, ktoré môžu spôsobiť 
u ľudí prenosné ochorenie. Mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové alebo nebunkové 
jedince schopné procesu zdvojenia alebo prenosu genetického materiálu. Bunkové kultúry sú 
populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových organizmov v laboratórnych 
podmienkach. 
 
Biologické hodnotenie škodlivých účinkov hluku 

Audiometrické vyšetrenie skupiny exponovaných osôb v audiometrickej komore. 



Hodnotí sa prírastok straty sluchu celej skupiny osôb za 1 rok. Vykonáva sa vtedy, keď  
hlukovú záťaž nie je možné vyhodnotiť prostredníctvom fyzikálneho merania (pri 
prerušovanom, impulzovom hluku apod.), resp. keď na poškodenie sluchu pôsobia aj ďalšie 
faktory (pri expozícii toxickým látkam, vibráciám apod.) 
 
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia 

Účinky, ktoré vyvoláva ionizujúce žiarenie na bunky. Ide o fyzikálne, fyzikálno-
chemické, chemické a biologické procesy, kde je akcentovaná niektorá zložka interakcie. Z 
hľadiska ochrany zdravia sa biologické účinky ionizujúceho žiarenia členia na stochastické a 
nestochastické (deterministické). 
 
Biologické účinky laserov 

Sú to najmä : 
1) termické popálenie  
2) fotochemické poranenie. 

Ďalšie špecifické poškodenie lasermi pracujúcimi v oblasti infračerveného žiarenia a 
viditeľnej oblasti je poškodenie sietnice. Vzhľadom na to, že fotóny laserov majú nízku 
energiu, žiarenie nepreniká do hĺbky tkanív, a preto sú z hľadiska možného poškodenia 
zdravia kritickými orgánmi oko a koža. 
 
Biologický expozičný test 

Analýza biologického materiálu (krvi, moču) za účelom posúdenia úrovne vystavenia 
pracovníkov chemickým faktorom pri pracovnej činnosti. 
 
Biorytmus (Biorytmicita) 

 Vlastnosť ľudského organizmu charakteristická pravidelným kolísaním somatických 
a psychických aktivít organizmu na všetkých úrovniach v určitom rytme. Striedanie periód 
rôznej úrovne aktivity  a relatívneho pokoja prebieha v jednotlivých orgánoch a funkciách 
v rozdielnych časových intervaloch: cirkadianny rytmus (striedanie fáz bdenia a spánku) – 24 
hodín, infradianny rytmus – perióda dlhšia ako 24 hodín (napr. menštruácia), ultradianny 
rytmus – perióda kratšia ako 24 hodín (srdcová činnosť, dychová frekvencia,, mozgové vlny, 
zrakové vnímanie, atď.). Biorytmicita (cirkadianne rytmy,  zmeny telesnej teploty, 
systolického a diastolického tlaku, dychovej frekvencie, i niektorých psychických funkcií) 
ovplyvňuje pracovnú pohotovosť k telesnej a duševnej činnosti. Z hľadiska výkonovej 
kapacity človeka je významný vzťah medzi vnútornými (biologickými) rytmami a vonkajšími 
(objektívnymi) rytmami (striedanie ročných období,  dňa a noci, zmeny teploty, 
atmosférického tlaku atď.), ktoré vplývajú na priebeh bdenia a spánku, vhodnosť začiatku 
pracovnej doby, dĺžku a priebeh odpočinku. Z hľadiska BOZP je významný hlavne denný 
(cirkadianny) biorytmus, t.j. rytmus spánku a bdenia počas 24 hodín, a jeho vplyv na stav, 
psychické a somatické funkcie zamestnanca v jednotlivých pracovných zmenách, hlavne 
v nočnej zmene. Pri nevhodnom striedaní pracovných zmien môže sa narušiť synchronizácia 
medzi vnútornou a vonkajšou rytmicitou. 
 
Biotechnológia 

Interdisciplinárny pracovný odbor, ktorý utvára vedecké a technické predpoklady na 
mikrobiálne a biochemické procesy v priemyselnom meradle. Každá technológia, pri ktorej sa 
využívajú biologické systémy, živé organizmy alebo ich deriváty. 
 



 
Bleskozvod 

Zariadenie vytvárajúce vodivú cestu na zachytenie a odvedenie výboja blesku do 
zeme. Základné časti bleskozvodu sú: 
− zberacie zariadenie (zberač, zachytávač), 
− zvod, 
− skúšobná svorka (miesto na meranie zemného prechodového odporu uzemňovača), 
− uzemnenie (uzemňovač). 
Uvedené časti bleskozvodu musia byť vzájomne vodivo prepojené.  

Bleskozvody sa umiestňujú: 
− priamo na chránený objekt, 
− mimo chráneného objektu (oddialený bleskozvod). 

Bleskozvody môžu byť vyhotovené ako: 
− normálne – zriaďujú sa na bežných objektoch, 
− zosilnené – zriaďujú sa na objektoch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. 
 
BLEVE 

Skratka z anglického názvu: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion  (Výbuch 
expandujúcich pár vriacej kvapaliny). BLEVE je výbuch spôsobený vyšľahnutím kvapaliny, 
pri havárii nádoby (zásobníka) s látkou s vysokým tlakom pár. Zlyhanie nádoby je často 
zapríčinené vonkajším požiarom. Ak je uvoľnenou látkou horľavá kvapalina, potom má 
BLEVE za následok vznik veľkej ohnivej gule (fire ball), s intenzívnou tepelnou radiáciou. 
Výbuch BLEVE je tiež často sprevádzaný odletovaním veľkých častí havarovaných 
zásobníkov na značné vzdialenosti. 
 
Blokovacie zariadenie  

Zariadenie mechanického, elektrického alebo iného typu, ktorého úlohou je 
zabezpečiť, aby činnosť stanovenej časti technického zariadenia bola viazaná na splnenie 
určitých vopred stanovených podmienok. Účelom je znemožniť nesprávnu alebo nežiaducu 
činnosť, najmä vznik nebezpečnej situácie, napr. pohyb pracovných častí zariadenia je 
blokovaný, pokiaľ nebezpečný pracovný priestor nie je uzavretý krytom. 
 
Blokovanie elektrických zariadení 

Opatrenie, ktorým sa funkcia elektrického zariadenia (prístroja) urobí závislou na 
stave alebo polohe iného prístroja alebo aj viacerých prístrojov. Blokovaním sa má vylúčiť 
chybná alebo nebezpečná manipulácia alebo nesprávny chod.  
 

Bludný prúd 

Jednosmerný elektrický prúd pretekajúci zemou a vychádzajúci z elektrických 
zariadení nedostatočne izolovaných proti zemi, alebo pri ktorých sa používa zem ako spätný 
vodič. Vyskytuje sa napr. pri prevádzke železníc s jednosmernou elektrickou trakciou. 
Veľkosť a smer bludného prúdu závisí od zloženia zeme. Bludné prúdy svojimi 
elektrolytickými koróznymi účinkami porušujú kovové materiály uložené v blízkosti a môžu 
ohroziť ich životnosť a prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť. 
 

 



 
Bočný osvetľovací otvor 

Otvor (okno, zasklená stena v obvodovej stene alebo strešné okno), ktorý umožňuje 
výhľad sediacich osôb do exteriéru približne vodorovným smerom. 
 
Bod vznietenia 

Najnižšia teplota, na ktorú musí byť materiál ohriaty, aby vznikali plyny, ktoré sa 
ihneď vznietia s prítomnosťou plameňa za určených podmienok 

 
Bod vzplanutia 

Najnižšia teplota, pri ktorej sa materiál zapáli a neprerušovane horí určený čas po 
priložení normou stanoveného plameňa k jeho povrchu za určených podmienok 

 
Bod vzplanutia horľavej kvapaliny 

Najnižšia teplota horľavej kvapaliny, prepočítaná na barometrický tlak 101 kPa, pri 
ktorej sa z nej za určených normalizovaných podmienok uvoľňujú pary v množstve schopnom 
vytvoriť zápalnú zmes pary so vzduchom, aby mohlo nastať zapálenie zmesi účinným 
zdrojom zapálenia.  
 
Bod zapálenia 

(Pozri: Bod vzplanutia). 
 

Bodový zdroj škodliviny 

Fixné zariadenie alebo zariadenie stále umiestnené, z ktorého je uvoľňovaná 
škodlivina (napr. potrubia, továrenské komíny). 
 
Bolesti krížov z preťaženia  

Profesionálne podmienené bolesti krížov spôsobené najčastejšie poškodením 
príslušných chrbtových svalov a ich úponov pri dlhodobom statickom zaťažení alebo náhlom 
preťažení pri zdvihnutí bremena. 
 
Bolesti krížov zo zvýšeného prehnutia (hyperlordózy) bedrovej chrbtice  

Profesionálne podmienené bolesti krížov, kedy bolesť vzniká v dôsledku trenia 
tŕňových výbežkov bedrovej chrbtice pri pracovných činnostiach podmieňujúcich 
hyperlordózu, ako sú napr. práca v dlhodobom stoji, nosenie bremien pred trupom a pod. 
 
Bremeno  

Predmet manipulácie spravidla nie zanedbateľnej hmotnosti, s ktorým sa manipuluje 
ako s jedným kusom (kusový materiál, manipulačná jednotka, osoba alebo zviera). 
Manipulácia s bremenami sa vykonáva ručne alebo pomocou manipulačných zariadení. 
 
Building Related Illnesses (BRI) 

Choroby súvisiace s pobytom ľudí v tzv. problémových budovách, ktoré v dôsledku 
zlej kvality vnútorného ovzdušia prispievajú ku vzniku rôznych ochorení, alebo symptómov 
napr. legionárska choroba, syndróm chronickej únavy, horúčka z vodných zvlhčovačov, 



mnohonásobná chemická precitlivenosť. Ochorenia majú špecifickú a rozpoznateľnú príčinu a 
ich symptómy pretrvávajú ešte určitý čas po opustení budovy.  
 
Bunker 
  
        Plytký zásobník rôznych geometrických tvarov určený na skladovanie menšieho 
množstva sypkých materiálov. Plní sa zhora a vyprázdňuje zdola zvislým pádom materiálu, 
alebo zboku (samočinne alebo nútene). Je určený na krátkodobé skladovanie rôznych 
materiálov, musí však spĺňať špecifické požiadavky vzhľadom na vlastnosti materiálu. 
 
 

C-Č 
 
 

CAS číslo 

Jedinečné medzinárodné číslo na účely presnej identifikácie chemickej látky, ktoré 
priraďuje Chemical abstracts service za predpokladu, že údaje o látke boli publikované 
v odbornej literatúre, napr. číslo 58-08-2 je CAS číslo kofeínu.  
 
Celistvosť deliaceho prvku na zábranu prieniku plameňov 

Schopnosť prvku, ktorý pri normalizovanej skúške požiarnej odolnosti je z jednej 
strany vystavený pôsobeniu ohňa brániť v určenom čase prieniku plameňov a horúcich plynov 
alebo výskytu  plameňov na strane nevystavenej požiaru. 
 
Celková dávka 

Súčet dávok prijatých organizmom všetkými expozičnými vstupmi (požitím, 
spojovkami, inhaláciou, kožou), udáva sa v mg látky na kg hmotnosti organizmu. 
 
Celková odlučivosť 

Miera účinnosti odlučovacieho zariadenia; charakterizuje ju pomer hmotnosti častíc 
zachytených odlučovačom k hmotnosti častíc privádzaných do zariadenia v tom istom 
časovom intervale 
 
Celkové osvetlenie 
  
          Osvetlenie uvažovaného priestoru bez ohľadu na osobitné požiadavky v jeho jednotlivých 
častiach. Je to základná sústava, ktorá sa môže doplňovať inými spôsobmi osvetlenia. Celkové 
osvetlenie je najvýhodnejšie vtedy, keď sa na celom pracovisku vykonávajú zrakovo približne 
rovnako náročné práce. Je možné použiť ho v prevádzkach, kde nie je potrebné presné 
rozlíšenie jemných detailov. Celkové osvetlenie vytvára rovnomernosť osvetlenosti. 
 
Celkové vetranie 

Rovnomerná výmena vzduchu v celom uzavretom priestore. 
Celkový odpor uzemnenia. Odpor medzi hlavnou uzemňovacou svorkou a zemou. 

 
 



Centrálne klimatizačné zariadenie 

Zariadenie na klimatizáciu celej budovy. 
 
Certifikácia 

Úradné potvrdzovanie, osvedčovanie určitých skutočností. Pre účely posudzovania 
zhody sa certifikáciou rozumie činnosť autorizovanej osoby, ktorá vydaním certifikátu 
osvedčí, že vlastnosti určeného výrobku a (alebo) všetky činnosti súvisiace s výrobou výrobku 
sú v súlade s technickými požiadavkami  na výrobky. 
 
Certifikát  

 Dokument o výsledku certifikácie, napr. : 
- osvedčenie o vlastnosti výrobku, 
- osvedčenie o absolvovaní určitého vzdelávacieho programu obvykle ukončeného 

záverečným overovaním vedomostí, získanie príslušnej kvalifikácie. 
 
Cieľ výchovy k BOZP  
  
           Vypestovanie uvedomelého vzťahu každého jednotlivca  k dodržiavaniu predpisov, 
pokynov, noriem a postupov bezpečnosti pri práci ako formy prevencie pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 
 
Cieľ vzdelávania BOZP  

 Poskytnúť účastníkom vzdelávania (zohľadňujúc charakteristiku cieľovej skupiny) 
potrebné vedomosti, informácie, rozvíjať znalosti a zručnosti nevyhnutné na bezpečný výkon 
činnosti. 
 
Cieľová skupina výchovného a vzdelávacieho pôsobenia  
 
 Skupina subjektov populácie, pre ktorú je určený výchovný a vzdelávací program. 
Z hľadiska vzdelávania a výchovy  k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa rozlišujú 
nasledovné hlavné cieľové skupiny: žiaci v predškolskej výchove, žiaci základných škôl, žiaci 
stredných škôl, študenti vysokých škôl, študenti pedagogických fakúlt a vysokých škôl 
s učiteľskými odbormi štúdia, zamestnanci organizácií, odborní pracovníci v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, občania ako cieľová skupina osvetovo-výchovného 
pôsobenia.  
 
Cisternová automobilová striekačka 

Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva, prepravu hasiacich látok, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na vykonanie 
hasiaceho zásahu. 
 
Cudzia vodivá časť 

Vodivá časť, ktorá nie je súčasťou elektrickej inštalácie avšak na ktorej môže 
vzniknúť (resp. ktorá môže priviesť) el. potenciál. Vzniknutý potenciál je obvykle 
potenciálom zeme. 
 
 



 

Čas na osobnú očistu po skončení práce 

 Čas určený na očistu po práci. Započítava sa do pracovného času. Zamestnávateľ ho 
určuje po dohode so zástupcami zamestnancov. 
 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia 
 
Časová konštanta poistky 

 
Pomer tepelnej kapacity vložky poistky a prostredia (hasiva) k chladiacemu povrchu. 

Od časovej konštanty poistky závisí jej charakteristika. Pri malej časovej konštante sa 
dosahuje tzv. rýchla charakteristika, pri väčšej časovej konštante sa dosahuje charakteristika 
pomalá. 
 
Časová snímka práce 
  
            Metóda hodnotenia záťaže človeka pri práci. Na základe pozorovania sa vypracuje 
zoznam percentuálneho zastúpenia jednotlivých pracovných činností, čo následne slúži na 
spracovanie a vyhodnotenie pracovného zaťaženia zamestnanca jednotlivými činnosťami, 
spracovanie a vyhodnotenie expozície zamestnancov chemickým, fyzikálnym, biologickým 
faktorom práce a pracovného prostredia ako aj energetického výdaja. Odhad energetického 
výdaja pre jednotlivé činnosti sa najčastejšie vykonáva podľa tabuliek vypracovaných 
fyziológmi práce. 
 
Časový rozsah pracovnej pohotovosti 

 Trvanie pracovnej pohotovosti, ktorú môže zamestnávateľ nariadiť len v rozsahu 
ustanovenom všeobecne záväznými predpismi. Nad tento stanovený rozsah je pracovná 
pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný viesť 
evidenciu pracovnej pohotovosti zamestnanca.  
 
Časový tlak 

 Uvedomenie si vymedzenej časovej kapacity ako nedostatočnej, príp. hraničnej pre 
splnenie určeného množstva pracovných úloh. Je jedným z hlavných stresorov v pracovnom 
procese a tým aj jedným z determinantov pracovnej úrazovosti a chorobnosti. 

 
Časti elektrickej inštalácie prístupné dotyku 

Vodiče alebo ostatné vodivé časti elektrickej inštalácie (zariadení), ktoré môžu byť 
predmetom dotyku človeka. Časťami prístupnými dotyku môžu byť: živé časti, neživé časti, 
cudzie vodivé časti, ochranné vodiče a uzemňovače. Živé časti musia byť zabezpečené: 
izoláciou, krytmi, prepážkami, umiestnením mimo dosahu  (polohou), doplnkovou ochranou a 
i. Ostatné časti (neživé, cudzie apod.) sa spravidla uvádzajú na rovnaký potenciál použitím 
ochranného pospájania. 
 
Činiteľ bezpečnosti izolátora 

          Pomer preskokového napätia izolátora za dažďa a menovitého napätia izolátora. 
 



 

Činiteľ dennej osvetlenosti 

 Pomer osvetlenia denným svetlom v určenom bode danej roviny k súčasnému 
porovnávaciemu osvetleniu vonkajšej nezaclonenej vodorovnej roviny pri predpokladanom a 
známom rozložení jasu oblohy. Priame slnečné svetlo je z obidvoch intenzít osvetlenia 
vylúčené. Hodnota činiteľa dennej osvetlenosti sa udáva v percentách. 
 
Činiteľ odrazu 

 Podiel odrazeného a dopadajúceho svetelného toku. Je závislý od vlnovej dĺžky, uhla 
dopadu a polarizácie svetla. 
 
Činiteľ pohltenia  
  
            Podiel svetelného toku pohlteného telesom a dopadajúceho svetelného toku. Je závislý od 
vlnovej dĺžky, uhla dopadu a polarizácie svetla. 
 
Činiteľ priestupu 
  
            Podiel svetelného toku vystupujúceho z telesa a svetelného toku dopadajúceho na teleso. 
Je závislý od vlnovej dĺžky, uhla dopadu a polarizácie svetla. 
 
Činiteľ znečistenia 

 Činiteľ vyjadrujúci pri dennom osvetlení straty svetla pri priestupe vrstvami znečistenia na 
materiáloch kryjúcich osvetľovacie otvory. Zisťuje sa ako pomer činiteľa dennej osvetlenosti v 
určenom bode danej roviny pri znečistení k činiteľovi dennej osvetlenosti po vyčistení. 
 
Činiteľ zvukovej pohltivosti  

Pomer pohltenej akustickej energie k akustickej energii dopadajúcej na určitú plochu. 
Charakterizuje schopnosť telies pohlcovať svojím povrchom zvuk. Zisťuje sa nepriamou 
metódou prostredníctvom doby doznievania. Činiteľ zvukovej pohltivosti je bezrozmerné 
číslo v intervale 0 až 1 a pre všetky látky je menší ako 1. Za jednotku pohltivosti bolo určené 
tzv. "otvorené okno", kedy sa pri dopade zvukovej vlny celá energia prepúšťa von (činiteľ 
zvukovej pohltivosti sa rovná 1). 
 
Činnosť vedúca k ožiareniu 

 Akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť ožiarenie osôb z existujúcich zdrojov 
ionizujúceho žiarenia okrem procesu ožiarenia v prípade radiačnej nehody alebo radiačnej 
havárie. 
 
Činnosti s rizikom škodlivého pôsobenia 

 Pracovné činnosti, pri ktorých je ohrozený život alebo ohrozené zdravie škodlivým 
pôsobením pracovného prostredia. Sú to činnosti s rizikom škodlivého pôsobenia 
profesionálnej infekcie, karcinogénov, žiarenia, chemických škodlivín alebo fyzikálnych 
vplyvov (napr. prach, teplota, hluk, vibrácie, zvýšený tlak vzduchu a i.). 
 
 



Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
 
Činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, 

spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok  
 
Čistenie odpadových vôd 
  
             Najdôležitejší spôsob zlepšovania akosti povrchových vôd. Hlavnými produktmi 
čistenia sú vyčistená odpadová voda, s určitým zvyškovým znečistením, ktoré je dané 
účinnosťou čistiarenskej technológie, kal a plyn. Čistiarensky proces sa uskutočňuje 
v čistiarni odpadových vôd.  

 
Čistiareň odpadových vôd 

 Vodohospodársky objekt, v ktorom sa zneškodňujú odpadové vody vrátane 
zneškodnenia, likvidácie alebo využitia vzniknutých produktov. Podľa druhu čistených 
odpadových vôd sa rozoznávajú čistiarne mestských, priemyselných, poľnohospodárskych a 
iných odpadových vôd.  

 

D 

 

Dávka 

        Je množstvo: 

1. látky prijatej subjektom (človek, zviera) 

2. toxickej látky, ktorej je jedinec (osoba) vystavený.  
 
Môže predstavovať množstvo vstrebané, absorbované alebo inhalované alebo sa môže 
vzťahovať k celkovej koncentrácii za čas v bezprostrednej blízkosti osoby. 
 
Dávka ožiarenia 

 Podiel množstva žiarenia a veľkosti ožiarenej plochy, resp. súčin intenzity ožiarenia a 
času.. Dávka veľkosti 1 Gy udáva energiu žiarenia 1 J, ktorú prijme 1 kg látky. 
 
Dávkový úväzok 

 Dávka ionizujúceho žiarenia, ktorú spôsobí v určitom orgáne alebo tkanive 
rádioaktívna látka počas 50 rokov od jej príjmu do organizmu. 
 
Deflagrácia 

Chemická oxidačná reakcia, ktorá sa šíri  horľavým prostredím (plyn, para, prach, 
výbušnina) rýchlosťou menšou ako je rýchlosť zvuku. Deflagrácia je prvé štádium výbuchu, 
tzv. explozívne horenie.  
 
 



Degradácia (v životnom prostredí) 
  
           Zhoršenie niektorých prírodných zložiek krajiny, prípadne celého prostredia. Najviac 
sa prejavuje v kvalite pôd. 
 
Degradácia pôdy 
 Čiastočná alebo úplná strata úrodnosti pôdy, a to ako kvality alebo množstva pôdy v 
dôsledku procesov, ako je vodná a veterná erózia, salinizácia (zasoľovanie), zamokrenie, 
odčerpanie živín, rozpad pôdnej štruktúry, dezertifikácie a znečistenia. 
 
Dehumidifikátor 

Špeciálny prístroj umožňujúci zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu. 
 
Dekontaminácia 

Súbor opatrení, princípov, metód, postupov a činností, ktorých cieľom je očistenie 
povrchu osoby, zvieraťa, rastliny, prostriedku, povrchov alebo iných zložiek životného 
prostredia od materiálu biologického pôvodu, od chemických látok alebo rádioaktívnych 
látok.  

1. Dekontamináciou od materiálu biologického pôvodu sa rozumie širší okruh činností 
zahŕňajúci čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu, ako aj dezinsekciu alebo 
deratizáciu zameranú na potláčanie prenášačov; a to hmyzu alebo hlodavcov. 

2. Dekontamináciou od chemických alebo rádioaktívnych látok sa rozumie odstránenie 
týchto látok z  exponovaných jednotlivcov, ich pracovného oblečenia a pomôcok, 
pracovných miestností a zariadenia budov alebo vonkajšieho prostredia.  

 
Denné osvetlenie 
  
           Osvetlenie denným svetlom čiže priamym slnečným i oblohovým svetlom. Vyznačuje 
sa neustálou premennosťou a má stimulačný účinok na fyziologické funkcie človeka. 
Najčastejším druhom denného osvetlenia je jednostranné bočné osvietenie (okná), bočné 
dvojstranné, resp. viacstranné. V priemysle je časté aj horné osvetlenie pomocou svetlíkov. 

 
Depozičný limit  
            
             Najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku 
plochy zemského povrchu za jednotku času.  
 
Depresia 

 Duševný stav charakterizovaný chorobným smútkom, skleslosťou, úzkosťou, 
negatívnou náplňou obsahu myslenia, vnútorným napätím, nerozhodnosťou, apatiou, 
sebaobviňovaním, útlmom. Deformuje životné hodnoty, pracovnú a sociálnu sféru 
jednotlivca. 
 
Deprivácia 

 Nedostatok niečoho, čo je potrebné pre uspokojovanie základnej potreby človeka. Má 
negatívny vplyv na človeka.. Rozlišuje sa: biologická deprivácia – nedostatok potravy, vody, 
tepla a pod., citová deprivácia – nedostatok lásky a istoty, nedostatok podnetov na citové 
zážitky, chýbanie citových vzťahov a pod., motorická deprivácia - nedostatok, nemožnosť 



primeraného pohybu, senzorická deprivácia – nedostatok zrakových, sluchových a iných 
zmyslových podnetov, sociálna deprivácia – nedostatok sociálnych kontaktov. V pracovnom 
procese zdrojom deprivácie môžu byť negatívne faktory pracovného prostredia a pracovné 
podmienky. 
 
Deratizácia 

 Opatrenia zamerané na znižovanie stavu alebo úplné vyničenie škodlivých hlodavcov. 
 
Detekčné limity 

 
Dolná a horná koncentrácia látky, ktorú možno pri analýze identifikovať s 99-

percentnou pravdepodobnosťou, resp. dolný detekčný limit je minimálna koncentrácia látky, 
ktorá môže byť spoľahlivo odlíšená od nulovej koncentrácie a horný detekčný limit je 
maximálna koncentrácia, ktorú môže prístroj spoľahlivo zistiť. 
 
Determinanty zdravia 

 
Faktory určujúce zdravie, ktorými sú prostredie, genetické faktory, zdravotná 

starostlivosť a spôsob života. 
 
Deterministické (nestochastické) biologické účinky ionizujúceho žiarenia 
  
            Účinky, ktoré sú charakteristické tým, že sa dostavujú až po dosiahnutí určitého prahu 
dávky. Zvyšovaním dávky rastie počet postihnutých a poškodenie tej istej osoby je vážnejšie. 
 
Detonácia 

Prudká chemická oxidačná reakcia, ktorá sa šíri  horľavým prostredím (plyn, para, 
prach, výbušnina) rýchlosťou väčšou ako je rýchlosť zvuku. V závislosti na druhu horľavého 
prostredia a jeho hustote dosahuje rýchlosť šírenia hodnoty až  9000 m.s-1 a je vždy 
sprevádzaná vznikom nárazovej vlny.  

 

Devastácia prostredia 

 Zásah prírodných činiteľov (povodne, zemetrasenia), alebo človeka, kde je ohrozená 
samotná podstata krajiny a jej ďalšie využívanie je možné len po zložitých biotechnických 
opatreniach. 
 
Dezinsekcia 

 Pracovné postupy a metodiky, ktorých výsledkom je ničenie škodlivého, obťažujúceho 
alebo ľudské zdravie ohrozujúceho hmyzu. 
 
Dezorganizácia správania 

 Zmätené, chaotické správanie a myslenie, napr. pri živelných nešťastiach ale 
i pracovných úrazoch a priemyselných haváriách. 
 
 
 
 



Diagnóza choroby z povolania 

 Diagnóza, ktorú stanoví lekár na základe objektívnych metód dokumentovanej 
diagnózy choroby a dôkazov, že posudzovaný zamestnanec pracoval v podmienkach, v ktorých 
mohlo konkrétne ochorenie vzniknúť. 
 
Didaktická pomôcka  
 
 Učebný text, učebný diagram, mapa, obrázok apod., ktoré sú určené na vzdelávacie 
účely, na sprostredkovanie verbálnej alebo neverbálnej informácie. 
 
Didaktická technika   
 
 Súborné označenie technických zariadení – prístrojov, pomocou ktorých sa 
sprostredkúva didaktická pomôcka. 
 
Didaktický program  

 Postupnosť inštrukcií, ktoré usmerňujú proces učenia alebo proces sprostredkovania 
informácií, skladá sa z viacerých častí: výklad učiva, kontrolné otázky, spätnoväzobné 
hodnotenie apod. Z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viaceré podnikateľské 
subjekty vydávajú didaktické programy zamerané tematicky (napr. problematika hodnotenia 
rizík) alebo podľa cieľových skupín (zástupcov zamestnancov,  administratívnych 
zamestnancov apod.). 
 
Didaktický test   

 Nástroj na zisťovanie výsledkov vzdelávacieho procesu, na overovanie získaných 
vedomostí a ich hodnotenie. V oblasti BOZP sa didaktický test využíva hlavne na overovanie 
vedomostí v opakovanom vzdelávaní. 
 
Difrakcia (v akustike) 

Zmena smeru šírenia zvuku v dôsledku ohybu zvukových vĺn pri prechode 
nehomogénnym prostredím alebo pri šírení zvuku okolo ostro ohraničených prekážok.  
 
Difúzne akustické pole 
 
            Pole, v ktorom sa v každom jeho bode rovnomerne šíri akustický výkon všetkými 
smermi, pričom sa dosahuje rovnomerné rozloženie objemovej hustoty akustickej energie. 

 
Disperzný model 

Model popisujúci transport uniknutej látky vzduchom z miesta havárie do okolia. 
 

Displej 

           Zobrazovacia jednotka. Zariadenie na optický výstup dát a na komunikáciu obsluhy 
s daným zariadením. 

 
Dištančná ochrana sietí vysokého napätia 

Ochrana sietí vysokého napätia zauzlených a napájaných z viacerých miest, ktorá 
diferencuje vypínací čas podľa vzdialenosti miesta poruchy, tzn. čím bližšie je miesto vzniku 



skratu na vedení, tým rýchlejšie ochrana vypína. Touto ochranou možno zabezpečiť vypnutie 
len chybného úseku bez prerušenia dodávky energie v ostatných úsekoch siete. 
 
Dištančné ochranné zariadenie  
  
          Ochranné zariadenie, princípom ochrany ktorého je oddialenie časti tela 
z nebezpečného priestoru do bezpečnej vzdialenosti. 
 
Dlhodobá práca 

Práca zamestnanca dlhšia ako 4 hodiny za pracovnú smenu 
Dlhodobý pobyt zamestnancov na pracovisku 

            Pobyt zamestnancov vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, 
ktorý trvá v priebehu jedného dňa alebo pracovnej zmeny dlhšie ako štyri hodiny a opakuje sa 

1. pri dennom osvetlení viac ako raz týždenne, 
2. pri umelom osvetlení najmenej počas 30 dní v roku. 

 
Dĺžka impulzu laserového žiarenia 
  
           Doba, počas ktorej výkon laserového žiarenia presahuje hodnotu zodpovedajúcu úrovni 
polovice maximálnej hodnoty. 
 
Dĺžka únikovej cesty  

 
Vzdialenosť medzi začiatkom únikovej cesty a východom z nej na voľné priestranstvo.  

 
Doba odpočinku  
  
           Akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. 
 
Doba používania osobného ochranného pracovného prostriedku 

 
Predpokladaný čas zachovania funkčnosti prideleného osobného ochranného 

pracovného prostriedku pri jeho používaní v súlade s návodom výrobcu, resp. pokynmi 
zamestnávateľa tak, aby bol zamestnanec pri práci účinne chránený vždy, keď je to potrebné. 
Dobu používania pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov určuje 
zamestnávateľ na základe početnosti a závažnosti vyskytujúcich sa rizík, po zohľadnení druhu 
pracoviska a pracovného prostredia, charakteru práce, jej intenzity, namáhavosti práce, tempa 
práce a pod., a s prihliadnutím k vlastnostiam príslušného osobného ochranného pracovného 
prostriedku. Určuje sa iba orientačne, pre účely plánovania výmeny osobných ochranných 
pracovných prostriedkov za nové, Ak dôjde k strate požadovaných ochranných vlastností 
osobného ochranného pracovného prostriedku pred uplynutím stanovenej doby jeho 
použiteľnosti, je zamestnávateľ povinný vymeniť ho ihneď  za funkčný. 

 
Dobeh časti stroja 

 
Čas, za ktorý dôjde k zastaveniu nebezpečných častí stroja od okamihu príslušného 

impulzu na ovládač (vypnutie chodu, alebo uvoľnenie ovládača). 
 

 



Dobehová brzda náradia 

Brzda na čo najrýchlejšie zastavenie nástroja (vretena) náradia, takže nástroj má 
minimálny dobeh. 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

            Dobrovoľné združenie fyzických osôb na plnenie úloh v oblasti ochrany pred 
požiarmi. 
 
Dočasné pridelenie zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi 

 Pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe, tzv. 
užívateľskému zamestnávateľovi na dočasné obdobie. Zamestnávateľ sa môže so 
zamestnancom písomne dohodnúť na dočasnom pridelení.  
 
Dohodnutý vypínací prúd 

Stanovená hodnota prúdu, ktorá spôsobí vypnutie istiaceho prístroja v dohodnutom 
čase. 
 
Dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Súbor dokumentov, ktoré obsahujú informácie podstatné z hľadiska riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia v podniku a zaistenia bezpečnosti práce, bezpečnosti 
technických zariadení a ochrany zdravia pri práci. Organizácia musí viesť a udržiavať 
nasledovné druhy dokumentácie: technickú, technologickú a stavebnú dokumentáciu, 
predpísanú prevádzkovú a evidenčnú dokumentáciu, dokumentáciu systému riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou dokumentácie sú aj všeobecne záväzné 
právne predpisy a technické normy, vnútropodnikové predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Dokumentácia hasičskej jednotky 

Súhrn dokumentov (záznamov) o významných skutočnostiach týkajúcich sa činnosti 
hasičskej jednotky, najmä záznamov o výkone služby, o vykonávaní odbornej prípravy a 
správ o zásahoch. 
 
Dokumentácia o zdolávaní požiarov 

Súhrn dokumentov poskytujúcich informácie o charaktere a mieste predpokladaného 
vzniku udalosti pre potreby zásahovej činnosti hasičskej jednotky. 
 
Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby 

Súhrn dokumentov stanovený predpismi: požiarny štatút, požiarny poriadok 
pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha, analýza 
nebezpečenstva vzniku požiaru, zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, dokumentácia požiarno-technických zariadení a požiarnych 
vodovodov, údaje o požiaroch a príčinách ich vzniku, správy o výsledkoch vykonaných 
rozborov a o vykonaných opatreniach, dokumentácia o školeniach zamestnancov a odbornej 
príprave protipožiarnych hliadok, o činnosti hasičskej jednotky apod. 
 
 



Dokumentácia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Súbor dokumentov o pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Tvoria ju najmä 
doklady o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, doklady o odbornej spôsobilosti, overovanie 
odbornej spôsobilosti, monitorovací plán, výsledky monitorovania, záznamy o úrovni 
ožiarenia, havarijný plán, prevádzkový poriadok, bezpečnostné rozbory a iné (udáva ich 
príslušný predpis). 
 
Dolná medza výbušnosti  

 
Koncentrácia horľavého plynu, pary alebo hmly v zmesi so vzduchom, pod ktorou sa 

už netvorí výbušné ovzdušie. 
 
Domácky zamestnanec 

 Zamestnanec, ktorý vo svojom dome, alebo na iných miestach, ako sú miesta výkonu 
práce zamestnávateľa, vykonáva prácu za odmenu. Sám si rozvrhuje pracovný čas a 
ustanovuje pracovné podmienky. 
 
Dominový efekt 

 
Reťazec havárií, kedy požiar alebo explózia jedného zariadenia s nebezpečnou látkou 

iniciuje explóziu, požiar alebo únik látky susediacich zariadení s obsahom nebezpečnej látky 
(reaktorov, zásobníkov, potrubia a pod.). 
 
Dopad havárie 

 
Reálny, prognózou stanovený rozsah prejavu havárie. Môže ísť o dosah zamorenia pre 

zvolenú toxickú koncentráciu, dosah ohrozenia vzdušnou rázovou vlnou alebo dosah 
pôsobenia tepelnej radiácie pre zvolenú dobu expozície a ďalšie. 

 
Doprava 

 
Pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných 

zariadení. Z hľadiska manipulácie s materiálom je doprava organizovaným premiestňovaním 
materiálu spravidla z miesta výroby do miesta spotreby. Vykonáva sa ako plynulá doprava (v 
nepretržitom pracovnom slede) alebo pretržitá doprava (v jednotlivom alebo opakovanom 
pracovnom cykle). Dopravné prostriedky a zariadenia urýchľujú a uľahčujú manipuláciu s 
materiálom pri jeho premiestňovaní, pri nedodržaní požiadaviek na ich bezpečnú prevádzku a 
obsluhu sú však častým zdrojom pracovných úrazov. 

 
Doprava nebezpečných vecí 

 
Doprava vecí, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, 

infekčnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat a rastlinstva, alebo 
pre zložky životného prostredia. Možno prepravovať iba nebezpečné veci vymedzené 
medzinárodnou dohodou ADR (pozri ADR), za podmienok určených touto dohodou. 
Nebezpečné veci sa môžu prepravovať iba špeciálnymi vozidlami určenými, vyrobenými 
a schválenými na takúto prepravu, s vyškolenou osádkou vozidiel, resp. ďalšími osobami, 
ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečných vecí alebo inej manipulácii s nimi. 
Za ochranu pred nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť osoby, majetok alebo životné 



prostredie, zodpovedá bezpečnostný poradca. 
 

Doprava tekutín 

Súhrnný názov pre dopravu kvapalín a plynov. Uskutočňuje sa pomocou čerpadiel, 
dúchadiel a kompresorov. Súčasťou systémov na dopravu kvapalín a plynov sú aj potrubia 
a armatúry. Potrubia musia byť označené bezpečnostným označením podľa druhu 
dopravovanej látky, chránené proti korózii a iným chemickým a mechanickým vplyvom.  

Doprava kvapalín v uzatvorených obaloch a plynov v kovových tlakových nádobách 
na dopravu plynov (vo fľašiach, sudoch a pod.) sa posudzuje ako doprava kusového 
materiálu. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo sú pod tlakom, sa pri preprave 
musia riadne zabezpečiť proti samovoľnému pohybu, prevráteniu a sálavému teplu. Nesmú sa 
prepravovať spolu s látkami, s ktorými prudko reagujú, resp. s ktorými tvoria nebezpečnú 
zmes. 
 
Dopravná psychológia 

 Aplikovaná psychologická disciplína zaoberajúca sa psychickou reguláciou správania  
pri rôznych činnostiach osôb riadiacich dopravné prostriedky, usporiadaním pracovného 
procesu a pracovných podmienok v doprave, optimálnou výkonnosťou ľudskej zložky 
v systéme človek (posádka) – dopravný prostriedok – dopravné prostredie. 
 
Dopravné prostriedky 

Vozidlá a ich prívesné zariadenia určené na leteckú, cestnú, železničnú alebo vodnú 
dopravu. V širšom ponímaní je dopravným prostriedkom každý konštrukčný prvok alebo 
médium, ktorým sa uskutočňuje preprava materiálu (napr. pás dopravníka, vozík, vzduch, 
voda). Zdrojom ohrozenia pri preprave materiálu je najmä samotný pohyb dopravného 
prostriedku (prejdenie, prirazenie k prekážke, zachytenie pohybujúcim sa dopravným 
prostriedkom alebo pohybujúcou sa časťou zariadenia a pod.) alebo môže dôjsť k prevráteniu, 
príp. deštrukcii dopravného prostriedku (pri prekročení povolenej rýchlosti, povoleného 
zaťaženia, pri nerovnomerne rozloženom náklade) a k poškodeniu zdravia zosunutými, 
podajúcimi predmetmi.  
 
Dopravné zariadenie 

 Zariadenie, ktorým sa uskutočňuje preprava materiálu po stanovenej trase.. Pri 
premiestňovaní nákladov je podstatná časť dopravného zariadenia v kľude, pohybuje sa len 
časť zariadenia (dopravný pás, reťaze apod.) alebo plynné, resp. kvapalné médium, a spolu 
s ním aj náklad. 
 
Dopravník (transportér) 

 
Dopravné zariadenie určené na vodorovné alebo zvislé premiestňovanie sypkých 

materiálov alebo kusových bremien, ktoré sú na dopravník privedené iným mechanizmom 
alebo ručne. Dopravníky sa delia na dopravníky mechanické (napr. pásové, článkové, 
valčekové, redlery, závitnicové, žľabové, sklzy, elevátory, dopravníky podvesné 
jednodráhové alebo dvojdráhové), dopravníky pneumatické a hydraulické. Podľa možnosti 
pohybu sa dopravníky delia na stabilné a pojazdné, dopravníky posuvné alebo presuvné. 
Napojením niekoľkých dopravníkov možno zostaviť dopravnú linku. Pre obsluhu a údržbu 
musí byť pozdĺž trasy dopravného zariadenia vymedzený dostatočný priestor. Ak  dopravník 
nemožno celý obsiahnuť zrakom, musí byť vybavený bezpečnostným zariadením 



umožňujúcim v prípade nebezpečenstva z ktoréhokoľvek miesta okamžite dopravník zastaviť 
a signalizačným zariadením (svetelným, zvukovým) slúžiacim  na upozornenie na uvádzanie 
dopravníka do pohybu. 

 
 Súvisiace termíny: 
 Núdzový vypínač 

 Ovládací prvok vypínania umožňujúci v prípade nutnosti zastaviť dopravník alebo 
skupinu dopravníkov. Okamžite pôsobiace núdzové vypínače majú byť umiestnené po celej 
trase dopravníka priebežne, alebo na určených miestach, predovšetkým v počiatočnej a 
koncovej časti dopravníka, v miestach nakladania, prekladania a vykladania nákladov a tam, 
kde sa pri dopravníkoch trvalo pracuje. 

 Postupné spúšťanie 
 Ovládací systém pásovej linky, pri ktorom je dopravník pri vykladacom mieste 
spúšťaný prvý, a postupne sú spúšťané ďalšie dopravníky, až je uvedená do chodu celá 
dopravná linka. Postupné spúšťanie dopravnej linky zabraňuje neprimeranému hromadeniu 
materiálu na dopravníku. 

Snímač zaťaženia, ťahu, rýchlosti 
 Konštrukčný prvok vytvárajúci výstupný signál v závislosti na zaťažení dopravníka 
nákladom, resp. v závislosti na ťahu v dopravnom páse alebo rýchlosti (príp. otáčkach) 
unášacieho prostriedku. Signály prevedené na číselný údaj umožňujú kontrolu parametrov 
dôležitých z hľadiska zaistenia plynulého chodu a bezpečnej prevádzky dopravníka. 

 Spätný zachytávač 
 Konštrukčný prvok zabraňujúci spätnému pohybu unášacieho prostriedku pri poruche 
dopravníka alebo zastavení prívodu elektrickej energie. 
 
Dopravný hasičský automobil 

Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva, prenosnej motorovej striekačky a vecných prostriedkov sacieho, tlakového, 
penotvorného a pomocného príslušenstva ochrany pred požiarmi. V miestach so zdrojom 
hasiacej látky sa používa na dopravu vody. 
 
Dotykové napätie 

Časť napätia sústavy proti zemi, ktorú človek môže preklenúť pri dotyku, pričom sa 
uvažuje prechod prúdu od ruky k nohám. Napätie, ktoré sa vyskytne pri poruche izolácie 
medzi časťami súčasne prístupnými dotyku. 

Predpokladané dotykové napätie je najvyššie napätie, ktoré sa môže vyskytnúť 
v elektrickej inštalácii pri poruche. Vyskytuje sa len krátkodobo počas trvania poruchy. 
Spravidla sa stanovuje výpočtom. 
 
Dotykový prúd 

 
Elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka pri dotyku s prístupnou časťou 

elektrickej inštalácie pri normálnych prevádzkových podmienkach alebo pri poruche 
elektrickej inštalácie. 
 

 

 

 



Dovolená medza trvalého dotykového napätia 

Najvyššia hodnota dotykového napätia (dohodnuté medzné dotykové napätie), ktorá je 
prípustná bez časového obmedzenia, pri určených (špecifických) podmienkach vonkajších 
vplyvov. 
 
Dozimeter 

 Prístroj na meranie osobných dávok žiarenia. Využíva sa na sledovanie množstva 
prijatého žiarenia u osôb pracujúcich v prostredí s nebezpečným žiarením. 
 
Dozimetria 

 Činnosť, ktorá poskytuje informácie o veľkosti reálnej dávky.  
 
Dozorňa 

Od výrobného, priestoru stavebne oddelený (nepohyblivý) priestor slúžiaci na 
diaľkovú kontrolu a reguláciu zložitejších pracovných systémov (napr. v energetike, 
aparatúrnej chémii, v strojárenstve, v doprave atď.), vybavený väčším počtom rôznych typov 
panelov, osadených rôznymi hlásičmi a ovládačmi, v niektorých prípadoch tiež počítačmi. 
 
Dozvuk  

Zvuk, ktorý sa následkom odrazu od povrchov v uzavretom priestore šíri aj po 
ukončení pôsobenia zvukového zdroja, a postupne zaniká v dôsledku pohltivosti stien. Časový 
interval, za ktorý hladina akustického tlaku v uzavretom priestore klesne po skončení činnosti 
zdroja zvuku o 60 dB, sa nazýva dobou dozvuku. 
 
Dráždivá chemická látka 

 
Plynná, kvapalná alebo tuhá látka, ktorá môže spôsobiť podráždenie kože, očí alebo 

dýchacieho systému. Účinok môže byť akútny pri vysokej úrovni jednorazovej expozície 
alebo chronický, vyplývajúci z dlhodobej expozície nízkou hladinou látky, ako napr. chlór, 
oxid dusičitý, kyselina dusičná. 
 
Dráždivosť odpadu 

 Nebezpečná vlastnosť odpadu. Schopnosť odpadov spôsobiť pri okamžitom, 
predĺženom alebo opakovanom styku podráždenie kože, spojoviek alebo slizníc.  
 
Dráždivý účinok prachu 

Škodlivé pôsobenie prachu na kožu, oči a sliznice dýchacieho traktu, čo sa prejavuje 
sčervenaním, opuchom, svrbením, slzením, kýchaním a kašľom. 
 
Drevoobrábacie stroje 

Výrobné stroje, na ktorých sa opracováva drevo na požadované rozmery, prípadne aj 
geometrický tvar rezným nástrojom, pričom vznikajú triesky, piliny a drevný prach. Pohyb 
rezného nástroja je prevažne rotačný, môže však byť aj priamočiary, resp. po určitej 
trajektórii. Bývajú často zdrojom úrazu vzhľadom na ručný posuv materiálu a charakteristické 
vlastnosti dreva (nehomogénnosť), v dôsledku čoho dochádza ku kontaktu ruky s pracovným 
nástrojom. Technológia obrábania dreva sa vyznačuje vysokou prašnosťou, preto stroje musia 



byť vybavené odsávacím zariadením. 
 

Drogová závislosť 

 Choroba spôsobená opakovaným požívaním psychotropnej látky, ovplyvňujúca 
psychický a fyzický stav človeka, charakteristická zmenami správania, nezvládnuteľnou 
túžbou po opakovanom užití drogy, tendenciou zvyšovať dávky, abstinenčnými príznakmi 
psychického a fyzického typu. Spôsobuje zmeny osobnosti. Má vážne dôsledky  v pracovnom 
a rodinnom živote postihnutého, v medziľudských vzťahoch, v ekonomickej a sociálnej 
oblasti vôbec. 
 
Druhotná surovina 

 Surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske 
alebo iné využitie; zostáva pritom odpadom až do ďalšieho spracovania. V súčasnej 
legislatívnej úprave sa tento pojem už neuvádza. 
 
Druhy ionizujúceho žiarenia 
 
 Sú to :  
1) žiarenie alfa α, ktoré je tvorené časticami rovnakého zloženia ako jadrá atómu hélia. 

Zdrojom tohto žiarenia sú prevažne ťažké prvky (napr. urán, rádium, tórium, plutónium, 
amerícium a i.), 

2) žiarenie beta β, ktoré je tvorené elektrónmi alebo pozitrónmi, ktoré sú vysielané z 
atómových jadier mnohých prírodných  i umelých rádionuklidov pri ich rádioaktívnej 
premene, 

3) žiarenie gama γ, ktoré je elektromagnetickým žiarením a ktorého zdrojom je atómové 
jadro mnohých rádionuklidov pri ich rádioaktívnej premene, 

4) röntgenové žiarenie (označované ako žiarenie X), ktoré je podobné žiareniu gama. Vzniká 
pôsobením urýchlených elektricky nabitých častíc na elektrónový obal atómu. 

5) neutrónové žiarenie, ktoré je tokom elektricky neutrálnych častíc (neutrónov).  
Jeho zdrojom je niekoľko druhov jadrových reakcií, medzi ktoré patrí aj štiepna 

reakcia jadier ťažkých atómov (urán, tórium, plutónium a pod.), využívaná na získavanie 
energie v reaktoroch jadrových elektrární. 
 
Držiak elektródy 

Nástroj zvárača pri ručnom oblúkovom zváraní, určený na upnutie a vedenie 
elektródy, ako aj  na zabezpečenie jej elektrického spojenia. Musí byť vybavený ochrannou 
izoláciu pred úrazom elektrickým prúdom. 

 
Dvojitá izolácia elektrických zariadení 

Izolácia, ktorá zahŕňa základnú i prídavnú izoláciu. Dielektrické vlastnosti dvojitej 
izolácie stanovené predpismi sú min. 7 Mohm. 
 

Dvojitá izolácia ručného elektrického náradia 

Izolačný systém elektrického ručného náradia, zahŕňajúci základnú a prídavnú 
izoláciu. Označuje sa na náradí značkou - zdvojeným štvorcom. 

 
 



Dvojitý rebrík  

Rebrík - stojak, ktorý je vytvorený spojením 2 jednoduchých rebríkov do jedného 
celku pomocou kovania tak, že po rozovretí môže samostatne stáť na podložke.  
Najbezpečnejší uhol rozovretia je  40º. 

 
Dvojručné ovládacie zariadenie  

Ovládacie zariadenie, ktoré vyžaduje súčasnú aktiváciu najmenej dvoch  ovládačov na 
uvedenie stroja alebo jeho častí do chodu a  držanie ovládačov na zachovanie tohto chodu. 
Poskytuje ochranu iba osobe ovládajúcej ovládače (tlačidlá, páky), pričom tieto musia byť 
umiestnené v bezpečnej vzdialenosti vzhľadom k nebezpečnému pracovnému priestoru. 
→ Bezpečná vzdialenosť. 
 
Dvojzmenný pracovný režim 

 
Pracovný režim, pri ktorom je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien.  

 
Dýchacia zóna  

 
Priestor, v ktorom sa predpokladá umiestnenie dýchacích ciest pracovníka, napr. zvárača 

pri práci v príslušnej pracovnej polohe. 
 
Dym 

Viditeľná zložka splodín horenia. Je to aerosol pevných častíc v plyne.  
 
Dynamický stoj 

 Stoj s občasnou zmenou pracovnej polohy (prešľapovanie z jednej dolnej končatiny na 
druhú, z piat na špičky, možnosti poprechádzania, malé pohyby trupom a pod.).  

 

 
E 
 
 

EC čísla 

Súhrnný názov pre čísla EINECS a ELINCS. 
 
Efektívna dávka 

Dávka, ktorá umožňuje vyjadriť lokálne, alebo čiastočné ožiarenie tela ako ekvivalent 
rovnomerného, celotelového ožiarenia. Vyjadruje sa v jednotkách sievert (Sv). Efektívna 
dávka je daná vzťahom : 
E =ΣTWT. HT 
kde : W T je tkanivový hmotnostný faktor. 
 
 

 

 



EINECS číslo 

Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich 
komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances, EINECS). 
 
Ekológia 

Veda o vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím a medzi organizmami 
navzájom. Veda o ekosystémoch a ich prepojení, dynamike vzťahov, vnútorných reguláciách 
a pozitívnych a negatívnych spätných väzbách. 
 
Ekológia človeka (antropoekológia, humánna ekológia) 

Veda o vzájomných vzťahoch a vplyvoch človeka a životného prostredia v čiastkovom 
i globálnom ekosystéme Zeme. Predmetom je aj skúmanie miesta človeka vo svete a 
pochopenie jeho problémov štúdiom jednotlivcov a populácií. 
 
Ekosystém 

 
Funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom 

spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne 
ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.  
 
Ekologická akustika 

Pomerne nový odbor akustiky zaoberajúci sa štúdiom vplyvu akustického prostredia 
na fyzické reakcie a správanie osôb, ktoré v danom prostredí žijú. 

 
Ekologická kríza 

Narušený stav v krajine medzi spoločenstvami organizmov a prostredím, ktorého 
obnova do rovnovážneho stavu je možná len po zložitých zásahoch. 
 
Ekologická obnova 

Veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou opusteného priestoru  
vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, napríklad baníctvom, 
ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním.  
 

Ekologická stabilita 

Schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a 
zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.  
 
Ekologická ujma 

Strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich 
zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti. 
 
Ekonómia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Ekonomická teória, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako 
ekonomickou kategóriou. Skúma ekonomické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 



na úrovni podniku, aj na celospoločenskej úrovni, najmä ako stav a úroveň starostlivosti o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ovplyvňuje hospodársky výsledok podniku 
a ekonomiku štátu, aká je veľkosť vyvolanej škody, ako organizovať bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, aby bol hospodársky efekt čo najväčší, a aké ukazovatele a metódy ich 
výpočtu je vhodné použiť pri sledovaní ekonomických aspektov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Účinnosť všetkých prostriedkov (finančných, materiálnych, personálnych a i.) 
vynaložených na dosiahnutie zlepšenia hospodárskeho výsledku podniku zvýšením úrovne 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tým vyššia, čím sú zdroje vynaložené účelnejšie, 
hospodárnejšie a účinnejšie. Ekonomická efektívnosť je zložitý jav a hodnotí sa sústavou 
ukazovateľov. Všeobecne  možno efektívnosť vyjadriť ako pomer medzi účinkom (efektom, 
prínosom) a nákladmi (investičnými, prevádzkovými) vynaloženými na vznik tohto účinku. 
Ekonomický efekt bezpečnostných opatrení sa prejavuje najmä v znížení škôd vznikajúcich 
v dôsledku pracovných úrazov a iných nežiadúcich udalostí, tzn. v znížení nákladov a strát vo 
výrobe. 

 
Ekonomická motivácia zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

 
Ekonomické stimuly uplatňované zamestnávateľom alebo iným subjektom (orgánom 

inšpekcie práce a pod.) na zvýšenie zainteresovanosti zamestnancov na bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Zamestnávateľ motivuje zamestnancov k bezpečnej práci najmä formou 
odmien a finančných postihov. Ekonomickým stimulom je aj mzdové zvýhodnenie 
zamestnancov, resp. príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, 
nakoľko zvyšuje ochotu zamestnancov vykonávať prácu v zdravie a život ohrozujúcich 
podmienkach (ide o pôsobenie stimulu v nevhodnom smere, nakoľko jeho uplatnením sa 
nezvyšuje zainteresovanosť na zlepšení podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci). Zo strany dozorných orgánov je pôsobenie nástrojov ekonomickej motivácie 
smerované predovšetkým k zamestnávateľom → Ekonomické nástroje motivujúce 
k starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Voči zamestnancom môžu byť 
uplatnené postihy vo forme pokút. 

 
Ekonomické dôsledky havárií a porúch technických zariadení na hospodárenie podniku 

Náklady a straty vyvolané v podniku pri poruche technického zariadenia alebo pri 
havárii, t. j. udalosti, ktorá môže mať negatívny dopad aj na iné subjekty a na životné 
prostredie. Okrem nákladov a strát spojených s poškodením zdravia alebo smrťou 
vzniknutých v dôsledku havárie alebo poruchy  technického zariadenia sú to najmä : 
− priame škody na technickom zariadení, príp. na ďalších zariadeniach a budovách 

v podniku, škody vzniknuté v dôsledku poškodenia a zničenia surovín a materiálov apod. 
− náhrady vecnej škody vzniknutej pri poruche technického zariadenia alebo havárii 

zamestnancom alebo iným fyzickým a právnickým osobám 
− náklady na odstránenie následkov havárie mimo areál podniku 
− náklady na vyšetrenie udalostí, na súdne pojednávanie apod. 
− pokuty 
− straty vzniknuté v dôsledku nevyužívania poškodených zariadení, resp. aj zariadení, ktoré 

na ne nadväzujú, najmä straty zodpovedajúce hodnote odpisov a straty na nevyrobenej 
produkcii (ak neboli kompenzované inou výrobou) 



− ďalšie straty súvisiace s prestojmi, resp. pri prevedení obsluhujúceho personálu na iné 
zariadenia apod. 

 
Ekonomické dôsledky havárií a porúch technických zariadení na úrovni národného 
hospodárstva 
 
           Náklady vznikajúce vtedy, ak podnikateľský subjekt, ktorý škodu utrpel, resp. ju 
spôsobil, nahradí iba časť škody a zvyšná škoda je hradená zo štátneho rozpočtu (napr. pri 
poskytnutí dotácie na náhradu nákladov spojených s uvedením poškodeného zariadenia do 
pôvodného stavu, náklady na odstránenie škôd na životnom prostredí apod.). Môžu vzniknúť 
aj straty na nevyrobenej produkcii, a to nielen v dôsledku prerušenia výroby v podniku, kde 
nežiadúca udalosť vznikla, ale čiastočne aj v podnikoch, ktorých výroba je na poškodený 
podnikateľský subjekt naviazaná. 
 
Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na hospodárenie 
podniku 
 

Škody vyvolané v podniku pri vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 
Možno ich rozdeliť na priame náklady viažuce sa na vznik konkrétnej nežiadúcej 
udalosti, nepriame náklady, ktoré síce vznikajú v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami 
z povolania, nie sú však viazané na konkrétny prípad, a straty vzniknuté vo výrobe.  
     Štruktúra ekonomických dôsledkov pracovných úrazov je nasledovná: 

− priame náklady, najmä. náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poškodeného 
(najviac za desať kalendárnych dní), náhrada vecnej škody vzniknutej zamestnancovi pri 
pracovnom úraze, náklady na odstránenie následkov pracovného úrazu (vecná škoda 
podniku v prípade poškodenia stroja, znehodnotenia materiálu a pod.), a ostatné náklady 
priamo súvisiace s úrazom napr. na dopravu zraneného podnikovým dopravným 
prostriedkom, na súdne pojednávanie, náhrada ušlej mzdy a cestovného svedkov na súde, 
v prípade smrteľného pracovného úrazu výdavky spojené s účasťou zamestnancov na 
pohrebe a pod.  

− nepriame náklady, a to platby poistného na povinné úrazové poistenie a prirážky k 
poistnému, náklady na činnosť útvarov podniku v súvislosti so spracovaním úrazovej 
agendy, náklady na nadčasy zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu navyše počas absencie 
poškodeného, resp. na zaškolenie nového pracovníka a pod., ale aj náklady na vybavenie 
lekárničiek, zabezpečenie zdravotníckeho materiálu pre prípad úrazu, náklady na vlastné 
sanitné vozidlo, jeho prevádzku a údržbu.  

− straty na nevyrobenej  produkcii vzniknuté v dôsledku premeškaného pracovného času 
poškodeného, resp. jeho spolupracovníkov (v dôsledku poskytovania prvej pomoci, 
zariaďovania odvozu poškodeného, účasti na vyšetrovaní úrazu, svedectva na súde a pod.) 
a nižšej produktivity práce poškodeného (pri dočasnom alebo trvalom znížení jeho 
pracovnej schopnosti), jeho spolupracovníkov (napr. v dôsledku rozrušenia), alebo 
novozapracovávaného pracovníka 

− straty v dôsledku nevyužitia pracovného miesta. 
Ekonomické dôsledky chorôb z povolania majú podobnú štruktúru ako škody 

vzniknuté pri pracovnom úraze. Rozdiel je v tom, že poškodenie zdravia pri chorobe 
z povolania nevzniká náhle, preto spravidla nevznikajú náklady na dopravu poškodeného 
k lekárovi, nedochádza k škodám v dôsledku poškodenia strojov a materiálu, ani k stratám na 
nevyrobenej produkcii pri poskytovaní privej pomoci a pod. 
 



Ekonomické dôsledky pracovných úrazov a chorôb z povolania na úrovni národného 
hospodárstva 
 

Náklady a straty vyvolané v súvislosti so vznikom pracovných úrazov a chorôb 
z povolania, ktoré ovplyvňujú ekonomiku celej spoločnosti. Sú to najmä 
− náklady na redukciu následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania na 

poškodeného, resp. jeho rodinu a iné blízke osoby, hradené zo zdravotného a sociálneho 
poistenia, a to náklady na liečenie (ústavné liečenie, ambulantné liečenie a zdravotnú 
rehabilitáciu), náklady na nemocenské dávky (počnúc jedenástym kalendárnym dňom 
dočasnej pracovnej neschopnosti poškodeného), náklady na dôchodky (invalidné 
dôchodky, vdovské, resp. vdovecké a sirotské dôchodky) a náklady na úrazové dávky 

− náklady poisťovní na úradnú agendu súvisiacu s pracovnými úrazmi a chorobami 
z povolania 

− náklady štátu na činnosť dozorných orgánov a polície v súvislosti s vyšetrovaním 
pracovných úrazov, príp. chorôb z povolania, štatistické spracovanie údajov o pracovnej 
úrazovosti a chorobách z povolania apod., zaťažujúce rozpočet štátu 

− straty na nevyrobenej produkcii 
− strata (nevyužitie) prostriedkov vynaložených na získanie kvalifikácie osôb, ktoré utrpeli 

pracovný úraz alebo chorobu z povolania. 
 

Ekonomické dôsledky sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia 
 
Náklady a straty vyvolané sťaženým a zdraviu škodlivým pracovným prostredím  

v podniku a na úrovni národného hospodárstva. 
V podnikateľských subjektoch, okrem škôd vyvolaných prípadnou chorobou 

z povolania, vznikajú aj ďalšie náklady a straty, a to  
− náklady na opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia a zníženie expozície 

zamestnancov škodlivým faktorom pracovného prostredia (napr. náklady na technické 
opatrenia, na zabezpečenie monitorovania faktorov pracovného prostredia, na osobné 
ochranné pracovné prostriedky, zvýšenú spotrebu umývacích, čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov a na ochranné nápoje, náklady na zabezpečenie preventívnych lekárskych 
prehliadok a rekondičných pobytov zamestnancov a náklady vyvolané špeciálnymi 
pracovnými režimami pri zavedení bezpečnostných prestávok alebo  skrátení pracovného 
času) 

− náklady vyvolané pôsobením nevyhovujúceho pracovného prostredia na stroje, zariadenia, 
budovy a stavby (napr. zvýšené náklady na údržbu) 

− náklady na mzdy vyplatené z dôvodu mzdového zvýhodnenia, resp. príplatkov za prácu 
v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.  

− náklady na náhradu príjmu poskytovanú zamestnávateľom pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti (vo výške zodpovedajúcej zvýšeniu počtu zamestnancov s nešpecifickým 
ochorením v dôsledku práce v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí) 

− straty vo výrobe spôsobené nižšou produktivitou práce zamestnancov (či už v dôsledku 
negatívneho pôsobenia faktorov pracovného prostredia alebo v dôsledku používania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov), vzniknuté v dôsledku kratšej pracovnej 
doby (pri zavedení špeciálnych pracovných režimov), resp. v dôsledku neprítomnosti 
v práci (počas lekárskych prehliadok, v dôsledku zvýšeného počtu nešpecifických 
ochorení), a straty zapríčinené zvýšenou fluktuáciou zamestnancov. 

Na úrovní národného hospodárstva vznikajú v dôsledku práce v sťaženom a zdraviu 
škodlivom pracovnom prostredí najmä náklady hradené zo sociálneho poistenia (vyvolané 
chorobami z povolania, zvýšením celkovej chorobnosti, resp. i skorším odchodom do 



dôchodku)  a straty na nevyrobenej produkcii. 
 
Ekonomické nástroje motivujúce zamestnávateľa k starostlivosti o bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci 
 
             Hmotné stimuly, pomocou ktorých spoločnosť reprezentovaná predovšetkým 
štátnymi orgánmi nepriamo ovplyvňuje správanie podnikateľských subjektov vo vzťahu k  
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ekonomické nástroje sú súčasťou komplexu 
nástrojov riadenia hospodárstva a dopĺňajú normatívne nástroje (rôzne zákonné ustanovenia, 
zákazy a príkazy,  vecné a časové limity, štandardy a technické normy) založené na 
donucovacej právomoci orgánov štátnej správy. Ekonomické nástroje napr.  
− podnecujú k investovaniu do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (granty a dotácie zo 

štátneho rozpočtu a účelových fondov, zľavy k poistnému úrazového poistenia, zníženie 
základu dane zahrnutím výdavkov vynaložených na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci do odpočítateľných položiek ako daňovo uznateľný výdavok) 

− zabezpečujú, aby vzniknuté náklady hradili tí, čo ich spôsobili (povinné úrazové poistenie, 
najmä pri uplatnení diferencovaných poistných sadzieb), čím sa zvyšuje zainteresovanosť 
podnikateľských subjektov na vytváraní podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú 
prácu 

− postihujú za neplnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(sankčné opatrenia; → Sankcie). 

 
Ekotoxicita odpadu 

 Nebezpečná vlastnosť odpadu. Schopnosť odpadov spôsobiť okamžité alebo oneskorené 
nebezpečenstvo v dôsledku nepriaznivého zaťaženia životného prostredia biologickou 
akumuláciou a/alebo jedovatými účinkami na biotické systémy.  
 
Ekotoxikológia 

 Náuka, ktorá študuje škodlivé účinky chemických látok na ekosystém resp. životné 
prostredie. Zaoberá sa toxickými účinkami chemických látok a fyzikálnych agensov na živé 
organizmy, najmä na populácie a spoločenstvá vo vnútri definovaného ekosystému. Zahŕňa 
cesty prenosu týchto agensov a ich interakcií v životnom prostredí. 
 
Ekvivalentná dávka 

Dávka, ktorá slúži na vyjadrenie rozdielnych biologických účinkov jednotlivých 
druhov ionizujúceho žiarenia. Vyjadruje sa v jednotkách sievert  (Sv). Ekvivalentná dávka HT 
v tkanive alebo orgáne T je vyjadrená vzťahom :  
HT =Σ R W R . DTR 
kde : DTR je priemerná absorbovaná dávka v tkanive T zo žiarenia R, WR je radiačný váhový 
faktor. 
 
Ekvivalentná hladina A zvuku   

Časovo priemerovaná hladina A zvuku; určujúca veličina hluku. Zodpovedá 
energetickému priemeru okamžitých hladín akustického tlaku zistených v meraných časových 
intervaloch pri použití váhového filtra A. Ekvivalentná hladina A zvuku vyjadruje premenný 
hluk iba jednou hodnotou. Udáva, aká je hladina ustáleného hluku, ktorý má na ľudský 
organizmus rovnaké účinky, ako sledovaný časovo premenný hluk.  
 



Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií  

Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií zistené pri použití zvolenej frekvenčnej váhovej 
funkcie; určujúca veličina vibrácií. 
 
Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  

Efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií. Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je určujúcou 
veličinou, ktorá vyjadruje mieru nebezpečnosti a škodlivosti vibrácií, nakoľko zohľadňuje 
časový priebeh vibrácií a súčasne má priamy vzťah k energetickému obsahu vibrácií. 
 
E-learning  

 Vzdelávací program sprostredkovaný elektronickým médiom (počítačom), v oblasti 
BOZP využívaný zväčša vo vzdelávaní odborníkov BOZP a vo výchove a vzdelávaní 
manažmentu. 
 
Elektrická inštalácia 

Akákoľvek zostava navzájom spolupôsobiacich (spojených) elektrických zariadení 
s koordinovanými vlastnosťami, ktoré sú určené na plnenie jedného alebo viacerých 
stanovených cieľov. Zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, 
premenu, rozvod a použitie elektrickej energie a všetky zdroje akumulovanej elektrickej 
energie (batérie, kondenzátory). 

 
Elektrická požiarna signalizácia 

Zariadenie, ktoré identifikuje najmenej jeden fyzikálny alebo chemický jav spôsobený 
požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizuje poplach a ovláda 
zariadenia, ktoré sú na signalizáciu napojené. Spravidla pozostáva z ústredne, hlásiča požiaru, 
zariadenia na signalizáciu požiaru, zariadenia na prenos požiarnej signalizácie a napájacieho 
zariadenia . 
 
Elektrické ručné náradie (elektromechanické prenosné náradie) 

Stroj poháňaný elektrickým motorom (alebo magneticky), určený na vykonávanie 
mechanickej práce a skonštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami vytvára celok, ktorý sa 
môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke, alebo je zavesený. Je 
pomerne ľahké a výkonné a používa sa najmä v menších dielňach, na montážach, pri 
stavebných prácach a pod. 

Môže byť jednofázové, alebo trojfázové, viac je rozšírené používanie jednofázového 
elektromechanického náradia. Trojfázové náradie sa používa tam, kde sú potrebné väčšie 
výkony a ktoré je síce skonštruované ako ručné, ale zväčša sa používa upnuté v stojanoch a 
teda najmä v priemyselnej výrobe. 
 
Elektrické zariadenie 

Akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, distribúciu alebo 
využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie zariadenia, 
ochranné zariadenia, zariadenia pre elektrické rozvody, elektrické spotrebiče apod. 
 
Elektrizovateľnosť 

Schopnosť materiálu vytvárať na sebe pri fyzikálnych alebo chemických procesoch 



elektrické náboje. Z hľadiska elektrizovateľnosti sa látky členia na: 
− elektrizovateľné, 
− obmedzene elektrizovateľné, 
− antistatické (neelektrizovateľné). 
 
Elektrochemická ochrana 

 
Spôsob ochrany kovov proti elektrochemickej korózii. Princíp elektrochemickej 

ochrany je založený na umelom presúvaní potenciálu korodujúcej sústavy do jednej 
z nasledujúcich oblasti: 
− oblasť pasivity – kov sa pokrýva vrstvou nerozpustných korozívnych splodín, čo súvisí so 

zvýšením potenciálu, 
− oblasť imunity – korózia nie je termodynamicky možná, korózna reakcia nie je spojená 

s uvoľňovaním energie. 
 
Elektromagnetická kompatibilita 

Kategória vyjadrujúca vzťah systémov založený na vzájomnom elektromagnetickom 
ovplyvňovaní. Elektromagnetická kompatibilita rieši zabezpečenie bezchybnej a spoľahlivej 
činnosti elektrických a elektronických zariadení. Jej cieľom je zamedziť vzájomnému 
negatívnemu ovplyvňovaniu systémov v dôsledku vzniku rušivých elektromagnetických polí. 
 
Elektromagnetické pole 

Oblasť elektromagnetického žiarenia, ktorá plynule nadväzuje na spektrálnu oblasť 
infračerveného žiarenia . Sú pre ňu charakteristické vlnové dĺžky v milimetroch až stovkách 
kilometrov a im zodpovedajúcich kmitočtov. Tvorené je elektrickou a magnetickou zložkou, 
ktoré sú navzájom kolmé a sú tiež kolmé na smer šírenia. Zdrojom elektrickej zložky poľa sú 
elektrické náboje. Zdrojom magnetickej zložky poľa je spravidla elektrický prúd tvorený 
usmerneným pohybom elektrických nábojov. Výnimkou sú permanentné magnety, ktoré sú 
zdrojom statického magnetického poľa. Zdroje elektromagnetického žiarenia sú buď prírodné 
alebo umelé. Podľa frekvencie sa elektromagnetické žiarenia rozlišujú na žiarenia s extrémne 
nízkymi frekvenciami (0,003 Hz), nízkymi, strednými, vysokými až extrémne vysokými 
frekvenciami (3.108 Hz). Podľa dĺžky vĺn sa rozlišujú na žiarenia s veľmi dlhými, dlhými, 
strednými, krátkymi a veľmi krátkymi vlnami. 
 
Elektronická regulácia otáčok, resp. kmitov náradia 

Funkcia určená na ovládanie nástroja náradia, ktorá umožňuje predvoľbu  počtu 
otáčok, resp. kmitov nástroja prestavovacím ovládačom (kolieskom) na určitú hodnotu, 
vhodnú pre daný materiál a súčasne dáva možnosť  plynulého nábehu od nuly až po  
nastavenú predvolenú hodnotu zmenou prítlaku prstov na príslušný ovládač (tlačidlo) 
v rukoväti náradia. 
 
Elektrotroskové zváranie  

Automatizované tavné zváranie, pri ktorom sa teplo potrebné na proces tavenia 
vytvára prechodom elektrického prúdu cez roztavenú trosku. Zvar je formovaný okrem 
zvarových plôch aj vodou chladenými príložkami z medi, ktoré sa pohybujú súčasne 
s vytváraným zvarom. 
 
 



Eliminácia prašnej technológie 

Opatrenie na zníženie prašnosti pracovného prostredia, nahradenie prašnej technológie 
inou, pri ktorej nevzniká prach.  
 
ELINCS 

Číslo priradené k chemickej látke, ktorá je uvedená v Európskom zozname ohlásených 
chemických látok (European List Notified Chemical Substances). 
 

Emisia 

1) Exhaláty, úlety znečisťujúcich látok unikajúcich alebo vypúšťaných z nejakého 
zdroja znečistenia do vzduchu. Rozlišujú sa emisie plynné, emisie kvapalné a emisie tuhé. 

2) Úlet, vypúšťanie znečisťujúcich látok do okolitého prostredí. Úlet škodlivín zo 
zdrojov (primárne znečisťovanie). 

3) Množstvo škodliviny, vystupujúcej za jednotku času zo zdroja znečistenia (napr. 
prachu, hluku, žiarenia apod.). 
 
Emisia hluku 

Akustická energia vyžarovaná zdrojom hluku (strojom, zariadením) do prostredia. 
Emisné hodnoty hluku špecifikujú zdroje hluku z hľadiska ich akustického výkonu a sú 
určené na technické ciele. Platia pre ne emisné limity, ktoré sa používajú na posúdenie 
technickej kvality strojov z hľadiska hlučnosti. 

Emisie pri zváraní 

Uvoľňujúce sa dymy, plyny, pary, aerosóly v procese zvárania materiálov, z ktorých 
veľká väčšina je toxická, alebo fibrogénna. Množstvo a druh škodlivín závisí od metódy 
a spôsobu zvárania, ale i od druhu základného a prídavného materiálu. Zvárača je potrebné 
pred pôsobením škodlivín chrániť ich odsávaním a prívodom čerstvého vzduchu, prípadne 
použitím respirátora, zváračskej kukly s prívodom vzduchu, resp. dýchacím prístrojom. → 
Škodliviny pri zváraní. 
 
Emisné kvóty 

Najvyššie prípustné množstvá  znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu v priebehu roka 
vypustiť do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa okresov (platí pre 
SR).  
 

Emisný limit  

Najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja 
znečisťovania, zariadenia alebo inej súčasti zdroja znečisťovania vyjadrená ako hmotnostná 
koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch, alebo hmotnostný tok znečisťujúcej 
látky, alebo hmotnostné množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku produkcie alebo 
výkonu, alebo emisný stupeň, alebo stupeň znečisťovania ovzdušia spôsobovaný týmto 
zdrojom.  
 
Energetický výdaj 

 Práca je vydaná energia, pričom veľkosť energetického výdaja sa používa ako miera 



pri hodnotení celkovej fyzickej záťaže pri konkrétnej činnosti. Maximálny pracovný 
energetický výdaj zodpovedá maximálnej spotrebe kyslíka, čo je maximálne množstvo 
kyslíka za minútu, ktorý je srdcový a dýchací systém človeka schopný dodať pracujúcim 
svalom. Nazýva sa tiež aerobnou kapacitou človeka. Na výpočet pracovnej energetickej 
spotreby podľa polohy a pohybu tela (chôdza) a spôsobu vykonávania práce (množstvo 
namáhaných svalov a intenzita práce) sa používa metóda podľa I. Borského (Acta hygienica, 
epidemiologica et microbiologica, príloha č. 11, 2. diel, Praha IHE 1978) V súčasnosti sú 
prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov upravené legislatívne (Nariadenie 
vlády SR č. 359/2006 Z.z.). 
 

Environmentálna bezpečnosť 

Stav, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický systém na seba pôsobia trvalo 
udržateľným spôsobom, jednotlivci majú dostatočný prístup ku všetkým prírodným zdrojom a 
existujú mechanizmy na zvládanie kríz a konfliktov priamo či nepriamo spojených so 
životným prostredím. V tomto stave sú minimalizované riziká a ohrozenia spojené so 
životným prostredím a spôsobené prírodnými alebo antropologickými silami alebo procesmi 
vyvolanými antropologickými silami.  
 
Environmentálna politika 

Politika, ktorá sa týka všetkých opatrení, ktoré majú za úlohu riešiť konflikty ľudí a 
životného prostredia. Sústreďuje sa najmä na : 
- rozdeľovanie (priraďovanie) a monitorovanie využívania životného prostredia a všetkých 

prírodných zdrojov,  
- zaznamenávanie relevantných údajov týkajúcich sa životného prostredia, 
- obmedzovanie a znižovanie škôd a tlakov na životné prostredie,  
- obnovovanie a rekultiváciu,  
-  monitorovanie environmentálnych systémov a ich využívania,  
- ochranu rastlinných a živočíšnych druhov, krajiny a fungovania životného prostredia, 
- zabezpečovanie služieb pre životné prostredie a uľahčenie jeho prežívania: dodávka  
      kyslíka, vody a iných zdrojov, sledovanie akumulačnej kapacity životného prostredia ako  

celku.  
 
Environmentálna politika podniku 

Vyhlásenie organizácie v podobe dokumentu o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa 
na celkové environmentálne správanie, ktoré poskytuje rámec na činnosti a na stanovenie 
dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov. 
 

Environmentálna výchova  

Cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k 
životnému prostrediu. 
 
Environmentálny aspekt 

Časť činností, výrobkov alebo služieb organizácie, ktorá môže súvisieť so životným 
prostredím. 
 
 
 



Environmentálny audit 
 
Systematický zdokumentovaný overovací proces objektívneho zisťovania 

a vyhodnocovania dôkazov auditu. Zisťuje sa v ňom, či špecifikované environmentálne 
činnosti, udalosti, podmienky, systémy manažérstva alebo informácie o týchto záležitostiach  
vyhovujú kritériám auditu. 
 
Environmentálny program OSN - United Nations Environment Programme-UNEP 

 Sídlo: Nairobi, Keňa; Ženeva, Švajčiarsko 
 Hlavné aktivity sú: zlepšenie súčasných a budúcich životných podmienok, bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky. Program obsahuje elimináciu rizík 
fyzikálne, chemické, psychologické, biologické. Vypracováva programy  na zlepšenie 
pracovných podmienok, zabezpečuje výmenu skúseností a má  koordinačné postavenie v 
rámci programov.  
 
Epidémia 

Nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste 
tým istým pôvodcom nákazy.  
 
Epidemiologické štúdie 

Štúdie výskytu chorôb a faktorov, ktoré ovplyvňujú frekvenciu a závažnosť 
výskytu ochorení v populácii. Cieľom je využiť poznatky na kontrolu ochorení alebo na 
podporu zdravia. 

 
Epidemiologicky závažná činnosť 

 Pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe spôsobiť 
vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne a odborne 
spôsobilé. Medzi epidemiologicky závažné činnosti patria činnosti v úpravovniach vody a při 
obsluhe vodovodných zariadení, v zariadeniach , v ktorých  dochádza ku kontaktu  s ľudským 
telom, při výrobe kozmetických výrobkov, pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu 
požívatín. 
 
Ergonómia 

 (z gréckeho ergon = práca a nomos = zákon, pravidlo); synonymá: biotechnológia, 
ľudské inžinierstvo, inžinierska psychológia a pod. Vedecká disciplína založená na 
porozumení interakcií človeka, technických systémov, pracovných činností a pracovných 
podmienok. Synonymá : biotechnika, ľudské inžinierstvo, inžinierska psychológia a pod. 
 Pojem ergonómia sa používa jednak ako označenie oblasti vedeckých a technických 
vedomostí vo vzťahu k človeku a jeho práci, jednak ako ukazovateľ využívania 
a uplatňovania uvedených vedomostí v praxi na dosiahnutie vyššej úrovne vzájomnej 
adaptácie medzi človekom a jeho prácou z humanitného (zdravotného) a ekonomického 
hľadiska (produktivita práce). 
 Základné oblasti ergonómie: fyzická ergonómia  (zameraná na vplyv pracovných 
podmienok a pracovného prostredia na zdravie človeka – problematika pracovných polôh, 
manipulácia s bremenami, opakované pracovné pohyby atď.), kognitívna ergonómia 
(zameraná na psychologické aspekty pracovnej činnosti – pracovná záťaž, procesy 
rozhodovania, interakcia človek-počítač, stres pri práci a pod.), organizačná ergonómia 
(zameraná na optimalizáciu sociálno-technických systémov, vrátane organizačných štruktúr, 



stratégií a postupov – sociálna klíma, komunikácia, režim práce a odpočinku, zmenová práca 
atď.). 
 Špeciálne oblasti ergonómie: myoskeletárna ergonómia (zameraná na prevenciu 
ochorení pohybového aparátu, podmienených prácou a pracovnými podmienkami),  psycho-
sociálna ergonómia (zameraná na psychologické požiadavky práce a stresové faktory),  
participačná ergonómia (vznikla v Japonsku, umožňuje zamestnancom posúdiť rizikové 
faktory vrátane etiológie, zmeny usporiadania pracoviska sú vykonávané za účasti 
zamestnancov -  má značný motivačný význam), rehabilitačná ergonómia  (zameraná na 
prípravu na povolanie handicapovaných osôb a na technické opatrenia pracovného miesta, 
nástrojov, strojov, pracovných podmienok, aby boli v súlade s výkonovou kapacitou človeka 
a jeho psychickým stavom  a možnosťami). 
 
Ergonomická rehabilitácia 

 Smer modernej rehabilitácie využívajúci poznatky o vzťahu medzi prácou 
a patológiou s cieľom prispôsobiť potreby práce kapacite človeka. Jej cieľom je obnoviť 
poškodené funkcie organizmu človeka a predísť invalidite. Ide o racionálne kombinovanú 
aplikáciu rehabilitačných prostriedkov a ergonomických opatrení s prihliadnutím na vlastný 
pracovný dej, pracovné miesto, pracovný výkon. Ďalšou úlohou je zabrániť vzniku 
organických zmien jednotlivých telových systémov a eliminovať negatívne faktory 
pracovného miesta a pracovného procesu. 
 
Ergonomické hodnotenie 

 Porovnávanie zistených hodnôt parametrov určitého pracovného systému 
s príslušnými legislatívnymi opatreniami, ako sú napr. hygienické predpis, smernice EU, STN 
a všeobecne prijaté ergonomické zásady. 
 
Ergonomické kontrolné listy (tzv. check listy) 

 Súbor ergonomických kritérií, napr. pre hodnotenie stacionárnych strojov, mobilných 
strojov, velínov a riadiacich centier, pracovísk s obrazovkami a pod. obsahujúci položky pre 
daný typ pracovného systému. 
 
Ergonomické požiadavky na konštrukciu (na konštrukčné riešenie) stroja 

Požiadavky na rozmery a usporiadanie jednotlivých častí stroja na rozhraní stroj – 
obsluha (operátor), ktoré vyplývajú z potreby optimalizovať činnosť človeka pri obsluhe 
daného stroja a to vzhľadom na efektívnosť práce, ako aj ochranu jeho zdravia. Sú to najmä 
požiadavky na ovládače, signalizačné a výstražné zariadenia, prípadné sedadlo a jeho 
umiestnenie, manipulačný priestor a pod.  
 
Ergonomické parametre 
 
 Hodnoty jednotlivých ergonomických kritérií, napr. rozmery pracovného miesta, 
limity prípustnosti fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, hmotnosti bremien, 
energetického výdaja a pod. 
 
Erózia poľnohospodárskej pôdy  

Úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, 
humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy.  
 



Eskalácia havárie 

Priebeh havárie, kedy v dôsledku dominového efektu dochádza k podstatnému nárastu 
množstva havarijných prejavov a ich prerastania do katastrofického až nezvládnuteľného 
priebehu. K tomu sa viaže aj časový priebeh, kedy eskalovaná havária v praxi trvá až 
niekoľko desiatok hodín a pozostáva z radu rozličných havarijných prejavov. 
 
Etapa vyraďovania jadrového zariadenia 
  
            Časovo a vecne vymedzený úsek vyraďovania jadrového zariadenia alebo jeho časti 
z prevádzky s jednoznačne definovaným počiatočným a koncovým stavom. 

 
Etapy života stroja 

 
Časové aj vecné úseky v existencii a funkcii stroja. Sú to najmä tieto fázy: 

a) konštruovanie a výroba; 
b) preprava a uvedenie do prevádzky: 

- montáž, inštalácia; 
- nastavenie; 

c) používanie/prevádzka: 
- nastavenie, zábeh (programovanie) alebo zmena postupu/technológie; 
- prevádzka; 
- čistenie; 
- vyhľadávanie príčin porúch, chýb; 
- údržba; 

d) vyradenie z prevádzky, demontáž a likvidácia. 
 
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci - European Agency for Health 
and Safety at Work 
 
 Sídlo: Bilbao, Španielsko 
 Tripartitná agentúra reprezentujúca zamestnancov, zamestnávateľov a vlády. Úlohou 
je zabezpečenie vyššej úrovne bezpečnosti práce a ochrany zdravia  pracovníkov. 
Kompletizuje a analyzuje informácie v oblasti BOZP v Európe. 
 
Európska komisia – European Commision 

 Sídlo: Brusel, Belgicko 
 Je výkonným orgánom a dozerá nad implementáciou všetkých rozhodnutí a 
zabezpečuje, aby sa rozhodnutia EÚ preniesli do praxe. Má výhradné právo navrhovať 
legislatívu EÚ a predkladať ju inštitúciám. Zabezpečuje informácie z medzinárodných 
zdrojov. V oblasti BOZP spolupracuje taktiež s Európskym sociálnym fondom.  
 
Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok – European 
Foundation for the Improvement of Living and Working  Conditions 

 
 Sídlo: Dublin, Írsko  
 Spolupracuje s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a zdravie pri práci. Zabezpečuje 
pravidelné informácie v danej oblasti  pre všetkých členov EÚ.  
 
 



Európsky technický výbor odborov pre zdravie a bezpečnosť – Bureau  Technique 
Syndical Européen Santé Sécurité 

 
 Sídlo: Brusel, Belgicko 

 Stanovuje stratégiu prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dozerá nad 
bezpečnosťou a ochranou zdravia najmä v malých a stredných podnikoch. Zabezpečuje 
prehľady, publikácie, projekty 
 
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút – European Teleccomunications  
Standards Institute - ETSI  

 
 Sídlo: Sophia Antipolis, Francúzsko  

 Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti telekomunikácií a systémov. Riadi proces 
tvorby noriem, koordinuje plán vydávania noriem. Zabezpečuje vydávanie návrhov 
normalizačných odporúčaní, proces pripomienkovania a schvaľovania, ich vydávanie a 
revízie na základe plánu, alebo návrhov členských krajín. 
 
Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu – European Committee for 
Electrotechnical Standardization – CENELEC 

 
 Sídlo: Brusel, Belgicko 
 Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti elektrických, elektrotechnických 
zariadení a systémov. Spracováva plán tvorby normalizačných odporúčaní zabezpečuje 
vydávanie návrhov noriem, proces pripomienkovania v rámci  Európy, schvaľovanie návrhov 
noriem, ich vydávanie a distribúciu. Zabezpečuje revíziu noriem na základe plánu revízie, 
alebo na základe návrhov členov.  
 
Európsky výbor pre normalizáciu - European Committee for Standardization – CEN 

  
     Sídlo: Brusel, Belgicko  

 Zabezpečuje činnosť vo všetkých oblastiach normalizácie v rámci Európy.  
Spracováva plán tvorby noriem na základe návrhov technických komisií a členov. 
 Zabezpečuje vydávanie návrhov noriem, proces pripomienkovania, po schválení ich 
vydávanie a distribúciu. Zabezpečuje revíziu noriem podľa plánu, alebo na základe návrhov 
členov. Normy sú vydávané vo forme odporúčaní.  
 
Európsky zvárač (EW) 

Najnižší kvalifikačný stupeň v rámci európskeho kvalifikačného systému personálu vo 
zváraní. V Slovenskej republike zvárač, ktorý po úspešnom absolvovaní základného 
zváračského kurzu zloží ďalšiu skúšku podľa príslušnej európskej normy (EN 287) a stane sa 
tak držiteľom certifikátu – osvedčenia o skúške s medzinárodnou platnosťou. 
 

Eutrofizácia 

Súbor prírodných a umelo vyvolaných procesov, ktoré vedú k zvyšovaniu 
koncentrácie biogénnych prvkov (dusík, fosfor) vo vodách a k zvyšovaniu produkcie 
organickej hmoty. Zdrojom antropogénnych emisií nutrientov do povrchových vôd je 
produkcia splaškových odpadových vôd, poľnohospodárska činnosť (neprimeraná aplikácia 
NPK hnojív do pôdy, produkcia OV z chovu zvierat) a niektoré priemyselná odvetvia. 



 
Evakuácia 

Odsun ohrozených osôb, domácich zvierat, prípadne vecí z určitého územia alebo 
objektu. 
 
Evakuácia osôb z požiarom ohrozeného priestoru 

 
Opustenie požiarom ohrozeného priestoru únikovými cestami alebo iným možným 

spôsobom. 
 
Evaporácia 
  
Množstvo vylúčeného potu – ukazovateľ termálnej záťaže organizmu. 
 
Evidencia pracovných úrazov  

 
Vedenie záznamov o pracovných úrazoch. Zamestnávateľ je povinný evidovať všetky 

pracovné úrazy, pričom záznam o každom pracovnom úraze (aj takom, ktorý si nevyžiadal 
pracovnú neschopnosť zamestnanca) musí obsahovať všetky údaje potrebné na spísanie 
záznamu o registrovanom úraze (→ Záznam o registrovanom pracovnom úraze), nakoľko 
závažné následky pracovného úrazu sa môžu prejaviť aj neskôr. Zaznamenať vznik 
pracovného úrazu je však potrebné ihneď, ako sa o ňom zamestnávateľ dozvedel, nie až po 
nazhromaždení všetkých potrebných údajov. Záznamy o evidovaných pracovných úrazoch 
musí zamestnávateľ uschovávať päť rokov od ich vzniku. 

 
Existujúca chemická látka 

Chemická látka, ktorá bola uvedená na trh v EÚ do septembra 1981. Je uvedená 
v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of 
Existing Commercial Chemical Substances, EINECS). 

 
Exkurzia  
  
           Organizačná forma vzdelávania, návšteva významného alebo zaujímavého miesta 
alebo zariadenia. Vo vstupnom vzdelávaní BOZP odporúčaná súčasť vstupnej inštruktáže. 

Expanzný prístroj 

Pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie strelný prach alebo 
samotná roznetná zlož obsiahnutá v strelive pre expanzné prístroje.  

Podľa konštrukcie sa expanzné prístroje rozdeľujú na prístroje so strelou (kde strela 
opúšťa expanzný prístroj) a prístroje s razníkom (kde razník je súčasťou prístroja).  

 Podľa spôsobu ovládania sa rozdeľujú na ručné tzn. s priamou obsluhou (jednoručné, 
dvojručné), s nepriamou obsluhou (diaľkovým ovládaním), bez obsluhy (v samočinnej 
prevádzke). 

Podľa spôsobu použitia sa expanzné prístroje rozdeľujú na: 
a) nastreľovacie, ktorými sa pripevňujú predovšetkým nastreľovacie klince, 
b) tvárniace, ktorými sa spájajú, dierujú alebo tvárnia kovové a iné materilály, 
c) porážacie, ktorými sa poráža dobytok, 



d) výmetné, ktorými sa vystreľujú zvláštne strely (harpúnové, narkotizačné a pod.), 
e) expanzné zbrane, ktoré nie sú určené k vystreľovaniu pevných striel (vrátane 

signalizačných zbraní a zbraní so slzotvornou náplňou), 
f) ostatné. 
 

Expozícia azbestu 

 Expozícia zamestnancov prachu z azbestu ale z materiálov obsahujúcich azbest. 
Zamestnanci nesmú exponovaní prachu s vyššou koncentráciou v pracovnom ovzduší ako je 
technická smerná hodnota 0,1 vlákna na cm2 vo vzťahu k osemhodinovému pracovnému času.   
 
Expozícia (žiareniu) 

Podiel stredného súčtu elektrických nábojov všetkých iónov jedného znamienka, 
vzniknutých vo vzduchu pri zabrzdení všetkých elektrónov a pozitrónov uvoľnených v 
objemovom elemente vzduchu fotónmi a hmotnosti tohoto elementu. Ionizácia absorbciou 
brzdiaceho žiarenia vysielaného sekundárnymi elektrónmi sa nezapočítava. Expozičná 
rýchlosť (príkon) je pomer stredného prírastku energie za istý časový interval a tohoto 
intervalu.  
 
Expozícia elektromagnetickému žiareniu 

Vystavenie organizmu elektromagnetickému žiareniu. Statické elektrické i magnetické 
pole sa vyskytuje aj bez pričinenia človeka. Za bežnej atmosferickej situácie je v blízkosti 
zeme stále elektrostatické pole s intenzitou 140 V.m"1. Umelé zdroje sú široko využívané v 
bezdrôtovom spojení, pri navigácii lietadiel, diaľkovom riadení mechanizmov, v 
telekomunikáciách, meteorológii, zdravotníctve a jadrovej fyzike a v iných oblastiach. Silné 
statické magnetické polia sa v pracovnom prostredí vyskytujú v prevádzkach elektrolýzy v 
blízkosti elektrolytických vaní, v prevádzkach magnetickej defektoskopie a pri prevádzke 
diagnostického zariadenia na magnetické rezonančné zobrazovanie. Silné striedavé 
magnetické polia s frekvenciou 50Hz sa vyskytujú pri prevádzke elektrických pecí v 
oceliarňach a hlinikárňach . Pulzné magnetické polia sa využívajú pri výrobe permanentných 
magnetov. Zdrojom elektrických a magnetických polí v kmitočtovom pásme od 3 kHz do 300 
kHz sú niektoré špeciálne vysielače pre rádionavigáciu a lekárske a športové aplikácie. 
Hlavnými zdrojmi elektromagnetických polí v pásmach od 300 kHz do 3 MHz sú 
amplitúdovo modulované rozhlasové, rádionavigačné a amatérske vysielače a generátory 
vysokofrekvenčného poľa pre indukčné ohrevy materiálov. 
 
Expozícia hluku a vibráciám  

Vystavenie človeka účinkom hluku alebo vibrácií počas určitého časového intervalu. 
Expozícia vyjadruje predpokladaný vplyv škodlivého pôsobenia hluku, resp. vibrácií  na 
človeka za určitý čas. 
 
Expozícia infračervenému žiareniu  

 
Vystavenie organizmu infračervenému žiareniu. Zdrojom koherentného 

monochromatického infračerveného žiarenia sú lasery pracujúce v infračervenej oblasti 
spektra. Zdrojom širokopásmového infračerveného žiarenia, v ktorom sú v závislosti na 
teplote zdroja zastúpené rôzne vlnové dĺžky, sú plošné zdroje, napr. hutnícke pece, sklárske 
pece, rozžeravená oceľ a iné kovy v hutníctve a ťažkom priemysle. 

 



Expozícia laseru 

Vystavenie organizmu žiareniu laserov. Uplatnenie laserov je rozsiahle a rozširuje sa 
vo všetkých oblastiach pracovného i občianskeho života.. Sú súčasťou mnohých 
laboratórnych a lekárskych prístrojov, meracích a vytyčovacích zariadení v stavebníctve a 
geodézii, zariadení v strojárenstve apod. Laserový efekt je využívaný v tlačiarenstve, nízko 
výkonné zdroje sa používajú ako ukazovadlá, svetelné efekty a majú široké uplatnenie v 
mnohých ďalších oblastiach. 
 
Expozícia pri práci 

Kontakt fyzikálneho, chemického alebo biologického faktora s vonkajšími hranicami 
organizmu. Je výsledkom spôsobu používania látky, uplatnení a účinnosti prijatých opatrení, 
spôsobu práce a správania pracovníka. 
 
Expozícia ultrafialovému žiareniu 

Vystavenie organizmu ultrafialovému žiareniu (ďalej len "UV"). Na pracoviskách je 
najčastejším zdrojom UV elektrický oblúk pri zváraní kovov. Najvýkonnejším zdrojom UV je 
plazmový horák, označovaný ako plazmomet, ktorý produkuje plazmu s teplotou až 50 000 ° 
K. Ďalším zdrojom UV žiarenia sú xenónové a ortuťové UV výbojky. Malé množstvo UV 
žiarenia je prítomné aj v spektre niektorých typov halogénových žiaroviek a kyslíkovo-
acetylénového a kyslíkovo-vodíkového plameňa používaného na zváranie kovov. UV žiarenie 
vzniká aj pri niektorých chemických syntézach a analýzach, ožarovaní a sterilizácii potravín, 
pri výrobe vitamínov, pri lekárskej diagnostike a liečbe a identifikačných technológiách. 
Expozícia UV sa hodnotí podľa množstva UV žiarenia v jouloch, ktorým bola ožiarená 
jednotková plocha (J.m-1). 

 
Expozícia viditeľnému žiareniu 

Vystavenie organizmu viditeľnému žiareniu. V pracovnom prostredí prichádza do 
úvahy slnečné žiarenie pri práci vonku, elektrický oblúk pri zváraní, umelé osvetlenie 
žiarovkami a žiarivkami apod. Expozícia nadmernému intenzívnemu  spravidla odrazenému 
viditeľnému žiareniu  sa vyskytuje pri práci zriedka. Môže k nej dôjsť ak je používaný 
bodový zdroj svetla s vysokou výkonovou hustotou vo zväzku . 

 
Expozičná cesta 

Cesta, ktorou škodlivina prechádza cez zložky životného prostredia až po expozičný 
vstup (požitím, vdýchnutím alebo pokožkou) do organizmu  
 
Expozičné testy 

 
Testy, ktoré slúžia na dôkaz, že vyšetrovaná osoba počas svojej pracovnej alebo inej činnosti 

prišla do styku s chemickou škodlivinou , že vdýchnutím alebo inou cestou prijala určitú dávku 
škodliviny, a že teda môže existovať riziko poškodenia jej zdravia. 
 
Externá dozimetria  

 
Dozimetria, ktorá sleduje vstup osôb do kontrolovaného pásma a eviduje obdržané 

dávky na základe vyhodnocovania dozimetrov.  
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Faktory elektrického prúdu a elektrického náboja 

Faktory súvisiace s výrobou, rozvodom a používaním elektrickej energie. Vedľa 
účinkov elektrickej energie uplatňujú sa svojimi negatívnymi vplyvmi aj elektrostatické náboje 
a atmosferické výboje. Určujú tiež kvalitu pracovného prostredia. 
 
Faktory manipulácie s materiálom 

 
Faktory súvisiace s jednotlivými typmi manipulácie s materiálom a bremenami 

(manipulácia ručná, mechanizovaná), manipulačnými prostriedkami , skladmi a skladovaním, 
balením a vážením, obalovým hospodárstvom apod. Pri manipulácii s materiálom nedochádza v 
zásade ku zmene množstva ani fyzických , chemických a mechanických vlastností materiálu. 
 
Faktory nepriaznivých prírodných vplyvov 

 
Faktory súvisiace s činnosťou Slnka a iných vesmírnych telies, so zemským 

magnetizmom a ďalšími prejavmi Zeme a faktory počasia, ovplyvňujúce bioprocesy v človeku 
(tzv. biorytmy). 
 
Faktory plošného a priestorového usporiadania pracoviska 

 
Priestorové podmienky , objemové a dispozičné riešenie pracovísk, ako sú napr. pracovná 

plocha, pracovný priestor, umiestnenie strojov a zariadení, komunikácie apd. určené 
(odporúčané) hygienickými a  bezpečnostno-pracovnými požiadavkami. Patrí k ním aj 
farebná úprava a výtvarné riešenie pracovísk. Významne ovplyvňujú kvalitu pracovného 
prostredia.  
 
Faktory pracovného prostredia 

Sústava faktorov systému pracovného prostredia, ktorých výskyt, intenzita pôsobenia a 
vzájomná interakcia tvoria konkrétne pracovné prostredie a zároveň určujú úroveň jeho 
kvality. Faktory pracovného prostredia možno členiť na: 
1) dynamické - ich hodnoty sa menia v čase, 

-  statické - majú ustálené hodnoty, 
2) pozitívne pôsobiace 
       -  škodlivé. 
Viacero faktorov prostredia navzájom spolupôsobí. Škodlivý účinok jedného môže iniciovať iný 
faktor, prípadne ho môže tlmiť. Vzájomné spolupôsobenie faktorov vytvára ich synergický 
účinok. 
 
Faktory zaťažujúce fyziologické a psychologické procesy v organizme  

 
Sústava faktorov narúšajúcich normálne funkcie organizmu pri práci a 

spôsobujúcich zaťaženie najmä podporno - pohybového aparátu, zaťaženie zmyslov a 
neuropsychické zaťaženie. Zaťaženie možno členiť najmä na statické a dynamické, 
jednostranné, nadmerné a dlhodobé.  



 

Faradayova klietka 

Uzemnená kovová sieť, ktorej účelom je chrániť (odtieniť) osoby alebo objekty 
(elektrické zariadenia) pred negatívnymi účinkami elektromagnetického poľa. Účinná je 
najmä na ochranu pred účinkami nízkofrekvenčného elektrického poľa. 
 
Fibrogénny aerosól 

 
Pevný aerosól, ktorý obsahuje viac ako 1% fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati 

vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. 
 
Fibrogénny účinok prachu 

 
Škodlivé pôsobenie prachu, ktoré má za následok nezvratné zmeny v pľúcach (tvorba 

väziva v tkanive pľúc - tzv. pľúcna fibróza. Je charakteristický najmä pre kremičitý 
a azbestový prach, no je pravdepodobný u všetkých vláknitých prachov (napr. wolfrám, 
karbid titánu, berýlium, mastenec alebo hliník), vyskytuje sa aj u niektorých rastlinných 
prachov. 
 
Fixácia kontajnerov 

Zaistenie kontajnerov pri ich preprave proti nežiadúcemu pohybu, aby nemohlo dôjsť 
k poraneniu osoby alebo poškodeniu dopravného prostriedku. Pre každý jednotlivý druh 
dopravy musia byť použité zodpovedajúce fixačné prostriedky (otočné zámky, otočné čapy 
alebo iné prvky k tomu prispôsobené). Zároveň sa musí fixovať náklad vo vnútri kontajnerov 
tak, aby bol chránený nielen náklad ale aj kontajner pred poškodením.  
 
Fixácia nákladu  

Zabezpečenie nákladu v prepravných a v dopravných prostriedkoch, alebo na nich, 
proti vzájomnému posunutiu a prevrhnutiu. Náklad sa zaisťuje fixačnými prostriedkami 
(pásmi z ocele, plastov alebo umelých vlákien, úchytnými okami, gumenými rohožami 
a pod.). 
 
Flash fire (zášľahový plameň) 

Výraz pre pomalú deflagráciu premiešaného, voľného, neohraničeného mraku 
horľavého plynu, alebo pary, ktorá vytvára len zanedbateľný pretlak. Hlavným 
nebezpečenstvom sú teplotné účinky. 
 
Fľašový ventil 

Ventil určený na tlakovú plynovú fľašu, umožňujúci plnenie a vyprázdňovanie fliaš. 
 

Fóbia 

 Neodôvodnený chorobný strach a úzkosť z určitého predmetu, javu, situácie, príp. 
osoby. Narušuje správanie človeka v každodennom, a teda i pracovnom, živote. Človek má 
snahu vyhnúť sa objektu svojej fóbie. 
 
 



Formy vzdelávania  

Organizačné spôsoby a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávania (napr. denné, 
diaľkové, dištančné, exkurzia, sústredenie, seminár apod.). 
Frekvenčné pásmo zvuku 

Oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou fd a hornou hraničnou 
frekvenciou fh. Charakterizuje sa strednou frekvenciou fs,. Ak fh = 2.fd, frekvenčné pásmo je 
oktávové. Ak fh = 21/3.fd, frekvenčné pásmo je tretinooktávové. Frekvenčné pásmo má šírku 
jednej n-tiny oktávy, ak fh = 21/n.fd. Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem vytvára tzv. 
frekvenčné spektrum zvuku. 
 
Frustrácia 
 
 Psychický stav vyvolaný vonkajšou alebo vnútornou prekážkou na ceste pri 
dosahovaní stanoveného cieľa, sprevádzaný pocitom sklamania zo zmarených snáh. 
V pracovnom živote súvisí s motiváciou/demotiváciou a spokojnosťou/nespokojnosťou 
zamestnanca.  
 
Funkcia Power-Control na elektrickom náradí  

 
Funkcia ovládania, umožňujúca predvoľbu otáčok (vzhľadom na rôzny materiál)) 

alebo predvoľbu krútiaceho momentu (na rovnomerné utiahnutie pri skrutkovaní). 
 
Funkčne vymedzená časť priestoru  s dostačujúcim osvetlením 
  
           Časť priestoru s pôdorysnou plochou najmenej 1/3 pôdorysnej plochy vnútorného 
priestoru, najmenej však 10m2 na ktorej sa zabezpečí dostačujúce osvetlenie. Táto časť 
priestoru má byť vyznačená v projektovej dokumentácii. 
 
Funkčné poruchy chrbtice 
  
           Obmedzenie pohyblivosti jedného alebo viac segmentov chrbtice (tzv. blokády). Sú 
sprevádzané svalovým spazmom (stiahnutie svalstva). Predstavujú najčastejšie bolesti chrbta 
vznikajúce nesprávnym zaťažovaním chrbtice napr. pri vynútených pracovných polohách, 
prudkom pohybe a pod. 
 
Fyzikálna akustika 

Odbor akustiky, ktorý sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami zvuku a otázkami merania 
základných fyzikálnych veličín charakterizujúcich zvuk. Skúma zákonitosti vzniku a šírenia 
akustického vlnenia, základné vlastnosti mechanických kmitavých sústav a vlastnosti 
zvukových polí. Zákonitosti formuluje matematickými vzťahmi, pričom definuje základné 
pojmy a základné jednotky.  
 
Fyzikálna ochrana pred ionizujúcim žiarením 

Jedna z možností ochrany pred žiarením. Vyplýva z fyzikálnej povahy ionizujúceho 
žiarenia. Ide o zníženie dávky ožiarenia na čo najnižšiu prípustnú dávku. 
 
 

 



Fyzikálne faktory 

Faktory, ktoré sú následkom fyzikálnych procesov a väčšinou sú vyjadriteľné 
merateľnými fyzikálnymi veličinami. Možno ich považovať za významná rizikový činiteľ 
pracovného prostredia. Miera ich rizikovosti závisí od typu pôsobiacej energie, jej intenzity, 
doby a frekvencie jej pôsobenia. 
 
Fyziológia práce 
 
 Aplikovaná vedná disciplína nadväzujúca na poznatkovú sústavu všeobecnej 
fyziológie človeka, skúmajúca fyziologické procesy vo vzťahu k pracovnej činnosti. Zaoberá 
sa sledovaním reakcií ľudského organizmu a jeho jednotlivých systémov (obehový, tráviaci, 
dýchací, termoregulačný) a orgánov na pracovnú činnosť a pracovné prostredie 
a navrhovaním opatrení pre optimalizáciu pracovnej činnosti (vhodné časové rozloženie práce 
a odpočinku, primeraná namáhavosť, udržanie výkonnosti, vylúčenie predčasnej únavy 
a pod.). Jej cieľom je napomôcť dosiahnuť také pracovné podmienky a taký spôsob 
vykonávania práce, aby sa optimálne využila výkonová kapacita človeka a aby vykonávaná 
práca prispela  k jeho telesnej a duševnej zdatnosti.  
 
Fyziologická akustika 

Odbor akustiky, ktorý sa zaoberá vznikom zvuku v hlasovom orgáne človeka, stavbou 
reči a mechanizmom spracovávania zvukového podnetu sluchovým orgánom, nervovým 
systémom a v mozgovej kôre. 

 

G 
 

 

Garantovaná hladina akustického výkonu zariadenia 

Hladina akustického výkonu zariadenia, nameraná určeným spôsobom, ktorá zahŕňa 
neistoty merania vyplývajúce z odchýlok výrobného procesu a z použitej metódy merania, a o 
ktorej výrobca zariadenia (alebo jeho splnomocnenec) vyhlásil, že pri použití v súlade s 
dokumentáciou zariadenia nebude prekročená.  
 
Generátor ionizujúceho žiarenia 

 Elektrický prístroj alebo elektrické zariadenie, pri ktorého prevádzke vzniká 
ionizujúce žiarenie s energiou väčšou ako 5 keV. 
 
Globálne znečistenie ovzdušia  

 Znečistenie voľnej atmosféry, tzn. zmeny zloženia atmosféry ako celku. Z globálneho 
hľadiska sa dnes považujú za najzávažnejšie znečisťujúce látky oxid uhličitý a drobné 
čiastočky tuhých a kvapalných látok. 
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Hadica (hasičská) 
 
Tkané rúrkovité teleso určené na dopravu tlakovej vody od výtlačného hrdla čerpadla 

po prúdnicu. 
 

Hadica na plyn  
 
Ohybná nekovová trubka určená na rozvod plynu od zdroja k spotrebiču. Podľa druhu 

plynu, pre ktorý je určená, je farebne odlíšený vonkajší gumený obal hadice, napr. pre kyslík 
je modrej farby, pre acetylén a horľavé plyny je červenej farby, atď. 
 
Hadicová spojka (hasičská) 

 
Zariadenie umožňujúce spojenie dvoch hadíc alebo pripojenie hadice k inému 

zariadeniu. 
 

Hadicový hasičský automobil 
 
Špeciálny zásahový hasičský automobil určený a svojim vybavením prispôsobený na 

prepravu väčšieho množstva požiarnych hadíc, na ich rýchle rozvíjanie pri zabezpečovaní 
diaľkovej dopravy vody. 
 
Hadicový rozdeľovač (hasičský) 

Armatúra určená na rozdeľovanie toku a regulovanie množstva hasiacej látky 
dopravovanej požiarnymi hadicami. 

 
Halón 

Hasiaca látka pozostávajúca z halogénového uhlovodíka (v súčasnom období sa 
hasiace zmesi obsahujúce halón nepoužívajú z dôvodu vytvárania skleníkového efektu, 
napriek ich dobrej hasiacej účinnosti). 

 
Harmonická bezpečnosť 

Predstavuje vyvážené využitie foriem aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Jej výsledkom 
je stav vylučujúci alebo významne znižujúci každé predpokladané ohrozenie. Z hľadiska 
systémového zaradenia foriem harmonickej bezpečnosti sa priestor pre uplatnenie aktívnej 
bezpečnosti nachádza pri eliminácii potenciálu ohrozenia, resp. pri znižovaní možností 
a spôsobov uvoľnenia tohto potenciálu. Priestor pre uplatnenie pasívnej bezpečnosti sa 
nachádza v oblasti eliminácie predpokladaného škodlivého účinku. 

 
Hasiaca látka 

 
Kvapalná, pevná alebo plynná látka určená na prerušenie horenia. 
 



 

Hasiaca pena 
 
Hasiaca látka vznikajúca prevzdušnením penotvorného roztoku. 
 

Hasiaci prášok 
 
Hasiaca látka pozostávajúca z tuhej jemnej práškovej chemickej látky. 

 
Hasiaci prístroj 

 
          Zariadenie pozostávajúce z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po 
ručnom otvorení prostredníctvom ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej 
energie vytláčaná na miesto požiaru s cieľom uhasiť ho. 
 
Hasičská jednotka 

Organizovaný útvar s vycvičeným personálom vybavený hasičskou technikou a inými 
vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi na zdolávanie požiarov, vykonávanie 
záchranných prác pri živelných pohromách a pri iných mimoriadnych udalostiach. 

 
Hasičská plošina 

Zariadenie špeciálneho zásahového hasičského automobilu určené na záchranu osôb 
z výšok a na hasiaci zásah vo výške. 
 
Hasičská prilba 

 
Osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu hlavy so zátylníkom vyrobený 

z pevného a nevodivého materiálu, chrániaci hlavu, zátylok a krk hasiča. 
 

Hasičská stanica 

Budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie stálej služby hasičskej 
jednotky, umiestnenie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej 
prípravy a výcviku. 

 
Hasičská taktika 

Súbor metód, postupov a činností hasičských jednotiek pri lokalizácii a likvidácii 
požiarov, pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. 

 
Hasičská technika 

Súbor technických prostriedkov požiarnej ochrany určených na zdolávanie požiarov, 
následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. 
 
Hasičská záchranná služba 

Odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich 
s poskytovaním pomoci v prípadoch, keď je ohrozený život, zdravie osôb alebo majetok a 
keď na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenosť. 
 



Hasičská zbrojnica 

Budova, ktorá je obvykle bez personálu a určená na uskladnenie technických zariadení, 
hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi. 

 
Hasičské družstvo 

 
Základná organizačná zložka hasičskej jednotky pozostávajúca z veliteľa a ďalších 

troch až ôsmich osôb. 
 
Hasičský a záchranný zbor 

 
Jednotne organizovaný zbor, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených 

zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími osobitnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
Hasičský automobil 

 
Automobil určený na prepravu členov hasičského družstva, vecných prostriedkov 

hasičskej techniky a spravidla aj hasiacej látky. 
 

Hasičský automobilový rebrík 

Špeciálny zásahový hasičský automobil určený na záchranu osôb z výšok a na hasiaci 
zásah vo výškach. 

 
Hasičský opasok 

Ochranný opasok určený ako osobný ochranný prostriedok pri lezení, istení, záchrane 
osôb a sebazáchrane, ako aj na zavesovanie potrebnej výzbroje. 

 
Hasičský šport 
 
          Súčasť odbornej prípravy zamestnancov a členov hasičských jednotiek, ktorej cieľom je 
špecializovaná telesná príprava a plnenie disciplín zameraných na praktickú činnosť 
hasičských jednotiek. 

 
Havária 

Nežiadúca mimoriadna (neplánovaná) čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo 
a priestorovo ohraničená udalosť (sled udalostí), ktorá vznikla alebo jej vznik bezprostredne 
hrozí v súvislosti s prevádzkou technických zariadení (výrobno-technických a i.) a ktorá 
v dôsledku vzniku ničivých faktorov vedie ku strate života, poškodeniu alebo ohrozeniu 
zdravia ľudí, živých organizmov, životného prostredia alebo ku škode na majetkových 
hodnotách. Osobitným druhom havárie je udalosť súvisiaca s výrobou, použitím, 
skladovaním, zneškodňovaním alebo prepravou nebezpečných látok, pri ktorej dôjde k ich 
úniku. 

 
Havarijná nádrž 

Nádrž určená na zachytenie kvapalnej nebezpečnej látky, ktorá vytečie pri havárii 
z prepravného obalu, kontajnera, nádrže, technologického zariadenia a zo záchytnej nádrže. 

 



Havarijná pripravenosť 

Spôsobilosť realizovať činnosti a opatrenia, ktoré vedú k zisteniu a účinnému zdolaniu  
havárií,  ako aj k účinnému potlačeniu ich možnosti ohroziť život, zdravie alebo majetok a 
životné prostredie, pričom táto schopnosť musí byť zdokumentovaná v havarijnom pláne. 

 
Havarijné plánovanie 

 
Proces, ktorým sa organizácia pripravuje na zdolanie havárie a na obmedzenie jej 

následkov. 
 
Havarijné podmienky v jadrovom zariadení 
  
         Odchýlky od normálnej prevádzky. Sú závažnejšie ako abnormálna prevádzka, zahŕňajú 
projektové a nadprojektové havárie. 

 
Havarijné vetranie 

 
Podtlakové vetranie zabezpečujúce v prípade havárie rýchle odstránenie väčšieho 

množstva nebezpečných látok z pracovného ovzdušia do vonkajšieho prostredia. Intenzita 
výmeny vzduchu je niekoľkokrát vyššia ako za normálnych prevádzkových podmienok. 
Zariadenie sa uvádza do prevádzky automaticky alebo ručne (ručné spustenie musí byť 
umožnené aj mimo ohrozeného priestoru). 

 
Havarijné vetranie (z hľadiska ochrany pred požiarmi) 

            Vetranie spôsobom, ktorý zabezpečuje najmenej desaťnásobnú výmenu vzduchu za 
hodinu. Havarijné vetranie sa uvádza do činnosti pri dosiahnutí nebezpečnej koncentrácie 
horľavého plynu.  

 
Havarijný plán 

Dokumentácia obsahujúca súbor technických, organizačných a iných opatrení na 
zdolanie požiaru, výbuchu alebo inej havarijnej udalosti a na obmedzenie jej následkov na 
území podniku (vnútorný havarijný plán) ako aj mimo neho (vonkajší havarijný plán). 

 
Havarijný plán pre prípad radiačnej nehody 

Plán, ktorý sa vypracováva pre prípad radiačnej nehody na pracoviskách so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 s výnimkou pracovísk s jadrovým reaktorom. Obsahuje 
najmä rozbor radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku, opatrenia na obmedzenie 
ožiarenia zamestnancov, okolia a obyvateľstva v blízkosti tohto pracoviska, frekvenciu 
plánovaných havarijných cvičení, plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov a iné. 

 
Havarijný scenár 

 
Popis príčin, priebehu a dôsledkov typickej nežiadúcej udalosti, ktorá by s veľkou 

pravdepodobnosťou mohla nastať v danom podniku alebo prevádzke; je založený na 
hodnotení rizík. 

 

 



Havarijný únik látky 

Náhla, neočakávaná emisia látky do okolitého vzduchu (prostredia) zo zdroja. 
 
Hladina A, C, D zvuku 

Priebežná hladina akustického tlaku → Hladina akustického tlaku, určená z 
akustického tlaku meraného pri použití váhového filtra A, C, D zvukomera. Použitie 
váhových filtrov umožňuje pri posudzovaní hluku zohľadniť spektrálnu odlišnosť hluku 
podľa subjektívneho hodnotenia. Hladina zvuku je základným kritériom hluku v prostredí. 
Určuje sa priamo meraním alebo sa môže stanoviť výpočtom zo spektra zvuku.  

 
Hladina akustického tlaku 

Priebežná hladina akustického tlaku. Stanoví sa logaritmickým pomerom akustického 
tlaku, ktorého hladina sa určuje, a referenčnej hodnoty akustického tlaku (po = 2.10-5 Pa). 
Udáva sa v decibeloch (dB). Hladina akustického tlaku vyjadruje relatívnu mieru intenzity 
zvuku, pričom zohľadňuje špecifické vlastnosti sluchového vnímania.  
 
Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme  

Priebežná hladina akustického tlaku → Hladina akustického tlaku, pri stanovení ktorej 
sa použije akustický tlak z príslušného frekvenčného pásma. Hladiny akustického tlaku vo 
frekvenčnom pásme sa zisťujú meraním zvuku v časti frekvenčného rozsahu vymedzenej 
pásmovým priepustom zvukomeru.  

 
Hladina G infrazvuku  

Určujúca veličina infrazvuku. Hladina G infrazvuku je priebežná hladina akustického 
tlaku, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou G. 
 
Hladina ultrazvuku  

Určujúca veličina ultrazvuku. Hladina ultrazvuku je priebežná hladina akustického 
tlaku zistená pri meraní zvuku v tretinooktávovom pásme so strednou frekvenciou 25 kHz až 
40 kHz, resp. v oktávovom frekvenčnom pásme so strednou frekvenciou 31,5 kHz, alebo v 
jeho časti. 
 
Hladina zvukovej expozície  

Určujúca veličina hluku používaná pri hodnotení hlukovej záťaže. Hladina zvukovej 
expozície sa určuje logaritmickým pomerom zvukovej expozície → Zvuková expozícia, 
ktorej hladina sa určuje, a hodnoty referenčnej zvukovej expozície stanovenej pre referenčný 
časový interval. Ak referenčný časový interval zodpovedá trvaniu zvukovej expozície, 
získaná hladina sa nazýva hladina hlukovej expozície.  
 
Hlavná uzemňovacia svorka  

Inštalačný prvok (hlavná uzemňovacia prípojnica) určený na spojenie ochranných 
vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie. 
Umiestňuje sa mimo rozvádzača na vhodnom mieste (napr. v suteréne), kde je možné 
pripojenie všetkých neživých častí, cudzích vodivých častí, uzemňovačov, ochranných 
vodičov apod. Označuje sa žlto-zelenou farbou a písomným označením (svorka EP, svorka 
HUS, zbernica HUP). 



 
Hlavné činnosti pracovného lekárstva 

Náplňou práce odboru je najmä : 
1) sledovanie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na 

zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a rozvíjať ich zdravie a pracovnú pohodu, 
2) sledovanie pracovných podmienky vybraných skupín zamestnancov , 
3) analýza a hodnotenie príčin spôsobujúcich poškodenie zdravia špecifickými a 

nešpecifickými faktormi práce, 
4) navrhovanie opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce 

schopnostiam zamestnancov, 
5) pripravovanie podkladov a vypracovávanie programov efektívnej ochrany zdravia 

pracujúcej populácie. 
 

Hlavné osvetlenie 

Druh normálneho osvetlenia. Osvetlenie pri práci v prevádzke za obyčajných 
prevádzkových podmienok. 
 

Hlavný štátny požiarny dozor 

Štátny požiarny dozor vykonávaný Ministerstvom vnútra SR vo vzťahu ku krajským 
riaditeľstvám, okresným riaditeľstvám a obciam. 

 

Hluk 

Každý nežiadúci rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk. Podľa časového trvania sa 
rozlišuje hluk impulzový a neimpulzový, ktorý môže byť ustálený, premenný a prerušovaný. 
Z hľadiska frekvenčného zloženia sa rozlišuje hluk bežný, nízkofrekvenčný, 
vysokofrekvenčný a hluk s výraznými tónovými zložkami.  
 
Hluk pozadia 

Hluk registrovaný meracím prístrojom (zvukomerom), ktorý nie je generovaný 
posudzovaným zdrojom hluku. Merací prístroj ho registruje i vtedy, ak zdroj hluku, ktorý sa 
má na základe merania posudzovať, nepôsobí. Hluk pozadia môžu spôsobovať nielen zdroje 
hluku, ale aj neakustické vplyvy, napr. elektrické a magnetické polia a prúdenie vzduchu. 
Meria sa pred meraním alebo po meraní posudzovaného zdroja zvuku pri zhodných 
podmienkach (napr. umiestnenie mikrofónu, čas merania, poveternostné podmienky). 
 

Hluk pri práci s náradím  

Škodlivý fyzikálny faktor, zdrojom ktorého je pri práci s ručným náradím bez pohonu 
samotná činnosť, pracovná operácia, tzn. dynamický kontakt s obrábaným materiálom, či 
odoberanie materiálu v podobe triesok. Náradie s pohonom, mechanické ručné náradie je však 
aj pri chode naprázdno zdrojom hluku, najmä náradie so spaľovacím motorom alebo 
stlačeným vzduchom, ku ktorému sa pridáva ešte technologický hluk. Toto náradie musí mať 
uvedené v návode na používanie informácie týkajúce sa emisie hluku – skutočnú hodnotu 
hladiny hluku alebo hodnotu zistenú na základe merania na identickom zariadení. 

Pokiaľ hladina hluku pri práci s náradím prekračuje hodnotu 85 dB(A), čo je najvyššia 
prípustná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície, je potrebné, aby príslušný 
zamestnanec, resp. osoby prítomné v takomto prostredí  používali osobné prostriedky na 



ochranu sluchu. 
 
Hluk pri zváraní 

Fyzikálny faktor sprevádzajúci samotný proces zvárania, ako aj manipulačné práce, 
oklepávanie zvarov a pod. Zdrojom hluku popri zváracích zariadení je aj odsávacie zariadenie 
a ventilácia. Vysokou hladinou hluku sa vyznačuje najmä plazmové zváranie a rezanie (až 
110 dB). Ochrana sa rieši použitím prostriedkov osobnej ochrany, ak je to však možné, je 
potrebné predovšetkým znížiť hluk na zdroji, resp. zabrániť jeho šíreniu. 

 
Hluk v pracovnom prostredí 

Hluk pozadia a hluk z pracovnej činnosti, ktorý sa vyskytuje trvalo alebo opakovane 
na pracoviskách, tzn. na pracovných miestach a v priestoroch, kde sa zamestnanci zdržiavajú 
počas pracovného času, a je pre ne typický.  Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú 
normalizovaná hladina hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku.. Na 
ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným 
zvukom sú stanovené  

- limitné hodnoty expozície LAEX,8h,L = 87 dB a LCPk = 140 dB 
- horné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 85 dB a LCPk = 137 dB 
- dolné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 80 dB a LCPk = 135 dB. 

Ak expozícia hluku na pracovisku prekročí dolné akčné hodnoty expozície, 
zamestnávateľ musí dať zamestnancom k dispozícii chránič sluchu. Ak sú dosiahnuté alebo 
prekročené horné akčné hodnoty expozície zamestnanci sú povinní používať pri práci 
chrániče sluchu a povinnosťou zamestnávateľa je vykonať opatrenia na odstránenie alebo 
zníženie expozície hluku. Pracoviská a pracovné miesta, na ktorých hluk napriek vykonaným 
opatreniam prekračuje horné akčné hodnoty expozície musia byť označené tak, aby označenie 
poskytlo dostatočnú informáciu o riziku ohrozenia zdravia a spôsobe ochrany. Prístup na tieto 
miesta má byť čo najviac obmedzený. Limitné hodnoty expozície hluku sa nesmú 
prekračovať. 
 
Hluk vo vnútorných priestoroch budov 

 Hluk, ktorý vzniká v uzavretých alebo inak vymedzených priestoroch budov pri 
činnosti  vnútorných technických zariadení budov (napr. výťahov) alebo preniká do 
vnútorných priestorov spred vonkajších fasád budov alebo zo susedných miestností a objektov 
cez podlažia a konštrukcie budov. Pre chránené priestory budov, tzn. priestory, v ktorých sa 
vykonávajú aktivity vyžadujúce tiché prostredie (napr. študovne, operačné sály, konferenčné 
miestnosti a pod.) a pre priestory, ktoré slúžia na dlhodobý pobyt osôb, sú stanovené prípustné 
hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku a maximálnych hladín A zvuku, a to pre čas 
používania týchto priestorov, resp. pre deň, večer a noc (→ Prípustné hodnoty určujúcich 
veličín hluku).  
 
Hluk vo vonkajšom prostredí 

 Nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskou činnosťou, najmä hluk 
z dopravy na pozemných komunikáciách, hluk zo železničnej dopravy, leteckej dopravy a 
hluk z priemyselnej činnosti. Posudzovanie a kontrola zaťaženia osôb hlukom vonkajšieho 
prostredia sa vykonáva najmä v zastavaných oblastiach, v blízkosti škôl, nemocníc a iných  
budov, v ktorých sa vykonávajú činnosti citlivé na hluk, ale aj v tichých oblastiach (v 
aglomeráciách a v otvorenej krajine). 



 
Hluková záťaž 

Údaj o hluku charakterizujúci celkové vystavenie zamestnanca hluku v priebehu 
pracovnej zmeny. Ak zamestnanec zotrvá na pracovnom mieste počas celej pracovnej zmeny, 
charakterizujú údaje o hluku na pracovnom mieste zároveň hlukovú záťaž jednotlivca.  
 

Hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí 

Celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená počas všetkých 
dní kalendárneho roka, charakteristická pre obťažovanie hlukom. Slúži na účely strategického 
posudzovania hluku.  
 

Hodnotenie dopadov na verejné zdravie 

 Súbor nástrojov, ktorých cieľom je posúdiť priame a nepriame vplyvy ľudskej aktivity 
na verejné zdravie. 
 

Hodnotenie expozície v pracovnom prostredí 

Identifikácia cesty, ktorou sa škodlivina dostane do organizmu a charakteristika 
a určenie veľkosti populácie, veľkosti frekvencie a trvania expozície danej látke. Je 
výsledkom kombinácie pozorovania,  meraných údajov a údajov zisťovaných na modeloch. 
 
Hodnotenie rizika 

Určenie veľkosti rizika na základe pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu 
a predpokladanej závažnosti jeho dôsledku. Riziko je funkciou týchto dvoch základných 
parametrov. Na výpočet rizika sa používa viacero metód, v bežnej praxi sa však riziko 
zvyčajne určuje kvalifikovaným odhadom. Vyjadruje sa kvantitatívnym a kvalitatívnymi 
údajmi. 
 
Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) 

Komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie, vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia 
v mieste realizácie a v oblasti jej predpokladaného vplyvu. 

 

Hodnotenie zamestnancov 

 Jeden z procesov systému práce s ľudskými zdrojmi v organizácii, obsahovo zameraný 
na výkonnosť zamestnanca, jeho pracovnú spôsobilosť vo vzťahu k nárokom súčasného alebo 
budúceho pracovného zaradenia, osobnostné vlastnosti vo vzťahu k vykonávanej práci, 
úroveň jeho sociálneho správania v pracovnej skupine, mieru identifikácie a lojality ku 
zamestnávateľskej organizácii atď. Má funkciu poznávaciu (základná funkcia), motivačnú, 
funkciu spätnej väzby, informačnú, funkciu tvorby sociálnej klímy na pracovisku apod. 
 
Hodnotenie zdravotného rizika 

Hodnotenie zdravotného rizika pri práci je proces, ktorým sa zisťuje kvalitatívna alebo 
kvantitatívna pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov, ktoré sa môžu prejaviť pri expozícií 
škodlivým faktorom.  



 
Hodnotiaca hladina zvuku  

Veličina, ktorá sa používa pri hodnotení hluku s osobitným charakterom (napr. 
tónovým, impulzovým). Hodnotiaca hladina zvuku je ekvivalentná hladina A zvuku 
stanovená pre špecifikovaný časový interval (napr. pre pracovný čas), ktorá sa musí 
vzhľadom na osobitný charakter hluku korigovať. Korekciu, resp. spôsob jej stanovenia 
určujú predpisy.  
 
Hodnotiace faktory vibrácií (kx, ky, kz) 

 Činitele vyjadrujúce závažnosť pôsobenia vibrácií na človeka v smere jednotlivých 
súradnicových osí (x, y, z). Uplatňujú sa pri výpočte výsledného zrýchlenia vibrácií. 

 
Horenie 

Exotermická, chemická, oxidačno redukčná reakcia látky s oxidantom sprevádzaná 
vyžarovaním svetla. 

 
Horenie plameňom 

Horenie v plynnej fáze, obvykle s produkciou svetla. 
Horenie podporujúci plyn 

Plyn alebo zmes plynov, ktorý spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa 
nachádza, než akú spôsobuje vzduch.  
 
Horenie žeravením 

Horenie v tuhej fáze bez plameňa, ale s produkciou svetla zo zóny horenia. 
 

Horľavá hmla 

Suspenzia (mrak) kvapôčok horľavej kvapaliny vo vzduchu. Vzniká  pri rozprášení 
horľavej kvapaliny na veľmi malé kvapôčky s veľkým celkovým povrchom. Takáto hmla 
môže vybuchnúť. 

 
Horľavá kvapalina 

Kvapalina (suspenzia, emulzia), ktorá pri atmosférickom tlaku 101 kPa spĺňa súčasne 
tieto podmienky: 
− nie je pri teplote 35 oC tuhá ani pastovitá, 
− má pri teplote 50 oC tlak nasýtených pár najviac 294 kPa, 
− má bod vzplanutia najviac 250 oC, 
− možno určiť jej bod vzplanutia. 

Horľavé kvapaliny sa podľa teploty vzplanutia členia do štyroch tried nebezpečnosti. 
 
Horľavá kvapalina s nízkym bodom varu 

Kvapalina, ktorá má pri atmosférickom tlaku 101 kPa teplotu varu nižšiu ako 50 oC. 
 

Horľavá látka 

Látka tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva schopná bez ohľadu na spôsob 
zapálenia a spaľovací proces uvoľňovať teplo v podmienkach horenia. 



 

Horľavá para 

Para, ktorá v určitom pomere v zmesi so vzduchom vytvára výbušné ovzdušie, ktoré 
môže za určitých podmienok horieť, alebo vybuchnúť. Podmienkou takejto reakcie je, aby sa 
koncentrácia horľavej pary v zmesi so vzduchom nachádzala v medziach horľavosti, resp. 
výbušnosti.  

 
Horľavá zmes 

Zmes horľavých látok so vzduchom v koncentrácii medzi dolnou a hornou medzou 
horľavosti resp. výbušnosti. Horľavé zmesi, nazývané tiež potenciálne výbušné zmesi, sú 
najčastejšie tvorené zmesou horľavého plynu, horľavej pary, alebo horľavého prachu so 
vzduchom a sú za určitých podmienok a pri vhodnej iniciácii schopné horieť, alebo 
vybuchnúť.  

 
Horľavé prostredie 

Prostredie, ktoré obsahuje horľavé látky v plynom, kvapalnom, alebo pevnom stave. Na 
základe merania a posudzovania obsahu horľavých látok v prostredí sa kvalifikuje priestor 
s nebezpečenstvom výbuchu alebo priestor bez nebezpečenstva výbuchu.  
 
Horľavina 

  
Látka schopná horenia. 

 
Horľavosť 
 
        Schopnosť látky horieť. 
 
Horľavosť odpadu 
 
        Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov samovoľne horieť, samovoľne sa 
zapáliť alebo uvoľňovať horľavé plyny a spôsobiť poškodenie okolia. 
 
Horľavosť plameňom 

 
Schopnosť látky horieť plameňom za daných podmienok. 

 
Horľavý plyn  

   
Plyn, ktorý má pri teplote 50 °C tlak pár vyšší ako 300 kPa, alebo pri teplote 20 °C a 

atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný. Je to plyn, pri ktorom je možné určiť jeho bod 
vzplanutia, alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes. 

 
Horľavý prach  

  Prach, ktorý je v zmesi so vzduchom schopný oxidačnej reakcie vo forme horenia, 
alebo výbuchu.  

 



Horný osvetľovací otvor 

 Otvor v hornej časti pracoviska (pracovného priestoru, ), ktorý nespĺňa charakteristiky 
bočného otvoru → Bočný osvetľovací otvor. 

 
Horúčka z kovov (horúčka zváračov, zlievačov) 

 
Reakcia organizmu pri inhalácii toxických látok (pár a prašných aerosólov  oxidov 

kovov, najmä medi, zinku, chrómu, niklu, mangánu, kadmia a ďalších), ktorá sa prejavuje ako 
akútny horúčkovitý stav podobný chrípke. Príznaky ustúpia spontánne do 24 hodín. Ochrana 
pred vznikom zváračskej horúčky spočíva v odsávaní škodlivín  a používaní osobnej ochrany  
dýchacích orgánov. 
 
Hranica dovolenej emisie (AEL) 
  
           Najvyššia prípustná hodnota emisie žiarenia dovolená v rámci určitej triedy. 
 
Hranica fotochemického nebezpečenstva 
  
          Najvyššia prípustná dávka ožiarenia alebo hranica dovolenej emisie, ktoré boli 
odvodené na účely ochrany osôb proti nepriaznivým fotochemickým vplyvom. 
 
Hranica tepelného nebezpečenstva  
  
           Najvyššia prípustná dávka ožiarenia alebo hranica dovolenej emisie, ktoré boli 
odvodené na účely ochrany osôb proti nepriaznivým tepelným vplyvom. 
 
Hromadný materiál 
  
           Materiál, ktorým môže byť: 

- sypný (triedený alebo netriedený) materiál  
- veľké množstvo kusového materiálu rovnakého druhu. 

 
Hustota dymu 

Optická miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym (vyjadrená vo 
forme dekadického logaritmu). 

 
Hustota požiarneho zaťaženia 

Požiarne zaťaženie na jednotku plochy podlažia (vyjadruje sa v J/m2). 
 
Hydrantový nadstavec 

Armatúra na odber vody z podzemného hydrantu cez ventil podzemného vodovodného 
potrubia. 

 
Hydrodynamická nestabilita 

Nestabilné rozhranie medzi ľahkým a ťažkým plynom ak sa zrýchľovanie plynu 
uskutočňuje v opačnom smere ako je smer kladného gradientu hustoty.  

Tento úkaz hydrodynamickej nestability sa vyskytuje tiež pri výbuchoch plynov. Ak je 
čelo plameňa vystavené vlne stlačenia, ktorá sa šíri z ťažkého plynu do ľahkého plynu, alebo 



vlne zriedenia, ktorá sa šíri opačným smerom, čelo plameňa sa stane nestabilným (zvraští sa) 
a rýchlosť spaľovania sa zvýši. Tento jav nestability je známy ako Taylorova nestabilita. 
 
Hygiena práce 

 
Disciplína, ktorá skúma pracovné a výrobné podmienky a ich vplyv na zdravie a pracovnú 

výkonnosť človeka. Určuje zásady na vytváranie zdravých pracovných a výrobných podmienok 
pri plánovaní, výstavbe a rekonštrukcii pracovísk, technológii výroby , organizácii a režime práce 
a tiež zásady na zabezpečenie výkonnosti zamestnancov. 

 
Hygiena životného prostredia 

 
Medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu životného prostredia a 

spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva vytváraním vhodných podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. 
prispejú k ochrane zdravia človeka, zdravému vývoju, fyzickej i psychickej pohode.  
 
Hygienické limity 

Hodnoty koncentrácií alebo intenzít činiteľov významných z hľadiska vplyvu práce a  
pracovných podmienok na zdravie zamestnancov, o ktorých sa podľa vedeckých poznatkov a 
skúseností z pozorovania pracovísk a sledovania zdravotného stavu skupín osôb dôvodne 
predpokladá, že im môžu byť takmer všetci pracovníci vystavení po celý život, bez toho, aby 
došlo k nepriaznivému ovplyvneniu ich zdravia. 
 

Hygienické minimum osvetlenia 

Hodnota intenzity celkového osvetlenia zisťovaná na porovnávacej rovine, ktorá sa 
predpisuje v pracovných priestoroch s trvalým pobytom ľudí, to znamená s pobytom dlhším ako 
je polovica pracovného času. Táto hodnota musí byť dodržaná, aj keby podľa zrakovej práce bolo 
možné určiť nižšie osvetlenie. 

 
Hygienické predpisy 

Všeobecne záväzné právne predpisy na uskutočnenie hygienických a 
epidemiologických zásad. Vydáva ich Ministerstvo zdravotníctva formou vyhlášok alebo 
záväzných opatrení Vychádzajú spravidla vo Vestníku MZ SR. 
 
Hygienicko - protiepidemiologické opatrenia proti infekčným chorobám 

Opatrenia zamerané na zabránenie vzniku ochorenia, ako i proti jednotlivým článkom 
procesu šírenia nákazy a epidemického procesu ako celku. Tieto opatrenia zahŕňajú zaistenie 
a označenie kontaminovaného priestoru, zisťovanie prameňa nákazy, pôvodcu nákazy 
a proces šírenia nákazy, zabezpečenie organizácie dohľadu (observácie), izolácie a karantény, 
očkovanie a používanie prostriedkov profylaxie a dekontaminácie osoby, zvieraťa, 
prostriedku, objektov budov alebo priestoru, až po zaistenie liečby postihnutých osôb.  
 

Hygienicko-epidemiologický režim (v zdravotníckom zariadení) 

 Komplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadení a komplex 
epidemiologických opatrení zameraných na ochranu zdravia pacientov a zamestnancov 
zariadení a na predchádzanie vzniku a šíreniu nemocničných nákaz. 



 
Hypermobilita (väzivová nedostatočnosť) 

 Zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch. Vplyvom niektorých pracovných činností 
(napr. v povolaní baletky, hudobníka) alebo športových činností (napr. gymnastky) kladúcich 
nárok na opakovanú pohyblivosť kĺbov v extrémnych polohách dochádza k uvoľneniu 
kĺbových väzov. Dôsledkom sú bolesti vznikajúce pri statickej záťaži, pri polohách spojených 
s nárokmi na výdrž a pri otrasoch (napr. v dopravných prostriedkoch). 
 
Hypertermia 

Celkové prehriatie organizmu. Dochádza k nemu najmä pri práci v teplom a vlhkom 
prostredí, kedy sa telo človeka nedostatočne ochladzuje, prehrieva a jeho telesná teplota stúpa. 
 
Hyperzvuk 

Mechanické vlnenie s frekvenciou 1010 Hz a väčšou. Spravidla sa vytvára špeciálnymi 
ultrazvukovými generátormi. 

 

Hypotermia 

Celkové podchladenie organizmu. Prejavuje sa zvyčajne pri práci v chladnom 
a vlhkom prostredí v širokej škále následkov, od spomalenia aktivity a malátnosti až po 
zlyhanie srdca. 
 
 

I 
 
 

Identifikácia nebezpečenstva 

Zisťovanie možných zdrojov nežiadúcich udalostí, tzn. vyhľadávanie tých elementov, 
ktoré môžu spôsobiť úraz alebo iné poškodenie. Informácie o nebezpečenstvách možno získať 
podrobnou prehliadkou objektu posudzovania (pracoviska, stroja, určitej činnosti a pod.) 
alebo zisťovaním (anketou) u zamestnancov. Nebezpečenstvo chemických látok predstavuje 
ich typické, im vlastné chemické, fyzikálne, fyzikálno – chemické a toxikologické vlastnosti.  
 
Identifikácia ohrozenia 

Odhad spôsobu (určenie možného deja), akým môže dôjsť k nežiadúcej udalosti v 
dôsledku pôsobenia nebezpečenstva na človeka, prostredie a pod. Z jedného nebezpečenstva 
možno odvodiť jedno alebo viac ohrození. Pri identifikácii ohrození treba zohľadniť, ktoré, 
resp. koľko osôb môže byť vystavených pôsobeniu nebezpečenstva. 
 
Imisia 

Koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší, ktorá vzniká ako dôsledok emisií 
škodlivín zo zdroja do ovzdušia. 

Chemické zmeny niektorých látok, prebiehajúcich pri šírení exhalátov (sekundárne 
znečisťovanie). 
 
 



Imisia hluku 

Hluk, vyskytujúci sa v prostredí. spravidla v miestach súvisiacich s pracovnou 
činnosťou alebo pobytom osôb. Najvyššie prípustné hodnoty imisií hluku v pracovnom 
prostredí, vo vonkajšom prostredí a v stavbách stanovujú záväzné ukazovatele.  
 
Imisný limit  

Najvyššia prípustná koncentrácia znečisťujúcej látky obsiahnutej v ovzduší.  
 

Impedančná ochrana 

Spôsob ochrany sietí pred skratmi a preťaženiami pomocou impedančných 
(odporových) relé. Využíva sa skutočnosť, že impedančný odpor je približne konštantný na 
jednotku dĺžky vedenia, a teda úmerný vzdialenosti medzi relé a miestom skratu, v ktorom 
klesá napätie takmer na nulovú hodnotu a obvodom preteká zväčšený prúd.  

 
Impulzový hluk  

Hluk, ktorý vzniká v dôsledku jedného zvukového impulzu alebo viacerých 
zvukových impulzov, z ktorých každý má trvanie kratšie ako 1 sekunda a výskyt impulzov je 
menší ako 20 za sekundu. 

 

Index podania farieb (v súvislosti s denným osvetlením) 
  
             Hodnota vyjadrujúca mieru spektrálnej svetelnej priepustnosti skla alebo iných 
transparentných materiálov. 
 
Index šírenia plameňa 

 
  Relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po 

svojom povrchu plameň. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, za ktorý plameň 
dosiahne určený bod. 

Index zdravotného stavu 
 
Výsledok súboru meraní zdravia zameraných na detekciu krátkodobých výkyvov 

(odchýlok) stavu zdravia členov danej populácie voči celkovej populácii.  
 
Indikátor zdravia 

Variabilná veličina, ktorú možno merať priamo, vyjadruje mieru jedného alebo 
viacerých aspektov zdravia osôb žijúcich v sledovanej komunite. 
 
Individuálna ochrana 

Spôsob ochrany, ktorého cieľom je individuálne chrániť zamestnanca pred škodlivým 
účinkom práce a prostredia. Uskutočňuje sa najmä ochranným bariérovým pôsobením 
osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“).   

Osobný ochranný pracovný prostriedok je každý prostriedok nosený, držaný alebo 
inak používaný pri  práci zamestnancom, ktorý je určený na ochranu zdravia zamestnanca 
pred ohrozením vrátane jeho doplnkov a príslušenstva. 

Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami sú najmä prostriedky: 



− na ochranu hlavy, 
− na ochranu sluchu , 
− na ochranu zraku a tváre , 
− na ochranu dýchacích orgánov , 
− na ochranu horných končatín , 
− na ochranu dolných končatín , 
− na ochranu trupu a brucha , 
− na ochranu celého tela , 
− na ochranu kože. 
 
Individuálne rizikové faktory práce s bremenami 

Činitele, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú schopnosť zamestnanca vykonávať prácu 
s bremenami bezpečne a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku poškodenia jeho zdravia (najmä 
chrbtice) pri manipulačných prácach. Individuálnym rizikovým faktorom je najmä fyzická 
a zdravotná nespôsobilosť zamestnanca na výkon práce s bremenami, nevhodný odev a obuv 
a iné vybavenie a nedostatok primeraných vedomostí a zácviku. Každý zamestnávateľ je 
povinný pred zaradením zamestnanca na prácu s bremenami zistiť, či je na takúto prácu 
zdravotne spôsobilý (na základe výsledkov preventívnej lekárskej prehliadky), posúdiť jeho 
fyzické možnosti, poskytnúť mu dostatok informácií o hmotnosti bremien, správnom spôsobe 
manipulácie s bremenami a existujúcich rizikách, a zabezpečiť jeho praktický zácvik. Musí 
dbať, aby zamestnanec pri práci používal pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky 
(ochranné rukavice, prilbu apod.) a mal na túto prácu vhodný pracovný odev a obuv. 
 
Iné poškodenie zdravia z práce 

 
Poškodenie zdravia (predtým „poškodenie zdravia pri práci“), ktoré vzniklo pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi a nie je pracovným úrazom , chorobou 
z povolania ani profesionálnou otravou (→ Pracovný úraz, Choroba z povolania, 
Profesionálna otrava). Iné poškodenia zdravia z práce vytvárajú základňu pre zaraďovanie 
nových chorôb do zoznamu chorôb z povolania.  
 
Inertizácia 

Zníženie koncentrácie kyslíka, v zmesi horľavých látok so vzduchom, aplikáciou 
inertných plynov (najčastejšie dusík a oxid uhličitý) na zabránenie vzniku potenciálne 
výbušného ovzdušia.  

 
Inertný prach 

 
Prach, ktorý na základe súčasných poznatkov nespôsobuje žiadne ochorenie a má len 

nepatrné biologické účinky.  
 
Infekčné ochorenie 

 
Ochorenie vyvolané prítomnosťou biologického pôvodcu nákazy v organizme človeka 

alebo zvieraťa. Pôvodca nákazy sa prispôsobí prostrediu, v ktorom sa nachádza, je schopný sa 
tu množiť a narúšať tkanivá organizmu – hostiteľa.  
 
 



Infekčnosť odpadu 

 Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov vyvolať ochorenie ľudí alebo 
živých organizmov v dôsledku obsahu živých mikroorganizmov alebo ich toxínov.  
 
Informácie pre používateľa stroja 

 
Súbor informácií, ktoré musia jasne vyjadrovať účel, na ktorý je stroj určený a musia 

obsahovať všetky pokyny týkajúce sa prepravy, inštalovania, montáže, nastavenia, uvedenia 
do prevádzky, prevádzky, čistenia, údržby, zisťovania príčin porúch a ak je to nutné aj 
vyradenia z prevádzky, demontáže a likvidácie. → Návod na používanie. 
 
Informačné centrum ochrany práce (ICOP) 

 
Stredisko informácií, ktoré zabezpečuje zhromažďovanie informácií z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich šírenie, najmä prostredníctvom publikácií a 
vzdelávacích materiálov a propagáciou bezpečnosti a ochrany zdravia v elektronických a 
tlačových médiách. Cieľom činnosti informačného centra je poskytnúť najnovšie informácie z 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľom, zamestnancom a širokej 
odbornej verejnosti. 
 
Informačný systém o odpadoch 

 
Systém informácií o odpadoch, ktorý sa v Slovenskej republike využíva celoplošne na 

zber údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi. Prevažná časť údajov je získavaná prostredníctvom 
odborov životného prostredia okresných a krajských úradov.  
 
Informačný systém ochrany práce (ISOP) 

Databázový systém pokrývajúci činnosti v rámci inšpekcie práce. Zabezpečuje  
evidenciu a aktualizáciu údajov o dozornej činnosti inšpektorov práce, o pracovných úrazoch, 
prevádzkových nehodách a poruchách technických zariadení a vydaných osvedčeniach a 
oprávneniach. Je využiteľný pre priamy výkon kontroly, pre poradenstvo a na analýzu 
inšpekcie práce. Slúži na podporu riadenia inšpekcie práce a poskytuje prostriedky pre 
spoluprácu s informačnými systémami ostatných inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane práce. 
 
Infračervené žiarenie  

Oblasť elektromagnetického žiarenie s vlnovou dĺžkou od 780 nm do 106 nm. 
Podľa vlnovej dĺžky sa infračervené žiarenie (označuje sa „IR“) člení na : 
− IR - A od 780 nm do 1 400 nm  
− IR - B od 1 400 nm do 3 000 nm,  
− IR - C od 3 000 nm do  106 nm.  
Intenzita IR žiarenia sa udáva vo W.cm2. Toto žiarenie patrí medzi faktory, ktoré sa 
zúčastňujú na tvorbe mikroklímy. 
 
Infrazvuk 

Zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza najmä v tretinooktávových pásmach 
so strednou frekvenciou 1 Hz až 16 Hz, tzn. pod dolnou hraničnou frekvenciou počuteľného 
zvuku. Infrazvuk nie je v bežnej praxi účelovo produkovaný. Jeho zdrojom môžu byť 
záchvevy stien budov pri nárazoch vetra, činnosti strojov a zariadení a pod. Určujúcou 



veličinou, ktorou sa hodnotí pôsobenie infrazvuku na ľudský organizmus, je normalizovaná 
hladina G zvuku (LGeq.8h.p). Ak hodnoty normalizovanej hladiny G zvuku dosiahnu, resp. 
prekročia 116 dB, je to dôvod pre vykonanie technických, organizačných a ďalších opatrení 
na zníženie škodlivého pôsobenia hluku. Maximálna hladina  akustického tlaku infrazvuku v 
tretinooktávových pásmach od 1 Hz do 16 Hz nesmie prekročiť ani pri krátkodobom 
vystavení infrazvuku 137 dB. 
 
Inhalačná otrava 

Otrava vznikajúca vtedy, ak sa chemické látky dostanú do organizmu dýchacími cestami. 
 
Inhalovateľná frakcia prachu 

Časť polietavého prachu, ktorá je vdýchnutá nosom (nasálna cesta) alebo ústami 
(orálna cesta) pracovníka a dostáva sa do horných dýchacích ciest.  
 
Iniciačná teplota horenia 

 
Najnižšia teplota, pri ktorej za určených podmienok môže nastať horenie. 

 
Iniciačná teplota výbušného ovzdušia 

Najnižšia teplota zohriateho povrchu pri ktorej, za špecifických podmienok, nastane 
iniciácia horľavej látky vo forme plynu, pary, hmly, alebo prachu v zmesi so vzduchom. 
 
Iniciačná udalosť 

 
Udalosť, ktorá vedie k havárii, ak nezasiahne obsluha alebo systém pri zabraňovaní 

vzniku havárie alebo zmierňovaní jej následkov . 
 
Iniciačné zdroje 

Zdroje energie schopné spôsobiť (iniciovať) zapálenie potenciálne výbušného 
ovzdušia. Najčastejšie sa vyskytujú iniciačné zdroje v súvislosti s použitím elektrických 
zariadení. Sú to najmä: horúce povrchy, elektrické iskry a iskry vznikajúce trením, alebo 
nárazom. Ďalšie zdroje iniciácie sú napríklad: plameň alebo horúci plyn, blesk, chemické 
reakcie alebo biologické procesy, intenzívna elektromagnetická radiácia, ionizačná radiácia, 
adiabatická kompresia a rázové vlny. 

 
Iniciátor horenia 
  
            Zdroj energie, ktorý iniciuje horenie. 
Insolácia 

 
Expozícia priaznivým aj nepriaznivým účinkom slnečného žiarenia (obsahujúcim aj 

zložky, ktoré ľudské oko nevníma) prenikajúceho cez osvetľovacie otvory do vnútorného 
priestoru budovy. 

 

Inšpekcia práce 

Dozor nad dodržiavaním 
− predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy (vrátane mzdových otázok), zákaz 



nelegálnej práce resp. nelegálneho zamestnávania a požiadavky na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a faktory pracovného prostredia,  

− záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a vyvodzovanie zodpovednosti za ich 
porušenie. Vo vzťahu k štátnym zamestnancom je predmetom inšpekcie práce len dozor 
zameraný na BOZP. Súčasťou inšpekcie práce je poskytovanie bezplatného poradenstva 
zamestnávateľom, resp. podnikateľom a zamestnancom. Prostredníctvom inšpekcie práce 
sa presadzuje komplexná ochrana zamestnancov pri práci. Dozor zameraný iba na 
špecifické oblasti (štátny zdravotný dozor, štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení apod.) inšpekciou práce nie je. (→ Štátny odborný dozor v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Orgány inšpekcie práce,). 

 

Inšpekcia pri posudzovaní zhody 

Činnosť autorizovanej osoby zameraná na  
− posúdenie, či návrh určeného výrobku, výrobok, zariadenie alebo systém kvality sú v 

súlade s technickými požiadavkami 
− preverenie odbornej úrovne zamestnancov, úrovne technického vybavenia, 

technologických a iných procesov a používanej metodiky.  
 
Inštitucionálne rádioaktívne odpady 

Rádioaktívne odpady vznikajúce pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia s 
výnimkou vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení. 

 
Inštruktor vstreľovania 

Odborník, ktorý školí vstreľovačov a sleduje podmienky práce pri vstreľovaní, príp. 
navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu pri výkone tejto činnosti. Musí to byť osoba staršia ako 
24 rokov, minimálne s 3-ročnou praxou vstreľovača a byť držiteľom preukazu inštruktora. 

 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 

Súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do 
ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného 
prostredia. Táto prevencia a kontrola sa vzťahuje na znečisťovanie spôsobované 
priemyselnými činnosťami - energetika, výroba a spracovanie kovov, chemický priemysel, 
nakladanie s odpadmi a na ostatné prevádzky (napr. drevospracujúce podniky, bitúnky, 
mliekárne, prevádzky na chov ošípaných, kafilérie a iné). Nevzťahuje sa na znečisťovanie 
spôsobené vnikaním rádioaktívnych látok, ionizujúceho žiarenia do životného prostredia, 
zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a mobilnými 
zdrojmi znečisťovania.  
 

Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja 

 Stratégia navrhovania a konštruovania stroja tak, aby bezpečnosť bola implicitne 
zahrnutá do konštrukcie a do princípu činnosti stroja. Jej nevyhnutnou súčasťou je uplatnenie 
posudzovania rizika, t.j. posudzovania bezpečnostnej úrovne navrhovaného stroja 
prostredníctvom analýzy rizika pri predpokladanej prevádzke stroja a jeho vyhodnotenia. Ak 
je takto zistené riziko väčšie ako prijateľné, hľadajú sa v návrhu konštrukcie riešenia na jeho 
zníženie. Tento postup sa môže zopakovať i viackrát, dovtedy, kým riziko nedosiahne 
prijateľnú (akceptovateľnú) úroveň.  



 
Integrovaný systém riadenia 

 Jednotný systém riadenia kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného 
prostredia umožňujúci riadiť tieto oblasti vo vzájomnej súčinnosti. Integrovaný systém 
riadenia vytvára priestor, aby sa pri posudzovaní rizík, tvorbe politiky, plánovaní, 
organizačnom zabezpečení, kontrole, aj pri návrhu opatrení bral zreteľ na zlepšenie vo 
všetkých uvedených oblastiach, a zabezpečuje predchádzanie všetkým rizikám, ktoré sa môžu 
v súvislosti s činnosťou organizácie vyskytnúť. Zároveň tým, že sa systémové prvky riadenia 
zavedené pre jednu oblasť uplatňujú aj pre ostatné oblasti včlenené do integrovaného systému 
riadenia (napr. systém výchovy a vzdelávania, systém komunikácie, riadenie dokumentácie, 
audit apod.), znižuje sa administratívna náročnosť procesu riadenia a tiež sa šetria finančné 
zdroje. 
 
Intenzita elektrického poľa 

Vlastnosť elektrického poľa vyjadrujúca mieru jeho účinku. Jednotkou intenzity 
elektrického poľa je kV/m. 
 
Intenzita osvetlenia 

Podiel svetelného toku, ktorý dopadá na element plochy obsahujúcej daný bod a veľkosti 
tohto plošného elementu. 
 
Interferencia  

Záporný vplyv jedného návyku, poznatku alebo zručnosti získanej skôr na druhý 
návyk, poznatok alebo zručnosť získanú neskôr (negatívny transfer); dôležitý aspekt BOZP 
pri nadobúdaní nových pracovných stereotypov, učení sa novým pracovným postupom napr. 
pri preradení na iné pracovisko, inú prácu, pri zmene technológie alebo výrobného zariadenia. 
 
Interpersonálne vzťahy na pracovisku  

 Medziľudské vzťahy medzi jednotlivcami, jednotlivcom a skupinou alebo medzi 
skupinami charakterizované mierou spolupráce, konkurencie apod. Sú jedným z určujúcich 
činiteľov spokojnosti so zamestnaním. Ich negatívne kvality pôsobia ako stresor na 
pracovisku. 
 

Inžinierska psychológia (ergonomika) 

 Jeden z odborov aplikovanej psychológie, skúmajúci procesy a prostriedky 
informačnej a riadiacej interakcie medzi človekom a technickým zariadením alebo systémom. 
Uplatnenie poznatkov sa realizuje prostredníctvom inžiniersko-psychologického 
projektovania pracovných miest, velínov, riadiacich prostriedkov a systémov. 
 
Inžinierske parametre výbuchu 

Parametre, ktoré charakterizujú podmienky a vlastnosti výbuchu, prípadne horenia. Sú to 
napríklad:  

- maximálna experimentálna bezpečná štrbina, 
- maximálna rýchlosť nárastu tlaku (dp/dt), 
- maximálny tlak výbuchu (Pmax), 
- minimálna výbušná koncentrácia, 



- minimálna zápalná energia, 
- minimálny zápalný prúd, 
- teplota vzplanutia - teplotná trieda. 

Iný úraz 

Úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý 
- utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale pri činnosti, 

ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej s ich plnením, 

alebo ktorý 

- utrpela na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa akákoľvek fyzická osoba, iná 
ako jeho zamestnanec.  

 
Ionizujúce žiarenie 

Žiarenie, ktoré je schopné vyvolať pri prechode látkami ionizáciu. Tvorené je nabitými 
časticami napr. elektrónmi, pozitrónmi, protónmi alebo inými ťažkými iónmi alebo časticami 
nenabitými napr. neutrónmi a fotónmi s vlnovou dĺžkou do 100 nm alebo frekvenciou 3.1015 
Hz, ktoré má schopnosť priamo alebo nepriamo utvárať ióny. 
 
Iskrová bezpečnosť 

Jeden z princípov ochrany pred výbuchom. Iskrovo bezpečné elektrické zariadenie 
obsahuje len obvody, ktoré spĺňajú požiadavky na iskrovo bezpečné obvody. Iskrovo 
bezpečné obvody sú obvody, v ktorých sa počas normami predpísaných testov neobjavia 
žiadne iskry, alebo teplotné efekty, ktoré by mohli iniciovať potenciálne výbušné ovzdušie.  

 

Istenie elektrickej inštalácie 

Technické opatrenie, ktoré musí v prípade výskytu nadprúdu zabezpečiť, aby neboli 
prekročené najvyššie dovolené teploty jadier pracovných vodičov (káblov). Istiaci prvok musí 
zabezpečiť odpojenie od zdroja napájania za kratšiu dobu ako teplota jadier prekročí 
najvyššiu dovolenú hodnotu. 

Na istenie v zariadeniach nízkeho napätia sa používajú istiace prvky: poistky, ističe, 
ochranné ističe alebo nadprúdové istiace relé. 

 
Istiace nadprúdové relé 

Elektrický prístroj vykonávajúci funkciu istiaceho prvku vypínajúci prostredníctvom 
stýkača, ktorý tvorí so stýkačom jeden konštrukčný celok. Sú to spravidla bimetalové prvky. 
Pôsobením nadprúdu kontakty bimetalovej spúšte rozpoja obvod cievky elektromagnetického 
stýkača a ten svojimi hlavnými kontaktmi preruší istený obvod.  
 
Istič elektrickej inštalácie 

Elektrický prístroj vykonávajúci funkciu istiaceho prvku reagujúci na zvýšený prúd 
odpojením elektrického zariadenia od zdroja. Konštrukčne sú vyhotovené spravidla dvoma 
samostatnými spúšťami. Spúšť elektromagnetická pôsobí pri skratoch, tepelná spúšť pôsobí 
pri prúdových preťaženiach. V zrovnaní s poistkami ističe nemajú nevratnú zmenu, ale je pri 
nich možná opakovaná funkcia, čím sa dosahuje vyššia prevádzková pohotovosť. 
 
 



Izolácia 
 
Oddeľovanie elektrických zariadení alebo ich častí látkami, tzv. izolantmi na 

zamedzenie vodivého spojenia. Z hľadiska miery bezpečnosti sa izolácia člení na: 
− základnú, 
− prídavnú, 
− dvojitú, 
− zosilnenú. 

 
Izolácia pracovníka v prašnom prostredí 

 
Vytvorenie bariéry medzi pracovným prostredím a pracovníkom, napr. vetraná kabínka. 

 
Izolácia zdroja prachu 

 
Vytvorenie bariéry medzi zdrojom prachu a pracovným prostredím, napr. uzavretie 

zdroja krytom. 
 
Izolačná hladina siete 

 
Elektrická pevnosť daná najnižšou hodnotou nárazového napätia izolátorov použitých 

v sieti. 
 
Izolačný odpor 

 
Činný odpor izolantu alebo elektrickej siete, prip. jej častí, strojov a prístrojov. 
 

Izolačný prúd 

Elektrický prúd pretekajúci izolátorom, ktorý je pod napätím. 
 

Izolačný transformátor 

Transformátor určený na galvanické oddelenie dvoch obvodov. Má dve samostatné 
navzájom izolované vinutia s prevodom 1:1. Používa sa pri ochrane pred nebezpečným 
dotykovým napätím. 

 

Izolanty 

Látky, nazývané tiež dielektriká, resp. nevodiče, ktoré neobsahujú voľné elektróny. 
Používajú sa na zamedzenie vodivého spojenia elektrických zariadení alebo ich častí. 
Izolátor 

Teleso, ktoré elektricky oddeľuje a súčasne mechanicky spája časti s rôznym 
elektrickým potenciálom. 
 
Izometrický prach 

Prach, ktorého častice majú všetky tri rozmery približne rovnaké. 
 

 



J 
 
 

Jadrová bezpečnosť  

 Stav a schopnosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy 
zabrániť nekontrolovanému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku 
rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného 
prostredia a obmedzovať následky nehôd a havárií jadrových zariadení alebo následky 
udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov. 
 
Jadrové zariadenie 

 Súbor stavebných objektov a technologických zariadení : 
1) ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, 
2) na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových 

materiálov s množstvom väčším ako jeden efektívny kg, 
3) na spracovanie, úpravu a alebo skladovanie rádioaktívnych odpadov, 
4) na ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, inštitucionálnych 

rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva. 
 
Jasomer 

 Fotometrický prístroj na meranie jasu. Pri vizuálnom meraní sa zobrazuje meraná 
svietiaca plôška v zornom poli fotometra a jej jas sa vizuálne porovnáva so známym jasom 
porovnávacej plochy. Pri fyzikálnom meraní sa zobrazuje meraná plocha na citlivú vrstvu 
snímača korigovaného na vyžadovanú spektrálnu citlivosť alebo na snímaciu doštičku pevne 
spojenú so snímačom korigovaným na vyžadovanú spektrálnu citlivosť. 
 
Jasová adaptácia zraku 

 Podstatná vlastnosť videnia spočívajúca v prispôsobení zraku na stredný jas obrazu 
tak, že svetelná citlivosť zraku sa už nemení pri pozorovaní najtmavších i najsvetlejších miest 
obrazu. Vyplýva zo skutočnosti, že oko nie je schopné sa prispôsobiť celému rozsahu 
fyzikálnej intenzity svetla. 
 
Jednoduchý rebrík (oporný rebrík) 

 
Rebrík tvorený dvoma postrannicami, spojenými priečnymi šteblíkmi, ktorý sa opiera 

o kolmú stenu voči podložke. Najbezpečnejší uhol opretia je 18˚ vzhľadom k stene. 
 
Jednorazové odškodnenie 

 
Úrazová dávka, na ktorú má nárok manžel, manželka a nezaopatrené dieťa 

poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel. 
Jednorazové odškodnenie je určené na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, 
spôsobenej stratou príjmu poškodeného.  
 
 

 



 

Jednorazové vyrovnanie 

 Úrazová dávka, ktorej účelom je náhrada straty príjmu poškodeného po skončení jeho 
pracovnej neschopnosti v prípade, ak mu nevznikol alebo zanikol nárok na úrazovú rentu, 
nakoľko  
- pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania nepresiahol 40 % 
- poškodený dovŕšil dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.  

Podmienkou nároku na jednorazové vyrovnanie je najmenej 10 %.pokles pracovnej 
schopnosti poškodeného.  
 
Jedovatá chemická látka 

Biologicky aktívna látka, ktorá v malých dávkach po vniknutí do organizmu 
vdychovaním, požitím, vstrebaním pokožkou alebo sliznicou vyvoláva rôzne akútne alebo 
chronické poškodenie zdravia, často končiace smrťou a je uvedená v špeciálnom zozname 
jedov 
 

 
K 
 

 

Karanténne opatrenia 

 Protiepidemické opatrenia zamedzujúce kontakt osoby podozrivej z ochorenia alebo z 
nákazy s inými osobami; karanténne opatrenia sú karanténa, zdravotný dozor a lekársky 
dohľad. 
 
Karcinogénna látka 

 
Látka, ktorá pri vdychovaní, požití alebo vstrebaní pokožkou alebo sliznicou môže 

vyvolať nádorové ochorenie alebo zvýšiť jeho výskyt. 
 
Karcinogénny účinok prachu 

Škodlivý účinok prachu, prejavujúci sa tvorbou zhubných nádorov na koži, 
v dýchacích cestách alebo iných orgánoch. Karcinogénny účinok majú napr. azbest, nikel, 
chrómany. 
 
Karcinogény v pracovnom prostredí 

 
Chemické, biologické a fyzikálne faktory pracovného prostredia, ktoré môžu spôsobiť 

nádorové ochorenia pracovníkov vystavených pri práci ich pôsobeniu. Ich účinok býva 
výrazne oneskorený, od začiatku expozície po prejavy ochorenia môžu uplynúť aj desiatky 
rokov. 
 
 
 



Karta bezpečnostných údajov 
 
Súhrn údajov o vlastnostiach nebezpečnej chemickej látky alebo chemického 

prípravku a údajov potrebných pre ochranu zdravia človeka a životného prostredia – 
informácie o spôsoboch jej bezpečnej manipulácie, skladovania, prepravy a používania, ako aj 
preventívne opatrenia a pokyny pre prvú pomoc. 
 
Katalóg odpadov 
  
           Zoznam odpadov, ktorý je členený podľa zmiešaného systému, ktorý vychádza zo 
zloženia odpadu a jeho pôvodu. Tvorí ho zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, 
zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru a zoznam kritérií na 
posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov. Odpady sa členia na kategórie :  
− nebezpečné odpady - N, 
− ostatné odpady – O. 
 
Katastrofa 

 
Mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej 

kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie 
 
Kategória prác č.1 (z hľadiska zdravotných rizík) 

 
Skupina, do ktorej sa zaraďujú práce, ktoré sa vykonávajú v podmienkach, v ktorých 

podľa súčasnej úrovne poznania nie je pravdepodobný nepriaznivý vplyv faktorov práce a 
pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. 
 
Kategória prác č.2 (z hľadiska zdravotných rizík)  

 
Skupina, do ktorej sa zaraďujú práce, pri ktorých vystavenie zamestnancov 

jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia neprekračuje limitné hodnoty a kritériá 
ustanovené osobitnými predpismi a ukazovatele fyziologickej odpovede a psychickej 
odpovede organizmu 
na záťaž týmito faktormi v bežnej populácii nevykazujú známky nepriaznivého pôsobenia 
týchto 
faktorov. 
 
Kategória prác č.3 (z hľadiska zdravotných rizík) 

 
Skupina, do ktorej sa zaraďujú rizikové práce, pri ktorých :  

a) vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia nie je 
spoľahlivo znížené technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými hodnotami 
a na zabezpečenie ochrany zdravia je potrebné vykonať organizačné a iné špecifické 
ochranné opatrenia vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

b) vystavenie zamestnancov viacerým faktorom práce a pracovného prostredia je znížené 
technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými hodnotami, ale možno 
preukázať ich nepriaznivé spolupôsobenie, 

c) psychická pracovná záťaž u viac ako polovice zamestnancov dosahuje maximálnu 
intenzitu alebo nedosahuje maximálnu intenzitu, ale možno preukázať nepriaznivé 
spolupôsobenie viacerých faktorov práce a pracovného prostredia, 



d) nie sú stanovené limitné hodnoty a kritériá, ale nemožno vylúčiť poškodenie zdravia 
zamestnancov, 

e) je štatisticky významne vyšší výskyt nepriaznivej odozvy organizmu zamestnancov na 
špecifické pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia. 

 
Kategória prác č.4 (z hľadiska zdravotných rizík) 

 
Skupina, do ktorej sa zaraďujú rizikové práce len výnimočne a na časovo vymedzené 

obdobie, pri ktorých vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného 
prostredia nemožno znížiť technickými opatreniami na úroveň stanovenú limitnými 
hodnotami; faktory práce a pracovného prostredia prekračujú limitné hodnoty a na 
zabezpečenie ochrany zdravia je potrebné vykonať organizačné a iné špecifické ochranné 
opatrenia vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov. Do kategórie 4 
sa zaraďujú aj rizikové práce, pri ktorých :  

a) vystavenie zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia 
zodpovedá kritériám na zaradenie do kategórie 3, ale ďalšie nepriaznivé podmienky práce 
a pracovného prostredia zvyšujú riziko ohrozenia zdravia zamestnancov, 

b) je štatisticky významne vyšší výskyt nepriaznivej odozvy organizmu zamestnancov 
na špecifické pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia a zároveň sa zisťujú 
zmeny zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom. 

 
Kategorizácia osobných ochranných prostriedkov 

 
Rozdelenie osobných ochranných prostriedkov do kategórií podľa stupňa ochrany, tzn.  

podľa miery možného nebezpečenstva, pred ktorým má osobný ochranný prostriedok chrániť. 
Definované sú tri kategórie osobných ochranných prostriedkov. V závislosti od kategórie sa 
líšia predpísané skúšobné postupy a kritériá na posudzovanie zhody vlastností ochranného 
prostriedku s požiadavkami technických predpisov a noriem: 
− jednoduché prostriedky osobnej ochrany, ktoré sú určené na ochranu pred malými 

rizikami, a pri ktorých môže výrobca alebo dovozca predpokladať, že používateľ dokáže 
sám posúdiť ich účinnosť (kategória I.) sú vyňaté z povinnosti predložiť ich vzorku na 
preskúšanie a certifikáciu notifikovanej skúšobni, 

− pre osobné ochranné prostriedky kategórie II (ktoré svojim charakterom nevyhovujú 
definícii I. ani III. kategórie) je stanovená povinnosť predložiť vzorku na preskúšanie 
notifikovanej skúšobni bez pokračujúcej kontroly výroby, 

− pre osobné ochranné prostriedky určené na ochranu života a ochranu proti rizikám, ktoré 
môžu vážne a trvalo poškodiť zdravie, a u ktorých môže výrobca alebo dovozca 
predpokladať, že tieto nebezpečia nie je užívateľ schopný včas sám rozpoznať (kategória 
III.) okrem povinnosti preskúmania a certifikácie vzorky naviac platí povinnosť 
každoročnej kontroly výroby notifikovanou skúšobňou. 

 
Kategorizácia prác 

           Zaraďovanie prác podľa miery výskytu faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie 
zamestnancov, a podľa hodnotenia zdravotných rizík. Na základe toho sa práce zaraďujú do 
štyroch kategórií. Kritériá na zaradenie prác do kategórií ustanovuje príslušná právna úprava. 
Katódová ochrana 

Spôsob ochrany kovov (najmä železných), pred koróziou. Patrí do oblasti 
elektrochemickej ochrany (pozri: Elektrochemická ochrana). 
 
 



Klasifikácia bezpečnostných častí stroja 

Klasifikácia bezpečnostných častí riadiacich systémov strojov na kategórie 
bezpečnosti (5) vzhľadom na ich odolnosť voči poruchám (chybám) a následnému chovaniu 
v prípade poruchy, ktoré je určené konštrukčným usporiadaním súčiastok a/alebo ich 
spoľahlivosti. 
 

Klasifikácia biologických faktorov 

Biologické faktory na základe miery na základe miery rizika infekcie u ľudí sa členia 
na: 
1. skupina, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie, 
2. skupina, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo u zamestnancov, ale nie je 

pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná 
profylaxia alebo liečba, 

3. skupina, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, môže 
predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná 
profylaxia alebo liečba, 

4. skupina, ktorá predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, môže predstavovať 
vysoké riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle nie je k dispozícii účinná profylaxia 
alebo liečba. 

 
Klasifikácia priestoru s nebezpečenstvom výbuchu 

Rozdelenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu na zóny podľa veľkosti 
nebezpečenstva, ktorého príčinou je potenciálne výbušné ovzdušie. Výbušné ovzdušie 
tvorené horľavým plynom, alebo parou so vzduchom, sa v jednotlivých zónach :    
  
Zóna 0 Vyskytuje nepretržite, alebo na dlhé obdobia alebo často.   
Zóna 1 Za normálnej prevádzky sa pravdepodobne vyskytne iba príležitostne.   
Zóna 2 Za normálnej prevádzky sa pravdepodobne nevyskytne, a ak sa vyskytne, tak 

len na krátku dobu.  
Pre zmesi horľavých prachov so vzduchom platia obdobne: Zóna 20, 21 a 22. 
 
Klimatizácia 

Riadená výmena vzduchu vo vnútornom priestore budovy, pri ktorej sa odvádza 
z priestoru vnútorný vzduch a privádza sa vzduch z vonkajšieho prostredia, prípadne zmes 
vonkajšieho a obehového vzduchu, pričom klimatizačné zariadenia môžu vykonávať viac 
úprav naraz - upravovať jeho čistotu, teplotu a vlhkosť, vykonávať ohrev, chladenie 
alebo vlhčenie.  
 
Klimatizačná jednotka 

 
Samostatné klimatizačné zariadenie používané na klimatizáciu jednotlivých 

miestností. 
 
Klinický fyzik 
  
            Zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore klinická 
fyzika, odborník na fyziku ionizujúceho žiarenia a techniku používanú na lekárske ožiarenie, 
ktorý sa priamo podieľa na vykonávaní lekárskeho ožiarenia, poskytuje rady pri dozimetrii 



pacientov, podieľa sa na optimalizácii ožiarenia, zabezpečovania kvality vrátane kontroly 
kvality a ďalších činnostiach súvisiacich s radiačnou ochranou v oblasti rádiológie 
a nukleárnej medicíny. 
 
Kolektívna efektívna dávka S 

 
Hodnota, ktorá sa používa na účely kvantifikácie ožiarenia veľkých skupín 

obyvateľstva. Stanovuje sa nasledovne : 
S= Σi Ni . Ei ,  
kde 
Ni je počet členov v podskupine obyvateľstva i, 
Ei je priemerná efektívna dávka v podskupine obyvateľstva i. 

 
Kolektívna ochrana 

 
Stabilný alebo prenosný systém, ktorého cieľom je ochrana osoby (skupiny osôb) pred 

nepriaznivým vplyvom škodlivých účinkov práce a prostredia. Kolektívna ochrana je 
ochranným systémom pasívnej bezpečnosti (pozri: Pasívna bezpečnosť). Uprednostňovanie 
kolektívnych ochranných opatrení pred opatreniami individuálnymi patrí ku všeobecným 
zásadám pracovno-bezpečnostnej prevencie. Aktuálne sú najmä nasledovné spôsoby 
kolektívnej ochrany: 

 
1. Prostriedky spôsobilé odrážať, pohlcovať, resp. kompenzovať energiu: 
2. Zariadenia na sorpciu nebezpečných látok  
3. Nepreniknuteľné ochranné bariéry na ochranu pred kvapalinami, plynmi a parami, ohňom 

a plameňom, mikroskopickými časticami 
4. Izolačné ochrany 
5. Ochrana zabezpečená odolnosťou materiálu proti korózii, žieravinám 
6. Prostriedky na odstránenie škodlivín z pracovného prostredia 
7. Prostriedky na sanáciu pracovného prostredia 
8. Prostriedky na zachytenie uniknutých nebezpečných látok 

 
Kombinované osvetlenie 

 
Osvetlenie pozostávajúce z celkového osvetlenia a z miestneho osvetlenia pracovného 

miesta. Kombinované osvetlenie sa používa v prevádzkach, kde je potrebné osvetlenie väčšie ako 
500 lx. 
 
Kombinované účinky xenobiotík 

 
Sú výsledkom fyzikálnych a chemických interakcií, enzýmovej indukcie, aktivácie 

alebo inhibície alebo iných vzťahov. Dve látky môžu navzájom svoj účinok zosilniť alebo 
naopak rušiť, príp. sa správajú indiferentne a navzájom sa neovplyvňujú. 

 
Kombinovaný hasiaci automobil 

 
       Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 

družstva k zásahom s možnosťou použitia viacerých druhov hasiacich látok. 
 
 



Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
Komisia zriadená zamestnávateľom, ktorá plní poradnú funkciu pri riešení problémov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku. Objektivitu tohoto orgánu zaručuje 
predpismi stanovené zloženie komisie, ktorej členovia musia zastupovať záujmy 
zamestnancov aj zamestnávateľa. Nadpolovičnú väčšinu členov komisie tvoria zástupcovia 
zamestnancov, zo strany zamestnávateľa sú v komisii zastúpení odborníci v danom odbore, 
napr. bezpečnostný technik, zástupca závodnej zdravotnej služby, pracovník personálneho 
útvaru a pod. Komisia sa vyjadruje ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a 
ochranou zdravia pri práci vrátane otázok pracovného prostredia a pracovných podmienok. 
Pravidelne hodnotí vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií technických 
zariadení a úroveň zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia v podniku. Navrhuje opatrenia 
smerované do oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany pri práci. 
Komisia ako poradný orgán nemá rozhodovacie právomoci. 

 
Kompenzačný pohybový režim 
  
             Zaradenie uvoľňovacích cvikov s dôrazom na staticky zaťažované svaly do 
mikropáuz počas pracovnej zmeny hlavne pri činnostiach vykonávaných v dlhodobom stoji. 
 
Komunálny odpad 

 
Odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad 

podobného zloženia a vlastností, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba -
podnikateľ. Za odpad z domácnosti sa považuje aj odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým 
osobám na ich individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, záhrady), alebo na parkovanie  alebo 
uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáž, garážové stojiská, 
parkovacie stojiská). Komunálnym odpadom je aj odpad, ktorý vzniká v obci pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev, pri údržbe verejnej zelene (parky, cintoríny) a ďalšej 
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
 
Komunikácia a informovanosť na pracovisku 
  
             Proces prenosu a výmeny informácií v rámci riadiacich procesov v organizácii, 
pričom sa predpokladá porozumenie obsahu. Obsahom sú informácie nevyhnutné na plnenie 
úloh, povinností, dosahovanie vytýčených cieľov. Vertikálna komunikácia prebieha smerom 
od nadriadeného zamestnanca k podriadeným zamestnancom a naopak, horizontálna 
komunikácia prebieha medzi členmi skupiny. Najčastejšie činitele sťažujúce prenos 
informácií v komunikačnej sieti: oneskorovanie, skresľovanie, nepresnosť a neúplnosť. 
 
Komunikačný priestor 

 
Priestor v ktorom sa uskutočňuje pohybu osôb, dopravných prostriedkov, zvierat, 

doprava telies, kvapalín, plynov, energie a prenos informácií a dát. 
Komunikačné priestory sú vytvárané jednotlivými typmi komunikácií. Komunikácie sa musia 
budovať so zreteľom na charakter výrobno-prevádzkového procesu, potreby a organizáciu 
vnútrozávodnej dopravy, včasnú a dostatočne rýchlu evakuáciu všetkých osôb v prípade 
nebezpečenstva a na pohodlný a bezpečný pohyb medzi strojmi a zariadeniami. 
 
 



Koncentrácia bezprostredne nebezpečná pre život a zdravie  
 
Maximálna expozičná koncentrácia, pri ktorej môže človek uniknúť počas 30 minút 

bez nevratných zdravotných účinkov, táto koncentrácia sa vzťahuje na výber dýchacieho 
prístroja. Immediately dangerous to life and health concentration(IDLH). 
 
Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 
Dokument, v ktorom sú sformulované základné zámery a stratégia podniku na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je písomným vyjadrením podnikovej politiky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň prezentuje záväzky zamestnávateľa a 
zamestnancov v tejto oblasti. Politika obsiahnutá v koncepcii má byť stručná, jednoznačne 
formulovaná na určité obdobie (spravidla na tri roky) a zrozumiteľná. Zodpovednosť za 
vypracovanie koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má vrcholové vedenie 
podniku. Dokument musí byť ľahko prístupný všetkým zamestnancom. 
Koncový vypínač 

Vypínač ovládaný pohybujúcim sa ústrojenstvom (napr. pri transportných 
zariadeniach), ktoré na konci svojej dráhy prešlo krajnú (konečnú) polohu. Do pohybu sa 
uvádza mechanickým ústrojenstvom.  
 
Konflikt 
  
           Psychický stav vyvolaný súčasným stretnutím dvoch alebo viacej nezlúčiteľných až 
protichodných tendencií. Je charakteristický napätím, ktoré sa po jeho vyriešení rozplynie. Pri 
dlhotrvajúcom alebo ťažkom (dotýkajúcom sa osobne významnej oblasti alebo dôležitých 
medziľudských vzťahov) sa spája so strachom a môže viesť k neuróze.  
 
Konfliktná situácia 
  
           Rozporná situácia alebo situácia interpersonálneho sporu, spojená so zážitkom 
rozpornosti a momentálnej neriešiteľnosti situácie. Konfliktné situácie na pracovisku vedú 
k zvýšenému napätiu a stresu, k zlej medziľudskej atmosfére, k zníženiu produktivity 
a výkonnosti, k zvýšenej úrazovosti a nehodovosti. 
 
Konštrukcia (konštrukčné časti) ručného náradia 

Zostava súčiastok, ktorá predstavuje účelný celok na výkon mechanickej práce. Ručné 
náradie má minimálne dve základné časti - pracovnú a úchopovú, v prípade náradia s 
motorickým pohonom ešte aj ovládaciu. 

Pracovná časť náradia, tzn. jeho materiál, tvar, rozmery je podmienená  technológiou, 
pre ktorú je určené. Požiadavky na úchopovú a ovládaciu časť, najmä na jej tvarovanie, 
stanovuje ergonómia. Pri jednoduchých ručných nástrojoch je pracovná časť natrvalo 
(výrobcom) spojená s úchopovou časťou, tzn. s rukoväťou, násadou, rámom a pod. Pri 
mechanickom ručnom náradí, tzn. s motorickým pohonom, je nástroj odoberateľný a 
vymeniteľný  a upína sa do skľučovadla alebo iného upínacieho systému náradia len pre 
výkon konkrétnej činnosti alebo operácie. Dôležité je umiestnenie a tvar ovládačov 
(spúšťačov chodu), aby pri držaní náradia mohol človek pohodlne a bezpečne tieto spúšťače 
chodu ovládať  bez toho, aby musel premiestňovať ruky. 
 



Konštrukčná dokumentácia  technického zariadenia 

Súbor technických (konštrukčných) výkresov a ďalších dokumentov, ktoré obsahujú 
výpočty, schémy elektrických a iných rozvodov, popis vybavenosti meracími, regulačnými 
a zabezpečovacími prvkami, ako aj základné pokyny na prevádzku zariadenia. Z konštrukčnej 
dokumentácie  musí byť jednoznačne zrejmá  funkcia a určenie technického zariadenia, 
princíp jeho činnosti a spôsob používania, ako aj zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
osôb, ale aj ochrany materiálnych hodnôt počas jeho prevádzky.   
POZNÁMKA: Obsah konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení 
stanovuje osobitný právny predpis.  
 
Konštrukčná dokumentácia stroja 

Súbor technických výkresov a dokumentov obsahujúcich výpočty, schémy, záznamy 
prípadných. skúšok, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmá funkcia a určenie stroja, princíp 
jeho činnosti a spôsob používania, ako aj zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
obsluhujúcich osôb. 
 
Kontajner 

 Prepravný a skladovací prostriedok s objemom aspoň 1 m3, sčasti alebo celkom 
uzatvorený, určený na opakované použitie. Podľa konštrukcie sa kontajnery delia na skriňové 
(normálne a veľkorozmerné), nádržkové a mäkké skladacie (vyhotovené z gumy alebo 
plastu). Kontajner je zostrojený na uľahčenie prepravy tovaru jedným alebo viacerými druhmi 
dopravy bez medziprekládky materiálu uloženého v kontajneri. Je prispôsobený na 
mechanizovanú manipuláciu, a vybavený zariadením na stohovanie. Manipulácia 
s kontajnermi sa vykonáva závesným spôsobom (pomocou žeriavu, závesného rámu), 
vidlicovým, valivým alebo iným špeciálnym spôsobom. Ochrana proti pádu kontajneru pri 
jeho premiestňovaní je založená na dodržaní výrobcom predpísaných spôsobov zavesenia 
a zdvíhania kontajnerov, správnom rozmiestnení nákladu v kontajneri (vzhľadom na ťažisko) 
a zaistení nákladu proti posunutiu. Na dopravnom prostriedku musia byť kontajnery fixované.  

ISO kontajner 
Nákladný kontajner, ktorý vyhovuje všetkým platným ISO normám jestvujúcim v čase 

jeho výroby. 
Kontajner zhora otvorený 

 Nákladný kontajner, ktorý je svojim účelom a hlavnými znakmi podobný 
univerzálnemu kontajneru, ale namiesto pevnej strechy má elastickú strechu (plastickú 
prikrývku, lodnú plachtu a pod.) 

Univerzálny kontajner 
 Nákladný kontajner úplne uzavretý a vodotesný, ktorý má pevný strop, pevné bočné 
steny, pevné koncové steny i podlahu. Najmenej jedna koncová stena je vybavená dverami. 
Umožňuje prepravu nákladu v čo najväčšej rozmanitosti. 
 
Kontajnerizácia  

Manipulačný systém, ktorý ako základnú jednotku používa kontajner. Kontajnerizácia 
odstraňuje ručnú manipuláciu a umožňuje používať mechanizačné manipulačné prostriedky. 
Prínosom kontajnerizácie je zjednodušenie nakládky a vykládky materiálu, šetrenie pracovnej 
sily a zlepšenie bezpečnosti a hygieny práce pri manipulácii s bremenami, skrátenie doby 
prepravovania materiálov a ochrana materiálu loženého v kontajneri pred atmosferickými 
a inými nepriaznivými vplyvmi.  
 



Kontakt – funkcia na náradí 

Ochranná funkcia, zabezpečujúca okamžité vypnutie chodu motora v prípade, že hrot 
vrtáka sa dotkne vodivého, uzemneného materiálu (napr. vodovodné a plynové potrubie, 
elektrická inštalácia). 
 
Kontaminácia  

Znečistenie alebo prenesenie materiálu biologického, chemického alebo fyzikálneho 
pôvodu do prostredia alebo na povrch predmetu, osobu alebo na iný živý organizmus.  

 
Kontaminant 

Materiál kvapalného skupenstva alebo tuhého skupenstva, ktorý obsahuje 
mikroorganizmus v aktívnej forme alebo latentnej forme (spóry, vajíčko a podobne) alebo 
obsahuje chemický alebo fyzikálny faktor.  
 
Kontinuálny laser 

Laser, ktorý vysiela žiarenie spojité. 
Kontinuálny únik látky 

 
Únik do prostredia, ktorý sa vyskytuje bez prerušenia, s výnimkou neobvyklého 

zastavenia, napr. pri údržbe alebo zmene procesu 
 
Kontrola náradia (jednoduchých ručných nástrojov) 

Pravidelná činnosť pred použitím náradia, pri ktorej sa vizuálne zisťuje jeho stav 
a funkčnosť. Poškodené náradie sa nesmie používať. 
 
Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Činnosť zahŕňajúca zisťovanie a overovanie kvality, spoľahlivosti a úplnosti osobných 

ochranných pracovných prostriedkov (v predpísaných intervaloch, resp. priebežne) a 
kontrolu ich používania zamestnancami pri práci. 

Zamestnávateľ by mal vykonať kontrolu kvality a úplnosti osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pri preberaní od dodávateľa (vstupná kontrola) a pri vydávaní zo 
skladu. V súlade s požiadavkami predpisov musí zabezpečiť tiež pravidelnú kontrolu 
spoľahlivosti funkčnej ochrany osobných ochranných pracovných prostriedkov III. kategórie 
akreditovanou osobou →  Akreditácia. Počas používania ochranných prostriedkov 
zamestnancami organizácie je zamestnávateľ povinný priebežne kontrolovať skutočnosť, či 
zamestnanec osobný ochranný pracovný prostriedok používa vždy, keď je to potrebné, či ho 
používa a udržiava správnym spôsobom, a či nedošlo k extrémnemu zaťaženiu, predčasnému 
opotrebeniu alebo poškodeniu osobného ochranného pracovného prostriedku. Kontrolovať 
prideľované osobné ochranné pracovné prostriedky musí aj zamestnanec, a to pri preberaní zo 
skladu a predovšetkým vždy pred ich použitím. 
 
Kontrola rizika 

 
Posúdenie bezpečnosti systému, tzn. určenie, či je zistené riziko ešte akceptovateľné, a 

následné prijatie zodpovedajúcich opatrení v prípade, že početnosť negatívneho javu alebo 
rozsah jeho dôsledkov prekročia únosnú mieru. 

 



Kontrola stavu rebríka 
 
Vizuálna prehliadka rebríka, ktorá sa má vykonávať pred každým jeho použitím. 

 
Kontrola/odborná prehliadka elektrického ručného náradia 

 
Činnosť, pri ktorej sa vonkajšou prehliadkou náradia a preskúšaním jeho funkcie 

zisťuje jeho stav. Má sa vykonávať pred každým výdajom (použitím) a po každom vrátení. 
 

Kontrolná skupina obce pre oblasť ochrany pred požiarmi 
             
          Pracovný a pomocný orgán obce pre oblasť ochrany pred požiarmi zriadená na 
vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci. 
 
Kontrolovaná reakcia  

 
Chemická reakcia udržiavaná v rámci takých hraníc teploty a tlaku, aby sa dosiahol 

požadovaný produkt alebo proces. 
 
Kontrolované pásmo (so zdrojmi ionizujúceho žiarenia) 

 
Ucelená a jednoznačne určená časť pracoviska, kde sa pracuje so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia ktorá je spravidla stavebne upravená a oddelená. Vyžadujú sa tu osobitné ochranné 
opatrenia a kontrolovaný vstup. Pri výstupe z kontrolovaného pásma sa kontroluje povrchová 
kontaminácia pracovníkov. 
 
Konzultácia  
  
            Čiastková vzdelávacia forma napr. pri diaľkovom štúdiu – sústredenie účastníkov 
vzdelávania s cieľom vysvetlenia prípadných nejasností vzdelávacieho obsahu nadobudnutého 
samoštúdiom podľa vopred vypracovaného programu; rada odborníka. 
 
Koordinácia bezpečnosti pri práci na stavenisku 

Koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahuje: 
- uplatňovanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri architektonických, 

technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa 
budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri určovaní času trvania 
jednotlivých prác alebo ich etap., 

- plnenie požiadaviek tak aby zamestnávateľ upatňoval všeobecné zásady prevencie a 
dodržiaval plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác 
so zreteľom na zmeny v priebehu prác, 

- spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, 

- opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, 
- zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti. 
 
 
 



Koordinácia projektovej dokumentácie stavieb 
 
Koordinácia obsahuje: 

- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na stavenisku, 

- vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach, 

- zohľadňovanie všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci pri architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe 
ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba 
nadväzovať a pri určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.  

 
Koordinátor bezpečnosti 
  
           Osoba poverená stavebníkom (právnickou alebo fyzickou osobou, z ktorej podnetu sa 
uskutočňuje stavba) koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, kde 
vykonávajú práce zamestnanci viac ako jedného zamestnávateľa, resp. viac samostatne 
zárobkovo činných osôb. Koordinátorom bezpečnosti môže byť osoba, ktorá má požadovanú 
kvalifikáciu v odbore stavebníctva, alebo bezpečnostný technik, ktorý má úplné stredné 
odborné vzdelanie stavebného smeru. Úlohou koordinátora bezpečnosti je dbať na 
uplatňovanie zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach, spolupracovať v tejto oblasti so zamestnávateľmi a samostatne 
zárobkovo činnými osobami a usmerňovať ich. Koordinátor bezpečnosti nie je zodpovedný za 
stav bezpečnosti na stavenisku a ochranu zdravia pri stavebných prácach, zodpovednosť za 
bezpečnosť svojich zamestnancov má aj v tomto prípade zamestnávateľ. 
 
Koordinátor dokumentácie 

 Fyzická osoba poverená stavebníkom (právnickou alebo fyzickou osobou, z ktorej 
podnetu sa uskutočňuje stavba) koordinovať projektovú dokumentáciu a jej zmeny z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohou koordinátora dokumentácie je 
uplatňovať zásady prevencie pri architektonických, technických a organizačných riešeniach, 
na základe ktorých sa budú vykonávať stavebné práce, a tiež pri určovaní času trvania 
jednotlivých prác. Koordinátor dokumentácie musí vypracovať plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, v ktorom ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na danom stavenisku. 
Stavebník je povinný vymenovať jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie 
vtedy, ak na stavenisku bude zabezpečovať práce  viac ako jeden zamestnávateľ alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba. 

 
Korozívnosť odpadu 

Nebezpečná žieravá vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov vyvolať svojimi 
chemickými účinkami ťažké poškodenie v styku so živým tkanivom alebo v prípade úniku 
poškodenie alebo dokonca zničenie iného tovaru alebo dopravných prostriedkov alebo 
spôsobenie aj iného rizika. 
 
Kovoobrábacie stroje 

Výrobné stroje na trieskové obrábanie kovov, tzn. využívajúce technológiu vytvárania 
výrobku požadovaných rozmerov a tvaru odoberaním materiálu rezným nástrojom s ostrým 
britom. Podľa konštrukcie stroja a konkrétnej technológie vykonáva nástroj rezný pohyb 
rotačný alebo priamočiary. Pre pracoviská s kovoobrábacími strojmi s ručnou obsluhou je 



charakteristické  predovšetkým mechanické ohrozenie, tzn. ohrozenie pohybujúcimi sa 
časťami. 

 
Krátkodobý pobyt zamestnancov na pracovisku 

 Pobyt, ktorý nie je dlhodobým pobytom ani občasným pobytom zamestnancov na 
pracovisku. 

 
Kritická bezpečnostná funkcia 

Funkcia určitej súčiastky alebo časti stroja, zlyhanie ktorej spôsobí okamžité zvýšenie 
rizika. 

 
Kritická porucha  

Porucha, ktorá spôsobí vznik ohrozenia – nebezpečnej situácie. 
 
Kritická skupina obyvateľov (vo vzťahu k ožiareniu) 

 Skupina zložená z jednotlivcov, ktorých ožiarenie je dostatočne rovnomerné 
a reprezentatívne pre tých jednotlivcov v populácii, ktorí sú daným zdrojom ožiarenia ožiarení 
najviac. 
 

Krokové/krokovacie ovládacie zariadenie 

Ovládacie zariadenie na stroji, ktoré spúšťa a udržiava v chode/v činnosti stroj alebo 
jeho časti len tak dlho, kým je ovládač aktivovaný. Akonáhle je uvoľnený, musí sa 
automaticky činná časť zastaviť. 
 

Krokové napätie 

Napätie medzi dvomi bodmi zemského povrchu vzdialenými 1 m. Je to časť napätia 
uzemňovača proti zemi, ktorá sa môže preklenúť krokom.  
 
Kultúra bezpečnosti práce 

Významný atribút úrovne bezpečnosti práce, ktorá je výsledkom vnútornej 
vyváženosti stavu a vývoja subsystémov základnej bezpečnosti, bezpečnosti technických 
zariadení a pracovného prostredia. Pokiaľ niektorý z uvedených subsystémov nedosahuje 
primeranú úroveň, je nevyhnutné, aby niektorý z ďalších subsystémov zvýšenou vlastnou 
intenzitou kompenzoval absenciu tejto úrovne. Môže sa tým dosiahnuť primeraná úroveň 
bezpečnosti práce, avšak za cenu nižšej kultúrnosti bezpečnosti práce. Vo väčšine prípadov 
však nižšia kultúra bezpečnosti práce sa tiež prejavuje v jej celkovej nižšej úrovni. 
 
Kvalifikácia  

 Požiadavky a predpoklady aké musia zamestnanci splniť, aby mohli úspešne 
vykonávať určitú prácu, profesiu alebo funkciu. 
 
Kvalifikovaný expert (vo vzťahu k ionizujúcemu žiareniu) 

 Osoba s vedomosťami a výcvikom potrebným na vykonávanie fyzikálnych, 
technických alebo rádiochemických skúšok umožňujúcich stanovenie dávok, na poskytovanie 
poradenstva s cieľom zabezpečiť efektívnu ochranu jednotlivcov pred ionizujúcim žiarením 



a správne používanie ochranných prostriedkov. Jeho spôsobilosť konať ako kvalifikovaný 
expert je uznaná úradom. 
 

Kvalita životného prostredia 

 Stav životného prostredia, ktorý je daný pomerom priaznivých a nepriaznivých 
environmentálnych faktorov. Na základe tohto pomeru sa určuje stupeň kvality. 
 
Kvalitatívne hodnotenie rizika 

Použitie slovného hodnotenia na opis rôzneho stupňa pravdepodobnosti vzniku 
negatívnych javov a ich dôsledkov. Kvalitatívne hodnotenie sa používa na získanie 
všeobecného prehľadu o rizikách vtedy, keď ide o jednoduchú prevádzku alebo keď chýbajú 
údaje na kvantitatívne hodnotenie. 
 
Kvantitatívne hodnotenie rizika 

Numerické vyjadrenie hodnoty pravdepodobnosti vzniku nežiadúceho javu, stanovenie 
predpokladaných negatívnych dôsledkov prípadne aj  vo finančnom vyjadrení, resp. stupňom 
poškodenia a pod. Kvantitatívne hodnotenie rizika sa používa sa pri presnom a dôslednom 
hodnotení rizík, najmä pri konštruovaní strojov a pod. 
 
Kvapalinový laser 

Laser, pri ktorom laserové efekt vzniká v kvapalnom prostredí.  
 
Kyslík 

Plyn bez farby, chuti a vône, trochu ťažší ako vzduch, nehorľavý, ale podporujúci 
horenie. V prostredí obohatenom kyslíkom prebiehajú oxidačné a spaľovacie procesy 
podstatne rýchlejšie ako vo vzduchu. Veľmi prudko reaguje s mastnotou - dochádza k 
samovznieteniu až výbuchu. 
 
Kyslíková spotreba 

 Fyziologické kritérium pre posúdenie stupňa  svalovej záťaže dynamickou prácou. Pri 
dynamickej práci narastá prekrvenie svalu – približne až do 75 % maximálnej kyslíkovej 
spotreby. Maximálna kyslíková spotreba je hodnota dosiahnutá pri určitej úrovni záťaže, ktorá 
sa už nezvyšuje, aj keď záťaž ešte narastá. 
 
Kyslíkové číslo 
             
              Minimálna koncentrácia kyslíka v zmesi kyslíka a dusíka, ktorá je postačujúca na 
udržanie horenia látky za určených podmienok 
 
Kyslíkový dlh 

Vzniká pri zvyšovaní dynamickej záťaže. Znamená rýchlejšiu tvorbu svalových 
laktátov, ako ich je pracujúci sval spolu so srdcom, pečeňou a obličkami schopný 
metabolizovať.  
 

 



L-Ľ 
 

 

Laser 

 Kvantový optický generátor (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) je zariadenie, v ktorom sa indukovaným žiarením generujú monochromatické 
elektromagnetické vlny optického intervalu. Každý laser sa skladá z troch častí: aktívneho 
prostredia, budiaceho zdroja a rezonančného systému. Lasery sú zdrojom 
elektromagnetického žiarenia od ultrafialovej až po infračervenú spektrálnu oblasť (200 - 13 
000 nm) Charakteristickými vlastnosťami žiarenia laserov sú fázová koherencia, 
monochromatickosť, vysoká intenzita a malá rozbiehavosť zväzkov žiarenia. Uplatnenie 
laserov je mnohostranné. Sú súčasťou mnohých laboratórnych prístrojov, meracích a 
vytyčovacích zariadení v stavebníctve a geodézii, v lekárstve, v strojárenstve a majú široké 
uplatnenie v mnohých ďalších odvetviach činnosti. 

 
Laser s pevnou fázou 

Laser, pri ktorom laserová činnosť prebieha v skle alebo v kryštále. 
 
Laserové zariadenia 

Zariadenia, v ktorých je laser zabudovaný ako zdroj žiarenia. 
 
Lekárske vyšetrenie mladistvých 

Vyšetrenie, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť mladistvému zamestnancovi 
pred preradením na inú prácu, pravidelne podľa potreby avšak najmenej raz za rok, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak. Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa určeným 
lekárskym vyšetreniam. Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi sa 
zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami. Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú 
zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.  
 
Lektor  

 Pedagogický pracovník, vyučujúci hlavne v rôznych formách vzdelávania dospelých, 
kurzoch apod. Vo výchove a vzdelávaní BOZP lektor bezpečnosti práce je odborný pracovník 
BOZP, ktorý absolvoval kurz tzv. lektorského minima. Osvedčenie z kurzu pre lektorov je 
jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti 
ochrany práce dodávateľským spôsobom. 
 
Letálna dávka LD 

Smrteľná dávka, množstvo jedu (škodliviny), ktorý spôsobí smrť určitému počtu 
pokusných zvierat za presne určených podmienok. Udáva sa ako hmotnosť účinnej látky na 
jednotku hmotnosti jedinca (mg.kg-1).Čím nižšia je jej hodnota, tým je látka toxickejšia. 
Zvyčajne sa pri chemických látkach udáva LD50- stredná letálna dávka, pri ktorej uhynie 50% 
testovaných organizmov, príp. LD100- absolútna letálna dávka, pri ktorej uhynie 100% 
testovaných organizmov.  
 
 

 



Letálna koncentrácia LC 

Koncentrácia škodliviny, ktorá spôsobí smrť určitému počtu pokusných zvierat za 
presne určených podmienok. Čím nižšia je jej hodnota, tým je látka toxickejšia. Zvyčajne sa 
pri chemických látkach udáva LC50- stredná letálna koncentrácia, pri ktorej uhynie 50% 
testovaných organizmov, príp. LC100- absolútna letálna koncentrácia, pri ktorej uhynie 100% 
testovaných organizmov.Hodnota LC sa udáva ako hmotnosť účinnej látky v štandardnom 
objeme prostredia (miligramy na liter). 
 
Likvidácia následkov havárie 

Súbor opatrení na zmiernenie alebo odstránenie následkov havárie, ktorý má tri fázy: 
ukončenie bezprostredného vplyvu na osoby, živé organizmy, životné prostredie a majetkové 
hodnoty (záchranné práce), ukončenie ďalšieho vplyvu na osoby, živé organizmy, životné 
prostredie a majetkové hodnoty (likvidačné práce) a asanácia pri priemyselnej činnosti ako 
súbor opatrení a činností k revitalizácii životného prostredia, optimálnej obnove základných 
zložiek životného prostredia, spoločenského života a materiálnych hodnôt. 

 
Likvidácia požiaru 
  
            Úplné a celkové zdolanie požiaru s prerušením horenia a skončením rozvoja požiaru, 
pričom prostredie zasiahnuté požiarom neposkytuje opakovanú možnosť iniciácie a vznietenia 
horľavých látok 
 
Limitná hodnota hluku 

Hodnota určujúcej veličiny hluku, ktorá nemôže byť u zamestnanca prekročená, a to 
ani s použitím chráničov sluchu. Pri posudzovaní expozície zamestnanca sa v prípade 
limitných hodnôt  berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu (na rozdiel od akčných 
hodnôt, pri ktorých sa účinky chráničov sluchu do úvahy neberú). 
 
Limitná hodnota pre zaradenie laserov  

Hodnota (P) vystupujúceho žiarenia laserov, ktorá je rozhodujúca pre zaradenie 
laserov do triedy. 
 
Limitné hodnoty elektromagnetického poľa 

Hodnoty stanovené hygienickými ukazovateľmi pre elektromagnetické polia 
rozličného frekvenčného pásma a intenzity. Najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia osôb 
(pracovníkov) elektromagnetickým poľom sú stanovené bez použitia osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. Sú to priemerné zmenové hodnoty stanovené zo zisteného ožiarenia 
pracovníka v jednom pracovnom cykle, spravidla v päťdňovom pracovnom týždni. Pre 
ostatných pracovníkov a obyvateľstvo je určená maximálna priemerná denná hodnota 
ožiarenia vypočítaná zo zisteného ožiarenia jednotlivca v mieste pobytu v jednom 
kalendárnom týždni. 

 
Limitné hodnoty expozície vibráciám 

Hodnoty určujúcich veličín vibrácií, ktoré z dôvodu ochrany zdravia pred 
nepriaznivými účinkami vibrácií nesmú byť u zamestnanca počas pracovnej zmeny 
prekročené. Limitné hodnoty expozície vibráciám stanovujú v závislosti od spôsobu prenosu 
vibrácií na človeka predpisy na ochranu zdravia. 



 
Limitné hodnoty infračerveného žiarenia 

Hodnoty určujúcich veličín infračerveného žiarenia, ktoré z dôvodu ochrany zdravia 
pred nepriaznivými účinkami tohto žiarenia nesmú byť u zamestnanca počas pracovnej zmeny 
prekročené. Najvyššia prípustná hodnota ožiarenosti infračerveným žiarením na pracovnom 
mieste alebo na mieste trvalého pobytu osôb je 200 W/m2. 
 

Limitné hodnoty ultrafialového žiarenia 

Najvyššie prípustné hodnoty ultrafialového žiarenia pre osoby (zamestnancov a 
obyvateľstvo) sú: 

a) v spektrálnej oblasti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožiarenia kratšiu ako 1000 s je 
dávka ožiarenia oka Hp=10 kJ/m2, 

b) v spektrálnej oblasti 315 nm až 400 nm a pre dobu ožiarenia 1000 s a dlhšiu počas 8 
hodín alebo počas pracovnej zmeny je intenzita ožiarenia oka Ep=10W/m2, 

c) v spektrálnej oblasti 180 nm až 400nm je účinná dávka ožiarenia oka alebo 
nechránenej kože monochromatickým zdrojom Heff, max= 30 J/m2, 

d) v spektrálnej oblasti 180 nm až 400 nm pre širokopásmové zdroje ultrafialového 
žiarenia alebo pre zdroje ultrafialového žiarenia vyžarujúce vo viacerých vlnových 
dĺžkach je najvyššia prípustná účinná dávka ožiarenia dopadajúca na oko alebo 
najvyššia prípustná účinná dávka ožiarenia nechránenej kože Heff, max= 30 J/m2. 

 
Limity 

Hraničné hodnoty stanovené rôznymi predpismi, ktoré slúžia na porovnanie so 
zistenými hodnotami. 

 
Limity ožiarenia ionizujúcim žiarením 

 Hodnoty dávok, ktoré predstavujú hornú hranicu miery rizika z ožiarenia, ktorá je 
dostatočne malá a aj pri celoživotnej expozícii je prijateľná pre jednotlivca a spoločnosť a ich 
neprekročenie zabezpečuje vylúčenie výskytu deterministických účinkov ožiarenia. Sú 
ustanovené pre pracovníkov, praktikantov, študentov a obyvateľov. Vzťahujú sa na súčet 
príslušných dávok z vonkajšieho ožiarenia počas daného obdobia a úväzkov dávok z príjmu 
rádionuklidov počas toho istého obdobia, pričom pre osoby staršie ako 18 rokov veku sa 
uvažuje časové obdobie 50 rokov a pre osoby mladšie ako 18 rokov veku časové obdobie do 
dosiahnutia veku 70 rokov. 

 
Limity ožiarenia obyvateľov 

Hodnoty ožiarenia pre obyvateľov zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Sú to :  
a) efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku, 
b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku, 
c) ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť 
ožiarenej plochy kože. 

 
Limity ožiarenia osobitných skupín osôb 

Limity ožiarenia osôb, ktoré dobrovoľne, okrem svojich pracovných povinností 
vyplývajúcich z výkonu povolania alebo z pracovného pomeru, poskytujú starostlivosť 
osobám vystaveným lekárskemu ožiareniu alebo tieto osoby navštevujú alebo žijú v spoločnej 



domácnosti s osobami, ktoré boli po aplikácii rádionuklidov prepustené zo zdravotníckeho 
zariadenia. Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú záchranné a lokalizačné práce pri 
radiačnej havárii, sú kumulovaná efektívna dávka 100 mSv a kumulovaná ekvivalentná dávka 
v koži 500 mSv počas celého výkonu prác na zariadení, na ktorom došlo k radiačnej havárii. 
Limity ožiarenia osôb, ktoré vykonávajú likvidačné práce na obnove havarovaného zariadenia 
a v jeho okolí, sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.  

 
Limity ožiarenia zamestnancov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú : 
a) efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, 

pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv, 
b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku, 
c) ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť 
ožiarenej plochy kože, 

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po 
členky 500 mSv v kalendárnom roku.  
Limit ožiarenia tehotných žien pracujúcich na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia sa stanovuje tak, aby od času, keď tehotná žena oznámi zamestnávateľovi 
tehotenstvo, až do konca tehotenstva súčet efektívnych dávok z vonkajšieho ožiarenia a 
úväzkov efektívnych dávok z vnútorného ožiarenia plodu neprekročil 1 mSv. Limity ožiarenia 
sa vzťahujú na súčet dávok zo všetkých ciest ožiarenia a pri všetkých pracovných činnostiach, 
ktoré zamestnanec so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonáva u jedného alebo súbežne u 
viacerých držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu alebo ktoré vykonáva ako držiteľ 
povolenia sám. 
 
Limity ožiarenia praktikantov a študentov 

Limity ožiarenia praktikantov a študentov sú od kalendárneho roku, v ktorom tieto 
osoby dovŕšia 16. rok veku, do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 18. rok veku: 
a) efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku, 
b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 50 mSv v kalendárnom roku, 
c) ekvivalentná dávka v koži 150 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej 
plochy kože, 

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po 
členky 150 mSv v kalendárnom roku. 

Limity ožiarenia praktikantov a študentov sú do kalendárneho roku, v ktorom tieto osoby 
dovŕšia 16. rok veku, rovnaké ako limity ožiarenia obyvateľov. Limity ožiarenia žiakov a 
študentov sú od  kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tieto 
osoby dovŕšia 18. rok veku, rovnaké ako limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia. 
 
LOAEL 

(Lowest Observed Advers Effect Level). Najnižšia dávka – množstvo účinnej látky 
(úroveň expozície), pri ktorej bol pozorovaný nepriaznivý účinok na štatisticky významnej 
úrovni na morfológiu, funkčnú schopnosť, rast, vývoj alebo dĺžku života sledovaného 
organizmu v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
 
 



Logistika 

 Integrovaný systém riadenia materiálového toku v organizácii vrátane prísunu 
materiálu a surovín od dodávateľa a distribúcie výrobkov k odberateľom. Významnými 
zložkami tohoto systému sú manipulácia s materiálom, doprava a skladovanie. I keď je 
cieľom logistiky efektívne uspokojovanie potrieb zákazníka, ktorým sa podporuje tvorba 
zisku, logistika má význam aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nakoľko 
zabezpečuje optimalizáciu všetkých procesov spojených s pohybom materiálu (od 
zásobovania cez prípravu výroby, výrobu, skladovanie a dopravu), redukuje manipulačné 
operácie na nevyhnutne potrebnú mieru a znižuje rozsah výkonov v doprave.  
 
Lokalizácia požiaru 
 
 Obmedzenie a zastavenie ďalšieho postupu šírenia požiaru na iné miesta. 
 
Lokálne znečistenie ovzdušia 

 
Znečistenie ovzdušia na území s plochou rádovo km2  až desiatky km2 (znečistenie 

ovzdušia miest a priemyselných oblastí). Úroveň koncentrácie je vysoká, prejavujú sa výrazné 
denné a sezónne zmeny. Tieto zmeny sú vyvolané zmenami miestnych emisných a 
meteorologických podmienok. Hlavnými zdrojmi lokálneho znečistenia ovzdušia sú exhaláty 
z miestneho priemyslu, stavebníctva, energetiky, automobilovej dopravy, domáceho 
vykurovania a likvidácie odpadov. Hlavnými zložkami znečistenia sú produkty spaľovania, 
exhaláty z priemyselných technológií a zložky výfukových plynov. Typické škodliviny sú : 
CO2, SO2, NO, NO2, uhľovodíky a tuhé častice.  
 
Lom zvuku (refrakcia) 

Zmena smeru šírenia zvukových vĺn a ich rýchlosti pri vstupe zvuku z jedného 
prostredia do druhého.  
 
Ložné operácie 

Nakládka, vykládka a prekládka materiálu a manipulačných jednotiek. 
 
Ľudský činiteľ 
 
 Súhrn biologických, psychologických a sociálnych vplyvov pôsobiacich v človeku 
a na človeka, prejavujúcich sa v správaní človeka, v jeho interakcii s inými ľuďmi, 
v pracovnom procese, v systéme človek – pracovná úloha – pracovné zariadenie – pracovné 
prostredie. 
 

 

 

 

 

 



M 
 

 

Makroekonomické aspekty ekonomiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Ekonomika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na úrovni národného 
hospodárstva. Z celospoločenského hľadiska má ekonomika bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci dosah na tvorbu a rozdelenie spoločenského produktu. Miera tohto dosahu závisí od 
politiky štátu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a od celkovej úrovne 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v krajine. Makroekonomické aspekty bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci možno rozdeliť do nasledovných oblastí 
− náklady na vytvorenie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podnikoch 

a v oblasti štátnej správy (náklady štátu súvisiace s riadením a kontrolou bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, najmä náklady na zabezpečenie riadiacich činností, dozorných 
činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na tvorbu predpisov, 
zabezpečenie výskumu a vývoja na tomto úseku, náklady na propagáciu a osvetu v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci apod.) 

− náklady vyvolané nežiadúcimi udalosťami (úrazmi, chorobami z povolania, haváriami a 
pod) 

− straty vo výrobe v dôsledku vzniku nežiadúcich udalostí alebo nevyhovujúceho 
pracovného prostredia, ktoré sa nepriaznivo odrážajú na produktivite celej ekonomiky 

− strata prostriedkov vynaložených na získanie kvalifikácie v prípade smrti zamestnanca, 
resp. ak pracovník nemôže ďalej využívať svoju kvalifikáciu z dôvodu choroby 
z povolania alebo zmenenej pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu 

− prínosy vyplývajúce zo zlepšenia stavu a úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a jeho vplyvu na produktivitu, zo zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti vyrábaných 
výrobkov, čo zvyšuje dobré meno krajiny a jej medzinárodnú konkurencieschopnosť. 

 
Malé napätie 

Napätie, ktorého veľkosť neprekročí hodnotu: 
− pri jednosmernom napätí  120 V, 
− pri striedavom napätí (efektívna hodnota)   50 V. 

Za zariadenia malého napätia sa považujú také, pri ktorých napätie medzi krajnými 
vodičmi aj medzi krajným vodičom a zemou neprekročí uvedené hodnoty. 
 
Maloodpadová technológia 

Technológia, ktorá produkuje odpady v minimálnom množstve, vždy však s určitým 
dopadom na životné prostredie.  

 
Manipulácia s bremenami regálovým zakladačom 
 
             Zakladanie kontajnerov, paliet, obalov apod. do regálov a ich odoberanie z regálov 
zakladacím zariadením regálového zakladača. Regálový zakladač sa môže používať iba na 
manipuláciu s bremenami, ktoré zodpovedajú parametrom (hmotnosť, rozmer, druh obalu 
apod.) stanoveným výrobcom zariadenia. Pri manipulácii musí byť bremeno na zakladacom 
zariadení  usporiadané tak, aby nevyčnievalo do priestoru, nemohlo sa voľne pohybovať alebo 
spadnúť. Počas prevádzky regálového zakladača sa v manipulačných uličkách a v iných 
 miestach jeho pohybu nesmú zdržiavať žiadne osoby ani pohybovať iné skladovacie 



zariadenia. 
 
Manipulácia s materiálom  

 
Premiestňovanie, ukladanie a usmerňovanie materiálu a predmetov (surovín, výrobkov 

a pod.) vo výrobe, obehu a skladovaní. Manipulácia s materiálom sa vykonáva ručne alebo 
pomocou mechanizačných prostriedkov a automatizovaných zariadení. Pre ručnú manipuláciu 
s materiálom je charakteristická zvýšená fyzická námaha pri vykonávaní práce a vysoká 
úrazovosť. Nahrádzanie namáhavých prác novými pracovnými postupmi, mechanizácia a  
automatizácia manipulačných prác je základom úrazovej prevencie a zvyšovania bezpečnosti 
práce pri manipulácii s materiálom. 
 
Manipulačná jednotka 

 
Materiál balený, nebalený, zväzkovaný, uložený voľne alebo na prepravnom 

prostriedku, tvoriaci samostatne alebo spolu s prepravným prostriedkom (napr. paletou, 
kontajnerom) celok, s ktorým možno manipulovať ako s jedným kusom. Manipulačné 
jednotky sú spravidla prispôsobené pre mechanizovanú manipuláciu (najmä vidlicovú alebo 
závesnú), prepravu a skladovanie. Manipulačné jednotky s hmotnosťou do 100 kg môžu byť 
určené tiež pre ručnú manipuláciu (napr. ukladacia debna, naložená prepravka), musia však 
zaisťovať bezpečný spôsob uchopenia a manipulácie s nimi. Manipulačné jednotky majú byť 
vytvárané tak, aby pri manipulácii, preprave a skladovaní zachovávali svoj tvar, a aby bolo 
možné z menších manipulačných jednotiek tvoriť väčšie jednotky (napr. z ložených paliet 
stoh paliet). 
 
Manipulačná plocha 

Plocha pracoviska, na ktorej sa manipuluje s  predmetmi alebo materiálom, resp. na 
ktorej sa ukladá, vyprázdňuje alebo napĺňa prepravný obal s materiálom. Dostatočne veľká, 
pevná, rovná, ľahko čistiteľná manipulačná plocha odolná proti mechanickému a chemickému 
poškodeniu je jednou z podmienok zaisťujúcich bezpečnosť práce pri manipulácii s  
a materiálom. 
 
Manipulačné operácie 

 
Jednotlivé úkony uskutočnené jedným zariadením alebo prostriedkom používaným na 

manipuláciu s materiálom, resp. jedným pracovníkom za účelom zmeny polohy materiálu.  
 
Manipulačné pomôcky 

 
Pomôcky, ktoré sprostredkujú uchopenie bremena. Sú to rôzne typy klieštín, svoriek, 

háčkov, prísaviek, magnetických úchytiek, a tiež pomôcky, do ktorých sa bremeno ukladá a 
sú vybavené držadlami (prepravky, koše, klietky apod.). Manipulačné pomôcky napomáhajú 
k bezpečnému uchopeniu manipulovaných bremien a vylučujú prítomnosť rúk pracovníka 
v priestore bezprostredného ohrozenia. Znižujú riziko úrazov vznikajúcich pri dotyku s  
bremenom (riziko porezania, odretia, popálenia), zabraňujú prirazeniu prstov a rúk pri 
ukladaní bremien a pod. 

 
Manipulačné značky 
 
 Symboly vyjadrujúce upozornenia na možné riziko pri manipulácii alebo udávajúce 



správny spôsob manipulácie s manipulačnou jednotkou (nákladom). Majú význam z hľadiska 
zaistenia  bezpečnosti práce, aj z hľadiska ochrany prepravovaného materiálu pred 
poškodením v dôsledku nevhodnej manipulácie (napr. značka zakazujúca stohovanie, 
upozorňujúca na krehkosť materiálu, upozorňujúca na miesto vhodné na zavesenie, ak by na 
inom mieste bolo umiestnenie lán alebo reťazí nebezpečné a pod.) 

 
Manipulačný priestor pri stroji 

 
Priestor, ktorý je nevyhnutný na bezpečnú medzioperačnú manipuláciu s materiálom, 

alebo akúkoľvek inú manipuláciu nevyhnutnú pri práci na stroji.  
 
Manipulačný systém 

 
Zoskupenie dvoch alebo viacerých zariadení a prostriedkov (prepravných, 

dopravných, zdvíhacích, skladovacích a pod.), tvoriacich celok pre určitú oblasť manipulácie 
a prepravy, vrátane organizácie a riadenia ich činnosti. 

 
Maskovanie zvuku 

 
Úplné alebo čiastočné prekrytie jedného zvuku druhým. Tento jav vzniká vtedy, keď 

do sluchového orgánu prichádzajú súčasne dva zvuky, pričom podráždenie spôsobené jedným 
zvukom prevládne do tej miery, že úplne potlačí alebo zoslabí vnímanie druhého zvuku. 
Podmienkou maskovania je, aby zvuk maskujúci, aj zvuk maskovaný, zasahovali rovnaké 
receptory, preto u zvukov frekvenčne vzdialených k maskovaniu nedochádza. V praxi sa 
maskovanie využíva na prekrytie nepríjemného zvuku iným zvukom príjemnejšieho 
charakteru. Nepriaznivé dôsledky maskovania spočívajú v možnom prekrytí dôležitých 
akustických signálov. 
 
Materiál 

 
Súhrnné označenie pre všetky hmotné prostriedky (suroviny, základný a pomocný 

materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod.), ktoré sú predmetom 
manipulácie, prepravy a skladovania. Materiál môže byť v tuhom, kvapalnom alebo plynnom 
stave. Konzistencia a ďalšie vlastnosti materiálov (rozmery, hmotnosť, tvar, krehkosť, 
korozívnosť a pod.) sú určujúcim faktorom pri projektovaní pracovísk na manipuláciu 
s materiálom, pri výbere manipulačných zariadení, aj pri stanovení pracovných postupov. 
 
Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek 
 
 Vybavenie hasičských jednotiek zahŕňajúce požiarnu techniku, vecné prostriedky 
požiarnej ochrany na výkon odborných služieb a špecializovaných činností, hasiace látky, ako 
aj ochranné prostriedky. 
 
Materiálový tok 

 
Organizovaný pohyb materiálu vo výrobnom procese resp. obehu požadovaným 

smerom, v potrebnej intenzite a frekvencii. Materiálový tok vyjadrený jednotkami množstva 
za jednotku času sa nazýva materiálový prúd. Musí byť riešený tak, aby neohrozoval  
pracovníkov na ich pracovnom mieste a pri ich pohybe po komunikáciách. 
 



Maximálna hladina A zvuku 
 
Najvyššia hladina A zvuku nameraná na danom mieste v stanovenom časovom 

intervale. Pri meraní sa používa časová váhová funkcia Fast (F) s časovou konštantou 0,125 s. 
Pri hodnotení je potrebné stanoviť taký časový interval, aby boli zachytené všetky akustické 
situácie súvisiace s účelom merania.  

 
Maximálna celozmenová hmotnosť bremena 

Najvyššia povolená úhrnná hmotnosť bremien manipulovaných zamestnancom 
v priebehu jednej zmeny, ktorá nesmie byť za žiadnych okolností prekročená (→ Smerné 
hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami). V praxi je potrebné pri stanovovaní maximálnej 
celozmenovej hmotnosti bremena u jednotlivých zamestnancov poverených prenášaním 
bremien individuálne zohľadniť aj ich energetický výdaj, srdcovú frekvenciu a celkový 
zdravotný stav.  
 
Maximálna experimentálna bezpečná štrbina 

Parameter výbuchu, ktorý určuje špecifické vlastnosti výbušnej zmesi. Určenie 
maximálnej bezpečnej štrbiny sa uskutočňuje na skúšobnej aparatúre v ktorej je sférický 
objem plynu uzavretý dvomi hemisférami. Objem hemisfér a šírka štrbiny je stanovená 
predpisom, ktorý určuje parametre skúšobného zariadenia. Tento objekt v tvare gule je 
umiestnený do väčšej nádoby a obidva priestory sú naplnené  výbušnou zmesou, pre ktorú 
má byť určená bezpečná štrbina. Štrbina medzi širokými prírubami, pri ktorej práve 
nenastane zapálenie zmesi vo vonkajšej nádobe po zapálení zmesi vo vnútri hemisfér, je 
špecifickou hodnotou pre danú zmes a nazýva sa maximálna experimentálna bezpečná 
štrbina. 
 
Maximálna hmotnosť bremena zdvíhaného a prenášaného ručne 

 
Hmotnosť individuálneho bremena určená predpismi, ktorá nesmie byť pri práci 

s bremenami pri žiadnom z bremien, s ktorými zamestnanec manipuluje, prekročená (→ 
Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami).  
 
Maximálna rýchlosť nárastu tlaku (dp/dt)max 

Maximálna rýchlosť nárastu tlaku za jednotku času počas výbuchu výbušnej zmesi 
s optimálnou koncentráciou, pri špecifických testovacích podmienkach.  Maximálna rýchlosť 
nárastu tlaku spoločne s maximálnym tlakom výbuchu popisujú intenzitu oxidačnej reakcie 
po iniciácii zmesi horľavého plynu, pary alebo prachu so vzduchom, v koncentrácii ktorá 
vytvára potenciálne výbušné ovzdušie.  
 
Maximálna teplota povrchu 

Najvyššia teplota, ktorá sa dosiahne pri prevádzke v najnepriaznivejších 
prevádzkových podmienkach, ale ešte v uznávaných toleranciách, na ktorejkoľvek časti 
zariadenia, ochranného systému, alebo prvku, ktorá by bola schopná spôsobiť iniciáciu 
okolitého výbušného ovzdušia. 

 
Maximálne zrýchlenie vibrácií  

 
Maximálna hodnota priebežného zrýchlenia vibrácií vo zvolenom časovom intervale. 



Pri meraní zrýchlenia sa používa časová váhová funkcia Slow (S) s časovou konštantou 1,0 s. 
 

Maximálny tlak výbuchu (Pmax ) 
 
Maximálny tlak, ktorý sa vyskytne počas výbuchu výbušného ovzdušia 

v štandardizovanom testovacom zariadení pri špecifikovaných testovacích podmienkach. 
Spoločne s maximálnou rýchlosťou nárastu tlaku (dp/dt)max popisujú intenzitu oxidačnej 
reakcie po iniciácii zmesi horľavého plynu, pary alebo prachu so vzduchom, v koncentrácii 
ktorá vytvára potenciálne výbušné ovzdušie.   
 
Medze detonácie 

Dolná, resp. horná medzná hodnota koncentrácie horľavej látky v zmesi plynov, pár, 
hmly a/alebo prachu, pri ktorej sa v nekonečne dlhej hladkej rúrke už nemôže šíriť stabilná 
detonácia ani pri silnej iniciácii. Medze detonácie sa nachádzajú vo vnútri rozsahu 
výbušnosti, to znamená medzi dolnou medzou výbušnosti (DMV) a hornou medzou 
výbušnosti (HMV).  
 
Medze horľavosti 

           Medze horľavosti vyznačujú rozsah koncentrácií, pri ktorých budú zmesi horľavých 
plynov alebo pár so vzduchom horieť, ak bude prítomný iniciačný zdroj (zdroj zapálenia). 
Tento rozsah koncentrácií sa nachádza medzi dolnou a hornou medzou výbušnosti. 
 
Medze výbušnosti 

            Hraničné koncentrácie horľavej zložky, najčastejšie plynu alebo pary vo vzduchu, 
ktorá je potrebná na to, aby mohol plyn alebo para vybuchnúť. Pre každý plyn a paru existujú 
dve medze výbušnosti. Dolná medza výbušnosti (DMV) a horná medza výbušnosti (HMV).  

 
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – International Atomic Energy Agency 

(IAEA)  

 Sídlo: Viedeň, Rakúsko 
 Vyvíja činnosť v odbore vedeckých a technických informácií, najmä o ochrane pred 
žiarením. Je povinná zavádzať a uskutočňovať ochranné opatrenia vrátane vykonávania 
inšpekcií. Pôsobí pod záštitou OSN. V rámci svojej činnosti zabezpečuje prípravu noriem v 
oblasti ochrany pracovníkov pred rádioaktívnym žiarením, bezpečnostné príručky a manuály, 
technickú asistenciu a vysielanie misií v uvedenej oblasti. 
 
Medzinárodná asociácia inšpekcie práce – International Assotiation of Labour 
Inspection  

(IALI) 

 Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
 Zaoberá sa najmä praktickým štúdiom inšpekcie práce v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, včítane metód voľby priorít k prevencii rizík, analýzu okolností a príčin 
pracovných úrazov, metódy spolupráce medzi inšpektormi práce a pracovnými lekármi, 
úlohou inšpektorov práce medzi rôznymi partnermi v podnikoch za účelom zníženia 
nebezpečenstva úrazov a zlepšenia pracovných podmienok. 

 
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia – International Social Security 



Association ISSA) 
  
            Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko  
 Základnými činnosťami sú: organizovanie periodických stretnutí členov za účelom 
výmeny skúseností a informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia, výmena výskumných 
správ, vykonávanie výskumu v otázkach bezpečnosti pri práci, aktivity pri prevencii 
úrazovosti, finančné otázky.  

 
Medzinárodná elektrotechnická komisia – International Electrotechnical Commision  

(IEC) 

 Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
 Zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti elektrických, elektrotechnických 
zariadení a systémov. Na základe návrhov jednotlivých technických komisií spracováva plán 
tvorby noriem, zabezpečuje vydávanie návrhov noriem, proces pripomienkovania v členských 
krajinách  na celom svete, schvaľovanie návrhov po pripomienkovom konaní, po schválení 
ich vydávanie a distribúciu. Zabezpečuje revíziu noriem na základe plánu práce, alebo na 
základe návrhov členov. Normy sú vydávané vo forme odporúčaní.  

 
Medzinárodná ergonomická asociácia – International Ergonomics Assotation (IEA) 

 Zaoberá sa štúdiom ergonómie, stresov a fyzickej námahy pracovníkov a ich vplyvom 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Úzko spolupracuje s Medzinárodnou 
organizáciou pre normalizáciu – ISO v ktorej zabezpečuje činnosť Technického komitétu 
ISO/TC/l59 pre Ergonómiu. Skúma taktiež sociálno-psychologické faktory.  
 
Medzinárodná organizácia práce - MOP - International Labour Organization (ILO) 

 Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko  
 Pokrýva všetky aktuálne oblasti činnosti spoločnosti. Prioritnou oblasťou je taktiež  
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v pôsobnosti ktorej je: výskum a tvorba pravidiel, 
formulovanie požiadaviek a kontrola dodržiavania pravidiel. Do výskumnej činnosti prispieva 
rozsiahlym knižným a informačným fondom, organizovaním svetových konferencií a 
sympózií. Pre svoju činnosť má založené vlastné inštitúcie, v danej oblasti: 
−−−− Institute for Labour Sudies v Ženeve (Inštitút pre štúdium práce), 
−−−− Centre for Advanced Technical a Vocational Training v Turíne (Centrum pre technický 

pokrok a vzdelávanie). 

 
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu – International Organization for 
Standardization (ISO) 
             
            Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
 Pôsobnosť vo všetkých oblastiach normalizačnej činnosti okrem elektrických a 
elektrotechnických zariadení a systémov (túto zabezpečuje Medzinárodná elektrotechnická 
komisia – IEC). Spracováva plány práce tvorby noriem. Vydáva návrhy noriem, riadi proces 
pripomienkovania v členských krajinách na celom svete, schvaľovanie návrhov po 
pripomienkovom  a schvaľovacom  konaní a ich vydávanie. Zabezpečuje revíziu noriem  na 
základe návrhov  členských krajín, respektíve podľa plánu prác. 
 
Medzinárodná telekomunikačná únia – International Teleccomuniccations Union (ITU) 



 Sídlo Brusel, Belgicko 
 V rámci svojej pôsobnosti podáva návrhy na zaradenie do plánu tvorby noriem pre 
telekomunikačný normalizačný inštitút.  

Medzinárodný program chemickej bezpečnosti (International Program for Chemical 
Safety (IPCS)) 
 

Spoločná aktivita UNEP (program OSN pre ochranu životného prostredia), MOP 
(Medzinárodná organizácia práce) a SZO (WHO) (Svetová zdravotnícka organizácia). 
Hlavným cieľom je vykonávať a rozširovať vyhodnocovanie účinkov chemických látok na 
zdravie človeka a kvalitu prostredia, rozvoj metód hodnotenia rizík, podpora výskumu.  

 
Medzinárodný systém upozornenia na riziká v rámci BOZP – International 
Occupational Safety and Health Hazard Alert System (ISHHS) 
 
 Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
 Je súčasťou Medzinárodného programu pre zlepšenie pracovných podmienok a okolia 
– International Programme for the Improvement of Working  Conditions and Environment – 
PIACT. Publikuje pravidelne bezpečnostné informácie v Medzinárodnom stredisku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – International Occupational and Health Information 
Centre – CIS. 
 
Medzioperačná manipulácia pri stroji 

 
Manipulácia s materiálom, polotovarmi a súčiastkami pri ručnej obsluhe stroja, tzn. 

vkladanie a vyberanie materiálu, obrobkov a iných polotovarov alebo výrobkov do 
pracovného priestoru stroja, ich upínanie alebo uvoľnenie medzi jednotlivými pracovnými 
operáciami stroja. 

 
Medzipredmetové osnovy  

  
Témy a obsahy presahujúce učebné osnovy jednotlivých predmetov, zvyčajne nesúce 

výchovný aspekt, napr. výchova k rodine a rodičovstvu, dopravná výchova. Z hľadiska BOZP 
je dôležitá požiadavka na vytvorenie medzipredmetových osnov výchovy k bezpečnému 
správaniu a konaniu a k BOZP a zavedenie uvedenej výchovy do pedagogickej praxe. 
 
Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (International Forum for Chemical Safety 

(IFCS)) 

Založené na Medzinárodnej konferencii chemickej bezpečnosti v Štokholme v roku 1994. 
Neinštitucionálna dohoda reprezentantov vlád pre poradenské aktivity, odporúčania pre vlády, 
medzinárodné organizácie, medzivládne inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sa 
zaoberajú chemickou bezpečnosťou z hľadiska hodnotenia chemického rizika 
a environmentálne zdravého riadenia chemických látok.  
 
Medzná dávka  

Efektívna dávka alebo ekvivalentná dávka určená pre jeden zdroj ionizujúceho 
žiarenia alebo pre jednu činnosť vedúcu k ožiareniu ako horná hranica optimalizácie radiačnej 
ochrany. 



 

Medzný technický stav technického zariadenia   

Stav prevádzkovaného zariadenia, kedy degradácia materiálu niektorej časti dosiahne 
taký stupeň, že dochádza k  spontánnemu výskytu poškodení, ktoré znamenajú ukončenie 
používania zariadenia na účel daný projektom (výrobcom). 
 
Mechanické ohrozenie  

Označenie pre jeden z negatívnych (nebezpečných) faktorov pracovného procesu, 
ktorého výskyt je charakteristický najmä pre materiálnu výrobu. Tento pojem zahŕňa všetky 
situácie, v ktorých existuje potenciálna možnosť kontaktu (stretu/nárazu) človeka s nejakou 
inou hmotnou časťou, pričom aspoň jedna zložka je v pohybe. Väčšinou  ide o  kontakt  
človeka s pohybujúcimi sa časťami, ale môže ísť aj o kontakt pohybujúceho sa človeka so 
stacionárnymi časťami, alebo o kombináciu. Následkom tohto kontaktu je poranenie, ktoré 
môže byť charakteru mierneho poškodenia pokožky, cez vážnejšie zranenie, až po ťažký či 
smrteľný úraz, v závislosti na charakteristikách a parametroch zdroja.  

Mechanické ohrozenie možno identifikovať takmer pri každej činnosti a v 
najrôznejších situáciách. Predovšetkým sa s ním možno stretnúť pri strojoch, ale napríklad aj 
pri práci s náradím - ručným alebo s pohonom, pri manipulácii s materiálom - kde hrozí pád 
bremena či poranenie na ostrých hranách, alebo pri pohybe človeka - kde hrozí náraz na 
prekážku, pád z pokĺznutia, či do nechráneného výkopu alebo z vyvýšeného miesta a pod. 

Podľa spôsobu, akým zdroje ohrozenia na človeka pôsobia a podľa priebehu 
samotného úrazového deja možno rozlišovať nasledujúce základné druhy mechanického 
ohrozenia: 

- ohrozenie stlačením, rozdrvením, 
- ohrozenie nárazom, úderom, 
- ohrozenie odstrihnutím, 
- ohrozenie porezaním, 
- ohrozenie pichnutím, bodnutím, 
- ohrozenie zachytením, 
- ohrozenie navinutím, 
- ohrozenie vtiahnutím, 
- ohrozenie odretím, 
- ohrozenie pádom, 
- a ich kombinácie, resp. vzájomné väzby, napr. ohrozenie vtiahnutím alebo zachytením 

a následným rozdrvením. 
 

Mechanizovaná manipulácia s materiálom 
 

 Vykonávanie manipulačných činností technickými zariadeniami (zdvíhacími, 
skladovacími, dopravnými zariadeniami a dopravnými prostriedkami). Bezpečnosť 
mechanizovanej manipulácie s materiálom závisí najmä od technického stavu 
prevádzkovaných zariadení, technického stavu ciest a komunikácií a od odbornej spôsobilosti 
obsluhy technických zariadení. 
 

 

 

 



Meisterova metóda subjektívneho hodnotenia psychickej záťaže pri práci  

 Dotazníková metóda orientačného hodnotenia psychickej pracovnej záťaže  pri 
rôznych pracovných činnostiach alebo profesiách. Je založená na subjektívnom hodnotení 
vplyvov pracovnej činnosti na psychiku zamestnancov samotnými zamestnancami.  
 
Menovitá nebezpečná vzdialenosť pre oko 
 
 Vzdialenosť, v ktorej sa intenzita ožiarenia lúčom alebo dávka ožiarenia rovná 
najvyššej prípustnej hodnote. 
 
Menovitá nosnosť motorového vozíka 
 
 Výrobcom stanovená maximálna hmotnosť bremena, ktorú je vozík schopný 
prepravovať alebo zdvíhať za normálnych prevádzkových podmienok. Udáva sa 
v kilogramoch (kg). Výrobcom stanovená nosnosť vozíka sa nesmie prekročiť. Menovitá 
nosnosť sa u vlečného vozíka nahrádza maximálnou ťažnou silou na háku, ktorú je vlečný 
vozík schopný vyvinúť. 
 
Menovité napätie náradia 

Napätie, ktoré pre náradie stanovil výrobca a ktoré je vyznačené na naradí.  
 
Menovité otáčky náradia pri chode naprázdno  

Otáčky pri chode naprázdno pri menovitom napätí, alebo pri hornej medzi menovitého 
rozsahu napätia, vyznačené na náradí výrobcom. 

 
Menovitý príkon náradia 

 
Príkon pri menovitom elektrickom napätí vyznačený výrobcom na náradí. 

 
Menovitý prúd 
 
            Prevádzkový prúd, pri ktorom sa predpokladá bezpečná a spoľahlivá prevádzka 
elektrického zariadenia (pri splnení určených technicko-prevádzkových podmienok, napr. 
správny výber vodičov a správne dimenzovanie prierezu).  
 
Meracie a kontrolné náradie  
 
 Náradie, ktorým sa vykonáva meranie dĺžok, vzdialeností, priemerov, uhlov, sklonov, 
úkosov, atď. Patria sem klasické jednoduché meradlá ako je meter, posuvné meradlo, 
uhlomer, uholnica a pod., ďalej rôzne kalibre na kontrolu príslušných mier, ale napr. aj 
laserové merače vzdialenosti a i. 
 

Meranie a hodnotenie expozície elektromagnetickým poľom 

Určenie intenzity elektromagnetického poľa. Pre účely ochrany zdravia pred účinkami 
elektromagnetických polí sa intenzita poľa určuje diferencovane s prihliadnutím na jeho 
frekvenciu a vzdialenosť meraného miesta od zdroja poľa.  
 



Meranie a hodnotenie expozície infračerveným žiarením 

Určenie intenzity infračerveného žiarenia. Pre meranie infračerveného žiarenia nie sú 
komerčne dostupné prístroje a rutinne sa tieto merania nevykonávajú, intenzita infračerveného 
žiarenia sa u veľkoplošných zdrojov obvykle stanovuje podľa ich teploty. 
 

Meranie a hodnotenie expozície ultrafialovým  žiarením 

Určenie intenzity ultrafialového žiarenia vyjadrenej výkonom žiarenia prechádzajúcim 
jednotkovou plochou (W. cm-2). Pretože účinky ultrafialového žiarenia spektrálne závisia od 
vlnovej dĺžky, je potrebné uskutočniť meranie v nízkych spektrálnych oblastiach alebo použiť 
prístroje s elektronickým vákuovým filtrom. Keďže účinok závisí od intenzity a dĺžky 
pôsobenia, vyjadruje sa ako dávka (J.cm2). V kožnom lekárstve sa používa biologicky 
odvodená jednotka tzv. minimálna erytémová dávka (MED). 

 
Meranie ionizujúceho žiarenia 

 
Činnosti, ktorých cieľom je pozorovanie a vyhodnocovanie účinkov ionizujúceho 

žiarenia na hmotu a ktoré umožňujú určiť rozsah, veľkosť či mohutnosť zdroja žiarenia.  
 
Meranie na elektrických zariadeniach  
 
         Zisťovanie významných hodnôt nevyhnutných na posúdenie kvalitatívnych 
ukazovateľov elektrických zariadení pomocou vhodných meracích prístrojov a využitím 
vhodných meracích metód. Meraním sa zisťujú hodnoty, ktoré nie je možné zistiť prehliadkou 
alebo skúšaním. 

 
Metódy analýzy rizika 

Overené postupy identifikácie ohrozenia skombinované s odhadom rizika. Existuje 
viacero metód, ktoré boli vytvorené na určité konkrétne použitie, najmä pri navrhovaní a 
konštruovaní strojov. Používajú sa dva základné typy analýzy rizík. Deduktívne metódy, v 
ktorých sa uvažuje s poslednou nehodou a vyhľadávajú sa udalosti, ktoré ju mohli zapríčiniť. 
Induktívne metódy, v ktorých sa uvažuje s poruchou jednotlivých častí posudzovaného 
objektu a analýza vyhľadáva tie udalosti, ktoré by mohli spôsobiť túto poruchu. Odporúčané 
metódy analýzy rizika sú napr.: 
− Predbežná analýza ohrozenia (PHA) Induktívna metóda, ktorej cieľom je vo všetkých 

fázach životnosti systému prvku poukázať na ohrozenia, nebezpečné situácie a 
nebezpečné udalosti, ktoré môžu spôsobiť nehodu, a kvalitatívne vyhodnotiť závažnosť 
zranenia a poškodenia zdravia Musí sa uplatniť vo všetkých fázach konštruovania, výroby 
a skúšania na odhalenie nových ohrození. Navrhuje bezpečnostné opatrenia. 

− Metóda WI Čo - ak (WHAT-IF) Induktívna metóda na analýzu rizík. V každom kroku 
metódy sa odpovedá na to, ako môžu pôsobiť poruchy častí a technologické chyby na 
vznik ohrozenia pri stroji a aký je vývoj účinkov. Pre jednoduchosť je vhodné používať ju 
počas navrhovania, konštruovania a používania stroja. Pri metóde WI je vhodné využitie 
kontrolných zoznamov. 

− Analýza následkov porúch (FMEA) Induktívna metóda, ktorej cieľom je vyhodnotenie 
frekvencie porúch častí a ich následkov, pričom uvažuje s analyzovaním každej 
jednotlivej súčiastky. Ak sú poruchy systému a pracovného postupu významné, 
vhodnejšie sú iné metódy, nakoľko FMEA je metóda náročná na čas. 

− Simulovanie porúch v riadiacich systémoch Induktívna metóda, v ktorej je ktorej postup 



skúšania založený na dvoch kritériách: technológii a komplexnosti riadiaceho systému. 
Používa sa buď praktické skúšanie určitého obvodu so simulovaním porúch častí  a 
simulovanie riadenia, napr. hardvérom alebo softvérom. 

− Metóda MOSAR Metóda pre systematické analýzy rizík. Znamená celkový prístup v 
desiatich krokoch. Systém, ktorý sa analyzuje touto metódou (stroje, postup, inštalácia a 
pod.) sa považuje za viac podsystémov, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Na 
identifikovanie ohrozenia, nebezpečných situácií a nebezpečných udalostí sa používa 
tabuľka. V príslušných tabuľkách sa sleduje aj primeranosť bezpečnostných opatrení, ich 
vzájomná závislosť. Po vypracovaní scenára možného negatívneho deja sa určí závažnosť 
ohrozenia, ktorá sa spája s príslušnými bezpečnostnými opatreniami, a určí sa úroveň 
vykonaných technických a organizačných opatrení. Na záver sa vykoná analýza 
zostatkových rizík. 

− Metóda FTA Analýza použitím stromu porúch. Deduktívna metóda, ktorá vychádza z 
uvažovanej nežiadúcej udalosti a umožňuje nájsť celý rad kritických ciest, ktoré ústia do 
nežiadúcej udalosti. Po vyhľadaní nebezpečných alebo kritických udalostí sa tieto 
skombinujú s jednotlivými poruchami, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné udalosti, a 
znázornia sa v logickom strome porúch. Po odhadnutí pravdepodobnosti jednotlivých 
porúch a matematickom vyjadrení sa vypočíta pravdepodobnosť vzniku kritickej udalosti. 
Táto metóda je aj užitočným podkladom pre určenie príčin nehôd. 
 

Metódy identifikácie a objektivizácie faktorov pracovného prostredia 

Používajú sa najmä : 
a) chemické metódy na zisťovanie prítomnosti a zloženia plynov, pár a aerosólov s 

toxickým, dráždivým, alergizujúcim, mutagénnym a karcinogénnym  účinkom v 
pracovnom ovzduší a chemických látok alebo ich metabolitov v biologickom materiále; 

b) fyzikálne metódy na hodnotenie hluku a vibrácií, aerosólov, denného a umelého 
osvetlenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy, rôznych druhov ionizujúceho a 
neionizujúceho žiarenia, ionizácie ovzdušia; 

c) metódy na zisťovanie biologických faktorov v pracovnom prostredí vplývajúcich na 
zdravie, t.j. stanovenie baktérií, vírusov, parazitov, húb, toxínov, alergénov a pod.; 

d) metódy genetickej toxikológie na detekciu látok s mutagénnym a karcinogénnym 
účinkom. 

 
Metódy výchovy a vzdelávania  

 
Zámerné a systematické spôsoby, postupy a prostriedky smerujúce k dosiahnutiu 

výchovného a vzdelávacieho cieľa v konkrétnej špecifickej výchovno-vzdelávacej situácii. 
Existujú viaceré druhy metód (verbálne, názorné, praktické atď.), často využívané v 
kombináciách. 
 
Miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu  

Miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky alebo výbušniny a miesta, v ktorých sa 
môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia. 

 
Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
  
            Miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú 
zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. Sú to najmä priestory, v ktorých sa 



- používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné 
horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia 
podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru, 

- vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové 
látky, 

- usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej 
šíriť požiar alebo pri výrobe, príp. manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že 
je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť, 

- vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé 
kvapaliny, horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny, 

- vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky, 
- používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo vodou, alebo vzájomne medzi 

sebou môžu vznietiť alebo môžu uvolniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu 
v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes, 

- používa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok otvorený oheň. 
 
Miestna (fyzická) bezpečnosť podniku (prevencia vonkajšej hrozby) 

Zabránenie vstupu cudzích osôb na územie podniku, cieľom je ochrániť zariadenia 
a procesy pred poškodením, a tým zabrániť ohrozeniu zdravia a života pracovníkov. 
 
Miestne odsávanie 

 
Spôsob vetrania, pri ktorom sa zachytáva a odvádza vzduch obsahujúci škodliviny 

z miesta ich vzniku, skôr než sa stihnú rozšíriť do ovzdušia pracoviska a do dýchacej zóny 
pracovníkov.  
 
Miestne ochranné tienenie pred elektromagnetickým žiarením 

 
Základné opatrenie na ochranu pred elektromagnetickým žiarením vysokej frekvencie. 

Používa sa najmä vtedy, keď sa nie je možné dôsledne aplikovať tienenie zdrojov žiarenia a 
tienenie pracovného miesta. Ochranným miestnym tienením sa chránia jednotlivé časti tela. 
Ako materiál sa na ochranné miestne tienenie používa plech hrúbky aspoň 0,5 mm, alebo 
kovové sito s hrúbkou drôtu 0,1 až 1 mm a veľkosťou ôk 1 až 10 mm. Ochranné miestne 
tienenie musí byť dokonale vodivo spojené s uzemnenou kostrou generátora. 
Miestne osvetlenie 
  
Osvetlenie, ktorým sa doplňuje celkové osvetlenie, aby sa zvýšila intenzita osvetlenia na 
pracovných miestach. Miestne osvetlenie sa bez celkového osvetlenia nesmie používať. 
 
Miestne vetranie 

 
Výmena vzduchu v určitej obmedzenej časti uzavretého priestoru. 

 
Miestne vibrácie 
 
            Vibrácie, ktoré sa prenášajú na určitú časť tela osobitným spôsobom a nemôžu sa 
označiť ako vibrácie prenášané na ruky, ani ako vibrácie prenášané na celé telo. Určujúcou 
veličinou pre miestne vibrácie je normalizované zrýchlenie v tretinooktávových pásmach 
v smere osi, v ktorej dosahuje najvyššiu hodnotu. Frekvenčný rozsah je 1 Hz až 1000 Hz. 
 



Miestne vykurovanie 

Spôsob vykurovania, pri ktorom sa na ohrev využívajú kachle na uhlie, olej, naftu 
alebo elektrické zdroje. 
 
Miestnosti na oddych 

Miestnosti, ktoré sa zriaďujú pre zamestnancov na oddych od nepriaznivých vplyvov 
práce. Zriaďujú sa najmä na pracoviskách s horúcou prevádzkou, rizikom hluku, chemickými 
a biologickými škodlivinami, na pracoviskách bez denného osvetlenia, s núteným výkonom 
práce a tam , kde nie je jedáleň. Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké a musia byť 
vybavené dostatočným počtom kusov nábytku. 
 
Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci 

Zriaďujú sa v prevádzkach, kde je zvýšená frekvencia výskytu nehôd a pracovných 
úrazov. Ich zriaďovanie je závislé od veľkosti pracovných priestorov a druhu vykonávanej 
činnosti. Sú vybavené základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej 
pomoci a sú ľahko dostupné a viditeľne označené. 
 
Miestnosti na údržbu OOPP 

Miestnosti, v ktorých sa pravidelne perú, čistia, dezinfikujú a inak udržiavajú v 
prevádzkyschopnom stave osobné ochranné pracovné prostriedky. 
 

Miestnosti na upratovacie a čistiace potreby 

Samostatné miestnosti na upratovacie potreby, ktoré sa zriaďujú v prevádzkach kde sa 
používajú látky poškodzujúce zdravie (jedy, žieraviny, karcinogény, alergény, otvorené 
žiariče, infekčný materiál), alebo v potravinárstve. 

 
Miestnosti pre tehotné ženy a dojčiace matky 

Miestnosti, v ktorých majú možnosť tehotné ženy a dojčiace matky oddychovať 
poležiačky v primeraných podmienkach. 
 
Miestny bezpečnostný plán 

Dokument určujúci postup pri odstraňovaní havarijných škôd, ktorý zahŕňa informácie 
o používanom vybavení, preventívnych predbežných opatreniach a krokoch prijatých 
v prípade výskytu havárie. 
 
Miestny poriadok skladu 
 

 Vnútropodnikový predpis, ktorý musí byť spracovaný pre každý sklad. Upravuje 
organizáciu bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení pri prevádzke skladu,  
zodpovednosť za prevádzku skladu, za vykonanie prehliadok a skúšok skladovacieho 
zariadenia a prostriedkov a za zabezpečenie údržby a opráv. Obsahuje pravidlá bezpečnej 
prevádzky skladu vzťahujúce sa na bezpečnú manipuláciu s materiálom, tvorbu 
manipulačných jednotiek, prevádzku skladovacích zariadení a prostriedkov (vrátane termínov 
ich prehliadok a skúšok), povinnosti obsluhy skladovacích zariadení a požiadavky na jej 
kvalifikáciu, a tiež špecifikáciu prevádzkových plôch skladu, organizáciu pohybu dopravných 
prostriedkov a osôb v priestoroch skladu a pod. Súčasťou miestneho poriadku skladu je 



schematický pôdorysný plán skladu a priľahlých priestorov. 
 
Miesto havárie 

Lokalizácia havarijnej udalosti v priestoroch organizácie alebo počas transportu, 
vedúcej k úniku nebezpečných látok. 

 
Miesto požiarneho zásahu 
 
 Miesto požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, na ktorom jednotky 
požiarnej ochrany vykonávajú požiarny zásah, záchranné práce alebo poskytujú inú pomoc. 
 
Miesto zrakovej úlohy 
 
 Časť pracoviska, v ktorej sa sústreďuje zraková činnosť zamestnanca. 
 
Mikroekonomické aspekty ekonomiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 
            Ekonomika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podnikovej úrovni. Odráža stav 
a úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podniku a do určitej miery 
závisí od zamerania ekonomickej činnosti podniku a veľkosti podniku. Štruktúra 
mikroekonomických aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa tieto položky: 

− náklady na vytvorenie a udržanie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci vyvolané najmä plnením požiadaviek predpisov platných pre danú oblasť (sú to 
náklady na prevenciu vzniku nežiadúcich udalostí a náklady na zaistenie bezpečnosti 
vyrábanej produkcie) 

− náklady a straty vznikajúce v prípade nedostatočnej úrovne bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré sú vyvolané nežiadúcimi udalosťami (pracovnými úrazmi, 
chorobami z povolania alebo inými poškodeniami zdravia z práce, poruchami 
technických zariadení alebo haváriami) a prácou v sťaženom a zdraviu škodlivom 
pracovnom prostredí, resp. znížením produktivity práce  

− prínosy vyvolané realizáciou opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vrátane prínosov vyplývajúcich zo zvýšenia konkurencieschopnosti podniku. 

 
Mikroklimatické podmienky pracoviska (mikroklíma) 

 
Podmienky zahrňujúce teplotu, vlhkosť, prúdenie vzduchu a sálavé teplo na 

pracovisku.  
 
Mimoriadna radiačná udalosť 
  
            Udalosť, ku ktorej došlo pri činnostiach vedúcich k ožiareniu (ožiarenie alebo hrozba 
z ožiarenia). Mimoriadnou radiačnou udalosťou je : radiačná udalosť, radiačná nehoda, 
radiačná havária. 
 
Mimoriadna udalosť(z hľadiska verejného zdravia) 
  
            Každé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, 
fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi. Okrem mimoriadnych udalostí je možné 
špecifikovať aj mimoriadnu radiačnú udalosť, pri ktorej dochádza k ožiareniu alebo k hrozbe 
ožiarenia. 



 
Minimálna výbušná koncentrácia 

 
Koncentrácia horľavej zložky, najčastejšie horľavého plynu, horľavej pary, alebo 

horľavého prachu, so vzduchom v blízkosti dolnej medze výbušnosti. Ak klesne koncentrácia 
pod túto hodnotu je v zmesi príliš málo horľavej zložky (paliva) na vznik výbuchu.  
 
Minimálna zápalná energia 

 
Inžiniersky parameter výbuchu, ktorý určuje najmenšie množstvo energie postačujúce 

pri iskrovom výboji kondenzátora na iniciáciu najľahšie zapáliteľnej koncentrácie zmesi 
horľavej látky (plynu, pary, alebo prachu) so vzduchom.  
 
  Minimálny zápalný prúd 

 
Inžiniersky parameter výbuchu, ktorý charakterizuje horľavú zmes plynu, pary alebo 

prachu so vzduchom pomocou najmenšieho elektrického prúdu schopného za určitých 
podmienok danú zmes zapáliť. 
 
Mladistvý zamestnanec 

 
Zamestnanec, ktorý je mladší ako 18 rokov, na ktorého sa vzťahuje odlišná úprava 

viacerých ustanovení pracovnoprávnych i ostatných predpisov s ohľadom na jeho 
fyziologické a mentálne odlišnosti. 
 
Mobilné stroje  

 
Stroje, ktoré je možné premiestňovať  na výkon príslušnej pracovnej/technologickej 

činnosti na rôzne miesta a to buď v spojení s iným pohybujúcim sa strojom alebo majú 
samostatný motor, ako zdroj pohybu. 
 

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

 Zariadenie slúžiace na zhodnocovanie alebo na zneškodňovanie odpadov, ktoré je 
prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Tieto 
zariadenia sú konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto, nie sú 
pevne spojené so zemou. 

 
Mobilný pracovný prostriedok 

 
Každý pracovný prostriedok s vlastným pohonom alebo bez neho, ktorý sa pohybuje v 

pracovnom priestore, resp. i mimo neho za účelom vykonania práce. Zamestnávateľ je 
povinný upraviť podmienky prevádzky mobilných pracovných prostriedkov vo 
vnútropodnikovom dopravnom predpise a zabezpečiť jeho dodržiavanie. Musí vykonať 
vhodné opatrenia, aby sa predišlo zraneniu alebo inému poškodeniu zdravia pri prevádzke 
mobilných pracovných prostriedkov, najmä zabezpečiť vyškolenie obsluhy mobilného 
pracovného prostriedku s vlastným pohonom na jeho bezpečné ovládanie, organizovať prácu 
tak, aby do pracovného priestoru mobilného pracovného prostriedku nevchádzali zamestnanci 
a pri prevádzke mobilných prostriedkov so spaľovacím motorom zaistiť výmenu dostatočného 
množstva vzduchu. 



 
Mokré metódy 

 
Modifikácia technologického procesu použitím kvapalín na zníženie prašnosti 

materiálu, napr. vodné sprchy. 
 
Monitoring 

Periodický alebo stály dozor, meranie (resp. analýza) s cieľom určiť úroveň 
dodržiavania stanovených požiadaviek a/alebo úrovne znečistenín v rôznych médiách (človek, 
rastliny, zvieratá).  
 
Monitoring v reálnom čase 

Sledovanie a meranie vývojových trendov  technologickými a komunikačnými 
systémami, ktoré poskytujú časovo relevantné informácie v ľahko zrozumiteľnej forme. 
 

Monitorovací plán ionizujúceho žiarenia 

Plán na získavanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia na pracovisku. 
Obsahuje : 
1) program na rozsah meraní na pracovisku, príp. jeho okolí, 
2) návody na vyhodnocovanie výsledkov meraní, 
3) hodnoty odvodených limitov a referenčných úrovní s uvedením spôsobu ich odvodenia a  

súhrn  opatrení pri ich prekročení, 
4) špecifikáciu používaných typov meracích prístrojov, pomôcok a metód merania, 
5) údaje o frekvencii dozimetrických meraní na pracovisku a v jeho okolí, 
6) systém monitorovania individuálnych dávok pracovníkov, príp. ich vnútornej 

kontaminácie, 
7) systém monitorovania výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia, 
8) meno pracovníka zodpovedného za výkon monitorovania na pracovisku, 
9) systém havarijného osobného monitorovania a jeho prístrojového zabezpečenia. 
 
Monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

Činnosti, ktoré sa vykonávajú v okolí pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia za 
účelom zistenia vplyvu zdrojov ionizujúceho žiarenia na okolie. 
 
Monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho  žiarenia 

Činnosti, ktoré sa vykonávajú na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia za 
účelom zistenia prevádzkových odchýlok od bežnej prevádzky, nedostatočnej funkcie alebo 
zlyhania ochranných bariér.  
 

Monitorovanie pracovného prostredia 

Činnosti zamerané na zber objektívnych informácií o výskyte chemických, 
fyzikálnych, biologických faktorov v pracovnom prostredí a na opakované meranie faktorov 
prostredia, ktorými alebo pomocou ktorých sa kontroluje stav pracovného prostredia. 



 
 
 
Monitorovanie znečisteného ovzdušia 

 
Zber spoľahlivých informácií o znečisťovaní ovzdušia na základe, ktorého možno 

prijať racionálne a efektívne opatrenia v ochrane čistoty ovzdušia. Pre monitorovanie 
ovzdušia bolo stanovené toto poradie dôležitosti škodlivín v medzinárodnom meradle :  
− oxid siričitý a poletujúci prach vo všetkých programoch merania,  
− ozón v impaktnom a globálnom meradle, 
− oxidy dusíka v impaktnom programe,  
− olovo v impaktnom programe a oxid uhličitý v globálnom programe,  
− oxid uhoľnatý v impaktnom programe, v šiestom poradí priorít nie je žiadna škodlivina, 
− azbest v impaktnom programe,  
− reaktívne uhľovodíky v impaktnom programe. 
 
Monitorovanie žiarenia 

Činnosti zamerané na získavanie objektívnych informácií o výskyte ionizujúceho 
žiarenia v pracovnom prostredí a o veľkosti radiačnej záťaže osôb a na opakované meranie 
veličín. Monitorovanie poskytuje ďalej informácie o vplyve manipulácie so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia na životné prostredie a okolité obyvateľstvo. 
 
Monodisperzný aerosól 

Aerosól, ktorý tvoria častice jednej (približne rovnakej) veľkosti (napr. zváračský 
dym). 
 
Monotónna práca 
 
 Práca charakteristická dlhšie trvajúcou jednotvárnosťou opakovaných pracovných 
úkonov, spôsobujúca stav zníženej aktivity, spojenej s ospalosťou, poklesom výkonnosti a jej 
zmenami, zníženou schopnosťou preorientovať sa a vyvolávajúca nepríjemné pocity nudy, 
únavy, námahy a straty záujmu o prácu. Môže nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, sústredenosť 
na prácu, pracovný výkon.  
 

Motivácia 

Ekonomický, psychologický aj sociálny pojem. Ekonomická podstata tohto pojmu 
súvisí s realizáciou ekonomickej zainteresovanosti Podstatou motivácie je presadzovanie 
záujmov jednotlivých ekonomických subjektov (štátu, podnikov, jednotlivcov) pomocou 
prvkov riadenia (nástrojov), ktoré motiváciu vyvolajú. V trhovej ekonomike majú rozhodujúci 
význam hmotné stimuly (mzda, zisk, daň, subvencia, systém bonus - malus a pod.). 
 
Motivácia (pracovná) 

 Súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, smerujú a udržujú správanie človeka určitým 
spôsobom. Zisťovanie motivácie je hľadaním odpovede na otázku, prečo sa človek správa 
určitým spôsobom, čo je príčinou jeho správania. Pracovná motivácia vychádza jednak 
z vnútorného súboru potrieb, záujmov, hodnôt apod., jednak z vonkajších vplyvov, ako sú 
uspokojenie zo samotného priebehu práce, z dosiahnutých výsledkov, zo sociálneho 



postavenia, prestíže profesie, zo sociálnych vzťahov spojených s výkonom práce, z ocenenia 
apod., pričom miera ich naplnenia je úmerná miere spokojnosti so zamestnaním. 
 
Motorová striekačka 
 
 Hasičská technika s pohonnou jednotkou a požiarnym čerpadlom. 
 
Motorové vozíky 
  
            Dopravné prostriedky so spaľovacím motorom alebo elektrické, určené na prepravu 
paliet alebo kusového materiálu na kratšie vzdialenosti (vnútri skladu, medzi skladmi alebo 
medzi jednotlivými prevádzkami). Podľa spôsobu ovládania sa rozdeľujú na vozíky riadené 
kráčajúcim vodičom, vezeným vodičom (stojacim alebo sediacim) a vozíky bez vodiča, podľa 
druhu vozíka sa rozdeľujú na plošinové, nízkozdvižné a vysokozdvižné (uspôsobené 
manipuláciu s bremenami - zdvíhanie, nakladanie, zakladanie, stohovanie), vlečné a ťažné 
vozíky.  Základným predpokladom pre bezpečnú prevádzku motorových vozíkov je ich dobrý 
technický stav a kvalifikovaná obsluha. Prevádzkovateľ motorových vozíkov je povinný určiť 
osobu zodpovednú za technický stav a prevádzku vozíkov, vypracovať dopravno-
prevádzkový predpis upravujúci ich prevádzku, zabezpečiť technické kontroly, údržbu a 
opravy vozíkov a zdravotne a odborne spôsobilú obsluhu.  
            Bezpečnostná zámka motorového vozíka 
 Vypínač na znehybnenie vozíka ovládaný pomocou kľúča alebo iného prostriedku 
(napr. páky), ktorý musí vodič odňať, keď opúšťa vozík a necháva ho bez dozoru. 
Bezpečnostná zámka umožňuje zabezpečiť vozík proti úmyselnému alebo neúmyselnému 
použitiu neoprávnenou osobou. 
 Evidencia motorových vozíkov 
 Záznamy o prevádzke motorových vozíkov, ktoré musí viesť ich užívateľ. Evidenčný 
list motorového vozíka musí obsahovať hlavné technické a evidenčné údaje vozíka a záznamy 
o pravidelných technických prehliadkach a väčších opravách (pri vozíkoch s plynovým 
pohonom je súčasťou záznamov revízna kniha plynového zariadenia).  
            Evidencia vodičov motorových vozíkov 

Evidenčný list vodiča motorového vozíka. Má obsahovať osobné údaje vodiča, číslo 
preukazu, druh obsluhovaného vozíka, oprávnenie k jazde na verejných komunikáciách, 
záznamy o zdravotnom stave vodiča, absolvovaných školeniach, nehodách apod. 

Označenie motorových vozíkov 
Údaje, nápisy, bezpečnostné značenie, ktorými musí byť v súlade s požiadavkami 

predpisov označený každý motorový vozík. Sú to údaje o výrobcovi a parametroch vozíka 
(prevádzkovej hmotnosti nezaťaženého vozíka, nosnosti pri maximálnom zdvihu apod.), ktoré 
majú byť uvedené na identifikačnom štítku trvalo pripevnenom na vozíku na viditeľnom 
mieste. Ak sa vozík prevádzkuje za iných podmienok ako sú normálne prevádzkové 
podmienky musí mať štítok udávajúci určenie špeciálnych podmienok použitia a nosnosť pre 
každú zo špeciálnych podmienok použitia. Výstražným náterom (šrafovaním) musia byť 
označené vonkajšie bočné zvislé plochy ramien vidlíc a plošiny, rám zdvíhacích zariadení a 
opora obkročných vozíkov. Rovnako musia byť označené všetky časti vyčnievajúce z obrysu 
vozíka (prídavné zariadenia, nosný čap apod.). Vysokozdvižné vozíky musia mať na 
obidvoch stranách výstražné nápisy, ktoré zakazujú zdržiavať sa pod bremenom. Pri preprave 
nebezpečných bremien sa musí na vozíku umiestniť nápis „Nebezpečný náklad“.  

Výstražné zariadenia motorových vozíkov 
 Zariadenie slúžiace na výstrahu osôb zdržiavajúcich sa v dosahu motorového vozíka 
pred hroziacim nebezpečenstvom zrážky, pádu bremena a pod.. Motorové vozíky riadené 



vezeným vodičom musia byť vybavené zreteľne počuteľným zvukovým výstražným 
zariadením, a ak to vyžadujú prevádzkové podmienky, aj ďalšími výstražnými zariadeniami 
ako napr. blikajúcimi svetlami. 
 
Motorové vozíky so spaľovacím motorom 
 
            Vozíky s  naftovým, benzínovým alebo plynovým (LPG) motorom. Na zníženie 
škodlivého účinku výfukových plynov vozíkov so spaľovacím motorom sa používa čistič 
výfukových plynov (napr. katalyzátor). Pri ich prevádzke vo vnútorných priestoroch budov je 
potrebné zabezpečiť pravidelné meranie škodlivín v pracovnom ovzduší. V uzatvorených 
priestoroch sa môžu používať len vtedy, ak je zabezpečená potrebná výmena vzduchu, sú 
dodržané ustanovenia hygienických požiadaviek na pracovné prostredie a pri ich prevádzke 
nie sú prekračované najvyššie prípustné koncentrácie v  pracovnom ovzduší.  
 
Mutagénna látka 

Látka, ktorá môže spôsobiť mutácie, tzn. trvalé kvalitatívne a kvantitatívne zmeny 
genetického kódu buniek. Ak postihne pohlavné bunky, môže sa mutácia preniesť na ďalšie 
generácie, pri zasiahnutí somatických buniek rôznych tkanív sa tieto môžu malígne zvrhnúť. 
 
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

Kompenzácia výkonu práce v podmienkach, pri ktorých je ohrozený život alebo 
zdravie zamestnanca. Ak existuje riziko, že pri škodlivom pôsobení profesionálnej infekcie, 
ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia, chemických karcinogénov a chemických 
škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov (napr. prachu, teploty, hluku, vibrácií, zvýšeného tlaku 
vzduchu) môže dôjsť k prekročeniu najvyššie prípustných hodnôt  alebo expozície 
zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia, zamestnávateľ je 
povinný poskytovať mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške stanovenej zákonom (20% 
sumy hodinovej minimálnej mzdy). Výška mzdového zvýhodnenia stanovená predpismi nie je 
pre zamestnávateľa záväzná v prípadoch, keď je mzdové zvýhodnenie poskytované na 
základe dohody pri nižšej intenzite škodlivého vplyvu faktorov práce alebo pracovného 
prostredia, resp. pri pôsobení ďalších škodlivých vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu 
významne sťažujú. Pri výkone práce vo verejnom záujme je kompenzácia riešené formou 
príplatku → Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. 
 Zamestnávateľ nesmie prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 
riešiť iba mzdovou kompenzáciou. Tam, kde je predpoklad prekročenia stanoveného limitu, 
musí zamestnávateľ prijať ďalšie preventívne a ochranné opatrenia, ktorými  zabezpečí 
účinnú ochranu zamestnancov, napr. použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov 
a organizačnými opatreniami (striedanie zamestnancov). 
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Nábojnica 
Časť nábojky chrániaca v nej umiestnenú výmetovú náplň. 

 
Nácvik  

 
 Didaktický postup pre riadené vykonávanie nejakej činnosti učiacim sa subjektom 

s cieľom nadobudnúť alebo upevniť poznatok, vedomosť, zručnosť, návyk. V oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nácvik obsahom zácviku v štruktúre vstupného 
vzdelávania zamestnancov a v školení pri zmene pracovných postupov. 
 
Nadmerná a nadrozmerná preprava 

 
Doprava nákladov, ktoré svojou hmotnosťou alebo rozmermi prekračujú parametre 

bežného vozidla. Doprava takýchto nákladov po cestných komunikáciách sa musí zabezpečiť 
špeciálnymi vozidlami a najmenej dvoma vyškolenými vodičmi. Vykonáva sa podľa postupu 
dopravy, nakládky a vykládky povinne vypracovaného prevádzkovateľom vozidla.  
 
Nadmerné jednostranné telesné zaťaženie 
 
 Preťaženie svalových úponov dlhodobo zvýšeným svalovým napätím a nevhodnou 
pracovnou polohou. Zvýšenie vnútrosvalového napätia nepriaznivo ovplyvňuje prietok krvi 
svalom, pričom môže dôjsť k svalovej ischémii. Vplyvom ďalších metabolických zmien môžu 
vznikať lokálne svalové kontraktúry a ruptúry svalových vlákien. Ischémia 
a mikrotraumatizácia vedie k reaktívnej hyperprodukcii väziva – fibroplastickej degenerácii. 
Tieto zmeny sú dočasne zvratné, ale pri pokračujúcej záťaži sa stávajú trvalými. 
 
Nadprojektová havária v jadrovom zariadení 
 Havária závažnejšia ako projektová havária; pri jadrových zariadeniach s jadrovým 
reaktorom havária s možným poškodením aktívnej zóny. 
 
Nadprúd 

 
Zvýšenie menovitého prúdu nad požadovanú hodnotu, čoho následkom  je obvykle 

vznik nebezpečných stavov, ktoré vyžadujú dostatočne rýchle samočinné odpojenie 
elektrického zariadenia od zdroja napätia pri dosiahnutí určených kritických podmienok. 
Nadprúdy sa členia na: 
− nadprúdy charakteru prúdového preťaženia, 
− nadprúdy charakteru skratového prúdu. 
 
Nadstavba palety 

 
Samostatná konštrukcia (pevná, rozoberateľná, skladacia) s výplňou stien alebo bez 

nej, ktorá spolu s prostou paletou tvorí jeden funkčný celok. Používa sa na úpravu palety na 
ohradovú, stĺpikovú alebo klietkovú. Na každej nadstavbe musí byť vyznačené, či je 
stohovateľná alebo nestohovateľná. 
 



Náhodný ochranný vodič 
 
Vodič vytvorený súvislými vodivými časťami spĺňajúcimi podmienky ochranného 

vodiča a použitý na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. 
Ako náhodný ochranný vodič sa nesmie použiť: 

- zábradlie, plot, zabudovaný rebrík, 
- nosný napínací drôt, 
- akékoľvek odnímateľné zariadenie, 
- koľajnice dopravných zariadení (okrem elektrických trakčných zariadení). 

 
Náhodný uzemňovač 

 
Náhodný uzemňovač je vytvorený vodivým predmetom uloženým trvalo v zemi alebo 

v betónovej zmesi (napr. časti oceľových konštrukcií, výstužná armovacia oceľ) a bol 
vybudovaný na iný účel ako na uzemnenie. 

Kovové rúrky pre rozvod horľavých kvapalín, plynov a vykurovacích systémov sa ako 
ochranné uzemňovače používať nesmú. 

Na vyhotovenie uzemňovacích sústav sa majú prednostne využívať náhodné 
uzemňovače. 
 
Náhrada nákladov spojených s liečením 

 
Úrazová dávka, ktorej účelom je náhrada nákladov, ktoré poškodený na základe 

odporúčania odborného lekára účelne vynaložil na svoje liečenie v súvislosti s poškodením 
zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Poškodený má nárok na náhradu tých 
nákladov, ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia. Ide spravidla o náhradu 
nákladov na dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť, náhradu súvisiacich správnych 
poplatkov a pod.  

 
Náhrada nákladov spojených s pohrebom 

 
Úrazová dávka, na ktorú má nárok ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom 

v prípade smrti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Za 
náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady na pohreb účtované pohrebnou 
službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka a náklady na úpravu hrobu. 
Fyzická osoba, ktorá žila ku dňu smrti s poškodeným v spoločnej domácnosti, a nezaopatrené 
dieťa poškodeného, majú nárok na náhradu časti výdavkov vynaložených na smútočné 
ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov a pod. Účelom úrazovej dávky je nahradiť škodu 
a zmierniť tak finančné zaťaženie členov domácnosti, resp. iných blízkych osôb poškodeného.  

 
Náhrada za bolesť  

 
Úrazová dávka, ktorá sa poskytuje poškodenému ako náhrada ujmy spôsobenej 

poškodením zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, jeho liečením alebo 
odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, vo výške 
zodpovedajúcej počtu bodov, ktorým bolesť ohodnotil lekár v lekárskom posudku. Ak sa po 
skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa 
pôvodne nepredpokladal, má poškodený opätovne nárok na náhradu za bolesť. 
 



Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 
 
Úrazová dávka poskytovaná poškodenému jednorazovo v prípade, keď jeho stav  

v dôsledku poškodenia zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania má 
preukázateľne nepriaznivé následky na schopnosť poškodeného uspokojovať životné 
a spoločenské potreby a obmedzuje jeho možnosti uplatniť sa v živote a spoločnosti. Náhrada 
za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe bodového hodnotenia 
odborného lekára uvedeného v lekárskom posudku. Ak u poškodeného po vyplatení náhrady 
vznikne také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení nepredpokladal, 
zvýši sa pôvodná suma náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na základe nového 
bodového ohodnotenia určeného lekárskym posudkom. 
 
Náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku 
 
 Možnosť mimoriadneho spôsobu úniku z požiarneho úseku alebo otvoreného 
technologického zariadenia, ktorý je namáhavejší ako chôdza alebo sa vykonáva alebo sa 
vykonáva pomocnými prostriedkami na evakuáciu osôb (napr. únikový rebrík, požiarny 
rebrík, tunelová plachta, sklzná tyč, sklzný žľab). 
 
Náhradné opatrenia na pracoviskách bez denného osvetlenia 

 Opatrenia, ktoré znižujú nepriaznivý vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez 
denného osvetlenia na zdravie (resp. biologické funkcie) zamestnancov. Patria k nim: 

• pobyt v priestore bez denného osvetlenia najviac štyri hodiny denne, 
• začiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine, 
• ukončenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine, 
• prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín, 

začínajúca sa najneskôr o 12,00 hodine, 
• najviac tri denné zmeny v týždni končiace po 13.00 hodine,  
• práca každý druhý deň, 
• po dvoch pracovných zmenách dva dni voľna, 
• špeciálne ožarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé okná, svietiace steny apod.), 

pričom musia byť splnené požiadavky na zábranu oslnenia. 
 
Najmenšie celkové osvetlenie pre pracovnú bezpečnosť 

 
Najmenšia dovolená hodnota celkového osvetlenia zisťovaná na porovnávacej rovine vo 

vnútorných pracovných priestoroch. 
 

Náhradné osvetlenie 
 
Osvetlenie, ktoré sa zriaďuje v prevádzkových priestoroch, v ktorých môže pri poruche 

hlavného osvetlenia vzniknúť nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo v ktorých môžu byť 
osoby inak ohrozené. Je to druh poruchového osvetlenia, osvetlenie na nevyhnutné dokončenie 
začatých prác pri poruche hlavného osvetlenia, aby nedošlo k úrazom a k materiálovým škodám. 
 
Najvyššia prípustná hodnota laserového žiarenia 
  
             Hodnota dávky laserového žiarenia, ktorej môžu byť osoby za normálnych okolností 
vystavené bez toho, aby mali následky v dôsledku škodlivých účinkov laserového žiarenia. 



Predstavuje maximálnu hranicu, ktorej môžu byť vystavené oči a koža bez následkov 
poranenia  priamo po ožiarení alebo po dlhšom čase; je v priamej súvislosti s vlnovou dĺžkou 
žiarenia, dĺžkou impulzu, expozičnou dobou a veľkosťou zasiahnutej plochy. 
 
Najvyššia prípustná hodnota vystavenia  

 
Limitná koncentrácia danej látky, o ktorej sa podľa súčasných poznatkov predpokladá, že 

nepoškodzuje zdravie človeka ani pri každodennej, celoživotnej pracovnej expozícií. 
Stanovuje sa v prípade výskytu prachu a chemických škodlivín (plynov, pár, aerosólov 
s prevažne toxickým účinkom). Táto koncentrácia sa stanovuje na osemhodinový pracovný čas a 
40 hodinový pracovný týždeň. Udáva sa v mg látky na 1m3 vzduchu. 
 

Najvyššia prípustná hodnota vystavenia – hraničná 

Najvyššia prípustná hodnota vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci, 
ktorá sa vôbec nesmie prekročiť; udáva sa v mg látky na 1m3 vzduchu. 
 
Najvyššia prípustná hodnota vystavenia – priemerná 

 
Najvyššia prípustná hodnota vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci, 

ktorá sa nesmie prekročiť v celozmenovom priemere; udáva sa v mg látky na 1m3 vzduchu. 
 

Najvyšší prípustný expozičný limit chemickým faktorom 

Najvyššia prípustná hodnota časovo váženého priemeru koncentrácie chemického 
faktora vo vzduchu dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k určenému referenčnému času. 

 

Nakladacie a vykladacie rampy 
 
Vyvýšené plošiny s vjazdom pre vozidlá, určené na nakladanie a vykladanie materiálu 

na dopravné prostriedky. Šírka rámp musí umožňovať bezpečný pohyb osôb a manipuláciu. 
Voľné okraje nakladacích a vykladacích rámp vrátane schodišťa musia mať bezpečnostné 
označenie. Ak rampa slúži aj ako komunikácia pre chodcov, musí mať z voľnej strany 
snímateľné zábradlie. 

 
Nakladače 

 
Dopravné zariadenia určené na nakládku (mechanické uchopenie, prenesenie a 

uloženie) hromadného, kusového alebo iného materiálu. Podľa spôsobu práce sa nakladače 
delia na: nakladače s plynulým cyklom, ktoré odoberajú prepravovaný materiál z hromád 
alebo zo zásobníkov a plynulo ho odovzdávajú na ďalšie miesto uskladnenia (napr. závitkový, 
korčekový, hrablicový dopravník), a nakladače s prerušovaným cyklom, ktorých základnou 
časťou je výložník, a ktorých pracovné ústrojenstvo sa po naložení materiálu, jeho 
premiestnení a vyložení musí vrátiť späť na miesto nakladania, resp. naberania (napr. 
lopatové, žeriavové nakladače). Pri prevádzke nakladačov sa nesmie prekračovať výrobcom 
stanovené maximálne množstvo nakladaného hromadného materiálu (udáva sa v m3/h), resp. 
maximálna hmotnosť jedného kusa (udáva sa v t). 

 



 
 
Nakladanie s odpadmi 

 
Akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie, preprava, 

skladovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania, zber, 
výkup, úpravu, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných surovín 
a energie. 

 
Nakládka a vykládka 

 
Ložné operácie, pri ktorých sa materiál nakladá (ukladá, sype apod.) na dopravný 

prostriedok alebo prepravný prostriedok, alebo sa z nich vykladá. Hmotnosť naloženého 
nákladu nesmie prekročiť nosnosť dopravného prostriedku. Náklad sa musí na dopravnom 
prostriedku rovnomerne rozložiť a uložiť tak, aby sa nemohol zosunúť. Organizácia musí 
presne vymedziť priestory, kde sa nakládka a vykládka vykonáva (plochu, rampu) a zaistiť 
ich bezpečnosť (zabezpečiť osvetlenie, údržbu, bezpečnostné značenie). Z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné zabezpečiť, aby bola nakládka a vykládka 
pokiaľ možno mechanizovaná, resp. aby bol na túto činnosť vždy pridelený dostatočný počet 
spôsobilých náležite poučených osôb. 

 
Nákladné výťahy 

 
Zdvíhacie zariadenia určené na dopravu nákladu (uloženého v klietke, na plošine 

a pod.) zvislým alebo šikmým smerom medzi dvoma alebo viacerými stálymi miestami v 
prevádzkach, skladoch, baniach a pod. Výťahmi sa dopravujú kusové a hromadné  materiály, 
príp. iné náklady, a to v sprievode osôb alebo samostatne (stanovište obsluhy je mimo 
priestoru výťahu). Prepravovaný náklad nesmie presahovať obrysy klietky, resp. plošiny, 
musí byť na plošine výťahu rovnomerne rozložený a zabezpečený proti zmene polohy. 
Nosnosť výťahu sa nesmie prekročiť. 

 
Náklady na vytvorenie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  v 
podniku 

 
Náklady na zabezpečenie minimálnych požiadaviek zákonných ustanovení platných 

pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, resp. na realizáciu ďalších opatrení, 
idúcich nad  rámec predpisov. Zahŕňajú jednorazové náklady na zavedenie jednotlivých 
prvkov zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a náklady na ich udržanie 
(opakujúce sa náklady). Sú to najmä 
− investičné náklady na nové výrobné a nevýrobné zariadenia alebo stavebné úpravy, 

úpravy už existujúcich zariadení apod. 
− náklady na organizačné zabezpečenie realizácie opatrení, na bezpečnostnotechnickú 

službu, závodnú zdravotnú službu, na školenia, nákup osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, bezpečnostné značenie apod.  

− režijné náklady (na spustenie zariadenia do prevádzky, na interné audity apod.) 
− prevádzkové náklady (na prevádzku, kontrolu a údržbu zariadení, poplatky za energie, 

náklady na suroviny a pod)  
− iné povinné náklady (povinné poplatky apod.). 

Náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa podnikom vo veľkej 
miere vrátia v nerušenej práci, zníženej nešpecifickej chorobnosti, lepšej vnútropodnikovej 



klíme, a tým v nižšej fluktuácii i v lepšej prezentácii podniku. 
 

Napätie proti zemi 

Napätie medzi ľubovoľnou časťou elektrickej inštalácie (vodičom, uzemňovačom, 
kostrou apod.) a jednotlivými bodmi pôdy, ktoré sú mimo pásma rozvetvenia prúdu v zemi. 
Prakticky sú tieto body vo vzdialenosti väčšej ako 20 m od sústredeného uzemňovača. 
 
Náradie 

 
Súhrnný názov pre skupinu pracovných prostriedkov, do ktorej možno zaradiť 

jednoduché ručné nástroje, stroje ručne vedené, ako aj rôzne pomôcky účelne upravené, ktoré 
sa používajú  pri rôznych typoch prác a pracovných postupoch, najmä spojených s obrábaním 
a pretváraním materiálu v dielňach, pri montážach, na stavbách, ale napr. aj pri obrábaní 
pôdy, resp. iných surovín, prípadne pri iných pracovných činnostiach. 

Podľa základnej funkcie v technologickom procese možno náradie rozdeliť na : 
- aktívne - jednoduché nástroje a mechanické náradie; 
- pasívne - upínacie náradie; 
- kontrolné a meracie - meracie prístroje a pomôcky. 

Podľa charakteru pracovného procesu  a funkcie náradia v tomto procese sa rozdeľuje 
náradie na ručné a strojové. 
 
Náradie ručné 

 
Pracovný prostriedok, predmet určený na ručné opracovávanie a spracovávanie 

materiálu, pre rôzne remeselné a iné podobné práce s technologickým alebo montážnym 
účelom. Ručné náradie možno rozdeliť na : 

• náradie bez pohonu :  
- jednoduché ručné nástroje (remeselnícke), 
- meradlá, označovacie a upínacie pomôcky; 

• náradie s pohonom nástroja – tzv. ručné mechanické náradie, pričom samotný nástroj, 
ako súčasť náradia, môže byť aj vymeniteľný.  

 
Náradie ručné mechanické (Ručné mechanické náradie) 
 

 Ručné náradie, ktorého nástroj sa pohybuje v dôsledku prenosu pohonu od 
motorického zdroja. Počas práce sa drží v rukách, alebo je zavesené na závesoch. Niekedy sa 
nazýva tiež prenosné mechanické náradie, nakoľko je možné ho ľahko prenášať na miesto 
činnosti. Je dôležitým prostriedkom mechanizácie ručných prác. 
 Podľa zdroja energie môže byť toto náradie elektrické, pneumatické, so spaľovacím 
motorom, príp. iné. Najviac sa používa elektrické ručné náradie. 
 
Náradie skupiny A 

 
Označenie pre elektrické ručné náradie, ak sa používa len občas (do 100 

prevádzkových hodín ročne). 
 
Náradie skupiny B  

 
Označenie pre elektrické ručné náradie, ak sa  používa často  krátkodobo  (od 100 do 



250 hod ročne). 
 
Náradie skupiny C  

 
Označenie pre elektrické ručné náradie, ak sa používa často a dlhšie (viac ako 250 hod 

ročne).  
 

Náradie so spaľovacím motorom  
   
            Náradie, ktorého zdrojom pohybu nástroja je spaľovací motor. Typickým 
predstaviteľom je ručná motorová reťazová píla. Okrem iných ohrození charakteristických pre 
strojové zariadenia  je toto náradie zdrojom emisií vo výfukových plynoch. 
 
Náradie strojové 

 
Náradie používané pri strojovej výrobe, tzn. na výrobných strojoch pri 

technologických operáciách. Možno ho rozdeliť na. : 
- nástroje pre jednotlivé technologické skupiny strojov, 
- upínacie, polohovacie prostriedky a rôzne pomocné prípravky . 

 
Náradie triedy I 

 
Náradie, pri ktorom ochranu pred úrazom elektrickým prúdom zaisťuje základná 

izolácia a súčasne ďalšie bezpečnostné opatrenie spočívajúce v tom, že prístupné vodivé časti 
sú spojené s ochranným vodičom v sieti takým spôsobom, že sa prístupné vodivé časti 
v prípade poškodenia základnej izolácie nemôžu stať živými. 
 
Náradie triedy II  

 
Náradie, pri ktorom ochranu pred úrazom elektrickým prúdom zaisťuje základná 

izolácia a súčasne ďalšie bezpečnostné opatrenie v podobe dvojitej alebo zosilnenej izolácie, 
pričom nemá ochranné uzemnenie alebo zaistenie bezpečnosti podmienkami inštalácie. 
 
Náradie triedy III 

Náradie, pri ktorom je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zaistená napájaním 
bezpečným malým napätím a v ktorom nevznikajú žiadne vyššie napätia ako je bezpečné 
malé napätie. 

 
Nariadenie práce nadčas v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni 

 
Príkaz, ktorý môže dať zamestnávateľ zamestnancovi na práce nadčas v deň 

nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni len na záväznými opatreniami určené 
nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch. Sú to nasledovné práce: 
- nakladacie a vykladacie práce, 
- naliehavé opravárske práce, 
- naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere 

pestovaných plodín a pri spracúvaní potravinárskych surovín. 
 



 
 
Nariadenie práce nadčas v dňoch pracovného pokoja 

 
Príkaz, ktorý môže dať zamestnávateľ zamestnancovi na práce nadčas v dňoch 

pracovného pokoja. Prácu nadčas v dňoch pracovného pokoja mu možno nariadiť len 
výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. 

 
Nariadenie práce nadčas vo sviatok 

 
Príkaz, ktorý môže dať zamestnávateľ zamestnancovi na práce nadčas vo sviatok  Sú 

to práce, ktoré možno zamestnancovi nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca 
v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov 
zamestnávateľa. 

 
Nariadenie práce nadčas z dôvodu naliehavej zvýšenej potreby práce 

 
Príkaz, ktorý môže dať zamestnávateľ zamestnancovi len v prípadoch prechodnej a 

naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého 
odpočinku medzi dvoma zmenami, ktorý sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 
 
Národné informačné stredisko požiarnej ochrany 
 
 Organizačná časť Požiarno-technického a expertízneho ústavu MV SR s pôsobnosťou 
pre Slovenskú republiku, zabezpečujúca, spracúvajúca, poskytujúca a archivujúca informácie 
na úseku požiarnej ochrany. 
 
Národné referenčné centrum 
 
 Odborné, vysoko špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva, krajského 
úradu verejného zdravotníctva, vedeckej inštitúcie, pedagogickej inštitúcie alebo 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonáva špecializované činnosti pre niektoré 
ochorenie alebo pre niektorý determinant zdravia. Zriaďovateľom národných referenčných 
centier je ministerstvo zdravotníctva. Národné referenčné centrum sa zriadi na základe 
žiadosti najdlhšie na dobu šesť rokov a financuje ho jeho prevádzkovateľ z vlastných zdrojov.  
 

Národný systém pre integrované riadenie chemických látok 

Program pre správne riadenie chemických látok, zahŕňajúci výrobu, spracovanie, 
úpravu, prepravu, distribúciu, použitie a zneškodnenie chemických látok v rámci životného 
cyklu, s relevantnými väzbami na prevenciu a kontrolu znečistenia, berúc do úvahy 
ekonomické hľadiská. 

 
Násada ručných nástrojov 

 
Konštrukčná časť náradia, do ktorej, alebo pomocou ktorej je upnutá pracovná aktívna 

časť nástroja (náradia) a ktorú drží osoba pri práci v ruke. Je to rukoväť, rúčka, porisko, 
žrďka, držadlo menších nástrojov,  ako je kladivo, pilník, sekera, motyka, hrable, atď.  Časti, 
ktoré sú určené na priame uchopenie rukou, musia byť hladko opracované a vhodne 
tvarované→ úchopová časť. 



 
Násada strojových nástrojov  

Časť nástroja, ktorá slúži na upnutie, má tvar čapu, alebo stopky, podľa toho je aj 
názov nástroja, napr. stopková/čapová fréza. 
 
Násilie na pracovisku 
 
 Nepriateľské, agresívne, útočné správanie jednotlivca alebo skupiny zamerané na 
ublíženie druhej osobe alebo skupine osôb. Zahrňuje širokú škálu prejavov, počnúc 
verbálnymi prejavmi, ako je napríklad posmech, zhadzovanie, psychické zraňovanie, prejavy 
nenávisti, až po fyzické napadnutie. Mobbing – forma psychického násilia  vytvárajúceho pre 
zamestnanca (zamestnancov) nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo 
urážlivé prostredie s  úmyslom  alebo  účinkom ublížiť mu (im) a porušiť ľudskú dôstojnosť. 
Bossing – psychické alebo fyzické násilie zo strany nadriadeného voči podriadenému 
zamestnancovi alebo skupine zamestnancov, nútenie ich k ponižujúcim úkonom, 
obmedzovanie ich slobody, spôsobovanie im príkoria a pod. Harassment – sexuálne 
obťažovanie. 
 

Nastaviteľný ochranný kryt 
 
Pevný alebo pohyblivý ochranný kryt, ktorý je nastaviteľný ako celok, alebo ktorý má 

nastaviteľnú časť (časti). Nastavenie musí zostať počas príslušnej pracovnej operácie 
fixované. 
 
Nastreľovací klinec 

 
Klinec, ktorý je určený na nastreľovanie (vstreľovanie) do materiálu pomocou 

expanzného prístroja. 
 
Nastreľovacie expanzné prístroje (expanzné prístroje na vstreľovanie) 

 
Prístroje, v ktorých sa využíva tlaková energia plynov, vzniknutých odpálením 

nábojky na vykonanie pracovnej operácie, ako je osadenie kotvových klincov alebo svorníkov 
nastreľovaním, pristreľovaním, prípadne na prerážanie, tvarovanie a spájanie materiálov. 
 
Nástroje  

 
Skupina náradia, ktorým sa pôsobí bezprostredne priamo na materiál – ručnou silou 

alebo s motorickým pohonom - s cieľom určitej jeho zmeny (rozmerov, tvaru, veľkosti, 
konzistencie, atď.) Označuje sa tiež ako náradie aktívne, keďže sa ním aktívne pôsobí na 
materiál s cieľom dosiahnutia zmeny. 

Nástroje možno rozdeliť podľa konštrukcie a najmä zdroja sily(energie), ktorou sa pôsobí 
na materiál na: 
− ručné jednoduché,  
− strojové. 
 
Nástroje ručné  
 
  Jednoduché ručné náradie, ktoré človek drží priamo v rukách (v ruke) s cieľom aktívne 



pôsobiť na opracovávaný materiál a kde silové pôsobenie vyvíja len ruka človeka. Sú to rôzne 
predmety(nástroje) používané na ručné obrábanie a pretváranie materiálu, (najmä dreva a 
kovov), ďalej pri montáži a demontáži, spájaní a rozdeľovaní konštrukčných súčiastok a 
dielcov, pri rôznych iných prácach v zámočníckej, kováčskej, drevárskej, alebo inej 
remeselníckej dielni, (napr. v obuvníckej), ale aj v iných odvetviach, ako je stavebníctvo, 
záhradníctvo, atď. 
  Najčastejšie používanými ručnými nástrojmi sú kladivo, kliešte, skrutkovač, sekáč, 
rôzne kľúče na skrutky a matice, ručná pilka, pilník, hoblík, atď, alebo murárske, či 
záhradnícke náradie. 
 
Nástroje strojové 

   
    Náradie, ktorého funkciou je aktívne pôsobiť  bezprostredne priamo na opracovávaný, resp. 
spracovávaný materiál, pričom jeho silové pôsobenie je odvodené od motorického pohonu. Sú 
to nástroje pre jednotlivé technologické skupiny strojov, ako sú kovoobrábacie, 
drevoobrábacie, tvárniace a podobné stroje, tj. napr. sústružnícke nože, frézy, brúsne kotúče, 
lisovacie nástroje, zápustky, atď., ale možno sem zaradiť aj nástroje pre mechanické ručné 
náradie (vrtáky, brúsne kotúče, atď.). 
 

Nástupná plocha hasičskej jednotky 

 Plocha z vonkajšej strany stavby určená na nástup hasičských jednotiek a na 
umiestnenie hasičskej techniky na vykonanie zásahu. 
 
Nástupná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek 
 
 Príprava určená pre novoprijatých príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek 
ochrany pred požiarmi. 
 
Nášľapné mostíky a plošiny(rohože) 

Druh ochranného zariadenia, ktorého ochranná funkcia spočíva v tom, že ak sa 
pracovník ocitne na vymedzenom mieste (kde je umiestnené nášľapné zariadenie), pôsobenie  
jeho tiaže dáva impulz do ovládacieho (riadiaceho) obvodu stroja  a dôjde k zastaveniu alebo 
k spusteniu  chodu nebezpečných častí stroja – podľa stanovenej funkcie.  

 
Návod na používanie náradia 

 
Súbor pokynov od výrobcu na správne a bezpečné používanie náradia, v zmysle jeho 

určenia. Musí obsahovať popis funkcie, informácie týkajúce sa ovládania náradia, upínania 
nástrojov, údržby a bezpečnostné pokyny na zaistenie výkonu bezpečnej práce s náradím. 
Dokument musí byť súčasťou expedovaného náradia. 
 

Návod na používanie (prevádzku) strojového zariadenia 

Nevyhnutná súčasť sprievodnej technickej dokumentácie, účelom ktorej je oboznámiť 
používateľa s činnosťou strojového zariadenia, jeho bezpečnou obsluhou, údržbou a všetkými 
nevyhnutnými požiadavkami na bezpečnú prevádzku. Jeho súčasťou musia byť všetky 
potrebné bezpečnostné pokyny, aj odporúčania na prípadné použitie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 



 
Navrhovanie strojového zariadenia  

 
Súbor činností, obsahom ktorých je vývoj strojového zariadenia so zohľadnením 

všetkých etáp jeho technického života, ako aj spracovanie dokumentov obsahujúcich pokyny, 
inštrukcie pre všetky tieto etapy. 

 
NC systémy výrobných strojov (systémy číslicového riadenia)  

Spôsob samočinného riadenia výrobného procesu pomocou jednoúčelového počítača. 
 
Nebezpečenstvá vytvárané osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku :  
− nevhodnej  konštrukcie alebo materiálu a nekvalitného spracovania osobného ochranného 

prostriedku, 
− nesprávneho výberu vzhľadom na požadovanú ochrannú funkciu a ďalšie úžitkové 

vlastnosti osobného ochranného pracovného prostriedku, 
− nesprávneho spôsobu používania, používania poškodeného alebo znečisteného  osobného 

 ochranného pracovného prostriedku a pod. 
Nedostatky vyplývajúce z osobných ochranných pracovných prostriedkov, resp. spojené 

s ich používaním môžu byť príčinou nedostatočnej ochrany pred nebezpečenstvom alebo 
nepohodlia pri práci (napr. zle priliehajúca ochranná maska, odev obmedzujúci v pohybe, zlé 
optické vlastnosti ochranných okuliarov, zložité používanie a pod.). V niektorých prípadoch 
je nebezpečenstvo vyplývajúce z použitia osobného ochranného prostriedku také významné, 
že je zakázané ochranné prostriedky používať (napr. používať rukavice pri práci s vŕtačkou). 

 
Nebezpečenstvo 
 
           Vlastnosť alebo schopnosť objektu (faktora pracovného - technologického procesu a 
pracovného prostredia), ktorá môže byť príčinou vzniku úrazu, choroby z povolania, 
priemyslovej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, poškodenia životného prostredia 
alebo spôsobenia materiálnej škody. 

Nebezpečenstvo je zdrojom ohrozenia alebo zdrojom situácie s potenciálnou 
možnosťou vzniku ohrozenia života, zdravia alebo hospodárskych hodnôt. Je to podstatná, ale 
väčšinou skrytá vlastnosť objektu. 
Bezpečnosť a nebezpečenstvo sú dva komplementárne pojmy. 

 
Nebezpečenstvo pri zváraní  

 
Všetky fyzikálno-chemické faktory, ktorých existencia vyplýva priamo 

z technologického procesu zvárania a ktoré pôsobia nepriaznivo na zdravie človeka, alebo 
ktoré môžu spôsobiť ohrozenie okolitého prostredia (majetkovú škodu). Tieto faktory, 
označované tiež ako nebezpečné a škodlivé faktory, predstavujú zdroje ohrozenia zdravia 
a majetku tzn. zdroje rizika. Sú to predovšetkým : 

• tepelné zdroje zvárania : 
� otvorený plameň, ako aj použité plyny - horľavé a horenie podporujúce  
� elektrický prúd a elektrický oblúk, plazma, laser, atď., ktoré sú súčasne 

zdrojom žiarenia (vysokofrekvenčného, infračerveného, viditeľného, 
ultrafialového, ionizujúceho) a hluku; 

• emisie plynných a tuhých zložiek, ktoré sa uvoľňujú pri roztavení zváraných 



a prídavných materiálov; 
• rozstrek kovu a trosky, odletovanie iskier a úlomkov trosky; 
• prípadné pohybujúce sa časti zváracích zariadení. 
Ako nebezpečenstvo, tzn. zdroj rizika, možno tiež označiť faktory vyplývajúce z 

podmienok prostredia, v ktorom proces prebieha – pokiaľ napr. v tomto prostredí je 
nedostatočné osvetlenie, nevyhovujúca klíma, alebo zvárač má vynútenú nevhodnú polohu, 
resp. sú v jeho pracovnom priestore pohybujúce sa mechanické časti. 

Špecifický okruh predstavujú zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom.  
 
Nebezpečenstvo požiaru 
 
 Stav zahŕňajúci riziko požiaru a pravdepodobné následky požiaru. 
 
Nebezpečná činnosť 

Akákoľvek činnosť, ktorá môže viesť ku vzniku ničivých faktorov alebo pri ktorej sa 
používa alebo môže používať jedna alebo viac nebezpečných látok v množstvách, ktoré sa 
rovnajú alebo presahujú prahové množstvá. 

 
Nebezpečná činnosť stroja 

 
Činnosť pracovných častí, ktorá (zvyčajne svojím pohybom) ohrozuje obsluhu. 

 
Nebezpečná chemická látka  

Prírodná alebo syntetická látka, ktorá svojimi chemickými, fyzikálnymi, 
toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia 
ľudí alebo majetku. Vykazuje jednu alebo viacero z nasledujúcich vlastností: výbušná, 
horľavá, oxidujúca, jedovatá, žieravá, dráždivá, senzibilizujúca, škodlivá (toxická), 
karcinogénna, mutagénna, poškodzujúca reprodukciu, nebezpečná pre životné prostredie. 

 
Nebezpečná koncentrácia horľavého plynu  

Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý už vytvára 
so vzduchom výbušnú zmes.  
 
Nebezpečná situácia  

Akákoľvek situácia, v ktorej je človek vystavený pôsobeniu jedného alebo viacerých 
nebezpečenstiev, tzn. zdrojov ohrozenia. 
 
Nebezpečná udalosť 

 
Udalosť, ktorá potenciálne mohla spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života človeka 

(skoronehoda).  
Ide o tzv. rizikovú situáciu, kedy sa pri práci vyskytne nebezpečný rizikový faktor 

alebo nebezpečné konanie človeka. Následkom môže byť udalosť, pri ktorej v prípade, že 
dôjde k nežiaducemu kontaktu nebezpečného faktora s človekom obvykle vznikne pracovný 
úraz. 

 
Nebezpečné časti stroja, zariadenia, konštrukcie (telesa)  

Časti stroja, zariadenia, konštrukcie, ktoré svojím tvarom, pohybom, alebo  



energetickým potenciálom vytvárajú možnosť vzniku poranenia človeka v prípade kontaktu 
týchto častí s niektorou časťou ľudského tela. Sú to zdroje ohrozenia. Napríklad z pohľadu 
mechanického ohrozenia sú to nasledujúce časti: 

a) bez pohybu, v pokoji: 
• vyčnievajúce ostré časti (s ostrými hranami a hrotmi); 
• vyčnievajúce časti ľubovoľného tvaru, najmä  hranaté;  

b) pohybujúce sa ľubovoľného tvaru, alebo s možnosťou pohybu : 
• rotačne; 
• vratne - priamočiaro  alebo  kývavo ; 
• transverzálne;  
• kombinovaným, zloženým pohybom; 
• náhodným pohybom (po náhodnej dráhe) - vymrštené, odletujúce 
časti,  vznikajúce : 

− pri technologickom procese (brúsenie, vŕtanie, pílenie, atď.) 
− ako následok nedostatočného upevnenia súčiastok, materiálu, 

polotovarov a ich následného uvoľnenia  
− v dôsledku opotrebovania, preťaženia, nedostatočnej pevnosti 

konštrukčných častí, skrytej vady materiálu 
− z iných dôvodov. 

 
Nebezpečné faktory pri používaní (prevádzke) stroja 

 
Faktory v systéme „človek – stroj - prostredie“, ktoré vytvárajú  ohrozenie 

(nebezpečné situácie). 
 
Nebezpečné konanie  

 
Konanie človeka (vedomé či nevedomé), ktoré je sprevádzané  vysokou 

pravdepodobnosťou vzniku úrazu, alebo iného poškodenia zdravia, či poškodenia 
materiálnych hodnôt. Je to konanie v rozpore s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (bezpečnostnými požiadavkami), napr. práca na stroji pri demontovanom ochrannom 
kryte, funkciou ktorého je zneprístupniť pohybujúce sa časti stroja. 

Podobne možno vymedziť nebezpečné správanie človeka na pracovisku - ako 
správanie sa v rozpore s bezpečnostnými požiadavkami na dané pracovisko→ Nebezpečný 
postup alebo spôsob práce. 
 
Nebezpečné miesto 

 
Miesto na stroji, zariadení, alebo v priestore pracoviska, v ktorom je ľudské telo alebo 

jeho časť vystavená pôsobeniu zdrojov ohrozenia a teda následnému poškodeniu zdravia. 
O nebezpečných miestach sa hovorí najmä v súvislosti s mechanickým ohrozením, 

kedy sa rozlišujú nebezpečné miesta :  
a) na stroji alebo technologickom zariadení, alebo v ich bezprostrednom okolí : 

• nebezpečné prítlačné miesto - miesto, v ktorom je ľudské telo alebo jeho 
časť vystavená ohrozeniu stlačením, resp. rozdrvením; vzniká tam, kde : 

  -dve pohyblivé časti sa pohybujú oproti sebe, alebo 
- jedna pohyblivá časť sa pohybuje proti pevnej časti až na dotyk, alebo 
na vzdialenosť menšiu ako je rozmer príslušnej ohrozenej časti tela.  
Napr.: pri narážkach, šmýkadlách, hobľovačkách, manipulácii s 



materiálom a pod.; 
• nebezpečné strižné miesto - miesto, v ktorom je ľudské telo alebo jeho časť 

vystavená ohrozeniu odstrihnutím (amputáciou) ; vzniká tam, kde : 
  - dve pohyblivé časti sa pohybujú voči sebe a vzájomne sa míňajú, 
alebo 
  - jedna pohyblivá časť sa pohybuje oproti pevnej časti a míňajú sa vo 
   vo vzdialenosti menšej ako je rozmer príslušnej ohrozenej časti tela.
  Napr.: na lisoch, nožniciach, dierovačoch, atď. 

• nebezpečné rezné miesto - miesto, v ktorom je ľudské telo alebo jeho časť 
vystavená ohrozeniu porezaním, rozrezaním, odrezaním; vzniká tam, kde sa 
vyskytuje ostrá rezná hrana (zvyčajne na nástroji), ktorá môže byť v pokoji, 
alebo v pohybe, čo zvyčajne predstavuje vyšší potenciál ohrozenia. 
Napr.: na pílach, na nepretržitých plynulých trieskach pri sústružení, a pod. 

• nebezpečné zbiehavé (zverné) miesto - miesto, v ktorom hrozí vtiahnutie 
časti tela, alebo odevu; vzniká pri : 

- dvojici protismerne rotujúcich valcov, alebo 
- rotujúcom valci, alebo kotúči a blízkej pevnej časti, alebo 
- pohybujúcich sa dvoch častiach stroja (súčiastkach) zbiehavým 
smerom s ostrým uhlom. 
Napr.: podávacie valce, kalandre, ozubené koleso a hrebeň, remenica a 
remeň, dopravníkové pásy a nábehové kolesá a pod. 

b) nebezpečné miesta v širšom priestore pracoviska, a to najmä miesta : 
- v priestore pohybujúcich sa mobilných strojov a zariadení; 
- v priestore manipulácie s bremenami a materiálom; 
- na úrovni podlahy, na komunikáciách :  

� nevhodný povrch (šmykľavý) celkový, alebo lokálne – znečistením; 
� nerovnosti - priehlbiny, hrboly, vyvýšeniny; 
� miesta s rozsypaným alebo nevhodne uskladneným spracovávaným 

materiálom, polotovarmi; 
� vyčnievajúce časti do komunikačného priestoru; 

- vyvýšené miesta, pracovné miesta vo výškach; 
- výkopy a jamy - t.j. miesta, v ktorých je človek vystavený pádu do hĺbky, 

príp. zasypaniu sypkým materiálom. 
 

Nebezpečné náradie 
 
Náradie, pri práci s ktorým hrozí zamesznancovi, alebo človeku v jeho bezprostrednej 

blízkosti úraz alebo iné poškodenie zdravia. Môže to byť poškodené náradie, alebo také, pri 
výrobe/montáži ktorého neboli dodržané bezpečnostné požiadavky. 
 
Nebezpečné vlastnosti odpadov 

 
Vlastnosti odpadov, ktoré zapríčiňujú, že pri nakladaní s nimi sa musia dodržiavať 

špeciálne postupy. Ide najmä o výbušnosť, horľavosť, oxidačnú schopnosť, tepelnú nestálosť 
organických peroxidov, schopnosť uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté 
plyny, ekotoxicitu, oneskorený účinok, žieravosť, infekčnosť, dráždivosť.  
 
Nebezpečné zariadenie s nebezpečnými látkami 

 
Zariadenie, ktoré uskladňuje, spracúva alebo produkuje nebezpečné látky v takej 



forme a takom množstve, že môže dôjsť k havárii alebo také zariadenie, ktoré má na vo 
svojich priestoroch trvalo alebo dočasne umiestnené nebezpečné látky, ktorých množstvo 
presahujúce stanovené limity. 
 
Nebezpečnostná trieda v systéme úrazového poistenia 

 
Kategória charakterizovaná stupňom úrovne bezpečnostného rizika, ktorý je špecifický 

pre vykonávanie určitej skupiny ekonomických činností. Bezpečnostné riziko pre každú 
skupinu ekonomických činností sa určuje na základe vyhodnotenia priemerných štatistických 
údajov o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a rizikových prácach s prihliadnutím na 
sumu nákladov vynaložených na úrazové dávky. Skupina ekonomických činností, ktoré 
vykazujú porovnateľnú úroveň bezpečnostného rizika, je zaradená pre účely úrazového 
poistenia do jednej nebezpečnostnej triedy. Zatriedenie ekonomických činností do desiatich 
nebezpečnostných tried umožňuje stanoviť diferencované sadzby úrazového poistenia 
v závislosti od objektívnej miery nebezpečnosti, resp. rizikovosti vykonávania jednotlivých 
ekonomických činností a dosiahnutej úrovne starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
ich vykonávaní. 

Nebezpečný chemický faktor 

Chemický faktor, ktorý  
-   spĺňa kritéria klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečný chemický    

prípravok  
-     nespĺňa kritéria klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečný chemický    

prípravok ale ktorý môže pre svoje fyzikálno-chemické, chemické a toxikologické 
vlastnosti alebo spôsob použitia alebo výskytu na pracovisku predstavovať riziko pre 
zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vrátane faktora, pre ktorý sa ustanovuje najvyššie 
prípustný expozičný limit.  

 
Nebezpečný kontakt 

 
Kontakt človeka s telesami alebo látkami, ktoré sú nositeľom ohrozenia 

(mechanického, elektrického, chemického a. i.) a následkom ktorého môže byť poškodenie 
zdravia. 
 
Nebezpečný materiál  

 
Materiál, ktorý na základe svojich fyzikálnych, chemických vlastností alebo 

biologických účinkov vytvára pri manipulácii a skladovaní riziko poškodenia zdravia osôb, 
životného prostredia a majetku. 
 
Nebezpečný odpad 
 
 Odpad, ktorý svojimi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie človeka 
alebo životné prostredie. Je to odpad, ktorý má jednu alebo viac z určených nebezpečných 
vlastností, ktoré uvádza príslušná legislatívna úprava. 

 
Nebezpečný postup alebo spôsob práce  

 
Postup alebo spôsob práce, pri ktorom zamestnanec nedodržiava  stanovené  

bezpečnostné požiadavky na danú prácu (stanovený bezpečný pracovný postup), čím ohrozuje 



svoje zdravie alebo svoje okolie (ďalšie osoby, hmotný majetok). 
 
Nebezpečný pracovný priestor   

 
Uvádza sa najmä v súvislosti s mechanickým ohrozením pri strojoch a vtedy je to 

priestor, v ktorom sa vykonáva určitá pracovná operácia v zmysle technologického postupu, 
sprevádzaná pohybom stroja, alebo jeho častí, resp. pohybom nástroja a v ktorom hrozí 
obsluhe poranenie. Môže to byť priestor vo vnútri stroja, alebo v bezprostrednom okolí 
strojov, či už stacionárnych alebo mobilných. 

 
Nebezpečný priestor  

 
Každá oblasť(zóna) v priestore pracoviska, v ktorej vzhľadom na prítomnosť zdrojov 

rizika môže dôjsť k ohrozeniu zdravia  alebo života človeka týmito zdrojmi. 
 
Nehoda 
 
           Každé porušenie normálneho behu udalostí, ktoré má nejaké nepriaznivé následky. 
 
Nehodové operačné stredisko 

 
Stredisko, určené na riadenie havarijných operácií, záchranných prác a koordináciu 

činnosti jednotlivých pracovníkov počas havárie. 
 
Nehorľavosť 
  
            Neschopnosť horieť za určených podmienok. 
 
Nehorľavosť plameňom 
 
 Neschopnosť horieť plameňom za určených podmienok. 
 
Neionizujúce žiarenie 

Široká oblasť elektromagnetického žiarenia s vlnovou  dĺžkou od l00 nm (10"nm) po 
desiatky kilometrov. Podľa vlnovej dĺžky sa rozlišuje: 
a) ultrafialové žiarenie hraničiace s ionizujúcim žiarením od 100 do 400 nm, 
b) viditeľné od 380 do 770 nm, 
c) infračervené od 760 nm do niekoľko metrov, 
d) elektromagnetické pole od mm vlnových dĺžok po desiatky tisíc km. 
 
Neočakávané (alebo neúmyselné) spustenie stroja 

 
Akékoľvek nezámerné uvedenie stroja do chodu, ktoré svojou neočakávanosťou  

spôsobí (vyvolá) ohrozenie osôb. 

Neodnímateľná časť náradia  

Časť, ktorá môže byť odstránená len pomocou iného nástroja. 



 
Neodstraniteľné ohrozenie 

Ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nie je možné 
na zdroji vylúčiť alebo obmedziť, ale ktoré pri použití ďalších bezpečnostných opatrení sa 
stáva akceptovateľným. 
 
Nepodmienená ochrana 

 
Ochranné zariadenie, ktorého funkcia nie je závislá od priameho konania ľudského 

činiteľa. Toto zariadenie spoľahlivo vykoná svoju ochrannú funkciu aj vtedy, ak zamestnanec 
(obsluhovateľ) vykoná nežiadúci pohyb (úkon), ktorý by mohol mať za následok úrazový dej. 
Pri vyradení ochranného zariadenia z činnosti sa súčasne vyradí z činnosti i samotné 
prevádzkované zariadenie. Pracovná charakteristika ochrannej funkcie nepodmienenej 
ochrany je vždy viazaná na prevádzkované zariadenie, pričom súčasne zabezpečuje i proces 
samokontroly, tzn. že keď vznikne porucha na funkcii ochrany, ochrana potom znemožní 
prevádzku zariadenia. 

Sú to napr. automatické zastavovacie systémy, ochranné vypínacie zariadenia, 
obmedzovacie (dištančné) zariadenia, ochranné kryty s blokovaním funkcie prevádzkovaného 
zariadenia, ochrana samočinným odpojením napájania el. energiou, ochrana malým napätím, 
katódová ochrana, ochrana oddelením elektrických obvodov a i. 
 
Nepoužívaný žiarič 
  
           Vysokoaktívny žiarič, ktorý sa už na činnosť vedúcu k ožiareniu nepoužíva a ani sa  
s jeho ďalším používaním nepočíta. 
 
Neprenosné elektrické zariadenie 

 
Zariadenie pripevnené, alebo zariadenie bez rukoväte na prenášanie s hmotnosťou, 

ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie. Túto hmotnosť stanovujú predpisy IEC pre 
spotrebiče pre domácnosť na 18 kg. 
 
Nepretržitý denný odpočinok 
 
           Čas, ktorý umožní zamestnancovi odpočívať nepretržite v priebehu dňa. 
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom 
jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich 
hodín v priebehu 24 hodín. 

 
Nepretržitý denný odpočinok mladistvých zamestnancov 

 
Čas, ktorý umožní mladistvému zamestnancovi odpočívať nepretržite v priebehu dňa. 

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mladistvý zamestnanec mal medzi 
koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní aspoň 14 hodín v 
priebehu 24 hodín. 



 
 
 
 
Nepretržitý odpočinok v týždni 
  
             Čas, ktorý umožní zamestnancovi odpočívať nepretržite raz za týždeň dva po sebe 
nasledujúce dni, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak 
povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú takého rozvrhnutie pracovného času, 
poskytnú sa zamestnancom dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v 
iných dňoch týždňa. Ak z prevádzkových dôvodov nie je možné ani prvé ani druhé riešenie 
rozvrhnutia pracovného času, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom starším ako 18 rokov rozvrhnúť pracovný 
čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý 
by mal pripadnúť na nedeľu. 
 
Nepretržitý pracovný režim 
 
 Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni. 
Nepriama kalorimetria 
 Jedna z najpresnejších metód hodnotenia fyzickej záťaže človeka pri práci založená na 
analýze vydychovaného vzduchu. 
 
Nepriamo ionizujúce žiarenie  
 
 Žiarenie tvorené časticami, ktoré nemajú elektrický náboj. Sú to napr. neutróny a 
fotóny. Pri prechode látkou odovzdajú potrebnú energiu elektrónovému obalu alebo 
atómovému jadru, a tak dôjde k emisii nabitej častice (elektrónu alebo protónu). Tieto nabité 
častice môžu ionizovať a excitovať atómy prostredia. 
 
Nepriesvitnosť dymu 
  
             Miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako pomer 
dopadajúceho svetelného toku k emitovanému svetelnému toku za určených podmienok. 
 
Nepriezvučnosť  

 
Vlastnosť stavebnej konštrukcie (steny, stropu a pod.) prepúšťať zvuk v zoslabenej 

miere.  Stupeň nepriezvučnosti závisí najmä od hmotnosti deliaceho prvku a od štruktúry 
konštrukcie (dvojité steny a pod.). 
 
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času 

 Rozvrhnutie pracovného času, ktoré neumožňuje určiť pracovný čas rovnomerne v 
jednotlivých týždňoch. Je spôsobené povahou práce alebo podmienkami prevádzky.  
 
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času pre osobitnú skupinu zamestnancov  

 Pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý na jednotlivé týždne pre zamestnancov,  ktorí 
z dôvodov zdravotnej prevencie, príp. z iných dôvodov si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Sú 
to zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, tehotné ženy a tiež ženy alebo muži, 



ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov. Pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý 
môže byť len po dohode s nimi. 
 
Neskoré účinky na zdravie 

Účinky, ktoré sa prejavujú dlhý čas po expozícii, resp. po jej skončení. Časový odstup 
tzv. čas latencie môže trvať aj niekoľko rokov. 
 
Nešpecifické faktory 

Objektívne existujúce činitele, ktoré nevyvolávajú chorobu z povolania, ale zúčastňujú sa 
na rozvoji nešpecifických ochorení a ovplyvňujú pracovnú pohodu pracovníkov. Medzi 
nešpecifické faktory sa zaraďujú fyzická záťaž, neuropsychická záťaž, mikroklíma, osvetlenie a 
iné. 
 
Nešpecifické poškodenie z práce 

Zahŕňa ochorenia, ktorých vznik a priebeh urýchľujú alebo zhoršujú negatívne faktory 
pracovného prostredia. 
 
Netechnické opatrenia protivýbuchovej prevencie 

Organizačné opatrenia, ktoré zvyšovaním informovanosti operátorov pomocou školení 
a kurzov zvyšujú úroveň protivýbuchovej prevencie. 
 
Neutrálny vodič 

Vodič (označenie „N") pripojený k neutrálnemu bodu siete (pôvodné názvy: pracovný 
vodič, stredný vodič). Neutrálny vodič je súčasťou sústavy pracovných vodičov elektrickej 
inštalácie (fáze L1 , L2 , L3 a N) a zúčastňuje sa na prenose elektrickej energie. 

 
Neuzavreté pracovné priestory 

 Pracovné priestory, ktoré komunikujú s vonkajším priestorom neuzatvárateľnými 
otvormi v takom rozsahu, že sú výrazne ovplyvňované tepelno-vlhkostnými podmienkami 
vonkajších priestorov. 
 
Nevyhnutné uličky v sklade 

 
Uličky, ktoré je potrebné zriadiť v sklade vzhľadom na nevyhnutný pohyb osôb pri 

skladovaní a priestor potrebný na skladovú manipuláciu. Priechodové uličky sú určené pre 
peší prístup osôb ku skladovacím zariadeniam a materiálu uloženému v sklade. Manipulačné 
uličky slúžia na premiestňovanie a ukladanie bremien do regálov a stohov pomocou 
pojazdných a zakladacích zariadení. Môžu byť jednosmerné a obojsmerné. Šírku uličiek 
určujú v závislosti od spôsobu premiestňovania bremien, použitých zariadení a ich rozmerov, 
rýchlosti a frekvencie dopravy a pod. predpisy tak, aby bola zaistená bezpečná manipulácia 
s materiálom v sklade. Všetky uličky musia byť viditeľne označené obrysovými čiarami. 
Musia byť stále prejazdné, resp. priechodné, rovné a čisté (bez dier, blata a pod.). 
 
Neživá časť 

Vodivá časť elektrickej inštalácie (zariadenia), s ktorou je možný priamy dotyk a ktorá 
v obvyklej (normálnej) prevádzke nie je živá, ale ktorá sa pri poruche môže živou stať. 
 



Nízke napätie 

Napätie nad hranicou malého napätia, ktorého veľkosť 
1. medzi krajnými vodičmi neprekročí hodnotu: 

−pri jednosmernom napätí  1500 V, 
−pri striedavom napätí (efektívna hodnota) 1000 V, 

2. medzi krajnými vodičmi a zemou neprekročí hodnotu: 
−pri jednosmernom napätí  900 V, 
−pri striedavom napätí (efektívna hodnota)  600 V. 
 

Nízkofrekvenčný zvuk 
 
Počuteľný zvuk s výraznými frekvenčnými zložkami najmä v oblasti frekvencií 

nižších ako 50 Hz. Maximálna hladina akustického tlaku nesmie pri nízkofrekvenčnom hluku 
v oblasti tretinooktávových pásiem od 20 Hz do 40 Hz prekročiť 132 dB. 
 
Nízkozdvižné motorové vozíky 
 
 Vozíky vybavené nosnou plošinou, rámovou konštrukciou alebo vidlicou určené na 
zdvíhanie bremien len do takej výšky, ktorá umožní ich prepravu. 
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) 

Najvyššia dávka (množstvo) účinnej látky (úroveň expozície), pri ktorej nebol 
pozorovaný žiaden nepriaznivý (toxický) účinok na morfológiu, funkčnú schopnosť, rast, 
vývoj alebo dĺžku života sledovaného organizmu. 
 
Nočná práca 

 Práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6.hodinou. Práca v noci predstavuje pre 
zamestnanca osobitné riziká a jej výkon je pre zamestnanca náročnejší. Zamestnanec 
pracujúci v noci vykonáva práce, ktoré si vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v 
rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo, ktorý odpracuje najmenej 500 
hodín za rok v noci. Pri nočnej práci sa kladie zvýšený dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. Zamestnávateľ musí viesť jej evidenciu. 

 
NOEL (No Observed Effect Level) 

 
Najvyššia dávka –množstvo účinnej látky (úroveň expozície), pri ktorej nebol 

pozorovaný žiaden účinok na štatisticky významnej úrovni na morfológiu, funkčnú 
schopnosť, rast, vývoj alebo dĺžku života sledovaného organizmu v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. 
 
Normalizovaná hladina hlukovej expozície  

 
Hladina expozície hluku určená pre bežnú dobu trvania pracovnej zmeny 8 hodín. 

z ekvivalentnej hladiny A zvuku prepočtom. 
 

Normalizované zrýchlenie vibrácií  
 
Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií (vážené alebo nevážené) prepočítané na trvanie 

normalizovanej pracovnej zmeny 8hodín.  



 
Normálna prevádzka jadrového zariadenia 
  
           Prevádzka jadrového zariadenia v rámci stanovených prevádzkových limít 
a podmienok. 
 
Normálna radiačná situácia 
  
           Radiačná situácia okrem radiačného ohrozenia. 
 
Normovanie práce 

 
Určovanie množstva práce a pracovného tempa. Pri normovaní spotreby práce musí 

zamestnávateľ rešpektovať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam a čas na 
prirodzené potreby zamestnanca. 
 
Notifikovaná osoba na posudzovanie zhody 

 
Podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorá bola Slovenskou republikou alebo iným 

členským štátom Európskej únie oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým 
členským štátom Európskej únie ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody.  
 
Nová chemická látka 

 
Chemická látka, ktorá bola uvedená na trh v EÚ po septembri 1981. Nie je uvedená 

v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of 
Existing Commercial Chemical Substances, EINECS), ale je registrovaná v Európskom 
zozname ohlásených chemických látok (European List of Notified Chemical Substances, 
ELINCS). 
 
Núdzové osvetlenie (únikové) 

 
Druh poruchového osvetlenia, osvetlenie únikových ciest a dôležitých manipulačných 

ciest pri prerušení dodávky elektrického prúdu z rozvodnej sústavy. Zdrojom je obyčajne 
akumulátorová batéria, dieselelektrický agregát alebo iný zdroj nezávislý od dodávky energie 
zo siete. 
 
Núdzové vypnutie elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie) 

 
Činnosť (opatrenie) smerujúca k čo najrýchlejšiemu odstráneniu nebezpečenstva 

vzniku nežiadúcej udalosti (úraz, požiar, výbuch) spôsobenej, resp. iniciovanej elektrickou 
energiou. 

Využíva sa napr. v zariadeniach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár, 
kde pri núdzových východoch sú inštalované tlačidlové vypínače pre núdzové vypnutie 
(lakovne apod.). 



 
Núdzové zastavenie – (funkcia) 

 
Funkcia ovládacieho zariadenia na stroji, ktorej účelom je zabrániť ohrozeniu osoby 

(osôb) alebo znížiť jeho mieru, alebo zamedziť poškodeniu stroja, prípadne prebiehajúceho 
pracovného procesu a ktorá sa spúšťa (uvádza do činnosti) jediným úkonom osoby, ak 
normálne zastavenie stroja je na tento účel nedostatočné. 
 
Nútené vetranie 

Spôsob vetrania, pri ktorom sa dosahuje výmena vzduchu mechanicky použitím 
ventilátora, ten dodáva vzduchu energiu potrebnú k prúdeniu.  
 

Nútené vetranie podtlakové 

Spôsob vetrania, pri ktorom vetrací systém nútene odvádza väčšie množstvo vzduchu 
z vetraného priestoru ako privádza. 
 
Nútené vetranie pretlakové 

Spôsob vetrania, pri ktorom vetrací systém nútene privádza do pracovného priestoru 
väčšie množstvo vzduchu ako odvádza. 
 
Nútené vetranie rovnotlakové 

Spôsob vetrania, pri ktorom vetrací systém nútene odvádza a privádza do priestoru 
rovnaké množstvo vzduchu. 
 
 

O 
 

 
Obal  

Prostriedok na zaistenia ochrany výrobkov pred poškodením pôsobením vonkajších 
mechanických, chemických, biologických, poveternostných a iných vplyvov počas 
manipulácie, prepravy a skladovania. Na obale musia byť uvedené potrebné informácie o jeho 
obsahu (najmä informácie o možných ohrozeniach a pod.). Obal musí spĺňať hygienické 
požiadavky a súčasne vytvoriť predpoklady pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu, 
prepravu, skladovanie vzhľadom na vlastnosti materiálu.. Z hľadiska bezpečnej manipulácie 
musí byť obal predovšetkým pevný, musí sa dať dobre uchopiť, a jeho hrany a povrch nesmú 
byť zdrojom nebezpečenstva. Obaly uľahčujú manipuláciu s materiálom, nakoľko 
spoluvytvárajú manipulačnú jednotku a umožňujú lepšie využívať manipulačné zariadenia. 
Balený materiál je lepšie skladovateľný. 
 
Občasný pobyt zamestnancov na pracovisku 
  
         Pobyt potrebný na prechod miestnosťou pri kontrolných pochôdzkach, pri dohľade nad 
činnosťou zariadení apod. 
 



Obdobie latencie 

 Časový interval medzi prvou expozíciou látke spôsobujúcej chorobu a prejavom 
choroby, resp. toxického účinku. 
 
Oblasť ohrozenia jadrovým zariadením 
  
            Územie v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ v konaní o schválenie 
veľkosti oblasti ohrozenia alebo zmien. 
 
Oblasť počutia 

 Oblasť vymedzená krajnými polohami, ktoré charakterizuje z hľadiska intenzity zvuku 
prah počutia a prah bolesti a z hľadiska frekvencie spektra dolná a horná hranica počutia. 
Dolnou hranicou počutia je najnižšia frekvencia jednoduchého zvuku, pri ktorej vzniká 
sluchový vnem. Hornou hranicou počutia je najvyššia frekvencia jednoduchého zvuku, pri 
ktorom zaniká sluchový vnem. Oblasť počutia možno vyjadriť v decibelovej stupnici od 0 do 
približne 140 dB v rozsahu frekvencií 20 Hz až 20 kHz. 
 

Oblastné vetranie 

 Výmena vzduchu, pri ktorej sa vetraný priestor rozdelí na niekoľko oblastí tak, aby sa 
zamedzilo miešaniu privádzaného čistého vzduchu so znečisteným vzduchom a zanášaniu 
škodlivín späť na pracovisko. Interiér je rozdelený na oblasti, v ktorých sa pohybujú ľudia 
(homosféry) a oblasti, v ktorých vznikajú škodliviny – noxy (noxosféry). Tieto oblasti sú od 
seba oddelené hraničnými plochami, v ktorých sa ponechávajú prepúšťacie otvory na obsluhu, 
ovládanie a prechod materiálu.  
 
Obmedzená chemická látka 

 Chemická látka zaradená medzi nebezpečné chemické látky, ktorá sa môže používať 
iba na presne vymedzené účely. 
 
Obsah vzdelávania  

 Štruktúrovaný a funkčne usporiadaný výber tém a tematických celkov zodpovedajúci 
cieľom príslušného stupňa a druhu vzdelávania a školy. Obsah vzdelávania a výchovy BOZP 
vyplýva z konkrétnych požiadaviek pracoviska a vykonávanej práce. 
 

Obsluha dopravných zariadení 

 Súhrn činností spojených s prevádzkou dopravného zariadenia vykonávaných 
zamestnancom, ktorého pracovisko je bezprostredne a trvalo spojené s dopravným 
zariadením. Obsluhu dopravných zariadení môže vykonávať iba zdravotne spôsobilý 
pracovník určený organizáciou, ktorý je na túto činnosť riadne zaškolený a zacvičený a pozná 
všetky riziká spojene s obsluhou dopravníka. Pri obsluhe dopravného zariadenia je 
najčastejším a najzávažnejším rizikom zachytenie nezakrytými pohybujúcimi sa časťami 
zariadenia a vtiahnutie osôb do nebezpečných miest.  
 

 

 



Obsluha elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie) 

 Úkony spojené s normálnou prevádzkou elektrickej inštalácie, napr.: spínanie, 
ovládanie, riadenie, monitorovanie a regulovanie elektrických zariadení, odčítavanie údajov 
trvalo nainštalovaných prístrojov, synchronizovanie, výmena závitových a prístrojových 
poistiek, žiaroviek, prehliadka elektrickej inštalácie, elektrického zariadenia, čistenie 
zariadenia bez odstránenia ochranných krytov apod. 
 Obsluhu elektrických zariadení môžu vykonávať poučení pracovníci → Odborná 
spôsobilosť v elektrotechnike. 
 
Obsluha motorových vozíkov 

 Činnosť zahŕňajúca najmä vedenie motorového vozíka, premiestňovanie bremien a ich 
manipuláciu pomocou zdvíhacieho zariadenia s nosnou vidlicou alebo iným prídavným 
zariadením, a dennú kontrolu a údržbu motorového vozíka. Obsluhou motorového vozíka 
môže byť poverená iba telesne a duševne spôsobilá osoba vyškolená a prakticky vyučená vo 
vedení motorového vozíka, v údržbe a v manipulácií s bremenami, ktorá je držiteľom 
preukazu vodiča motorového vozíka príslušnej triedy a druhu. Pokiaľ je obsluha 
oprávnená motorovým vozíkom prepravovať osoby alebo výnimočne jazdiť po verejných 
komunikáciách, musí mať aj vodičský preukaz vydaný dopravným inšpektorátom. 
 
Obsluha stroja (personál) 

 Osoba alebo osoby poverené inštaláciou, nastavovaním, prevádzkou, údržbou, 
čistením, opravou alebo prepravou stroja, a to v súlade s jeho predpokladaným (určeným) 
používaním. 
 
Obsluha technického zariadenia (činnosť) 

 Súbor úkonov a  činností potrebných na spoľahlivú a  bezpečnú prevádzku 
technického zariadenia, v zmysle návodu na jeho obsluhu a bezpečnostnotechnických 
požiadaviek. Môže ju vykonávať len osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená s 
požiadavkami bezpečnostných predpisov a ktorá absolvovala praktický výcvik na jeho 
obsluhu. 
 Obsluhovať vyhradené technické zariadenia môže len osoba: 

- ktorá je držiteľom preukazu vydaného Technickou inšpekciou (v prípade  obsluhy 
vymedzenej  skupiny VTZ s najvyššou mierou ohrozenia)  alebo 
- ktorej odbornú spôsobilosť overil odborný pracovník (v prípade obsluhy ostatných 
VTZ, okrem elektrických). 

  Obsluha technických  zariadení elektrických → Odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike. 
 
Obsolétne chemické látky 

 Látky, ktoré sa nepoužívajú, sú stiahnuté z obehu, sú neželateľné, nebezpečné pre 
ľudské zdravie a pre prostredie, sú na skladoch vo významných množstvách a ťažko sa ich 
možno zbaviť. 
 
Obťažovanie hlukom 

 Subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom. 
 
 



Obytné prostredie 

 Prostredie, v ktorom človek býva. Má dve základné časti: vnútornú (interiér), 
vonkajšiu (exteriér). 
 
Odborná kompetencia   

 Spôsobilosť človeka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti  v praktickej činnosti. 
 
Odborná prehliadka (VTZ) 

 Súbor úkonov na vyhradenom technickom zariadení, ktoré vykonáva odborne 
spôsobilá osoba s cieľom preveriť jeho bezpečnosť (po ukončení výroby, montáže, 
rekonštrukcie a  opravy, ako aj počas prevádzky) v  rozsahu a  v lehotách určených 
bezpečnostnotechnickými požiadavkami na príslušné vyhradené technické zariadenie. 
 
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení 

 Súbor činností, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje celkový stav 
elektrických zariadení z hľadiska ich súladu s požiadavkami na bezpečnosť osôb pred úrazom 
elektrickým prúdom a poškodením alebo zničením majetku 
 
Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek 

 Príprava pozostávajúca z prípravy teoretickej, fyzickej a praktického výcviku. Člení sa 
na prípravu základnú, zdokonalovaciu, špecializovanú a cyklickú 
 
Odborná skúška (VTZ) 

 Súbor činností na vyhradenom technickom zariadení, ktoré vykonáva odborne 
spôsobilá osoba s cieľom preveriť  jeho bezpečnosť (po ukončení výroby, montáže, 
rekonštrukcie a opravy, ako aj počas prevádzky) v rozsahu a  v lehotách určených 
bezpečnostnotechnickými požiadavkami na príslušné technické zariadenie.   
Poznámka: V rámci celého súboru činností, ktoré sú obsahom  odbornej skúšky má sa 
vykonať aj prehliadka (vizuálna kontrola) zariadenia a preto sa v tomto zmysle používa 
niekedy tiež pojem „odborná prehliadka a odborná skúška“.  Pôvodne bol používaný pojem  
„revízia“.  
 
Odborná spôsobilosť  

 Súbor osobných predpokladov (napr. vek, spôsobilosť k právnym úkonom apod.), 
kvalifikačných predpokladov (vrátane z hľadiska BOZP) a požiadaviek na predchádzajúcu 
prax, potrebný pre výkon určitého povolania alebo činnosti. 
 
Odborná spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach 

 
Špecifická kvalifikácia fyzickej osoby, ktorej získanie je nevyhnutné na obsluhovanie 

určených pracovných prostriedkov (napr. vyhradeného technického zariadenia, reťazovej 
motorovej píly) a na určené činnosti (napr. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení). Všeobecne ide o obsluhu a činnosti, s ktorými je spojený vyšší stupeň 
rizika pre zdravie a na výkon ktorých sa vyžadujú z hľadiska BOZP doplňujúce vedomosti. 

Príslušným dokladom odbornej spôsobilosti je „osvedčenie“ alebo „preukaz“, vydané 
oprávnenou právnickou osobou, alebo fyzickou či právnickou osobou s oprávnením na 
výchovu a vzdelávanie.  



Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu je vek osoby najmenej 18 rokov, 
zdravotná spôsobilosť na požadovanú činnosť, príslušné vzdelanie a prax, absolvovanie 
príslušnej odbornej prípravy  a overenie odborných vedomostí.  

Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas. Ich platnosť sa stráca iba ak 
držiteľ neabsolvuje každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu, alebo bol doklad 
držiteľovi odobratý inšpektorátom práce na základe nedodržiavania  stanovených predpisov.  
 
Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Osoby, ktoré riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musia spĺňať kvalifikačné 
predpoklady a požiadavky na odbornú prax, absolvovať základnú odbornú prípravu podľa 
druhu vykonávanej činnosti a vlastniť osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
 
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 

 Spôsobilosť pre činnosti na elektrických zariadeniach (práca pri výrobe, montáži, 
prevádzke, obsluhe, údržbe, odborných prehliadkach a odborných skúškach), ktorá sa pre tieto 
činnosti  vyžaduje okrem základnej kvalifikácie a príslušnej praxe.  
 Osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach elektrických sa podľa 
odbornej spôsobilosti členia na: 

- poučený pracovník, 
- elektrotechnik, 
- samostatný elektrotechnik, 
- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, 
- elektrotechnik špecialista. 

 Rozsah činností, ktoré sa podľa odbornej spôsobilosti môžu na elektrických 
zariadeniach vykonávať, určujú bezpečnostno-technické požiadavky. 
 
Odborné vzdelanie  
  
          Úplné stredné vzdelanie obsahujúce všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu na výkon 
povolania. 
 
Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy 

 Dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona , vykonávaný orgánmi 
ochrany poľnohospodárskej pôdy v spolupráci s pôdnou službou. Orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy je pri výkone odborného dohľadu oprávnený vstupovať na 
poľnohospodárske pozemky na účel kontroly plnenia opatrení. 
 
Odborný pracovník VTZ 

 Osoba s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie odborných prehliadok a odborných 
skúšok, ako aj na overovanie vedomostí personálu obsluhujúceho a opravujúceho vyhradené 
technické zariadenia (okrem vybranej skupiny zariadení). Odborná spôsobilosť sa preukazuje 
dokladom, ktorým je osvedčenie odborného pracovníka, vydané orgánom inšpekcie práce na 
základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou. 
 
Odborný výcvik  

 Hlavná forma praktického vyučovania v stredných odborných školách a stredných 
odborných učilištiach, spočíva vo výkone služieb alebo prác, ktoré majú materiálnu podstatu. 
Predstavuje najvhodnejší priestor pre uplatnenie požiadaviek na včlenenie otázok BOZP do 



prípravy na povolanie.  
 
Odlúčené, vysunuté alebo inak odľahlé pracovisko  

 Osobitne situované pracovisko, na ktoré sa vzťahujú zvýšené bezpečnostno-pracovné 
a hygienické požiadavky. Vyskytuje najmä v stavebníctve, pri rozvodoch inžinierskych sietí  
(ropovody, plynovody, vodovody, vedenia elektrickej energie), na hrádzach vodných diel 
(kontrolné šachty, stanovištia).  
 
Odlučovacie zariadenia 

 Technické zariadenie na znižovanie znečistenia ovzdušia. Všeobecne možno 
odlučovače rozdeliť do dvoch základných skupín : zariadenia na odlučovanie emisií tuhých a 
kvapalných aerosólov a zariadenia na odlučovanie plynných emisií.  
 
Odlučovač prachu 

 Zariadenie na zníženie prašnosti pracovného prostredia  
Odnímateľná časť náradia   

 Časť náradia,  ktorá môže byť odstránená bez pomoci nástroja. 
Odolnosť proti elektrickému plazivému prúdu 

 Schopnosť materiálu odolať za určených podmienok skúšobnému napätiu bez vzniku 
vodivých ciest na povrchu vzorky a bez vzniku plameňa. 
 
Odpad 

 Hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o 
zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Za odpad sa nepovažuje odpad, 
ktorý jeho pôvodca využije bezprostredne v mieste vzniku odpadu vo svojom výrobnom 
procese a takéto využívanie je súčasťou materiálovej bilancie alebo energetickej bilancie. 
 
Odpad zo zdravotníckych zariadení 

 Špecifický druh odpadu vznikajúci v zdravotníckych zariadeniach. Tvorí ho bežný 
komunálny odpad a nebezpečný zdravotnícky odpad, ktorý je závislý od charakteru 
zariadenia. Je to najmä odpad infekčný a inak nebezpečný. 

Odpadové hospodárstvo  

 Činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie 
ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s príslušným 
zákonom. Účelom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie 
ich tvorby, zhodnocovanie odpadov recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi 
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín a využívanie odpadov ako zdroja energie a 
zneškodňovanie odpadov spôsobmi neohrozujúcimi zdravie ľudí a nepoškodzujúcimi životné 
prostredie.  
 
Odpočinok po pracovnej ceste 

 Čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v 
rozsahu osem hodín. Zamestnávateľ ho poskytne zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej 
cesty po 24. hodine. 
 



Odporová zváračka (Odporové zváracie zariadenie) 

 Zváracie zariadenie, súčasťou ktorého sú popri zdroji elektrickej energie príslušne 
tvarované elektródy, cez ktoré sa privádza elektrický prúd do miesta spoja a ktoré súčasne 
pôsobia potrebnou prítlačnou silou na spájané materiály.  Zariadenia môžu byť jednoúčelové 
alebo univerzálne, prítlak môže byť vyvodený ľudskou silou, elektromotorom, pneumaticky 
alebo hydraulicky. 
 

Odpoveď organizmu 

 Súbor reakcií na pracovné podmienky, ktoré sú objektívne merateľné fyziologickými, 
biochemickými, psychologickými alebo klinickými metódami. 
 
Odraz zvuku 

 Jav, pri ktorom sa zvukové vlny po dopade na rovinné rozhranie dvoch prostredí 
rôznej hustoty odrážajú späť do pôvodného prostredia a dochádza k zmene smeru šírenia 
zvukových vĺn. Nový smer šírenia zvukového vlnenia je súmerný podľa kolmice na rozhranie 
v bode dopadu k pôvodnému smeru šírenia vlnenia.(uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu). 
Odraz zvuku má význam pri štúdiu správania sa zvuku v uzavretých priestoroch. 
 
Odťahovacie (odsúvacie) ochranné zariadenie 

 Druh ochranného zariadenia, ktorého ochranný účinok spočíva v tom, že odtiahne 
alebo odsunie včas ruky pracovníka z nebezpečného pracovného priestoru, čím zabráni 
kontaktu s nebezpečnými časťami stroja. Na moderných strojoch sa už takýto druh ochrany 
nepoužíva. 
 
Odvodená zásahová úroveň 

 Hodnota priamo merateľnej veličiny, ktorej prekročenie sa považuje za prekročenie 
zásahovej úrovne. 
 

Oheň 

 Riadené samovoľné horenie, ktoré bolo úmyselne pripravené na získanie užitočných 
výsledkov a ktorého rozsah je riadený v čase a priestore 
 
Ohlasovňa požiarov 

 Miesto v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba, ktoré 
nepretržite prijíma podnety a hlásenia o požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach a z ktorého sa vyhlasuje požiarny poplach 
 
Ohnisko samovznietenia 

 Miesto, v ktorom teplota dosiahne 65 o C, miesto, kde sa teplota zvyšuje počas 24 hod. 
o viac ako 3 o C,  alebo miesto, kde sú zrejmé vonkajšie príznaky samovznietenia (napr. 
zápach po produktoch tepelného rozkladu, tlenie, iskrenie apod.). 
 
Ohrozenie 

 Aktívna vlastnosť alebo schopnosť  objektu (faktora pracovného - technologického 



procesu a pracovného prostredia) spôsobiť úraz, chorobu z povolania, priemyslovú otravu, iné 
poškodenie zdravia pri práci, poškodenie životného prostredia alebo spôsobenie materiálnej 
škody. Zdrojom ohrozenia je nebezpečenstvo → Nebezpečenstvo. Ohrozenie predstavuje 
možnosť aktivovania nebezpečenstva na rozhraní vzťahu: človek – technika – prostredie. 
 Ohrozenie človeka vzniká v časovom a priestorovom priblížení sa osôb, vecí alebo 
faktorov, ktoré sú nositeľmi nebezpečenstva. 
  Faktory ohrození je možné členiť: 

1. Podľa zdrojov  
2. Podľa frekvencie výskytu  
3. Podľa príčin vzniku  
4. Podľa druhu (spôsobu) vykonávanej práce  
5. Podľa potenciálnych následkov ohrozenia 
6. Podľa potenciálnych dôsledkov účinku ohrozenia 
7. Podľa stupňa obtiažnosti pri odstraňovaní možných následkov faktorov ohrozenia.  

 
Ohrozenie človeka elektrickým prúdom 

 Ohrozenie, ku ktorému dochádza pri kontakte ľudského tela s časťou zariadenia, ktorá 
je pod napätím a telom prechádza elektrický prúd. Striedavý prúd je všeobecne trikrát 
nebezpečnejší ako jednosmerný. Jednosmerný prúd sa prejavuje elektrotermickými účinkami, 
ktorých dôsledkom je poškodenie tkaniva. Striedavý prúd sa prejavuje patofyziologickými 
účinkami (silné svalové sťahy – kŕče, fibrilácie).  
 
Ohrozenie chorobou z povolania 

 Stav, ktorý nastane, ak dôjde v ľudskom organizme k zmene zdravotného stavu 
vplyvom pracovných podmienok, ale zmeny sú iba začiatočné, s malou intenzitou a 
rozsahom. 
 
Ohrozenie odletujúcimi (vymrštenými) časticami  

 Situácia, v ktorej hrozí človeku poranenie v dôsledku kinetickej energie letiacich 
drobných úlomkov alebo častíc materiálu obrábaného alebo spracovávaného na stroji, resp. 
náradím, alebo častí deštruovaných následkom havárie, výbuchu. 
 
Ohrozenie padajúcimi predmetmi  

 Situácia, v ktorej hrozí človeku poranenie v dôsledku kinetickej energie predmetov 
alebo telies padajúcich alebo klesajúcich z výšky. 
 
Ohrozenie pádom osoby na komunikácii  

 Situácia, v ktorej hrozí osobe pošmyknutie, potknutie alebo iný dej s následným 
pádom na pevnej jednoúrovňovej komunikácii, resp. na podlahe, v dôsledku zdroja ohrozenia  
nachádzajúceho sa na komunikácii, ktorým môžu byť: 

- klzký povrch; 
- nerovnosti, vyvýšeniny a priehlbiny na povrchu; 
- rôzne prekážky v podobe predmetov, spracovávaného materiálu a pod.  

 
Ohrozenie pádom osoby z výšky, do hĺbky  

 Situácia, v ktorej vzhľadom na výškový rozdiel dvoch úrovní hrozí osobe pád cez 
nechránený, nezaistený  prístup (otvor) z vyššej na nižšiu úroveň, alebo do voľnej hĺbky.  
 



Ohrozenie pohybujúcimi sa predmetmi 

 Situácia, v ktorej hrozí človeku poranenie v dôsledku nebezpečného kontaktu s 
pohybujúcimi sa hmotnými časťami (telesami), tzn. v dôsledku pôsobenia kinetickej energie 
hmotných častí na ľudské telo → Nebezpečné časti stroja. 
 
Ohrozenie pri práci s náradím 

 Situácia, v ktorej pri práci s náradím môže dôjsť k úrazu, prípadne inému poškodeniu 
zdravia. Podľa druhu a charakteru zdroja rizika (zdroja ohrozenia) môže to byť najmä 
ohrozenie: 

- mechanické 
- elektrické 
- vibráciami 
- hlukom 
- prachom 
- trieskami, odletujúcim materiálom 
- výfukovými plynmi. 

  (Pozri tiež „ Zdroje rizika pri práci s náradím“). 
 
Ohrozenie pri stroji (druhy ohrozenia) 

 Situácia, v ktorej je v danom priestore a čase aktivované nebezpečenstvo, tzn. zdroj 
ohrozenia, a prítomnej osobe hrozí ujma na zdraví, príp. hrozí majetková ujma. Podľa druhu 
energie alebo veličiny pôsobiacej v danom priestore sa rozlišuje ohrozenie: 

- mechanické  - dôsledok pohybu mechanických častí (príp. ostrých statických častí) 
- elektrické – dôsledok pôsobenia elektrického prúdu  a napätia 
- statickou elektrinou – dôsledok pôsobenia elektrického náboja a jeho výboja 
- tlakovou energiou – dôsledok pôsobenia tekutinových sústav (pneumatika, hydraulika) 
- extrémnymi teplotami – dôsledok pôsobenia vysokej alebo nízkej teploty povrchov 

alebo médií 
- výbuchom – dôsledok tlakových a tepelných prejavov chemickej reakcie/premeny  
- požiarom – dôsledok iniciácie zápalného prostredia 
- hlukom – dôsledok akustického prejavu chodu stroja a technologického procesu  
- vibráciami – dôsledok pohybu mechanických častí 
- žiarením – dôsledok pôsobenia  nechráneného zdroja  žiarenia 
- laserom –  dôsledok pôsobenia energie (elektromagnetického žiarenia) kvantového 

generátora 
- emisiami – dôsledok technologického procesu., opracovávania materiálu. 

 Uvedené druhy ohrozenia môžu vzniknúť ako následok nevhodného konštrukčného 
riešenia, či chybnej montáže, alebo nedostatočnej údržby, ale tiež použitím nebezpečného 
postupu práce. 
 
Ohrozenie pri zváraní 

 Pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov na človeka a pracovné prostredie pri 
zváracích prácach. Generuje ich samotný technologický proces zvárania, ako aj ďalšie možné 
nepriaznivé vplyvy konkrétnych podmienok pri zváraní. 
 Pri zváraní dochádza predovšetkým k ohrozeniu elektrickým prúdom, plameňom - 
resp. požiarom, výbuchom, ohrozeniu emisiami plynných a tuhých zložiek, žiarením 
(vysokofrekvenčným, ultrafialovým, infračerveným), hlukom, horúcimi čiastočkami kovov, 
odletujúcimi iskrami, prípadne k mechanickému ohrozeniu, resp. v špecifických podmienkach 



k ohrozeniu z nedostatku kyslíka, toxickými plynmi, z nevhodnej pracovnej polohy zvárača 
a pod.  
 Zamestnanca je potrebné chrániť pred  pôsobením  nebezpečných a škodlivých 
faktorov prostriedkami osobnej a kolektívnej ochrany a nevystavovať  ho ohrozeniu. 
 
Ohrozenie stacionárnymi predmetmi 

 Situácia, v ktorej hrozí človeku pri jeho pohybe alebo pohybe niektorej časti jeho tela 
(najmä ruky) poranenie pri kontakte so stacionárnymi predmetmi, vzhľadom na ich tvar 
(najmä ostré hrany), ako aj ich umiestnenie (najmä prečnievanie do voľného priestoru). 
 
Ohrozenie zasypaním 

 Situácia, v ktorej  hrozí človeku zasypanie zeminou  (napr. pri stavebných prácach vo 
výkope), horninou, alebo iným, najmä sypkým materiálom (v priestore  skládky alebo  
zásobníkov  sypkých materiálov). 
 
Ohrozený priestor 

 Pracovný priestor so zvýšeným rizikom ohrozenia života alebo zdravia vyvolaným 
umiestnením a činnosťou človeka, stroja alebo iného zariadenia, nebezpečenstvom pádu 
predmetov z výšky, zrútením konštrukcie a pod.  
 
Ochrana celého tela 

 Ochranné odevy a prostriedky na prevenciu proti nebezpečenstvu, ktoré chránia telo 
ako celok, nie iba jednotlivé časti ľudského tela. 

Ochranné odevy 
 
 Dvojdielne obleky, kombinézy, kabáty alebo plášte a ochranné prikrývky určené na 
zabránenie priameho kontaktu s nebezpečenstvom. Vyrábajú sa najmä z prírodných a 
umelých textilných materiálov, neupravených alebo špeciálne upravených (napr. 
impregnovaných tak, aby boli nehorľavé, odpudzovali kyseliny, vodu, olej a pod. alebo 
s nánosom plastických hmôt) a z kože. Používajú na ochranu pred 

- mechanickým ohrozením drsnými, špicatými a ostrými predmetmi pri práci na 
strojových zariadeniach a s ručným náradím, pri výrobe plochého a technického skla, 
pri otryskávaní, práci s motorovou reťazovou pílou, krovinorezom, pri ťažbe a úprave 
nerastov a pod. 

- tepelným ohrozením, a to pri priamom kontakte s otvoreným plameňom alebo 
kontakte s horúcimi a chladnými materiálmi, a všade tam, kde sa pociťuje vplyv 
nadmerného tepla alebo chladu, najmä pri práci v hlbokomraziacich priestoroch, pri 
pôsobení infračerveného žiarenia, a tiež pri práci vonku  

- vlhkosťou pri práci s kvapalinami, v mokrých prevádzkach, za daždivého počasia 
vonku 

- ohrozením nebezpečným elektrickým napätím alebo statickou elektrinou 
- chemickým a biologickým ohrozením pri práci s chemickými látkami, herbicídmi, 

insekticídmi, arboricídmi, s biologickým materiálom pri práci v zdravotníctve a pod. 
- nedostatočnou rozoznateľnosťou pri práci, pri ktorej musia byť zamestnanci dobre 

viditeľní, napr. v doprave. 

Prostriedky na prevenciu proti pádu 
 Úplný výstroj na prevenciu proti pádu, brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu 
a prostriedky na držanie tela, napr. bezpečnostné popruhy, bezpečnostné pásy, prídavné laná. 



Prostriedky na prevenciu proti pádu sú určené na zabezpečenie ochrany zamestnanca pri práci 
vo výškach a nad voľnou hĺbkou, resp. pri práci vo vise. Používajú sa pri prácach 
vykonávaných horolezeckou technikou, pri práci na lešení, na pracovných plošinách, 
výsuvných rebríkoch alebo stožiaroch a v korunách stromov, pri montáži stavebných 
prefabrikátov, v šachtách a stokách, a tiež v kabínach výškových žeriavov, vo výškových 
kabínach stohovacích a vyhľadávacích zariadení v skladoch. 
 
Ochrana dolných končatín 

 Ochrana nôh od chodidla po bedrový kĺb pred pôsobením škodlivých a nebezpečných 
faktorov práce a pracovného prostredia a zabezpečenie protišmykovej ochrany. Používajú sa 
rôzne druhy ochrannej obuvi a jej doplnky (vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi), 
gamaše na ochranu pred popálením alebo premoknutím, chrániče jednotlivých častí nohy 
(stehna, kolena, predkolenia, priehlavku) proti otlačeniu, odretiu, porezaniu a pod., a 
snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy. 

Ochranná obuv 
  
         Obuv pre profesionálne použitie vyhotovená z rôznych materiálov (predovšetkým 
z kože, plastu, gumy a textilu), v rôznom prevedení (sandále, nízka, členková, polovysoká 
alebo vysoká obuv) a s rôznym stupňom ochranného účinku. Ochranná obuv sa používa 
v závislosti od použitého materiálu, tvaru a spôsobu vyhotovenia zvršku a podošvy na 
ochranu proti nebezpečenstvu 

- mechanickému, ak hrozí úraz v dôsledku stúpenia na špicaté a ostré predmety (obuv 
so spevnenou podrážkou), pádu predmetov na nohu (obuv s vystuženou špicou), 
zovretia nohy, alebo pri pošmyknutí a následnom páde (protišmyková obuv), a to 
najmä na stavbách, pri cestných prácach, prácach v lese, pri údržbe a oprave strojov, 
pri vysokých peciach, v oceliarňach, valcovniach a pri spracúvaní kovov, pri ťažbe 
v lomoch a baniach,  pri výrobe a spracovaní tabuľového skla, pri doprave 
a skladovaní a pod. 

- elektrickému, pri ohrození nebezpečným napätím (dielektrická obuv) a výskyte 
statickej elektriny napr. vo výpočtových strediskách, v operačných sálach, v 
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a pod. (antistatická obuv) 

- tepelnému, pri práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi, pri práci 
v chlade, teple alebo v prostredí, kde môže dôjsť k rozstreknutiu roztaveného kovu 
(obuv, ktorú možno rýchlo vyzuť) 

- vibrácií (antivibračná obuv) 
- premoknutia, prevlhnutia (gumená obuv) 
- chemickému, pri pôsobení škodlivých alebo nebezpečných kvapalín a prachu 

(ochranná obuv s podrážkou proti kvapalinám, chemickým látkam napr. proti 
žieravinám, rozpúšťadlám, olejom) 

- nadmernej záťaže pri neprimerane dlhom státí alebo chôdzi (ortopedická obuv). 
 
Ochrana dýchacích orgánov 

 Ochrana pred negatívnymi účinkami nedostatku kyslíka vo vdychovanom vzduchu 
alebo pred pôsobením nebezpečných plynov, pár, resp. pevných a kvapalných látok, ktorých 
častice znečisťujú vzduch (prach, dym, aerosól). Používajú sa ochranné rúšky, respirátory, 
náustky alebo masky s filtrom a dýchacie prístroje. Z funkčného hľadiska  sa prostriedky na 
ochranu dýchacích orgánov rozdeľujú na dve základné skupiny, a to filtračné prístroje 
a izolačné prístroje. 
 Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov sa používajú pri 



práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v šachtách, v stokách a iných podzemných 
priestoroch súvisiacich s kanalizáciou, a tiež v priemyselných zariadeniach a priestoroch 
s nedýchateľným ovzduším z dôvodu vysokej prašnosti (napr. pri práci v blízkosti vysokých 
pecí, ťažbe a úprave nerastov, strojovom brúsení dreva alebo pri práci v archívoch) alebo z 
dôvodu prítomnosti škodlivých látok v ovzduší (pri práci v mraziarňach s nebezpečenstvom 
úniku chladiaceho média, pri nanášaní náterových látok, pri zdravotnom vyšetrení a ošetrení 
a pod.). 

Filtračné dýchacie prístroje  
 Dýchacie prístroje založené na čistení vdychovaného vzduchu od škodlivín ich 
mechanickou alebo chemickou filtráciou. Možno ich použiť iba v prípadoch, keď vdychovaný 
vzduch obsahuje viac ako 17 objemových percent kyslíka. Prístroj sa skladá z vymeniteľného 
filtra, ktorý sa pripája (naskrutkovaním alebo pomocou hadice) ku kukle alebo obličajovej 
maske, polomaske, štvrťmaske alebo k náustku. Výber filtra závisí od druhu škodliviny, ktorú 
je potrebné odstrániť (protiplynové filtre, filtre proti časticiam, kombinované filtre), a od 
požadovanej filtračnej účinnosti. Filtre sú označené podľa určenia farebným odlíšením 
a písmenami.  
 Osobitnou skupinou filtračných dýchacích prístrojov sú respirátory. Spravidla sú to 
polomasky s jedným alebo dvoma puzdrami, do ktorých sa vkladajú v závislosti od škodliviny 
v ovzduší rôzne filtračné vložky. V niektorých prípadoch je priamo polomaska vyrobená 
z filtračného materiálu (napr. ochranná rúška). 

Izolačné dýchacie prístroje 
 Prístroje s vlastnou zásobou stlačeného vzduchu, ktorý sa privádza k dýchaciemu 
ústrojenstvu (autonómne dýchacie prístroje), alebo sa vzduch k exponovanej osobe privádza 
hadicou z prostredia, ktoré nie je kontaminované (nasávaním vzduchu vlastnou činnosťou 
pľúc, núteným prívodom vzduchu pomocou ventilátora alebo prívodom tlakového vzduchu). 
Prístroje sú použiteľné bez ohľadu na skupenstvo látky prítomnej v ovzduší. 
 
Ochrana elektrického zariadenia doplnkovou izoláciou 

 Ochrana spočívajúca vo vybavení elektrického zariadenia izolačným stanovišťom 
(napr. izolačným kobercom) alebo v použití ochranných prostriedkov (vypínacích tyčí, 
dielektrických ochranných rukavíc apod.). Doplnková izolácia nie je dostačujúcou ochranou 
pre osoby bez príslušnej elektrotechnickej kvalifikácie, preto ju možno pri neživých 
elektrických zariadeniach použiť iba na doplnenie základnej ochrany na ochranu zvýšenú 
v miestach, ktoré sú neprístupné osobám bez kvalifikácie. 
 
Ochrana elektrickej inštalácie pred škodlivým pôsobením na iné zariadenia 

 Ochrana pred akýmkoľvek škodlivým pôsobením na iné zariadenia, pred zhoršovaním 
napájania počas normálnej prevádzky vrátane spínacích operácií (elektrická kompatibilita) 
apod. Činiteľmi, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv sú napr. nárazový prúd, kompenzácia 
nepriaznivého účinníka, asymetrické zaťaženie, vznik vyšších harmonických. 
 
Ochrana elektrickej inštalácie pred tepelnými účinkami 

 Usporiadanie elektrickej inštalácia tak, aby vplyvom teploty alebo elektrického oblúka 
nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých materiálov. Počas normálnej prevádzky 
elektrického zariadenia nesmú byť osoby vystavené nebezpečenstvu popálenia apod. 
 
Ochrana elektrických zariadení krytmi alebo prepážkami 

 Konštrukčné opatrenia určené na to, aby zabraňovali akémukoľvek dotyku so živými 



časťami. Kryt je súčasťou elektrického predmetu. Krytie je medzinárodne označované 
symbolom IP (tzv. IP kódom), ktorý určuje stupne ochrany krytom pred dotykom 
nebezpečných častí, pred vniknutím pevných cudzích telies alebo pred vniknutím vody a 
ktorý poskytuje aj ďalšie informácie súvisiace s touto ochranou. 
 
Ochrana elektrických zariadení polohou 

 Umiestnenie živých elektrických častí do takej vzdialenosti, aby ich dotyk z miesta 
obsluhy bol vylúčený bez použitia osobitných pomôcok. Musia sa dodržať najmenšie 
dovolené výšky a vodorovné vzdialenosti od stanoviska (obsluhy). Vzdialenosti dosahu ruky 
od živých častí sa určujú podľa kategórie napätia (VN, NN) a od situovania zariadenia vo 
vonkajších alebo vnútorných priestoroch. 
 
Ochrana elektrických zariadení pospájaním 

 Vzájomné pospájanie všetkých neživých častí zariadení, ktoré sa majú chrániť a ktoré 
sa tiež vodivo spoja so všetkými kovovými časťami okolia nachádzajúcimi sa v blízkosti 
chránených častí. Táto ochrana sa tiež nazýva aj ochranou uvedením na rovnaký potenciál. 
Možno ňou zabrániť úrazu vtedy, ak sa na niektorom z chránených predmetov vyskytne 
nebezpečné dotykové napätie. Ochrana pospájaním sa nepovažuje za postačujúcu ochranu, a 
preto sa môže použiť iba v spojení s inou ochranou. 
 
Ochrana elektrických zariadení pred prepätím 

 Technické opatrenia určené na ochranu zariadení pred účinkami prepätia. Ochrana si 
vyžaduje splnenie nasledovných podmienok: 

- vyhotovenie pospájania, 
- uvedenie na rovnaký potenciál všetkých vodivých neživých častí, 
- použitie prepäťových ochrán, 
- správnu koordináciu ochrán. 

 Poruchové prúdy, ktoré vznikajú pri prepätiach, sa odvádzajú paralelnými vodivými 
cestami tak, aby sa znížila ich hodnota vo vodičoch inštalácie. 
 
Ochrana elektrických zariadení zábranou 

 Ochrana prostredníctvom zábrany (prekážky), ktorá netvorí priamu súčasť 
elektrického predmetu a jej účelom je zabrániť náhodnému (neúmyselnému) dotyku so živými 
časťami. Nie je určená pre zamedzenie úmyselného dotyku zámerným prekonaním prekážky 
v normálnej prevádzke. Ochrana zábranou sa vykonáva: 
a) v priestoroch prístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 

- neodnímateľným ohradením (oplotením) alebo uzamknutím (mrežou) s dostačujúcou 
výškou, pevnosťou a vzdialenosťou živých častí, 

b) v priestoroch neprístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 
- uzatvorením, ohradením z izolačného materiálu ( zábradlím, povrazom,tyčou, mrežou, 

oplotením apod.), ktoré môžu byť odnímateľné. Vzdialenosť zábrany od živých častí 
musí vyhovovať požiadavkám predpisov. 

 
Ochrana elektrickým oddelením 

 Ochrana v zásade zhodná s ochranou oddelením obvodov. Princípom je skutočnosť, že 
táto ochrana pretvára napájaciu sieť s uzemneným uzlom zdroja (TN, TT) na sieť izolovanú 
(IT). Týmto riešením pri dodržaní ďalších podmienok prestáva byť nebezpečným priamy 
jednopólový dotyk so živou časťou. 



 
Ochrana hlavy 

 Ochrana povrchu (temena) hlavy proti nepriaznivému pôsobeniu fyzikálnych, 
chemických a biologických faktorov pracovného prostredia. Osobnými ochrannými 
prostriedkami na ochranu hlavy sú ochranné prilby a ochranné pokrývky hlavy. 

Ochranná prilba 
 
 Ochranná pokrývka hlavy z pevného materiálu. Ochrannú funkciu plní škrupina 
prilby, ktorá musí byť dostatočne odolná proti prerazeniu. Tlmiaci účinok má náhlavová 
vložka uložená pod škrupinou, ktorá obmedzuje prenos kinetickej energie nárazu na človeka.  
V prípade potreby konštrukcia ochrannej prilby umožňuje upevniť na škrupinu prilby ďalší 
osobný ochranný pracovný prostriedok, napr. štít na ochranu tváre, slúchadlový chránič a pod. 
Ochranná prilba slúži na ochranu proti 

- mechanickému ohrozeniu úderom, nárazom o pevné ohraničenie priestoru a 
rôzne prekážky, ohrozeniu pohybujúcimi sa, padajúcimi, príp. vstreľovanými 
predmetmi, alebo proti bočnému zovretiu hlavy  

- tepelnému ohrozeniu chladom, žiarom alebo odstrekovaným roztaveným 
kovom 

- ohrozeniu elektrickým prúdom. 
 Ochranné prilby sa používajú najmä v baníctve, strojárstve, hutníctve, energetike, 
stavebníctve a lesníctve, a tiež v chemických prevádzkach. Nevyhnutné je použitie prilby pri 
práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, v stiesnených priestoroch, jamách, šachtách, 
výkopoch, pri montážnych, inštalačných a demolačných prácach, pri manipulácii a preprave 
materiálu, najmä pri práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov 
a zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch, pri trhacích prácach, odpaľovaní 
ohňostrojov a pri vykonávaní záchranných prác. Ochranná prilba sa používa aj na zvýšenie 
viditeľnosti zamestnanca zvýraznením prilby výstražnou alebo svetlo odrážajúcou farbou. 

Ochranné pokrývky hlavy 
  
            Čiapky (so štítom, bez štítu, nevystužené alebo vystužené proti udretiu), baretky, 
šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku a pod. Sú vyrobené 
z textilu alebo sieťoviny, môžu byť impregnované. Ochranné pokrývky hlavy sú určené najmä 
na ochranu povrchu hlavy, resp. vlasov pred zachytením pohyblivým zariadením alebo jeho 
časťou, a následným skalpovaním. Používajú sa pri práci v prostredí s nebezpečenstvom 
infekcie a na ochranu hlavy proti prachu, chladu, príp. priamemu slnečnému žiareniu. Plstené 
hutnícke klobúky slúžia na ochranu hlavy proti popáleniu odletujúcimi časticami roztavených 
kovov. Okrem ochrannej funkcie majú čiapky, šatky alebo sieťky aj hygienickú funkciu. 
Zabraňujú padaniu vlasov pri výrobe potravinárskych, kozmetických výrobkov, liečiv a pod. 
 
Ochrana horných končatín 

 Ochrana rúk od prstov až po  ramenný kĺb. Používajú sa ochranné rukavice a ďalšie 
druhy ochranných prostriedkov, ktoré sú určené najmä na ochranu pred odretím, porezaním 
alebo pichnutím, napr. ochranné prsty pri brúsení a lisovaní malých predmetov, ochranné 
rukávy pri manipulácii s plechmi s ostrými hranami, ochrana predlaktia z krúžkového pletiva 
používaná pri vykosťovaní a krájaní mäsa a pri armovaní železa, náplecníky slúžiace na 
ochranu ramien pri prenášaní ťažkých bremien a dlaňovice na ochranu dlaní pri manipulácii 
s drsným materiálom. Zápästné remienky slúžia na ochranu zápästia pri prácach, kde sa 
zápästie ruky veľmi namáha, napr. pri zdvíhaní ťažkých bremien. Chránia aj pred porezaním 



ostrými predmetmi (sklo, plechy). Podložky pod lakeť na ochranu lakťa proti tlaku sa 
používajú napr. pri práci na počítači. 

Ochranné rukavice  
  
            Ochranné prostriedky na ochranu rúk pred mechanickým ohrozením (nárazom, 
úderom, drsnými, špicatými a ostrými predmetmi), tepelným pôsobením (pri kontakte 
s horúcimi alebo chladnými materiálmi, s plameňom, resp. vplyvom teploty okolia), 
poškodením zdravia elektrickým prúdom, účinkom chemikálií, pôsobením vibrácií alebo pred 
kontamináciou pri kontakte s infekčnými materiálmi alebo rádioaktívnymi látkami. Používajú 
sa pri práci so strojovým zariadením, s ručným náradím a nástrojmi (s výnimkou prípadov, 
keď by mohlo dôjsť k zachyteniu rukavice pohybujúcou sa časťou pracovného prostriedku) a 
na manipuláciu s materiálom. Ochranné rukavice poskytujú ochranu proti jednotlivým 
nebezpečenstvám, alebo viacerým nebezpečenstvám súčasne. Vyrábajú sa z rôznych 
materiálov, najmä z textilu, kože, gumy alebo z nepriedušných materiálov máčaných 
v plastických látkach, buď s manžetou alebo bez manžety, riešené ako päťprstové, trojprstové 
alebo palcové. Sú určené na jednorazové alebo opakované použitie.  
 
Ochrana izolovaním živých častí 

 Ochrana spočívajúca v zabezpečení živých častí izoláciou, ktorá znemožní nebezpečný 
dotyk živých častí zariadenia. Izolácia musí byť primerane odolná voči mechanickému, 
chemickému a tepelnému namáhaniu v prevádzke. Izoláciu možno odstrániť len jej fyzickým 
zničením. 
 Základná izolácia (podľa predchádzajúcej terminológie izolácia „pracovná“) tvorená 
lakovaním, smaltovaním, vrstvou oxidov apod. sa nepovažuje za izoláciu v zmysle ochrany 
pred nebezpečným dotykovým napätím. Preto elektrické zariadenie chránené ochrannou 
izoláciou musí vyhovovať podmienkam pre dvojitú izoláciu tvorenú kombináciou izolácie 
základnej a prídavnej. Dvojitú izoláciu možno nahradiť rovnocennou  zosilnenou izoláciou.  
a) priestoroch prístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 

- neodnímateľným ohradením (oplotením) alebo uzamknutím (mrežou) 
s dostačujúcou výškou, pevnosťou a vzdialenosťou od živých častí, 

b) v priestoroch neprístupných osobám bez požadovanej odbornej spôsobilosti: 
- uzatvorením, ohradením z izolačného materiálu (zábradlím, povrazom, tyčou, 

mrežou, oplotením apod.), ktoré môžu byť aj odnímateľné. Vzdialenosť zábrany 
od živých častí musí vyhovovať požiadavkám predpisov. 

 
Ochrana jadrového zariadenia do hĺbky 
 
 Systém viacnásobných fyzických bariér brániacich šíreniu ionizujúceho žiarenia 
a rádionuklidov do pracovného prostredia alebo životného prostredia s opakovaným použitím 
technických a organizačných opatrení slúžiacich na ochranu a zachovanie týchto bariér, ako aj 
na ochranu osôb a životného prostredia. 
 
Ochrana kože 

 Ochranné pasty, masti, oleje. Používajú sa najmä na ochranu pokožky rúk pred 
pôsobením faktorov, ktorých škodlivé účinky nie sú príliš vysoké, napr. proti vode, 
organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu a pod. Ochranný prostriedok sa 
rozotrie na pokožku, čím sa vytvorí ochranný film proti pôsobeniu škodliviny.  
 
 



Ochrana malým napätím 

 Ochrana, ktorá chráni pred úrazom elektrickým prúdom tým, že používa napätie, pri 
ktorom elektrický prúd vzniknutý pri priamom dotyku je pod prahom vnímania. Táto ochrana 
sa považuje za najbezpečnejšiu, pretože zabraňuje vzniku nebezpečného dotykového napätia. 
 Ak je obvod napájaný zo zdroja s ochranným oddelením (napr. bezpečnostný 
ochranný transformátor) a izolovaný od zeme, je to tzv. „ochrana malým napätím SELV“, ak 
je obvod jedným pólom spojený so zemou, je to tzv. „ochrana malým napätím PELV“. 
 Zdrojom bezpečného malého napätia SELV, PELV môžu byť: 
- bezpečnostný ochranný transformátor, 
- motorgenerátor, 
- elektrochemický zdroj, 
- generátor poháňaný spaľovacím motorom, 
- elektronické zdroje. 
 
Ochrana napäťovým chráničom 

 Spôsob ochrany vypínačom určeným na ochranu pred nebezpečným dotykovým 
napätím (spravidla je vybavený aj tepelnou ochranou). Ak sa na vodivej neživej časti 
spotrebiča vyskytne napätie vyššie ako je dovolené dotykové napätie, napäťový chránič 
okamžite odpojí poškodený spotrebič od zdroja napätia. Po dobu trvania poruchy a výskytu 
napätia na kostre spotrebiča nie je možné spotrebič znovu pripojiť na zdroj. 
 
Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním 

 Ochrana založená na princípe vyrovnania možných rozdielov potenciálov medzi 
neživými vodivými časťami navzájom, a tým sa zabráni výskytu nebezpečného dotykového 
napätia. Sústava miestneho pospájania nesmie byť elektricky spojená so zemou cez neživé 
časti elektrického alebo cudzieho zariadenia. Pri tejto ochrane musí byť zabezpečené, aby sa 
osoby vstupujúce do miesta chráneného miestnym pospájaním nemohli dostať do styku 
s nebezpečným rozdielom potenciálov, najmä ak je vodivá, od zeme izolovaná podlaha 
spojená s neuzemneným pospájaním. 
 
Ochrana nevodivým okolím 

 Ochrana, ktorej cieľom je zabrániť súčasnému dotyku častí, na ktorých môže vzniknúť 
v dôsledku porušenia základnej izolácie živých častí rôzny potenciál. Podmienky ochrany 
nevodivým okolím sú: 
- neživé vodivé časti musia byť od seba vzdialené tak, aby ich nebolo možné súčasne 

dotykom preklenúť, 
- steny a podlaha musia byť izolačné, 
- odpor izolujúcich podláh a stien nesmie byť menší ako 50 kohmov pri menovitom napätí 

do 500 V, 
- v priestore s nevodivým okolím sa nesmie nachádzať ochranný vodič. 

 Pri splnení uvedených podmienok je možné používať aj elektrické zariadenia triedy 0. 
 
Ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja 

 Založená na princípe napájania obvodov (najmä v elektronických a v oznamovacích 
zariadeniach) z tzv. mäkkých zdrojov a obvodov  obsahujúcich kondenzátory  väčších 
kapacít, schopných udržať po určitú dobu náboj. Energia mäkkých zdrojov pri dotyku človeka 
rýchlo poklesne pod prah vnímania elektrického prúdu človekom. 
 



Ochrana oddelením obvodov 

 Ochrana spočívajúca vo vyhotovení oddeleného prúdového obvodu, ktorý je dokonale 
izolovaný od obvodu rozvodnej siete. Spotrebič konštruovaný na prevádzkové nízke napätie 
sa nepripája priamo na sieť ale cez bezpečnostný oddeľovací transformátor s vinutím 1 : 1. 
Vytvorí sa tým vlastná izolovaná sieť oddelená od ostatnej siete a od zeme. Dvojpólový dotyk 
je nebezpečný. Na jeden transformátor sa môže pripojiť iba jeden spotrebič. Kostra spotrebiča 
sa nesmie spájať so zemou ani s ochrannou sústavou apod. 
 
Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 

 Elektrický predmet triedy ochrany II chráni pred nebezpečným dotykom ako živé, tak i 
neživé časti. Je to univerzálna ochrana, ktorej účelom je zabrániť výskytu nebezpečného 
dotykového napätia na prístupných častiach elektrického zariadenia pri porušení základnej 
izolácie. 
 
Ochrana práce 

 Systém legislatívnych, sociálnych, ekonomických, organizačných, výchovno-
vzdelávacích, zdravotných a technických opatrení  zameraných na vytvorenie pracovných 
podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, to zn. zachovanie zdravia 
a pracovnej schopnosti zamestnanca. 
 
Ochrana pred hlukom 

 Technické, organizačné a iné opatrenia na zníženie emisie hluku a ochranu pred 
nepriaznivými účinkami hluku. Základné spôsoby ochrany pred hlukom spočívajú v 
odstránení zdrojov hluku, znížení hlučnosti strojov a zariadení, uzavretí zdroja hluku 
vhodným krytom alebo priečkami, vo zvýšení pohltivosti stien a stropov pomocou 
akustických materiálov. Náhradným opatrením ochrany pred hlukom na pracoviskách  je 
oddialenie exponovaných osôb od zdroja hluku, obmedzenie dĺžky hlukovej expozície 
zaradením tichých prestávok a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
(chráničov sluchu a pod.). Nevyhnutné je tiež zabezpečiť pravidelné monitorovanie hluku 
v pracovných priestoroch a vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok u 
exponovaných pracovníkov. Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na 
pracoviskách pre vykonanie ochranných opatrení stanovujú záväzné ukazovatele. 
 
Ochrana pred nadprúdom 

 Ochrana osôb pred poranením a majetku pred poškodením v dôsledku pôsobenia 
nadprúdu (elektromechanické sily, zvýšená teplota), ktorý by mohol vzniknúť v pracovných 
vodičoch. Táto ochrana sa môže vykonať: 
- samočinným odpojením pri výskyte nadprúdu predtým, ako tento nadprúd dosiahne 

nebezpečnú hodnotu (so zohľadnením času jeho trvania), 
- obmedzením najvyššieho nadprúdu na bezpečnú hodnotu a bezpečný čas trvania. 
 
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí 

 Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže nastať pri dotyku s neživými časťami 
inštalácie, ktoré môžu byť pri poruche pod napätím. Môže sa vykonať: 
- zabránením prechodu prúdu telom, 
- obmedzením poruchového prúdu, ktorý môže prechádzať telom na hodnotu menšiu ako je 

prúd, ktorý môže spôsobiť úraz (tzn. 10 mA/AC, resp. 25 mA/DC). 
- samočinným odpojením napájania v stanovenom čase pri výskyte poruchy, ktorá by 



v prípade dotyku neživých častí osobami mohla byť príčinou prechodu prúdu telom 
rovným alebo väčším ako je prúd spôsobujúci úraz (rýchlosť odpojenia do 0,4 sek.). 

 
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí 

 Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže nastať pri dotyku so živými časťami 
inštalácie. Môže sa vykonať: 
- zabránením prechodu prúdu telom, 
- obmedzením prúdu, ktorý môže prechádzať telom na hodnotu menšiu ako je prúd, ktorý 

môže spôsobiť úraz (tzn. 10 mA/AC, resp. 25 mA/DC). 
 
Ochrana pred požiarmi 

 Zásady riešenia, systémy, zariadenia, objekty alebo konštrukcie určené na zníženie 
ohrozenia osôb a majetku signalizovaním, hasením alebo lokalizovaním požiaru. 
 
Ochrana pred prepätím 

 Ochrana osôb sa pred poranením a majetku pred nebezpečnými účinkami vzniknutými 
poruchou medzi živými časťami obvodov napájaných rozdielnymi napätiami a pred 
nadmernými (zvýšenými) napätiami, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok atmosférických 
javov, pri spínacích pochodoch apod. 
 
Ochrana pred účinkami elektromagnetických polí 

 Opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať s cieľom predísť nepriaznivým následkom 
účinkov elektromagnetických polí → Účinok elektromagnetického poľa, a pritom rešpektovať 
referenčné úrovne. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na indukovanú prúdovú hustotu, veľkosť 
dotykového prúdu, expozíciu elektrickým a magnetickým poľom. 
 Z hľadiska negatívnych účinkov je potrebné rozlišovať medzi kategóriami osôb 
„zamestnanci“ a „obyvateľstvo“ a špecifikovať dva až trikrát nižšie úrovne poľa a prúdu pre 
obyvateľstvo. 
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
  
      Ochrana, ktorá plní nasledovné funkcie: 
- ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí, 
- ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí, 
- ochrana pred tepelnými účinkami, 
- ochrana pred nadprúdom, 
- ochrana pred prepätím, 
- ochrana pred škodlivým pôsobením na iné zariadenia. 

          Spôsoby ochrany je možné členiť na tri skupiny: 
1)  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke. 
 Sú to ochrany so zamedzením (znemožnením) dotyku so živými časťami: 

- ochrana izolovaním živých častí, 
- ochrana krytmi, alebo prepážkami, 
- ochrana zábranou  (prekážkami), 
- polohou (umiestnením mimo dosahu), 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi. 

2)  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri dotyku živých i neživých častí 
Sú to ochrany s obmedzením telového prúdu na bezpečnú hodnotu pri dotyku živých i 



neživých častí. Ich cieľom je dosiahnuť, aby prúd prechádzajúci telom nepresahoval 
hodnotu prahu vnímania. Patria sem: 
- ochrana malým napätím SELV a PELV, 
- ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja. 

3) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri výskyte poruchy 
Sú to ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche včasným samočinným odpojením 
vadnej časti od zdroja. Patria sem: 
- ochrana samočinným odpojením napájania, 
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II, alebo rovnocennou izoláciou,  
- ochrana nevodivým okolím, 
- ochrana neuzemneným miestnym pospájaním, 
- ochrana elektrickým oddelením. 

 
Ochrana pred úrazom regálovým zakladačom 

 Realizácia opatrení, ktoré zahŕňajú najmä 
- obmedzenie prístupu osôb do pracovnej oblasti stroja obvodovým oplotením, resp. 

pomocou dočasných bariér a ohradení 
- zavedenie systému písomného povolenia práce na ploche priľahlej k pracovnej oblasti 

stroja, ktoré môže byť vydané iba zaškoleným osobám. 
- oddelenie plochy, na ktorej sa bremená odovzdávajú na zakladanie alebo sa preberajú  od 

regálového zakladača (použitím elektrosenzitívnych alebo fotoelektrických zariadení na 
zastavenie stroja v prípade zásahu do jeho pracovnej oblasti, predĺžením trate dopravníkov 
medzi odovzdávacou plochou a strojom apod.) 

- zavedenie svetelnej alebo zvukovej signalizácie činnosti stroja. 
 
Ochrana pred vibráciami 

 Súbor metód a prostriedkov na zníženie expozície vibráciám, resp. zníženie hodnoty 
ľubovoľnej určujúcej veličiny charakterizujúcej mechanické kmitanie a otrasy. Spôsoby 
ochrany spočívajú predovšetkým v uplatnení vibroizolačných opatrení, v zlepšení stability 
strojov a zariadení, vo výmene nevyhovujúceho pracovného náradia za náradie s vhodným 
ergonomickým dizajnom a držadlami, ktoré znižujú prenos vibrácií na ruky, a v zabezpečení 
pravidelnej údržby a opráv. Ak nemožno zníženie expozície vibráciám dosiahnuť technickými 
opatreniami, je potrebné skrátiť dobu vystavenia zamestnancov vibráciám a prideliť im 
osobné ochranné pracovné prostriedky. Súčasťou ochrany pred pôsobením vibrácií na zdravie 
je ochrana pred chladom.  
 
Ochrana pred výbuchom (druhy ochrany) 

 Pre všetky druhy ochrany pred výbuchom sa uplatňuje pravidlo, že žiadna časť, ku 
ktorej má potenciálne výbušné ovzdušie nehatený prístup, nesmie nadobudnúť neprijateľnú 
teplotu. Najčastejšie používané druhy ochrany sú: Nevýbušný kryt  Označenie EEx d, 
Zvýšená bezpečnosť  Označenie EEx e a Zapuzdrenie Označenie EEx m. 
 
Ochrana pred výbuchom (princípy ochrany) 

 Princípy vhodné na zabránenie vzniku zdrojov zapálenia v systémoch, zariadeniach a 
konštrukčných celkoch. Nasledujúce štyri ochranné princípy môžu zabrániť tomu, aby sa 
zariadenie stalo zdrojom zapálenia:     
1. Potenciálne výbušné zmesi môžu preniknúť do elektrického zariadenia a byť iniciované. 

Sú urobené opatrenia, ktoré zabránia, aby sa výbuch rozšíril do okolitého prostredia. 



2. Elektrické zariadenie je vybavené krytom, ktorý zabráni vniknutiu potenciálne výbušnej 
zmesi do zariadenia a/alebo jej kontaktu so zdrojom iniciácie. 

3. Potenciálne výbušné zmesi môžu vniknúť do krytu prístroja, ale nemôžu byť iniciované. 
Sú urobené opatrenia na zabránenie vzniku iskier a teplôt schopných spôsobiť iniciáciu. 

4. Potenciálne výbušné zmesi môžu vniknúť do krytu prístroja, ale nemôžu byť iniciované. 
Iskry a teploty schopné spôsobiť iniciáciu sa môžu objaviť len v určitých medziach.  

 
Ochrana prúdovým chráničom 

 Ochrana založená na princípe funkcie súčtového prúdového transformátora, cez ktorý 
sa vedú všetky prívody k chránenému elektrickému spotrebiču. Za normálneho 
prevádzkového stavu je geometrický súčet pritekajúcich a odtekajúcich prúdov nulový. 
V prípade poruchy (napr. skratu) sa tento rovnovážny stav poruší a v prúdovom 
transformátore sa indukuje napätie, ktoré je impulzom na okamžité vypnutie chráneného 
zariadenia zo siete na všetkých póloch. 
 Táto ochrana sa považuje za doplnkovú za predpokladu, že je použitý chránič 
s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.  
 
Ochrana samočinným odpojením napájania 

 Funkciou ochrany je včas odpojiť elektrické zariadenie od zdroja, ak sa v prípade 
poruchy vyskytne nedovolené dotykové napätie na neživej vodivej časti tohoto zariadenia. 
Odpojenie vykoná vhodný ochranný prístroj, ktorým môže byť poistka, istič alebo chránič 
(prúdový, napäťový) inštalovaný na všetkých druhoch sietí (TN, TT a IT) s frekvenciou 15 až 
1000 Hz. 
 Pri výskyte dotykového napätia, ktorého hodnota je vyššia ako hodnota dohodnutého 
medzného dotykového napätia tzn. 50 V, pri menovitom napätí siete 230 V je stanovený 
maximálny čas odpojenia 0,4 s. Pri správne určenej ochrane samočinným odpojením 
napájania, musí byť napájanie spotrebiča odpojené najbližším predradeným ochranným 
prístrojom v čase do 0,4 s, čo na osobe, ktorá je v čase poruchy rukou v kontakte s neživou 
časťou spotrebiča, nevyvolá nebezpečné patofyziologické účinky. 
 
Ochrana sluchu 

 Ochrana sluchových orgánov pred nepriaznivým pôsobením trvalého hluku a 
impulzného hluku. Útlmová schopnosť osobných ochranných pracovných prostriedkov na 
ochranu sluchu závisí od frekvencie hluku a druhu použitého ochranného prostriedku. 
Používajú sa zátkové chrániče sluchu, slúchadlové chrániče sluchu a protihlukové prilby.  
 Ochrana sluchu je potrebná najmä pri tvarovaní kovov (kovaní, lisovaní, valcovaní, 
razení a pod), pri práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,  pri práci v blízkosti 
kompresorov, v textilnom priemysle, drevospracujúcom priemysle, pri práci s motorovými 
reťazovými pílami a krovinorezmi,  a tiež pri práci pozemného personálu na letiskách.  
 Ochranné účinky prostriedkov na ochranu sluchu sa využívajú aj  na ochranu uší, resp. 
sluchových orgánov, proti vniknutiu horúceho, žeravého alebo roztaveného kovu 
odstrekujúceho pri zváraní a pod. 

Zátkový chránič sluchu  
 Chránič sluchu valcovitého tvaru, ktorý sa vkladá do zvukovodu. Požívajú sa najmä 
penové a plastické chrániče sluchu konštruované tak, aby sa po vložení do zvukovodu 
postupným rozpínaním, resp. vplyvom pôsobenia teploty ľudského organizmu prispôsobili 
tvaru zvukovodu. Zátkové chrániče sluchu sú účinné proti hluku vysokých, stredných, aj 
nízkych frekvencií. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre jednorazové použitie alebo pre 
viacnásobné použitie v rôznych veľkostiach. 



Slúchadlový chránič sluchu 
 Prostriedok na ochranu sluchu skladajúci sa z dvoch mušieľ s dosadajúcimi reliéfmi, 
ktoré kryjú ušnice a oblasť hlavy za ušami, a sú spojené pridržiavacím oblúkom. Používajú sa 
samostatne, alebo ich možno pripevniť na prilbu.  

Protihlukové prilby  
 Ochrana sluchu určená pre používanie pri vysokých hladinách a frekvenciách hluku. 
Výhoda prilby spočíva v tom, že podstatne obmedzuje pôsobenie hluku, ktorý je prenášaný na 
lebečné kosti. Pri výbere prilby je nevyhnutné venovať pozornosť veľkosti prilby, nakoľko zle 
tesniaca prilba stráca značnú časť útlmových vlastností, je málo účinná. V extrémne hlučnom 
prostredí sa používajú plnoakustické prilby. 
 
 
Ochrana trupu a brucha 

 Ochranné vesty, blúzy, zástery a telové pásy. Používajú sa na ochranu najviac 
ohrozenej časti tela, a to 
- pri práci so strojovým zariadením a ručným náradím na ochranu proti pichnutiu, 

porezaniu, prebodnutiu najmä pri vykosťovaní a rezaní mäsa, pri rezaní dreva na 
kotúčovej píle, pri klampiarskych prácach a pri práci so sklom (napr. vystužené zástery) 

- pri zváraní, kovaní, zlievaní, odlievaní na ochranu proti  postriekaniu roztaveným kovom. 
(kožené zástery) 

- pri práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami, s biologickými materiálmi a kvapalinami na 
ochranu pred ich pôsobením (gumené alebo pogumované zástery) 

- pri práci v ionizujúcom a neionizujúcom žiarení (špeciálne zástery napr. zástery na 
ochranu pred röntgenovým žiarením) 

- pri prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou (bedrový a spevňovací pás) 
- pri  práci v chlade (napr. obličkový pás, vyhrievaná vesta). 
 
Ochrana uzemnením  

 Účelom je znížiť napätie proti zemi na neživých vodivých častiach chráneného 
zariadenia, na ktorých by sa pri poruche mohlo vyskytnúť nebezpečné dotykové napätie, na 
prípustnú hodnotu, alebo spôsobiť zemný prúd, ktorý by uskutočnil odpojenie ohrozeného 
zariadenia od zdroja napájania. 
 
Ochrana zdravia  

 Súhrn opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a obmedzovanie ich 
výskytu, príp. iných porúch zdravia, zlepšovanie zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé 
životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý  spôsob života a na výkon štátneho zdravotného 
dozoru. 
 
Ochrana zraku a tváre 

 Ochranné okuliare, štít na ochranu zraku a tváre, kukla. Používajú sa na ochranu celej 
tváre alebo časti tváre  a zraku pred 
- mechanickým alebo tepelnomechanickým poškodením časticami s rôznou rýchlosťou, 

teplotou a veľkosťou napr. prachom, odletujúcimi trieskami, črepinami, vystreknutou 
kvapalinou, iskrami a čiastočkami roztaveného kovu, ktoré ohrozujú zrak a tvár najmä pri 
opracovaní dreva a kovu, práci so vstreľovacím a vrtným náradím, v hutníckych 
prevádzkach, pri ťažbe a spracúvaní hornín, trhacích prácach a pod. 

- podráždením chemickými látkami  (plynmi, aerosólmi, prachmi, dymami) 



- nepriaznivými účinkami prírodného žiarenia (denné svetlo) a žiarenia z technických 
zdrojov (infračerveného, ultrafialového, ionizujúceho, laserového, röntgenového žiarenia 
alebo viditeľného svetla)  

- chladom. 

Ochranné okuliare 
 
 Prostriedok na priamu ochranu zraku proti poškodeniu alebo poraneniu.. Ochranné 
okuliare sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach v závislosti od nebezpečenstva, pred ktorým 
majú chrániť, napr. ochranné okuliare bez bočných krytov, s bočnými krytmi, okuliare 
uzatvorené s priamou ventiláciou, bez priamej ventilácie, okuliare so sklopným rámom zornej 
časti. Funkčnou zložkou okuliarov je zorník upevnený v ráme, ktorý môže byť z priehľadného 
alebo farebného materiálu. 

Ochranný štít 
  
            Prostriedok na ochranu tváre vrátane zraku vyrábaný z rôznych materiálov a v rôznych 
veľkostiach. Ochranný štít sa upína pomocou remienka alebo náhlavového kríža na hlave, na 
ochrannej prilbe, alebo je súčasťou kukly. Zorníky štítov môžu byť zhotovené z organickej 
hmoty, z drôtenej tkaniny, alebo ako nepriehľadné s otvorom pre zorník z mineralizovaného 
skla. Ochranný štít môže chrániť vlastné korekčné okuliare proti poškodeniu.  
 
Ochranná atmosféra pri zváraní 

 Plyn (hélium, argón, vodík, CO2) alebo zmes plynov (s obchodným názvom 
CORGON, ARCAL, TERAL), ktoré obtekajú elektrický oblúk a úlohou ktorých je zlepšovať 
stabilitu oblúka, priaznivo ovplyvňovať samotný proces zvárania, ako aj výsledný zvar. 
 
Ochranná konštrukcia 

 Konštrukcia (fyzická prekážka), ktorej úlohou je chrániť osobu pred vstupom alebo 
siahnutím do nebezpečného pracovného priestoru, alebo pred pádom do voľnej hĺbky, alebo 
pred pádom materiálu, či predmetu do priestoru, v ktorom môžu byť ľudia. 
 
Ochranná spúšť 

 Konštrukčný prvok chráničov a ochranných ističov, ktorý pôsobí, keď sa vyskytne na 
časti nimi chránenej nebezpečné dotykové napätie. Rýchlosť vypínania ochrannej spúšte musí 
zabezpečiť, aby vypínací čas nebol väčší ako 0,2 s. 
 
Ochranná svorka 

 Svorka na pripojenie ochranného vodiča. Svorky sú chránené pred kyslíkovou 
koróziou. Rozlišujú sa vnútorné a vonkajšie.  
 
Ochranná zábrana 

 Druh ochranného zariadenia, ktoré ako fyzická bariéra bráni prístupu do nebezpečného 
pracovného priestoru stroja. Môže mať podobu zábradlia, rampy, pletiva, plného plechu, atď. 
 
Ochranné doplnky 

 Doplnky ochranných odevov (spodná bielizeň, ponožky a pod.). Používajú sa 
z hygienických dôvodov pod ochranný pracovný odev ako ochrana proti nadmernému 
poteniu, príp. chladu. Na pracoviskách s nebezpečím výbuchu vplyvom statickej elektriny sa 



používajú doplnky výhradne z prírodných materiálov (napr. bavlny). 
 
Ochranné lešenie 

 Stavebné lešenie, tzn. konštrukcia, pozostávajúca z nosnej časti, podlahy, ochranného 
zábradlia alebo ohradenia, kotvenia a priestorového stuženia. Jeho úlohou je umožniť práce 
vo výške (najmä na stavebných objektoch) a súčasne zaistiť bezpečný výkon týchto prác, 
zabrániť pádu pracovníka z výšky.  
 
Ochranné nápoje 

 Nápoje, ktoré treba poskytovať pri prácach, pri ktorých zamestnanec stráca potením, 
dýchaním a pod. priemerne viac než 1 l tekutín za pracovnú zmenu. 
 
Ochranné ohradenie  

 Konštrukcia, hmotná bariéra v podobe pevnej steny, zábradlia, tyčí, siete a pod., ktorá 
bráni prístupu osoby do nebezpečného priestoru. V prípade otvárateľného ohradenia sa musí 
zaistiť, aby otvorenie, tzn. sprístupnenie nebezpečného priestoru spôsobilo/vyvolalo 
zastavanie nebezpečných pohybov stroja.  
 
Ochranné opatrenia pred mechanickým ohrozením 

 Opatrenia, úlohou ktorých je zaistiť, aby nedošlo k nebezpečnému kontaktu  
ktorejkoľvek časti ľudského tela s hmotnými telesami, časťami a časticami. Najčastejšie sú to 
opatrenia charakteru technického (ochranné zariadenia), príp. organizačného alebo výchovno-
vzdelávacieho. 
 
Ochranné pásmo elektrických zariadení 

 Priestor v blízkosti elektrických zariadení (energetických diel – elektrických vedení, 
rozvodní apod.) určený na zabezpečenie plynulej prevádzky elektrického zariadenia a na 
zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Ochranné pásmo elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami vedenými po oboch stranách vedení vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie. Určuje sa pre jednotlivé kategórie VN. 
 
Ochranné uzemnenie 

 Priame spojenie vodivých častí elektrickej inštalácie alebo súvisiacich častí so zemou 
za účelom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. 
 Jeho cieľom je znížiť napätie proti zemi na kostre chráneného predmetu, ktorá by sa 
pri poruche izolácie dostala pod napätie, na prípustnú hodnotu alebo spôsobiť taký zemný 
prúd, ktorý by spôsobil odpojenie ohrozeného predmetu. 
 
Ochranné vypínacie zariadenie 

 Zariadenie, ktoré zastaví stroj, alebo jeho časti (alebo ho inak uvedie do bezpečného 
stavu), ak sa osoba alebo časť jej tela dostane do nebezpečného priestoru. 
 
Ochranné zábradlie 

 Konštrukcia, pozostávajúca zo zakotvených stĺpikov, vodorovných ochranných tyčí 
a zarážky pri podlahe, určená najmä na ochranu osôb pred pádom  z výšky. Podobnú funkciu 
s prispôsobenou konštrukciou plní  zábradlie chrániace pred pádom  na schodoch. 
 



Ochranné zariadenia  

 Technické zariadenia a prostriedky na ochranu zdravia a života človeka pred 
pôsobením zdrojov ohrozenia. V najširšom zmysle slova sem možno zaradiť aj bezpečnostné 
zariadenia, niekedy sa však ako ochranné zariadenia chápu iba také, ktorých funkciou je 
chrániť človeka pred bezprostredne (aktívne) pôsobiacim zdrojom ohrozenia. Typickým 
predstaviteľom takéhoto ponímania ochranného zariadenia je ochranný kryt, ako fyzická 
bariéra chrániaca človeka, resp. okolité prostredie pred pôsobením zdrojov ohrozenia. 
 
Ochranný a neutrálny vodič 

 Uzemnený vodič (PEN), ktorý zabezpečuje súčasne funkciu vodiča ochranného (PE) a 
neutrálneho (N). Vodič PEN (pôvodný názov „nulovací vodič“ spájajúci nulový bod 
elektrickej sústavy so zemou) je vodič, ktorého použiteľnosť je aktuálna len v rozvodnej sieti 
a prípojkách sústavy NN. 
 Vodiče PEN sa po celej dĺžke označujú kombináciou farieb zelená-žltá. Na 
zakončeniach sa označuje modrou farbou. 
 
Ochranný istič 

 Elektrický prístroj tvorený kombináciou funkcie ističa proti nadprúdu (tzv. klasického 
ističa) s funkciou ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím. Patrí k ním i tzv. prúdový 
chránič (moderné prúdové chrániče majú okrem ochrannej funkcie do systému vstavané aj 
nadprúdové istenie). 
 
Ochranný kryt  (na strojovom zariadení) 

 Druh ochranného zariadenia, ktoré je súčasťou stroja a ktorého funkciou je vytvárať 
hmotnú bariéru medzi zdrojom ohrozenia, resp. nebezpečným priestorom a človekom. Chráni 
obsluhu pred pôsobením nebezpečných faktorov na stroji tým, že jej zabráni v prístupe k 
nebezpečným častiam a  priamemu kontaktu s nimi a  súčasne zabraňuje pôsobeniu z 
nebezpečného priestoru, napr. zachytáva odletujúce častice. Kryty možno rozlišovať podľa 
celkovej konštrukcie, najmä podľa tvaru, upevnenia, umiestnenia, použitého materiálu a pod., 
avšak základné rozdelenie krytov podľa spôsobu realizácie ochrannej funkcie je nasledujúce: 
- pevné kryty  
- pohyblivé kryty  
- nastaviteľné kryty  
- kryty s blokovaním 
- kryty s blokovaním a zaistením 
- ovládacie kryty. 
 
Ochranný kryt  na expanznom nastreľovacom prístroji 

 Ochranný prostriedok, ktorý musí byť naištalovaný na expanznom prístroji a ktorého 
účelom je zachytávať odrazené klince a prípadné črepiny a úlomky  materiálu.  Po odstránení 
krytu musí byť znemožnená činnosť prístroja. 
 
Ochranný kryt s blokovaním  
  
          Kryt konštrukčne riešený ako prepojený s blokovacím zariadením, a to tak, že : 
- nebezpečná činnosť (funkcia) stroja sa nemôže  začať vykonávať, kým kryt nie je 

v ochrannej polohe (zatvorený); 
- ak sa ochranný kryt otvorí počas trvania nebezpečnej funkcie (činnosti) stroja, je vydaný 



povel na jej zastavenie (ukončenie); 
- ak je ochranný kryt zatvorený, nebezpečná funkcia (činnosť) stroja sa môže vykonávať, 

ale samotné zatvorenie krytu samo osebe nespôsobí spustenie tejto funkcie. 
 
Ochranný kryt s blokovaním a zaistením  

 Kryt konštrukčne riešený ako prepojený  s blokovacím  a zaisťovacím zariadením tak, 
že: 
- nebezpečná  činnosť (funkcia) stroja sa nemôže začať vykonávať, kým ochranný kryt nie 

je zatvorený a zaistený; 
- ochranný kryt zostáva  zatvorený a zaistený tak dlho, kým nepominie ohrozenie (z 

nebezpečnej činnosti stroja); 
- ak je ochranný kryt zatvorený a zaistený, nebezpečná činnosť (funkcia) stroja sa môže 

vykonávať, ale uzavretie a zaistenie krytu samo osebe nespustí túto činnosť. 
 
Ochranný poklop 

 Uzáver doskovitého tvaru v podobe štvorca, alebo kruhu, slúžiaci na  zakrytie otvorov 
(zvislých šácht) v podlahách alebo na komunikáciách. Musí mať dostatočnú  únosnosť, s 
ohľadom na predpokladané namáhanie príslušnej komunikácie.  
 
Ochranný systém proti „zneužitiu“ náradia (tzv. CODE systém) 

 Zaisťovací (blokovací) systém, ktorý pomocou elektronického kľúča zabráni uvedeniu 
náradia do chodu a tým aj jeho použitiu nepovolanou osobou. 
 
Ochranný vodič elektrickej inštalácie 

 Úmyselne vedený vodič (PE) s cieľom vodivo pospájať vodivé kovové časti a to: 
neživé časti, cudzie kovové časti, hlavnú uzemňovaciu svorku, uzemňovač, uzemnený bod 
zdroja. Je významným opatrením na ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým 
prúdom. Ochranný vodič udržuje chránenú časť na potenciáli okolia alebo zeme. Rozdiel 
potenciálov chránenej časti a zeme pri poruche izolácie spôsobí prechod prúdu ochranným 
vodičom, v dôsledku čoho sa vypne chránený obvod. 
 Ochranné vodiče sa označujú výhradne dvojfarebnou žlto – zelenou kombináciou. 
 Ochranný vodič sa nesmie vypínať ani istiť. Jeho najmenší prierez je stanovený 
predpisom alebo sa stanovuje výpočtom. 
 
Ochranný výbušný systém (systém na potlačenie výbuchu) 

 Zariadenie konštruované na automatické zistenie začínajúceho výbuchu a iniciáciu 
systému na jeho potlačenie, s cieľom obmedziť deštrukčné účinky výbuchu. Ochranné 
výbušné systémy sú vďaka mimoriadne krátkemu času odozvy schopné zistiť a chemicky 
potlačiť výbuch v jeho počiatočnom štádiu.  
 
Okolie jadrového zariadenia 
  
            Územie v oblasti ohrozenia okrem územia jadrového zariadenia. 
 
Opacita dymu 

(Pozri: Nepriesvitnosť dymu) 
 
Opakovaná úradná skúška 



 Overovanie v ustanovených lehotách, či vyhradené technické zariadenia s vysokou 
mierou ohrozenia (skupina A podľa osobitného predpisu) počas svojej prevádzky  naďalej 
spĺňajú bezpečnostno-technické požiadavky a  požiadavky sprievodnej technickej 
dokumentácie, t.j. či spĺňajú podmienky na  bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Opakovanú 
úradnú skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (napr. Technická inšpekcia) na základe 
žiadosti prevádzkovateľa príslušného technického zariadenia. 
 
Opakované vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP  

 Oboznamovanie zamestnancov, zamerané na nové alebo zmenené nebezpečenstvá 
alebo ohrozenia, vykonávané najmenej raz za dva roky, ak osobitný predpis nestanovuje inú 
lehotu, pričom zamestnávateľ pravidelnosť oboznamovania upraví vo vnútornom predpise a o 
vykonanom vzdelávaní vyhotoví písomný záznam. 
 
Opálenie 

 Modifikácia povrchu materiálu obmedzeným zuhoľnatením v dôsledku jeho zohriatia 
 
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam 

 Opatrenia, ktorými sa predchádza vzniku, šíreniu a obmedzuje sa výskyt prenosných 
ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia podmienených 
prácou, ako aj opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri 
haváriách a iných mimoriadnych situáciách. 
 
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 Súbor opatrení zameraných na ochranu zamestnancov v pracovnom procese a 
vytvorenie podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu. Zaistenie predpokladov 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spravidla vyžaduje plánovať a vykonávať 
technické, organizačné, legislatívne, výchovno-vzdelávacie, zdravotno-hygienické, sociálne aj 
ekonomické opatrenia. 
 
Opatrenia na zaistenie BOZP v predvýrobe 

Opatrenia zamerané na zaistenie bezpečnosti pri práci a ochranu zdravia budúcich 
užívateľov výrobných a prevádzkových budov, konštrukčných diel, strojov a iných 
technických zariadení určených na použitie v práci, technológií a pracovných postupov, ktoré 
sú povinní uplatniť pri tvorbe jednotlivých projektov a návrhov ich tvorcovia. Projekty 
a návrhy strojov a zariadení a pracovných postupov musia zodpovedať požiadavkám 
vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsahovať 
vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných 
riešení, ako aj posúdenie rizika pri ich používaní. Súčasťou projektov, návrhov strojov a iných 
technických zariadení a pracovných postupov musia byť informácie o ich bezpečnom 
umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave. 
 
Opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok 

 Opatrenia, ktoré sú zamestnávatelia povinní vykonávať v záujme ochrany života a 
zdravia zamestnancov pri ich práci a zodpovedajú za škody spôsobené zamestnancom 
chorobou z povolania alebo pracovným úrazom. Zamestnávateľ je povinný najmä odstraňovať 
nebezpečenstvá a ohrozenia, nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a 
zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými zariadeniami a 
pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce. 



 
Opatrenia pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí 

 Preventívne opatrenia, ktoré je povinný vykonať každý zamestnávateľ na obmedzenie 
možných následkov mimoriadnych udalostí. Pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia 
života alebo zdravia je nevyhnutné vopred zabezpečiť vyškolenie a vycvičenie zamestnancov 
v poskytovaní prvej pomoci a vykonávaní záchranných a evakuačných prác, a tiež prostriedky 
na ochranu a poskytnutie prvej pomoci. Zamestnávateľ musí určiť, ako majú zamestnanci 
postupovať v prípade vzniku úrazu, havárie, požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, vydať 
príslušné pokyny a zabezpečiť, aby o ohrození a ochranných opatreniach boli zamestnanci 
včas informovaní, a aby mohli  prerušiť svoju prácu. 
 
Opatrenia pri spoločnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 Opatrenia, ktoré musí zamestnávateľ vykonať, ak je osobný ochranný pracovný 
prostriedok používaný viacerými zamestnancami, zamerané na 
- zamedzenie hygienických problémov a zdravotných následkov vyplývajúcich zo 

spoločného používania ochranného prostriedku 
- zabezpečenie dostupnosti osobného ochranného pracovného prostriedku vždy, keď ho 

zamestnanec potrebuje.  
 
Opatrenie na obmedzenie ožiarenia 

 Opatrenie, ktorým sa pri činnostiach vedúcich k ožiareniu obmedzuje ožiarenie osôb 
alebo pravdepodobnosť ožiarenia ovplyvnením jeho príčin, zmenou ciest ožiarenia alebo 
obmedzením počtu ožiarených osôb. 
 
Operačné pracovisko hasičského útvaru 

 Odborné pracovisko závodného hasičského útvaru právnickej ososby, ktoré 
zabezpečuje úlohy ohlasovne požiarov a vysiela hasičské jednotky. 
 
Operačné stredisko požiarnej ochrany 

 Odborné pracovisko sa zriaďuje na hlavnej hasičskej stanici Mestského hasičského a 
záchranného zboru hl. m. SR Bratislavy, ktoré vykonáva koordináciu nasadzovania 
hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb vo svojom územnom 
obvode pri požiaroch, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach. 
 
 
 
Oprava technického zariadenia  

 
Súbor úkonov a činností, cieľom ktorých je odstrániť prípadné poruchy a nedostatky 

v činnosti technického zariadenia tak, aby mohla byť obnovená jeho spoľahlivá a bezpečná 
prevádzka/používanie. Opravy môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá, s vekom nad 18 
rokov, preukázateľne oboznámená s príslušnými predpismi na opravu zariadenia ako aj 
požiadavkami bezpečnostných predpisov a ktorá absolvovala praktický výcvik na opravy. 
 
Oprávnená právnická osoba (v súvislosti s bezpečnosťou technických zariadení) 
  
            Právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom 
práce môže overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (napríklad 



Technická inšpekcia). Podmienkou na vydanie oprávnenia je preukázanie právnickej osoby, 
že je akreditovaná (v zmysle zákona o posudzovaní zhody), má systém zabezpečovania 
kvality, jej činnosť je odborne a organizačne zabezpečená personálne, vecne aj technicky 
(prístrojovo) a predmetom jej činnosti nie sú také aktivity, ktoré bude na základe oprávnenia 
preverovať.  

Oprávnenie sa vydáva na všetky štyri úkony overovania (Pozri „Overovanie plnenia 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení“), ako na nedeliteľnú, komplexnú činnosť 
a jeho platnosť je päť rokov, pokiaľ ho Národný inšpektorát práce neodoberie právnickej 
osobe skôr, pre neplnenie stanovených podmienok. 
 
Oprávnenia pre poradenstvo BOZP (poradenstvo v oblasti ochrany práce) 

 Rozsah a štruktúra oprávnení: 01 bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky, 
02 stavebné stroje, 03 motorové vozíky, 04 poľnohospodárske stroje, 05 lesnícke stroje, 06 
tlakové zariadenia, 07 zdvíhacie zariadenia, 08 elektrické zariadenia, 09 plynové zariadenia, 
10 posudzovanie a hodnotenie ohrození; pozri heslo poradenstvo BOZP. 
 
Oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie BOZP (výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany 
práce)  
  
            Fyzická a právnická osoba môžu  organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie 
v oblasti ochrany práce pre inú fyzickú alebo právnickú osobu len na základe oprávnenia 
vydaného Národným inšpektorátom práce. Rozsah a štruktúra oprávnení na výchovu 
a vzdelávanie v oblasti ochrany práce je rozdelená do 10 skupín, a to: 01 Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 02 Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, 03 Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, 04  
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, 
05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach 
elektrických, 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov,  07 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške, 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
so stavebnými strojmi a zariadeniami, 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
s lesníckymi strojmi a zariadeniami.  
 
Oprávnenie  

 Úradný dokument, oprávňujúci podnikateľské subjekty (právnické alebo fyzické 
osoby) vykonávať činnosti, ktoré by mohli svojim charakterom ovplyvniť bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci alebo bezpečnosť prevádzky. Ide najmä o činnosti súvisiace 
s vyhradenými technickými zariadeniami, poradenstvo, výchovou a vzdelávanie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.. Oprávnenie vydávajú orgány štátnej správy 
alebo nimi poverené právnické a fyzické osoby na základe overenia odbornej spôsobilosti 
žiadateľa o oprávnenie. Overovaním sa zisťuje, či je spôsob zabezpečenia výkonu činnosti zo 
strany podnikateľa v  súlade s požiadavkami prepisov na odbornú spôsobilosť pracovníkov, 
technické vybavenie a organizačné zabezpečenie príslušnej činnosti. Oprávnenie sa vydáva na 
určité časové obdobie a určuje druh a rozsah činnosti, ktorú môže podnikateľ na základe 
oprávnenia vykonávať. 
 
Oprávnenie na činnosť na technických zariadeniach 
 



 Povolenie (v podobe úradného dokumentu) vydané oprávnenou právnickou osobou 
zamestnávateľovi na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv 
vyhradeného technického zariadenia, ako aj na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov 
vrátane  plnenia nádrže motorového vozidla plynom. Podmienkou na vyanie oprávnenia je 
primeraný spôsob a  rozsah zabezpečenia činnosti z technického, technologického, 
personálneho a organizačného hľadiska, ako aj uzatvorená pracovná zmluva so 
zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti.  

Oprávnenie sa vydáva na päť rokov, pred uplynutím tohto času ho môže odobrať 
príslušný inšpektorát práce, za podmienok stanovených zákonom o BOZP. 
 Oprávnenie vykonávať stanovené činnosti má aj fyzická osoba,  ktorá je podnikateľom 
a nie je zamestnávateľom, ktorej oprávnenie sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti 
(napr. osvedčením revízneho technika). 
 

Oprávnenie na zváračské práce 

 Kompetencia (právo) na vykonávanie zváračských prác. Dokladom oprávnenia je 
platný zváračský preukaz, alebo certifikát – osvedčenie o skúške podľa EN, alebo preukaz 
zváračského robotníka. Zváračské práce môžu okrem toho vykonávať len osoby vo výcviku 
pod priamym odborným dozorom inštruktora zvárania a  vymedzený okruh osôb z poverenia 
zamestnávateľa, ktoré majú príslušnú odbornú kvalifikáciu  na programovanie, nastavovanie, 
údržbu a opravu mechanizovaných a automatizovaných zváracích zariadení, príp. ktoré 
pracujú na výskumných úlohách zo zvárania.  
 Iné osoby majú zakázané zvárať, rezať a manipulovať so zváracím zariadením. 
 
Optimálne mikroklimatické podmienky 

 Kombinácia takej teploty, vlhkosti a prúdenia vzduchu, pri ktorej je ľudský 
organizmus v tepelnej pohode, čiže existuje rovnováha medzi tvorbou tepla a jeho výdajom 
a organizmus nemusí využívať svoje termoregulačné mechanizmy.  
 
Optoelektronická ochrana 

 Ochranné zariadenie, ktorého princípom činnosti je reakcia zariadenia na porušenie 
lúča, resp. lúčového poľa časťou tela človeka, alebo predmetom tak, že toto porušenie vyvolá 
zastavenie nebezpečného pohybu častí stroja. 
 
Opustený žiarič 
 
 Uzavretý rádioaktívny žiarič, ktorý nie je evidovaný úradom verejného zdravotníctva, 
úrad nevydal povolenie na jeho používanie, alebo žiarič, ktorý bol opustený, stratený, 
nesprávne umiestnený, ukradnutý alebo odovzdaný novému majiteľovi bez riadneho 
oznámenia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 
 
Organizácia práce 

 Súbor opatrení zameraných na dosiahnutie súladu medzi hlavným faktormi 
pracovného procesu, tzn. človekom, pracovným prostriedkom a pracovným predmetom. 
Cieľom organizácie práce je dosiahnuť efektívne využitie materiálnych a pracovných zdrojov 
a zvýšenie produktivity práce takým spôsobom, aby bola zaistená ochrana zdravia 
zamestnancov v pracovnom procese. Pri realizácii týchto cieľov sa opatrenia organizácie 
práce sústreďujú na prispôsobenie pracovných podmienok potrebám zamestnancov 
optimalizáciou pracovných úloh, pracovných miest, pracovných postupov, pracovnej doby a 



noriem práce, zlepšením priestorového riešenia pracovísk a pracovného prostredia, a na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
Organizácia práce, režim práce a odpočinku 

 Usporiadanie systému práce, smennosť, časové rozvrhy, právomoci a zodpovednosti, 
systém toku informácií, komunikácia, tzn. odpovede na otázky kto, s kým, čo, akým 
spôsobom, kedy, koľko, ako dlho, ako často vykonáva. Režim práce a odpočinku určuje 
rozvrhnutie pracovného času v rámci roka (napr. sezónne práce), mesiaca, týždňa, dňa 
a prestávky medzi zmenami a v rámci zmien. 
 
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj – Organization for Cooperation and 
Development – OECD 

 Sídlo: Paríž, Francúzsko 
 Cieľom je koordinácia činnosti vlád v sociálno-ekonomickej oblasti. Zabezpečuje 
činnosti v programoch ochrany ľudí, životného prostredia, kontrolu nebezpečenstiev a rizík 
apod. Má oficiálne uzatvorené vzťahy taktiež s Medzinárodnou organizáciou práce a OEC. Je 
nadštátne fórum, ktoré vydáva dokumenty na najvyššej medzinárodnej úrovni.  
 
Organizácia priemyslového rozvoja pri OSN - UN Industrial and Development  
Organization – UNIDO 

 Sídlo: Viedeň, Rakúsko  
 Zaoberá sa problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä v procesoch 
industrializácie. Výbor pre koordináciu a spoluprácu – Inter Organization Coordinating 
Commitee – IOCC zabezpečuje plánovanie aktivít a monitorovanie v jednotlivých 
inštitúciách. Cieľom práce je zabezpečiť aby nedochádzalo k duplicitnej činnosti a aby bola 
pôsobnosť celku maximálne efektívna. 
 
Organizačné ochranné opatrenia 

 Opatrenia, ktoré majú za cieľ odstrániť alebo znížiť riziko uplatnením metód lepšej a 
optimálnejšej organizácie práce. 
 
Organizačné zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

 Organizovanie činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zabezpečujúce premenu plánov na konkrétnu činnosť. Podstatou organizovania je  
- určenie činností, ktoré treba zabezpečiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- zabezpečenie zdrojov (personálnych – vrátane určenia ich povinností a zodpovednosti, 

materiálnych, informačných, finančných a pod.) potrebných na zavedenie a udržanie 
systému riadenia BOZP, resp. na zaistenie neustáleho zlepšovania v tejto oblasti 

- vytvorenie riadiacich a plánovacích dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

 
Organizačné zabezpečenie údržby 

 Zabezpečenie schopnosti organizácie poskytovať dostatočné materiálno-technické a 
personálne zdroje pre vykonávanie údržby a opráv. Potrebný súbor prostriedkov, 
dokumentácie pre údržbu a pracovníkov nevyhnutných pre udržanie a obnovenie 
prevádzkyschopnosti objektov (budov, zariadení a pod.), na ktoré sa údržba vzťahuje, musí 
zodpovedať druhu objektov, podmienkam ich využívania, a požiadavkám na preventívnu 
údržbu a opravy.  



 
Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor 

 Sú to Ministerstvo vnútra SR, krajské a okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného 
zboru. 
 
Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie 

 Zamestnávateľom poverená osoba s priamou zodpovednosťou za prevádzku 
elektrickej inštalácie. Ak si to prevádzkové podmienky vyžadujú môže sa čiastková 
zodpovednosť delegovať i na iné osoby za predpokladu, že spĺňajú príslušné kvalifikačné 
požiadavky. 
 
Osobitný režim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

 Súbor opatrení zameraných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní, 
výmene, čistení, dezinfekcii a údržbe osobných ochranných pracovných prostriedkov 
určených na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, ktoré sú súčasťou niektorých 
špecifických pracovných procesov (napr. práca v infekčnom prostredí, práca s jedmi, 
karcinogénnymi látkami, rádioaktívnymi látkami a pod.). Osobitný režim zaobchádzania 
s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú v týchto procesoch používané,  je 
zamestnávateľ povinný stanoviť písomne vo vnútornom predpise, resp. v zozname na 
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, a oboznámiť s ním dotknutých 
zamestnancov. 
 
Osobné dávky ožiarenia 

 Veličiny charakterizujúce mieru vonkajšieho i vnútorného ožiarenia osoby. Sú to 
najmä: efektívna dávka, ekvivalentná dávka, úväzok efektívnej dávky a úväzok ekvivalentnej 
dávky v jednotlivých orgánoch alebo tkanivách. 
 
Osobné ochranné pracovné prostriedky pri zváraní 

 Ochranné prostriedky určené na osobnú ochranu zvárača pred pôsobením jednotlivých 
nebezpečných a škodlivých fyzikálnych a chemických faktorov, sprevádzajúcich proces 
zvárania. Druh a typ závisí od  druhu zvárania a ďalších pracovných podmienok, v zásade 
však zvárač musí mať chránený zrak, tvár, dýchacie orgány, sluch, ruky, trup/telo, nohy. 
Tomu zodpovedajú príslušné ochranné prostriedky, ako sú napr. okuliare, kukla, respirátor, 
rukavice, zváračsky oblek, alebo kožená zástera, atď., resp. podľa ďalších podmienok práce 
musí byť vybavený aj ďalšou  prídavnou ochranou, napr. prilbou alebo ochrannými 
prostriedkami proti pádu → Nebezpečenstvo pri zváraní a Ohrozenie pri zváraní. 
 
Osobné ochranné prostriedky 

 Výrobky, ich doplnky a príslušenstvo, určené na ochranu jednotlivca pred možným 
nebezpečenstvom alebo viacerými súčasne pôsobiacimi  nebezpečenstvami. Pojem osobné 
ochranné prostriedky je širší ako osobné ochranné pracovné prostriedky a zahŕňa aj technické 
zostavy účelovo spojené výrobcom z niekoľkých zariadení alebo prostriedkov na ochranu 
jednotlivca, ochranné zariadenia používané mimo pracovného vzťahu a pod. Ochranné 
pracovné prostriedky sú určenými výrobkami, ktoré podliehajú predpisom o posudzovaní 
zhody. 
 
Osobnosť 



 Systémový komplex vlastností, organizovaný a najvyšší celok duševného života 
človeka regulujúci jeho správanie. Najvlastnejším znakom osobnosti je jej jedinečnosť, 
výlučnosť, odlišnosť od iných osobností. 
 
Osobný ochranný pracovný prostriedok 

 Každý prostriedok, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, používaný pri práci na 
individuálnu ochranu života a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom, ktoré nemožno 
vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani 
metódami a formami organizácie práce. Osobný ochranný pracovný prostriedok pôsobí ako 
bariéra vložená medzi nebezpečenstvo a telo zamestnanca alebo jeho jednotlivé časti, ktorá 
eliminuje účinky nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu, práce, pracovného 
prostredia na bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu úroveň. Osobným ochranným pracovným 
prostriedkom je nielen technický prostriedok určený na ochranu (rukavice, filtre, prilby), ale 
aj ochranná masť, olej alebo emulzia. 
 Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je pracovný odev a pracovná obuv 
bez ochranného účinku na zdravie zamestnanca, ani prostriedok osobnej ochrany používaný 
pri cestnej doprave (napr. prilba), športový výstroj alebo prostriedky na sebaobranu, 
odstrašovanie a poskytnutie pomoci záchrannými zložkami. 
 
Osobný rozsah úrazového postenia 

 Predpismi vymedzený okruh osôb, ktoré majú pri splnení stanovených podmienok 
nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia v prípade poškodenia zdravia alebo smrti 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.  
 
Osvedčená konštrukčná dokumentácia 

 Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia, ktorej zhodu 
s príslušnými predpismi posúdila Technická inšpekcia (na základe žiadosti žiadateľa) a vydala 
o nej osvedčenie. 
 
Osvedčenie  
  
          Doklad o ukončení určitého vzdelávacieho programu, o vykonanej skúške, o získaní 
príslušnej kvalifikácie. 
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (z hľadiska BOZP) 

 Doklad, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť zamestnanca na výkon  určitej 
činnosti závažnej z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Osvedčenie vydáva 
orgán inšpekcie práce, príp. iný orgán dozoru, alebo oprávnená právnická alebo fyzická osoba 
na základe úspešne vykonanej skúšky zamestnanca. Spravidla však musia byť splnené aj 
ďalšie podmienky, tzn. zamestnanec musí byť zdravotne spôsobilý, príp. musí mať predpísané 
vzdelanie a odbornú prax. Formou osvedčenia o odbornej spôsobilosti je aj preukaz (napr. 
preukaz kuriča). Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas. 
 
Osveta v oblasti BOZP  

 Vzdelávacie a výchovné aktivity zamerané na najširšie vrstvy populácie s cieľom 
senzibilizovať občanov k problematike BOZP, zabezpečiť základnú orientáciu občanov 
v problematike BOZP a viesť ich k bezpečným a správnym postupom pri výkone 
mimopracovných činností a pri výkone povolania. 



 
Osvetlenie na stroji 

 Zdroj svetla, upevnený priamo na konštrukcii (ráme ) stroja, určený ako doplnkové 
osvetlenie pre prípad nedostatočnej intenzity osvetlenia v pracovnom priestore stroja v danej 
prevádzke. 
 
Osvetľovací otvor 
  
            Otvor v obvodovom plášti budovy, ktorý slúži na priame osvetlenie interiéru 
pracoviska denným svetlom a podľa účelu miestnosti aj na vizuálny kontakt a na preslnenie. 
Osvetľovacie otvory majú byť riešené tak, aby nedochádzalo k oslneniu. 
 
Ototoxické látky  
 
 Chemické látky, ktoré majú jedovatý(toxický) účinok na vnútorné ucho a na sluchový 
nerv. 
 
Otras 

Dej, pre ktorý je typická náhla zmena určujúcej veličiny opisujúcej vibrácie. Otras 
môže byť jednorazový alebo opakujúci sa, s nízkou frekvenciou výskytu (spravidla niekoľko 
kmitov za sekundu). 
 
Otrava (intoxikácia) 

 Súhrn zmien, ktoré v ľudskom organizme vyvoláva toxická látka (jed), ktorá môže pôsobiť 
už v malých dávkach a vyvolať dočasné alebo trvalé poškodenie organizmu, niekedy aj smrť. 
 
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 

 
Činnosť, ktorou oprávnená právnická osoba preskúmava, zisťuje, kontroluje 

a preveruje, či sú splnené podmienky stanovené príslušnými právnymi a ostatnými predpismi  
na to, aby sa zaistila bezpečnosť technických zariadení. S ohľadom na tieto podmienky  
zahŕňa, najmä v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami : 
- overovanie odbornej spôsobilosti organizácie (zamestnávateľa), 
- vykonávanie prehliadky, úradnej a inej skúšky, 
- overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, 
- posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb, technickej dokumentácie zariadení 

a technológií. 
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení možno vykonávať 

výlučne na základe oprávnenia (→ Oprávnená právnická osoba) a vykonáva sa  za úhradu. 
 
Overovanie vedomostí  

 Zisťovanie úrovne osvojenia poznatkov účastníkov vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom skúšky (ústnej, písomnej, praktickej , kombinovanej). 
 
Ovládacie zariadenie stroja 

 Zostava súčiastok a častí stroja, ktorej úlohou/funkciou  je ovládanie činnosti stroja, 
tzn. dosiahnutie žiaducich zmien riadených veličín.  
 
Ovládací ochranný kryt 



 Ochranný kryt s blokovacím zariadením, spojený s ovládaním stroja tak, že:  
- nebezpečná funkcia (činnosť) stroja zakrytá ochranným krytom sa nemôže začať 

vykonávať, kým kryt nie je vo svojej ochrannej polohe (zatvorený); 
- zatvorením ochranného krytu sa automaticky spúšťa nebezpečná funkcia/činnosť stroja. 
 
Ovládač 

 Časť ovládacieho zariadenia určená na bezprostrednú obsluhu, manipuláciu, resp. 
bezprostredný kontakt (napr.: tlačidlo, páka a pod.), s cieľom dosiahnuť žiaducu zmenu 
riadených veličín. 
 
Ovládač náradia 

 Konštrukčná súčasť náradia, ktorá je určená na ovládanie príkonu energie a na 
dosiahnutie žiaducich zmien ovládaných veličín (napr. otáčok). Má tvar tlačidla, prepínača, 
páčky a pod., ktoré majú byť v dosahu ruky, aby  pri držaní náradia mohol človek pohodlne a 
bezpečne tieto spúšťače chodu ovládať  bez toho, aby musel premiestňovať ruky. 
 
Oxidovateľnosť odpadu 

 Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov spôsobovať vysoko exotermické 
reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami. 
 
Oxidujúca chemická látka 

 Chemická látka, ktorá podlieha silným exotermickým reakciám v styku s inými, najmä 
horľavými látkami. 
 
Označenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 Údaje umiestnené na ochrannom prostriedku, prípadne na jeho obale, v súlade 
s požiadavkami právnych a technických noriem. Všetky osobné ochranné pracovné 
prostriedky uvádzané na trh  musia  byť certifikované a označené značkou CE, ktorá je 
grafickou podobou prehlásenia o zhode. Na osobných ochranných pracovných prostriedkoch 
zaradených do III. kategórie musí byť označenie CE doplnené trojmiestnym identifikačným 
číslom notifiikovanej osoby, ktorá vykonáva predpísaný každoročný dozor nad výrobkom, 
resp. jeho výrobou (→ Kategorizácia osobných ochranných prostriedkov. Povinne musia byť 
vyznačené aj ďalšie údaje, napr. pomenovanie výrobcu, názov výrobku, piktogram so 
stupňom ochrany a číslom príslušnej normy, dátum výroby a záručná doba. 
 
Označenie rebríka 

 Značka na rebríku, ktorá slúži na identifikáciu jednotlivých rebríkov používateľa. 
Značenie musí byť trvalé, zvyčajne sa robí číslovaním. Označenie rebríka je dôležité 
vzhľadom na evidenciu a prehľad o vykonaných skúškach a prípadných opravách.  
 
Označenie vyhradeného technického zariadenia 

 Označenie, ktoré vykoná Technická inšpekcia, ak príslušné vyhradené technické 
zariadenie vyhovelo typovej skúške, prvej úradnej alebo opakovanej úradnej skúške. Skladá 
sa zo symbolu „TI“ a posledného dvojčísla roku, v ktorom bola skúška vykonaná. 
 
Označovacie (obrysúvacie) náradie 

 Prostriedky (predmety a pomôcky) slúžiace na označenie polotovarov alebo hutného a 



iného materiálu (napr. dreva) s cieľom presného vykonania potrebnej pracovnej operácie 
(navŕtania diery, odberu materiálu,  atď.), napr.: jamkovač, obrysúvacia ihla, obrysúvacia 
doska a pod. 
 
Označovanie stroja  

 Nevyhnutné informácie, ktoré má výrobca zreteľne a nezmazateľne uviesť na každé 
strojové zariadenie. Minimálne je to názov a adresa výrobcu, označenie značkou zhody, 
označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby. 
 
Označovanie vodičov elektrickej inštalácie farbami a číslicami 

 Opatrenie pre rozlišovanie vodičov v elektrických inštaláciách. Ich identifikácia 
farbami alebo číslami má zásadný význam najmä pri montáži, údržbe a opravách z dôvodov 
požadovanej bezpečnosti elektrických zariadení. 
 Pre označovanie farbami sú aktuálne nasledovné farby: čierna, hnedá, červená, 
oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, šedá, biela, ružová a tyrkysová (modrozelená). 
Jednotlivé farby žltú a zelenú je dovolené používať len tam, kde nie je pravdepodobná 
zámena s farbou ochranného vodiča. 
 Označovanie vodičov číslicami sa uplatňuje pri označovaní vodičov vo zväzku, okrem 
vodičov označených zeleno-žltou kombináciou. Toto označovanie sa vykonáva arabskými 
číslicami, ktoré sa umiestnia na vonkajšej izolácii vodiča. Číslice 6 a 9 musia byť pri 
spodnom okraji označené čiarkou, aby pri ich čítaní nenastala zámena. Označovanie číslicami 
sa využíva pri vyhotovovaní elektrických inštalácií. 
 
Oznamovače (oznamovacie prostriedky) 

 Prostriedky, resp. zariadenia na sprostredkované podávanie kódovaných informácií. 
Delia sa na zrakové, sluchové, príp. daktylné. 
 
Ozvena  

 Akustický jav, pri ktorom možno odlíšiť priamy a odrazený zvuk. Vzniká pri odraze 
zvukového vlnenia od prekážky, ktorej rozmery sú väčšie ako vlnová dĺžka zvuku.  
 
Ožiarenie 

Dopad žiarenia alebo jeho pôsobenie na osoby, zvieratá, predmety alebo látky; 
vystavenie pôsobeniu ionizujúceho žiarenia. 

 

P 
 
 

Paketizácia 

Manipulačný systém spočívajúci v používaní zväzkov materiálu (pakiet) ako 
manipulačných jednotiek pre uplatnenie príslušných mechanizačných zariadení. Paketovanie 
(zväzkovanie) je spojovanie vhodného počtu výrobkov preväzovaním, páskovaním alebo 
iným vhodným spôsobom za účelom vytvorenia manipulačnej jednotky. 
 
Paleta  



Prepravný prostriedok uspôsobený na stohovanie, ktorý tvorí pevná horizontálna 
plošina s minimálnou výškou vhodnou na manipuláciu s paletovým vozíkom, vidlicovým 
vysokozdvižným vozíkom alebo iným vhodným manipulačným zariadením. Používa sa ako 
základňa na kompletizáciu, stohovanie, skladovanie a prepravu tovarov a nákladov. Môže sa 
konštruovať s pevnou alebo odnímateľnou hornou konštrukciou (nadstavbou). Základnou 
požiadavkou bezpečnej manipulácie s paletami je dobrý stav palety, viazané ukladanie obalov 
(ktoré zvyšuje stabilitu palety), a zabezpečenie nákladu na palete fixačnými prostriedkami 
(viazacími páskami a pod.). Na palete musí byť vyznačená nosnosť (v kg) a stohovacia 
nosnosť. Tieto parametre sa nesmú prekračovať. 
 
Paletizácia 

Systém prepravy a manipulácie s materiálom spočívajúci v používaní prepravných 
paliet alebo plošín, ukladacích debien a pod. vhodných k vytváraniu manipulačných 
jednotiek. Paletizácia umožňuje uplatniť mechanizačné a automatizačných zariadenia. Pri jej 
zavedení sa znižuje počet dopravných a skladových operácií, zvyšuje sa humanizácia 
a bezpečnosť  práce. 

 
Paletová jednotka 

 Štandardné množstvo tovaru ložené na jednej palete umožňujúce stohovanie.. Musí 
byť násobkom balenej jednotky príslušného výrobku. Spolu s paletou tvorí ložnú jednotku, 
ktorá musí byť manipulovateľná vidlicovým alebo paletovým vozíkom. 
 
Pamäť 

 Schopnosť prijať (vštepiť), uchovať v čase a znova vybaviť minulé vnemy 
(informácie). V pracovnom procese nadobúda význam schopnosť uplatniť (použiť) vybavené 
informácie v pracovnej činnosti. 
 
Pamäťový blok 

 Neschopnosť vyvolať si pamäťové zážitky, trvajúca zvyčajne niekoľko sekúnd až 
minút, vyvolaná napr. silným rozrušením, stresom, únavou a pod., ale aj v dôsledku starnutia 
a poklesu vybavovacích schopností, ako aj po úrazoch mozgu a niektorých chorobách. 
Z hľadiska BOZP predstavuje možný determinant zlyhania človeka pri operatívnom riadení 
výrobného a iného pracovného procesu. 
 
Pandémia 

 Rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a miestnym ohraničením. 

Panel 

Technické zariadenie, na ktorom sú sústredené oznamovače a signalizačné prostriedky 
a/alebo ovládače, slúžiace na ovládanie, riadenie a kontrolu stroja. 
 
Panikový východový uzáver 

 Zariadenie umožňujúce otvorenie dverí tlakom ruky alebo inej časti tela z vnútornej 
strany bez potreby použitia kľúča alebo iného predmetu 
 
Parné vykurovanie 

Spôsob vykurovania, pri ktorom je teplonosnou látkou (vykurovacím médiom) para. 



Para ohriata v kotle kondenzuje vo vykurovacích telesách (radiátoroch) a odovzdáva im teplo. 
 

Pasívna bezpečnosť 

Opatrenia, ktorých cieľom je odstrániť alebo na požadovanú úroveň znížiť uvoľnený, 
resp. nebezpečný potenciál formou trvalo prítomnej hmotnej ochrannej bariéry alebo 
pomocou silových kompenzačných účinkov. Prvky pasívnej bezpečnosti začínajú uplatňovať 
svoju ochrannú funkciu až keď sú prítomné faktory ohrozenia. Preventívne spôsoby pasívnej 
bezpečnosti sú vopred trvalo zabudované do systému. 
 
Pásmo hygienickej ochrany 

Vymedzené územie, ktoré slúži na ochranu okolia stavieb, resp. zariadení, kde 
vykonané opatrenia nestačia na zabránenie znečisťovania. Slúži na ochranu prevádzok pred 
zaťažením faktormi, škodlivinami z okolitých prevádzok alebo zo životného prostredia. Jeho 
šírka sa určuje podľa druhu a množstva škodlivín vznikajúcich pri výrobe. Ďalej sa môže 
vymedzovať aj pásmo hygienickej  ochrany na ochranu  obytného, životného prostredia pred 
zaťažením škodlivinami z prevádzok. Podľa platnej legislatívy musia byť na hranici podniku voči 
životnému prostrediu dodržané limitné hodnoty platné pre životné prostredie.  
 
Pásmo veľmi vysokej frekvencie elektromagnetického poľa 

Pod pásmom veľmi vysokej frekvencie (vvf) sa pre potreby určovania maximálne 
prípustného ožiarenia z hygienického hľadiska rozumie pásmo s frekvenčným rozsahom nad 
300 MHz do 300 000 MHz. 
 
Pásmo vysokej frekvencie elektromagnetického poľa  

Pod pásmom vysokej frekvencie (vf) sa pre potreby určovania maximálne prípustného 
ožiarenia z hygienického hľadiska rozumie pásmo s frekvenčným rozsahom od 60 kHz do 
300 MHz.. 
 
Pásmový priepust (filter) 

Akustický filter prepúšťajúci zo zmesi signálov s rôznymi frekvenciami len zložky v 
určenom frekvenčnom rozsahu. Pri meraní a hodnotení hluku a ultrazvuku v pracovnom 
prostredí sa používa najmä pásmový priepust so šírkou jednej oktávy a šírkou jednej tretiny 
oktávy.  
 
PBTs  

Stále chemické látky, biologicky sa hromadiace a jedovaté (persistent, 
bioaccumulative and toxic) 

 
Penidlo 

 Látka, ktorá pri zmiešaní s vodou v určenom pomere vytvára penotvorný roztok 
 
Penový hasiaci automobil 

 Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva na hasenie požiarov triedy B v prípadoch potreby veľkého množstva vzduchovej 
ťažkej peny. 

 



Perzistentné toxické látky 
 
Toxické látky s polčasom rozkladu vo vode, vzduchu, pôde a biote väčším ako 8 

týždňov, ako aj látky ktoré sa bioakumulujú v tkanive živých organizmov, pretrvávajú 
v prostredí pred rozkladom alebo degradáciou na iné menej nebezpečné látky. 

 
Pesticídy 

 
Výrobky chemického priemyslu, ktoré ničia škodlivé mikroorganizmy, živočíšnych 

škodcov. 
 

Pevný ochranný kryt 

Kryt, ktorý je vo svojej ochrannej polohe trvalo pripevnený, buď nerozoberateľne 
(privarením), alebo pomocou spojovacích súčiastok (skrutkami), ktoré znemožnia jeho 
odstránenie bez použitia náradia. 

 
Pískanie horáka 

Akustický efekt sprevádzajúci vnútorné horenie horľavej zmesi. Upozorňuje zvárača 
na možnosť spätného šľahnutia plameňa. 

 
Plameň 

 Zóna horenia v plynnej fáze obvykle s emitáciou svetla. 
 

Plán údržby a opráv 

Dokument, ktorý uvádza rozsah a cyklus preventívnej údržby a plánovaných opráv 
objektov podniku (časový interval alebo dobu prevádzky budov, zariadení a pod.), počas 
ktorého sa vykonávajú v určitej postupnosti v súlade s požiadavkami technickej dokumentácie 
predpísané druhy preventívnej údržby a opráv. 
 
Plánovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

Konkretizovanie zámerov stanovených v politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci stanovením reálnych, merateľných a dosiahnuteľných cieľov v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a určením nástrojov na ich plnenie. Pri plánovaní je potrebné poznať 
východiskový stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, od ktorého sa budú plánované 
aktivity odvíjať, a odhad zdrojov na realizáciu zámerov prijatých v podnikovej politike 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Plazmové zváranie 

Druh tavného oblúkového zvárania, ktoré na roztavenie zváraného materiálu využíva 
teplo plazmového lúča získaného disociáciou (plazmového) plynu v oblúku horiacom medzi 
elektródou a zváraným materiálom (tzv. závislý/prenesený oblúk), alebo medzi elektródou a 
dýzou (tzv. nezávislý/neprenesený oblúk). Okolo oblúka a zvaru prúdi ochranný plyn. 

Zdrojom ohrozenia sú: elektrický prúd (až do 600 A), žiarenie všetkých vlnových 
dĺžok, ale najmä ultrafialové, škodlivé plyny a aerosóly, (najmä ozón a nitrózne plyny) a hluk,  
ktorý dosahuje obzvlášť vysoké hladiny (až 110 dB), pričom prevláda vysokofrekvenčná 
zložka. Zamestnanca je preto potrebné vybaviť príslušnými osobnými ochrannými 
prostriedkami, príp. zabezpečiť jeho umiestnenie v osobitnej miestnosti, najmä kvôli hluku. 
 



Plochy skladovacej zóny 

 Úžitkové plochy slúžiace na uloženie materiálu voľne, v stohoch alebo v regáloch, a 
plochy nevyhnutných uličiek a hlavných dopravných ciest. Musia sa udržiavať čisté 
a zarovnané (bez výtlkov a pod.). Plochy skladovacej zóny musia byť na podlahe viditeľne 
označené bielymi alebo žltými čiarami. Plocha určená na voľné a stohové skladovanie musí 
byť na viditeľnom mieste označená tabuľkou alebo nápisom s uvedením najväčšieho 
dovoleného zaťaženia (udáva sa hmotnosť na jednotku plochy v kg.m-2), pri voľnom 
skladovaní sypaného materiálu musí byť vyznačený aj najvyšší povolený profil ukladania pre 
príslušný materiál. 
 
Plume 

Viditeľný alebo merateľný oblak pár uniknutej látky pohybujúci sa od zdroja 
znečistenia, resp. miesta havárie v smere vetra a predstavujúci potenciálne nebezpečenstvo 
pre okolie. 
 
Plynová fľaša 

Uzavierateľná tlaková nádoba s hrdlom, kovová alebo z kompozitných materiálov, 
určená na prepravu plynu pod tlakom. Plyn  môže byť vo fľaši v  kvapalnom alebo v plynnom  
stave, alebo rozpustený v kvapalnej látke. Fľaše na jednotlivé plyny a zmesi plynov sa 
odlišujú farebným náterom povrchu a súčasne sú označené bezpečnostnou značkou podľa 
druhu plynu, ako aj vyrazením príslušných údajov na fľaši. 
 
Plynový hasiaci automobil (snehový hasiaci automobil) 

 Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva a hasiacej látky, ktorou je spravidla oxid uhličitý. 
 
Pneumatické ručné náradie 

Náradie, kde hlavný pohyb nástroja je vyvodený z pohybu piesta, poháňaného 
stlačeným vzduchom. Najznámejším druhom tohto náradia sú pneumatické zbíjačky. 
Charakteristickým ohrozením sú vibrácie a hluk, proti pôsobeniu ktorých na pracovníka je 
potrebné vykonať príslušné ochranné opatrenia → Hluk pri práci s náradím a Vibrácie pri 
práci s náradím.  
 
Pocitový prah elektrických prúdov v ľudskom tele 

             Intenzita prúdu, ktorú človek začína práve zmyslovo vnímať. Podľa štatistického 
vyhodnotenia radu pokusov je pocitový prah žien pri 0,7 mA a mužov pri 1,1 mA. 
 
Počuteľný zvuk 

Zvuk schopný vyvolať sluchový vnem. Frekvenčné spektrum počuteľného zvuku sa 
nachádza v tretinooktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 
kHz.. Človek .pri vnímaní zvuku prostredníctvom sluchového orgánu (ucha) rozlišuje tri 
charakteristické vlastnosti subjektívneho vnemu zvuku a to výšku, farbu a hlasitosť. 
 
Počutie 

Psychofyziologický proces zabezpečovaný prostredníctvom sluchového orgánu, ktorý 
sprostredkováva prevod akustického podnetu do centrálnej nervovej sústavy. 



 
Podávače 

Mechanizmy, ktoré posúvajú, príp. vkladajú príslušné polotovary do priestoru 
pracovnej operácie, čím umožňujú vylúčiť človeka, alebo jeho ruky z nebezpečného 
pracovného priestoru. 
 
Podmienená ochrana 

Ochranné zariadenie, ktorého ochranná funkcia je priamo závislá na konaní ľudského 
činiteľa. Pracovná charakteristika ochrannej funkcie podmienenej ochrany nie je viazaná na 
prevádzkované zariadenie, tzn., že závisí na pracovníkovi (obsluhovateľovi), či využije 
ochrannú funkciu tohoto zariadenia a uvedie ho do ochrannej polohy počas nebezpečnej 
pracovnej operácie, resp. či bude rešpektovať jeho ochranný účel.  

Sú to napr.: 
− ochranné kryty rotujúcich častí strojov alebo živých častí el. zariadení, 
− ochranné zábrany pred priblížením sa k živým častiam el. zariadení, 
− ochrana el. izoláciou a i. 
 
Podmienky používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Spôsob zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami určený 
zamestnávateľom na základe informácií od výrobcu a pri zohľadnení konkrétnych 
prevádzkových podmienok. Zamestnávateľ musí určiť, aké osobné ochranné pracovné 
prostriedky budú zamestnanci používať na ochranu pred neodstrániteľnými nebezpečenstvami 
→  Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, vydať pokyny upravujúce 
správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, režim ich používania, 
dobu používania, spôsob dennej údržby, ukladania, a výmeny .osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, a oboznámiť s nimi zamestnancov.  

Zamestnanec musí používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky určeným 
spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na 
používanie, ktoré mu zamestnávateľ poskytol zrozumiteľným spôsobom.  
 
Podniková kultúra 

 Súbor hodnôt, noriem a postupov, ktoré zamestnanci podniku zdieľajú, ku ktorým sa 
hlásia a na ktorých prípadné ohrozenie reagujú. Tieto hodnoty sú výsledkom spolupôsobenia 
tradícií podniku alebo krajiny, v ktorej sa nachádza a súčasných vplyvov a tlakov v podniku. 
Je to sústava znakov, ktorými podnik pôsobí na svojich zamestnancov, ale i navonok napr. na 
zákazníkov a klientov. Zahŕňa znaky, ako sú logo firmy, úprava priestorov podniku a okolia 
až po riadiace postupy a technológie, ktoré podnik používa, vrátane bezpečnostno – 
pracovných opatrení. 
 
Podniková politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Podniková stratégia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyjadruje postoj 
vedenia podniku k starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov a základné zámery a 
smery pôsobenia organizácie v tejto oblasti. Je prejavom podnikovej filozofie a kultúry práce.  

Aby bola politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci realizovateľná, musí 
vychádzať z celkovej podnikovej politiky. Má obsahovať komplexné riešenie skutočných 
problémov podniku a zaisťovať ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Základným cieľom 
politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má byť, v súlade so základnými 



povinnosťami zamestnávateľa v tejto oblasti, neustále zlepšovanie pracovných podmienok 
a úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyvolané zvýšením výkonnosti systému 
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Podnikové vzdelávanie  

 Súčasť vzdelávania dospelých, zameraná predovšetkým na ďalšie vzdelávanie alebo 
rekvalifikáciu. Jeho súčasťou má byť tiež výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Vzdelávanie BOZP v organizáciách tvorí samostatnú časť podnikového vzdelávania. 
 
Podpora zdravia 

Proces umožňujúci jednotlivcovi i populácii zlepšovať svoje zdravie a kontrolu nad ním. 
Zameriava sa na dosiahnutie rovnosti v zdraví ako aj na priebežné hodnotenie prínosov 
uskutočnených opatrení.  
 
Pohon stroja 

Zdroj energie na vykonávanie pracovných operácií určených konštrukciou stroja. Pri 
mobilných strojoch je to hnací mechanizmus uskutočňujúci pohyb celého stroja alebo jeho 
časti. 
 
Pohotovostné služby 

Vonkajšie organizácie, ktoré zasahujú v prípade havárie a podieľajú sa na zmiernení 
jej následkov v podniku aj mimo neho, napr. polícia, hasičská a záchranná služba, 
zdravotnícka služba ai. 
 
Pohyblivý ochranný kryt  

Kryt, ktorý je mechanicky spojený s rámom stroja alebo s najbližšou pevnou časťou  
(napr. pomocou závesov, alebo vodiacich líšt) a ktorý sa môže otvoriť bez použitia náradia. 

 
Pohybové štúdie 

Metóda skúmania pracovných a výrobných procesov, založená na rozdelení činností 
a javov na jednotlivé časti (úkony, pohyby a pod.), čo umožňuje zistiť spôsob ich 
vykonávania z hľadiska vecnej náplne a vzájomných nadväzností, posúdiť ich účelnosť a 
určiť vplyvy, ktoré pôsobia na priebeh pracovných pohybov. Predmetom skúmania sú pohyby 
jednotlivých zložiek pracovného procesu, a to človeka, materiálu, strojov a pod. Úlohou 
pohybových štúdií je objektívne posúdiť priebeh pracovných procesov a nájsť možnosti ich 
zdokonalenia z hľadiska ekonomického, ako aj sociálneho. Najdôležitejšie oblasti použitia 
výsledkov pohybových štúdií sú zdokonaľovanie pracovných postupov a organizácie 
pracoviska, zdokonaľovanie výrobného procesu z hľadiska vynakladania živej práce, 
stanovenie noriem práce a zácvik zamestnancov.  
 
Poistka 

Jednoduchý elektrický prístroj istiaci elektrické zariadenie pred účinkami nadprúdu. 
Istiaca funkcia sa uskutočňuje zámerným znížením prierezu miesta vedenia prúdu, v ktorom 
sa účinkom nadprúdu pretaví tavný vodič a následne sa rozpojí prúdový okruh, v ktorom je 
poistka zaradená. Rozpojením okruhu sa preruší obvod, v ktorom poruchový prúd prekročil 
určenú hodnotu. Pri pretavení tavného vodiča vzniká elektrický oblúk, na uhasenie ktorého sa 
v poistke používa najmä kremičitý piesok. Táto zmena je nevratná, preto po prerušení tavného 



vodiča je nevyhnutné istiacu časť poistky (vložku) nahradiť novou. Pretože poistky sú 
schopné vzhľadom na svoju vypínaciu charakteristiku rýchlo vypnúť skratové prúdy, 
používajú sa predovšetkým na istenie vedenia. 
 
Poistka proti spätnému prúdeniu plynov (pri plameňovom zváraní) 

Bezpečnostný prostriedok (poistné zariadenie) zabraňujúci spätnému prúdeniu plynu,  
ktorý sa inštaluje na prívod plynu k horáku. Poistka pracuje na princípe spätného ventilu. 
 
Poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa /predloha  (pri plameňovom zváraní) 

Bezpečnostný prostriedok (poistné zariadenie), ktorého funkciou je zabrániť 
prípadnému prieniku plameňa z horáka do prívodu plynov. Podľa konštrukcie sa rozlišujú 
poistky inštalované na prívody k  horáku (medzi horák a prívodné hadice s plynom), poistky 
na redukčný ventil, alebo poistky do rozvodného potrubia plynu či na odberné miesta. 
 
Poistné na úrazové poistenie 

Suma, ktorú je povinný platiť zamestnávateľ na úrazové poistenie, určená 
percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zamestnávateľa za rozhodujúce obdobie, 
ktorým je príslušný mesiac, za ktorý zamestnávateľ poistné odvádza. V prechodnom období 
po zavedení úrazového poistenia sa uplatňuje jednotná sadza poistného (0,8 % 
z vymeriavacieho základu). Po uplynutí prechodného obdobia bude sadzba poistného na 
úrazové poistenie diferencovaná v závislosti od zaradenia zamestnávateľa do jednej 
z desiatich nebezpečnostných tried → „Nebezpečnostná trieda v systéme úrazového 
poistenia“ podľa prevažujúcej skupiny ekonomických činností vykonávaných 
zamestnávateľom. Prevažujúca skupina ekonomických činností je skupina ekonomických 
činnosti klasifikovaná podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ), ktorú 
vykonáva pre zamestnávateľa najväčší počet zamestnancov. 
 
Poistné zariadenie 

Zariadenie, ktorého úlohou je v prípade vzniku mimoriadnej, nebezpečnej situácie 
zabrániť iniciácii ohrozenia.  

 
Poistné zariadenie expanzného prístroja 

Zariadenie na zabránenie nežiadúceho (samovoľného) výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, 
manipulácii, nárazoch, pádoch, nedokonalom uzavretí uzáveru  a pod. Poistky ručných 
expanzných prístrojov so strelou (okrem výmetných) nesmú umožniť výstrel spôsobený len 
opretím o podložku. 

 
Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Konkrétne inštrukcie, príkazy a zákazy dané zamestnancovi jeho nadriadeným 
v záujme zaistenia bezpečnosti práce. Pokyny majú individuálny charakter. Sú záväzné len 
pre určitého zamestnanca, resp. skupinu zamestnancov, ktorým sú adresované. Za pracovný 
pokyn možno považovať aj povolenie na začatie niektorých druhov prác (napr. zvárania) s 
vymedzením podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Polčas vylučovania toxickej látky 

 
Doba, kedy klesne koncentrácia toxickej látky v organizme o polovicu.  

 



Polietavý prach 

Vdýchnuteľný aerosól tuhých častíc rozptýlených vo vzduchu. 
 
Poľnohospodárske stroje 

Stroje, ktoré sú určené pre odvetvie poľnohospodárstva, tzn. na prípravu pôdy,  
pestovanie poľnohospodárskych kultúr, a to sadenie, kultiváciu, zber poľných plodín, ich 
prvotné spracovanie, ako aj pre chov hospodárskych zvierat. Väčšinou sú mobilné, buď so 
samostatným motorickým zdrojom, prípadne ťahané alebo vlečené. Najčastejším zdrojom 
ohrozenia sú nezakryté pohybujúce sa časti strojov, alebo samotný pohybujúci sa stroj. 
 
Polomer zóny zraniteľnosti (pri výskyte havárie) 

Maximálna vzdialenosť, ktorú by mohol dosiahnuť toxický oblak, pretlak alebo 
tepelné žiarenie po úniku zo stacionárneho zdroja, až po stav rozptýlenia, kedy už nehrozí 
nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí a životného prostredia. 
 

Polovodičový laser 

Laser, pri ktorom laserová činnosť nastáva v plošnej dióde na P- N prechode.  

Polydisperzný aerosól 

Aerosól, ktorý tvoria častice rôznych veľkostí. 
 
Pomaturitné štúdium  

 Forma vzdelávania na strednej škole po vykonaní maturity s cieľom inovačného alebo 
špecializačného štúdia, alebo kvalifikačného štúdia poskytujúceho odbornú prípravu v inom 
študijnom odbore, ako bola vykonaná maturitná skúška. Viaceré stredné školy poskytujú touto 
formou prípravu odborných pracovníkov BOZP. 
 
Pomocné osvetlenie 

Osvetlenie na pomocné práce v čase mimo hlavnej prevádzky, na upratovanie a 
pochôdzky. Na tento účel sa môžu použiť niektoré svietidlá z hlavného osvetlenia. 

 

POPs  (Persistent Organic Pollutants) 

Stále organické látky, ktoré zotrvávajú v životnom prostredí, bioakumulujú sa 
prostredníctvom potravinového reťazca a predstavujú riziko škodlivých účinkov na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Patria k nim pesticídy (napr. DDT), priemyselné chemikálie 
(napr. polychlorované bifenyly) a neúmyselné vedľajšie produkty priemyselných procesov 
(napr. dioxíny, furány). 
 
Poradenstvo BOZP  

 Poskytovanie informácií o aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov a 
ďalších opatrení (organizačných, technických, zdravotníckych, sociálnych a i.) v oblasti 
ochrany práce, o nových poznatkoch vedy a techniky, o metódach posudzovania rizík 
a opatreniach zameraných na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich  
vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania, iných poškodení zdravia z práce, nepohody na 
pracovisku, informácií o postupoch v prípadoch bezprostredného a vážneho ohrozenia života 
alebo zdravia apod., a to zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám vo forme 



odporúčaní, konzultácií, usmernení a podobne. Právnické osoby a fyzické osoby môžu 
vykonávať poradenstvo BOZP (resp. poradenstvo v oblasti ochrany práce) ako podnikateľskú 
činnosť na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce → Oprávnenia pre 
poradenstvo BOZP. 
 
Porovnávacia rovina 

Rovina, na ktorej sa meria alebo určuje osvetlenie. 
 
Porucha 

Prejav straty schopnosti plniť požadovanú funkciu za stanovených podmienok. 
 
Poruchové osvetlenie 

Osvetlenie napájané zo zdroja nezávislého od dodávky zo siete. Patrí sem náhradné a 
núdzové (únikové) osvetlenie. 
 
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Bezplatné prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia (vrátane domáckych 
zamestnancov a osôb pracujúcich na vedľajší pracovný úväzok alebo na základe dohody 
o vykonaní práce). Poskytnutie osobného ochranného pracovného prostriedku zamestnávateľ 
nemôže nahradiť finančným plnením. 

Osobné ochranné pracovné prostriedky sa prideľujú spravidla jednotlivcovi na 
individuálne použitie, a to natrvalo alebo jednorazovo, na čas potrebný na vykonávanie určitej 
práce. V prípade, keď viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne 
viac osobných ochranných pracovných prostriedkov, tieto sa musia dať navzájom 
skombinovať tak, aby zabezpečovali účinnú ochranu. Zároveň je potrebné rešpektovať 
zdravotný stav zamestnanca, aby napriek prípadným zdravotným obmedzeniam (napr. 
problémom s alergiou, krátkozrakosťou) dostal vhodný a účinný typ osobného ochranného 
pracovného prostriedku. Všetky pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť 
certifikované (→ Označenie osobných ochranných pracovných prostriedkov). 

 
Pospájanie 

Technické opatrenie, ktorého cieľom je prostredníctvom elektrického spojenia 
vytvoriť v zásade rovnaký elektrický potenciál na všetkých dosiahnuteľných vodivých 
(neživých a cudzích) častiach. 

 
Postoje (pracovné) 
  
            Postoje sú stále psychické sústavy vyjadrujúce vzťah človeka k svetu a jeho 
jednotlivým zložkám (k ľuďom, predmetom, javom udalostiam), pričom obsahujú tri 
komponenty: kognitívnu, emocionálnu a snahovú. Pracovné postoje sa vzťahujú k širokému 
okruhu problémov súvisiacich so zaradením zamestnanca v organizácii. Orientačne ich možno 
rozčleniť na: postoje k organizácii, postoje k nadriadeným, postoje k pracovnej skupine, 
postoje k práci a jej podmienkam, postoje k mimopracovným podmienkam práce. 
 
 
 



Postupy zneškodňovania a uskladňovania odpadov 
  
               Sú to: 
 A) postupy ktoré nevedú k možnosti obnovovania zdrojov, recyklácii, regenerácii 
odpadu, priamemu opätovnému používaniu alebo inému používaniu. Patria k nim: 
− ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka), 
− úprava pôdy ( napr. biologický rozklad kvapalín alebo kalov vypúšťaných do zeme),hlboká 

injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzene 
sa vyskytujúcich úložísk), 

− povrchové nádrže (napr. umiestnenie kvapalných odpadov alebo kalov do jám, rybníkov 
alebo lagún), špeciálne vybudované skládky (napr. umiestnenie do samostatných buniek s 
povrchovou úpravou stien, ktoré sú prikryté a izolované od seba i od životného prostredia), 
vypúšťanie do vodného recipientu okrem morí alebo oceánov, vypúšťanie do morí alebo 
oceánov vrátanie uloženia na morské dno, 

− biologické spracovanie, pri ktorom vznikajú zmesi alebo zlúčeniny, ktoré možno 
zneškodňovať pomocou niektorého zo spôsobov uvedených v tejto časti, fyzikálno-chemická 
úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré možno zneškodňovať pomocou  
niektorého zo spôsobov uvedených v tejto časti (napr. odparovaním, sušením, kalcináciou, 
neutralizáciou, zrážaním ap.), 

− spaľovanie na pevnine,  
− spaľovanie na mori, 
− trvalé uloženie ( napr. uloženie v obaloch do baní), 
− zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorého z postupov uvedených v tejto časti, 
− prebaľovanie pred použitím niektorého z postupov uvedených v tejto časti, 

skladovanie po použití niektorého z postupov uvedených v tejto časti. 

 B) postupy, ktoré môžu viesť k obnovovaniu zdrojov, recyklácii, 
regenerácii odpadu, priamemu opätovnému používaniu alebo inému používaniu. 
Patria k nim: 
1) Rl použitie ako palivo (iné ako priame spaľovanie) alebo iný zdroj na získavanie energie, 
2) R2 recyklácia  (regenerácia) rozpúšťadla,  
3) R3 recyklácia  (regenerácia) organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá, 
4) R4 recyklácia  (regenerácia) kovov a zlúčenín kovov, 
5) R5 recyklácia  (regenerácia) iných anorganických materiálov, 
6) R6 regenerácia kyselín a zásad, 
7) R7  získavanie zložiek použitých na znižovanie znečistenia,  
8) R8  získavanie zložiek z katalyzátorov,  
9) R9  prečisťovanie použitého oleja alebo iné opätovné používanie opotrebovaného 

oleja,  
10) R10 úprava pôdy na poľnohospodárske využitie alebo na zlepšenie životného 

prostredia, 
11) R l1 použitie zvyškových materiálov Rl - Rl0, 
12) R12 výmena odpadov určených na spracovanie niektorým z postupov označených Rl– Rll, 
13) R13 zhromažďovanie materiálov určených na spracovanie niektorým z postupov 

uvedených v tejto časti. 
 

Posudzovanie rizík pri práci 

Proces, ktorým sa preveruje, či  v prevádzkových podmienkach organizácie existujú  
miesta a činnosti, ktoré sú potenciálne schopné spôsobiť vznik pracovného úrazu alebo inej 
škody. Spočíva v analýze rizika a následnom posúdení bezpečnosti posudzovaného objektu. 



Cieľom tohoto procesu je prijatie a realizácia opatrení na odstránenie alebo zníženie rizika, 
ktoré už nie je akceptovateľné.  

Systém posudzovania rizík má chrániť zamestnancov pred každým ohrozením zdravia. 
Je preto potrebné zohľadňovať nové, netradičné riziká a venovať pozornosť oblastiam, ktoré 
nie sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpismi upravené. 

Na posudzovanie rizík nie sú pevne stanovené pravidlá. V závislosti od účelu analýzy, 
veľkosti prevádzky a druhu nebezpečenstiev sa používajú rôzne postupy a metódy. 
Z uvedeného dôvodu musí organizácia vypracovať písomný dokument o použitom postupe. 
Zdokumentovať je potrebné aj výsledné hodnotenie rizík. 
 
Posudzovanie zdraviu škodlivých faktorov 

 Činnosti, ktoré vykonáva zamestnávateľ na základe legislatívne uloženej povinnosti, 
ako aj žiadosti zástupcu zamestnancov alebo zamestnanca pri prekročení najvyšších 
prípustných hodnôt alebo expozície zamestnanca škodlivým faktorom pracovného prostredia . 
 
Posudzovanie zhody výrobkov 

Zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným 
technickým požiadavkám na určený výrobok. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený 
výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Posudzovanie zhody 
vykonáva výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba postupom, ktorý pre jednotlivé skupiny 
určených výrobkov stanovujú technické predpisy. 
 
Posudzovanie zhody pri strojoch 

Zisťovanie, či skutočné vlastnosti strojového zariadenia zodpovedajú technickým 
požiadavkám, stanoveným v technickom predpise (NV č. 310/2004 Z.z.). Ak ich spĺňa, zhoda 
sa považuje za preukázanú. Postupy posudzovania stanovuje zákon. 
 
Poškodenie duševného zdravia 

Poškodenie, ktoré sa môže vyvinúť vplyvom nevhodného pracovného prostredia. 
Pre veľkú spojitosť s mimopracovnými vplyvmi na duševné zdravie je jednoznačné 
posúdenie príčiny porúch duševného zdravia veľmi náročné. 
 
Poškodenie medzistavcovej platničky 

Dochádza k nemu jednak pri akútnom úraze napr. v dôsledku zdvihnutia ťažkého 
bremena alebo pri prudkom náhlom pohybe, jednak (a to častejšie) v dôsledku dlhodobého 
pôsobenia mikrotráum pri ťažkej fyzickej práci alebo dlhodobom zaťažení v nefyziologických 
polohách (dlhodobý alebo opakovaný predklon, úklon a pod.). 
 
Poškodenie životného prostredia 

Zhoršovanie stavu životného prostredia znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou 
nad mieru stanovenú  osobitnými predpismi. 
 
Potenciálne ožiarenie 
 Ožiarenie, ktoré sa môže vyskytnúť s istou vopred odhadnuteľnou 
pravdepodobnosťou. 
 
 
 



Potenciálne výbušná zmes 

Zmes horľavých látok so vzduchom, v ktorej sa koncentrácia horľavej zložky 
nachádza v medziach horľavosti, resp. výbušnosti. 
 
Potenciálne výbušné ovzdušie       

Ovzdušie, ktoré sa môže stať výbušným, pôsobením miestnych a prevádzkových 
podmienok, ktoré ovplyvňujú prítomnosť horľavých látok a tiež teplotu a tlak. Potenciálne 
výbušné ovzdušie vznikne, ak sa v príslušnom priestore nachádza v zmesi so vzduchom 
horľavý plyn, horľavá para, alebo horľavý prach, prípadne kombinácia uvedených látok, 
v koncentrácii zodpovedajúcej medziam výbušnosti.  
 
Potlačenie výbuchu 

Metóda protivýbuchovej prevencie, ktorá spočíva v tom, že výbuch, ktorý sa začína 
rozvíjať po iniciácii potenciálne výbušného ovzdušia je indikovaný a utlmený skôr, ako jeho 
parametre (maximálny tlak výbuchu (Pmax) a maximálna rýchlosť nárastu tlaku (dp/dt)max) 
dosiahnu nebezpečné hodnoty. 
 
Povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Požiadavky na dodržiavanie pracovnej disciplíny vo vzťahu k pokynom a nariadeniam 
zamestnávateľa, ktorými organizuje a riadi bezpečnosť pri práci, a požiadavkám kladeným na 
zamestnanca  predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Úlohy, ktoré v záujme ochrany zdravia zamestnancov ukladajú zamestnávateľovi plniť 
všeobecne záväzné predpisy. Zamestnávateľ je povinný najmä  
− sústavne zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovať pracovné 

podmienky a prispôsobovať ich potrebám zamestnancov. 
− zisťovať a posudzovať riziká, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, 

a pri ich odstraňovaní dodržiavať zásady prevencie 
− pri prideľovaní práce zohľadňovať zdravotný stav a schopnosti zamestnancov 
− oboznamovať a informovať zamestnancov o všetkých skutočnostiach závažných 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany pri práci 
− sústavne kontrolovať dodržiavanie predpisov a pokynov na zaistenie BOZP a stav 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  na pracoviskách zamestnávateľa. 

Zabezpečovať úlohy zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci je povinnosťou vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia, a to v rozsahu 
úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou 
povinností vedúcich pracovníkov. 

 
Povolenie na zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov 

Povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s orgánom na ochranu 
zdravia fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku na výkon ľahkých prác. V povolení sa 
určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa môžu ľahké práce vykonávať. 
 
 
 
 



Pozitívne zdravie 

Zdravie, ktoré dosahuje želateľný stav. Ukazovateľmi pozitívneho zdravia sú úroveň 
adaptability, imunitného stavu reaktibility a iných foriem odolnosti, telesná zdatnosť, fyzická 
a duševná výkonnosť, schopnosť zvládnuť stres, predpoklady dlhovekosti a iné. 
 
Pozornosť 

 Zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt, jav, dej alebo činnosť.  
Pri hodnotení pozornosti sa sledujú jej charakteristiky, ako sú trvalosť, pružnosť, intenzita, 
rozsah, vigilancia (pohotovosť pri dlhodobo sústredenej pozornosti). Z hľadiska BOZP je 
dôležitá zámerná pozornosť, tzn. aktívne, vedomé a úmyselné zameranie pozornosti s cieľom 
vyriešiť pracovnú úlohu, pozornosť rozdelená, tzn. schopnosť venovať pozornosť 
a spracovávať informácie z viac ako jedného zdroja súčasne, selektívna pozornosť, tzn. 
proces, prostredníctvom ktorého zamestnanec vyberá z neustáleho toku podnetov 
najdôležitejšie pre daný okamžik. 
 
Pozostalostná úrazová renta 

 
Úrazová dávka, na ktorú má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý 

zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu 
povinnosť určenú súdom. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká  
- ak poškodený v čase smrti dovŕšil dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný 

starobný dôchodok, 
- ak fyzickej osobe, voči ktorej mal poškodený vyživovaciu povinnosť, vznikol nárok na 

jednorazové odškodnenie. 

Účelom pozostalostnej úrazovej renty je náhrada nákladov na výživu pozostalých, 
preto sa poskytuje len v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť 
poškodeného. Dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek, nárok na 
pozostalostnú úrazovú rentu zaniká. 
 
Požiadavky na pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Požiadavky, ktoré sa vzťahujú na projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky a 
prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Podrobnosti uvádza príslušná 
legislatívna úprava o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. 

 
Požiar 

a) Nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo 
následkom ktorého je usmrtená alebo zranená osoba alebo uhynuté zviera 

b) Nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie osôb, zvieratá, 
majetok alebo životné prostredie 

c) Neriadené samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i priestore 
 

Požiar úplne rozvinutý 

 Stav úplného zachvátenia všetkých horľavých materiálov požiarom. 
 
Požiarisko 

 Miesto požiaru alebo miesto po požiari, kde prebiehalo nekontrolovateľné horenie. 
 
 



Požiarna deliaca konštrukcia 

 Stavebná konštrukcia schopná brániť šíreniu požiaru mimo požiarneho úseku. 
 

Požiarna hliadka 

Vykonáva preventívny požiarny dohľad a nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku 
požiaru. Zriaďuje ju právnická osoba  
- na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 
- pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, 
- ak nemá zriadenú hasičskú jednotku a zamestnáva viac ako troch zamestnancov. 
 
Požiarna charakteristika 

 Charakteristika procesu zmeny fyzikálnych alebo chemických vlastností predmetu 
alebo konštrukcie vystavenej pôsobeniu ohňa. 
 
Požiarna kniha 

 Kniha určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred 
požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených 
nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia, o uskutočnených cvičných požiarnych poplachoch a 
kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi. 
 
Požiarna odolnosť 

 Schopnosť predmetu spĺňať po určitý čas požiadavky stability, celistvosti, tepelnej 
izolácie alebo ďalšie požiadavky stanovené na základe výsledkov skúšky požiarnej odolnosti 
 
Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru 

 Schopnosť odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu ich 
funkcie. 
 
Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie 

 Schopnosť stavebnej konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby 
nedošlo k porušeniu ich funkcie. Charakterizujú ju medzné stavy požiarnej odolnosti overené 
predpísanými skúškami. 
 
Požiarna prekážka 

 Deliaci prvok, ktorý bráni prestupu plameňa a /alebo tepla a /alebo splodín horenia po 
určitý čas a za stanovených podmienok. 
 
Požiarna prevencia 

 Opatrenia na zabránenie vzniku požiaru alebo obmedzenie jeho účinkov. 
 
Požiarna stena 

 Konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru v horizontálnom smere. 
 
 



Požiarne nebezpečenstvo 

 Možnosť vzniku úrazu, poškodenia hmotného majetku alebo životného prostredia 
následkom požiaru. 
 
Požiarne podlažie 

 Každé podlažie stavby alebo jej časti, ktoré 
a) je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou, 
b) má v podlahe otvory s určenou celkovou plochou. 
 
Požiarne poplachové smernice 

 Dokument, ktorý vymedzuje povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. 
 
Požiarne riziko 

 Miera vyjadrená súčinom pravdepodobnosti vzniku požiaru predpokladaného pri danej 
výrobno-prevádzkovej operácii alebo danom stave a následkov alebo rozsahu poškodenia 
predpokladaného po výskyte požiaru. 
 
Požiarne zaťaženie 

 Množstvo tepla, ktoré sa môže uvolniť dokonalým horením celého objemu všetkých 
horľavých materiálov vrátane povrchov všetkých ohraničujúcich plôch. 
 
Požiarno-technické zariadenia 

 Zariadenia patriace do sústavy technických prostriedkov určených na zabránenie 
vplyvu nebezpečných faktorov požiaru na ľudí a ohraničenie materiálnych škôd pri požiari. 
Sú to: hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a 
splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na hasenie iskier 
v pneumatických dopravníkoch a požiarne uzávery. 
 
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR 

 Zariadenie Ministerstva vnútra SR určené na plnenie úloh v oblasti výskumu, vývoja, 
skúšobníctva a na expertíznu činnosť. 
 
Požiarny evakuačný plán 

 Dokument upravujúci organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých 
alebo ohrozených požiarom. 
 
Požiarny hydrant 

 Armatúra na vodovodnom potrubí umožňujúca pripojenie požiarno-technických 
zariadení s cieľom odoberať vodu. 
 
Požiarny pás 

 Časť obvodovej steny brániaca šíreniu požiaru najmä z požiarne otvorených plôch 
v zvislom a vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku. 
 
 
 



Požiarny poplach 

 Upozornenie na požiar uskutočnené osobou alebo požiarno-technickým zariadením 
s cieľom vyrozumieť všetky osoby v dosluchu, pripadne aj hasičskú jednotku . 
 
Požiarny poplachový plán 

 Dokumentácia upravujúca zaradenie hasičských jednotiek, vodární, plynární, 
elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a 
ich privolávanie na zásah. 
 
Požiarny príves 

 Príves na prepravovanie prenosných hasičských agregátov, hasičskej technickej 
výzbroje alebo hasiacej látky. 
 
Požiarny scenár 

 Opis podmienok jednej alebo viacerých fáz požiaru od času pred vznietením po úplné 
skončenie horenia pri skutočnom požiari v konkrétnom mieste alebo pri jeho simulácii. 
 
Požiarny strop 

 Stavebná konštrukcia brániaca šíreniu požiaru vo vertikálnom smere. 
 
Požiarny úsek 

 Stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby 
požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. 
 
Požiarny uzáver 

 Konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej 
konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Členia sa na uzávery: 
- brániace šíreniu tepla, 
- obmedzujúce šírenie tepla, 
- tesné proti prieniku dymu. 
 
Požiarny vodovod 

 Vodovod určený na požiarne účely. Môže byť zavodnený alebo nezavodnený. 
 
Pôdna služba 

Služba, ktorá pôsobí v rámci odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej 
pôdy. Činnosti pôdnej služby : 
− vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy,  
− vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde,  
− spracúva návrhy opatrení a odborné stanoviská. 
 
Pôsobenie faktorov pracovného prostredia 

Vplyv faktorov pracovného prostredia na človeka. Pôsobenie týchto faktorov môže byť: 
− neutrálne (človek nepociťuje ich vplyv), 



− negatívne (pôsobia na človeka rušivo, resp. škodlivo, ide o ide o výskyt odchýlky v  
intenzite pôsobenia faktorov od optimálnej hodnoty, napr. hluk, vibrácie, žiarenie, chemické 
škodliviny, prach) 

− pozitívne (predstavuje dosiahnutie optimálneho súladu v pôsobení jednotlivých faktorov, 
ich vplyv je žiadúci sú predpokladom pre vytváranie pracovnej pohody, napr. optimálne 
osvetlenie, prijateľné klimatické podmienky). 

 
Pôsobenie prúdových impulzov 

Účinok prúdového impulzu na organizmus človeka. Pôsobenie prúdového impulzu 
kapacitného výboja sa posudzuje podľa veľkosti jeho energie a ako kritérium pre bezpečnosť 
pri dotyku sa vyžaduje energia menšia, resp. rovnajúca sa 300 mJ. 
 
Pôvodca havárie 

Prevádzkovateľ rizikovej činnosti, pri ktorej došlo k havárii. 
 

Pôvodca odpadu 

Každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie 
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto 
odpadov. 
 
Práca na elektrickom zariadení 

Úkony vykonávané pri montáži elektrických zariadení, ich údržbe, opravách 
(demontáž, čiastočné rozoberanie, výmena súčiastok), výmene alebo dopĺňaní izolačných a 
chladiacich kvapalín, nastavovaní ochrán apod. Patria sem aj úkony pri vykonávaní 
odborných skúšok a prehliadok elektrickej inštalácie, meraní prenosnými prístrojmi, čistení 
zariadení a tiež úkony na zaistenie pracoviska. Z hľadiska zodpovednosti za dodržiavanie 
bezpečnostných požiadaviek možno prácu na elektrických zariadeniach členiť na: 
− prácu podľa pokynov – práca, pre ktorú, vzhľadom na to, že ju vykonávajú len pracovníci 

so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou sú vydané iba najpotrebnejšie pokyny. Za 
dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek zodpovedajú pracovníci ustanovení na 
vykonanie práce. 

− prácu pod dohľadom – práca, ktorá sa vykonáva podľa podrobnejších pokynov. Pred 
začatím práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú vykonané všetky nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia a v priebehu prác podľa potreby kontroluje ich dodržiavanie. Za  
dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek však zodpovedajú osoby vykonávajúce prácu. 

− prácu pod dozorom – práca sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená 
dozorom a je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek. 

 
Práca na zmeny 

 Spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom sa zamestnanci vzájomne striedajú na 
rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia (dní alebo 
týždňov) pracujú v rôznom čase.  
 
 
Práca nadčas 

 Práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad 
určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a 



vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Rozsah a podmienky práce nadčas určí 
zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. Ak v čase pracovnej pohotovosti 
došlo u zamestnanca k výkonu práce, tento výkon je prácou nadčas. Zamestnávateľ je 
povinný viesť evidenciu práce nadčas. 
 
Práca nadčas so súhlasom zamestnanca 

 Práca, ktorú môže nariadiť zamestnávateľ zamestnancovi len s jeho predchádzajúcim 
súhlasom. Ide o prácu tehotnej ženy, ženy alebo muža trvalo sa starajúceho o dieťa mladšie 
ako 3 roky, osamelej ženy alebo osamelého muža, ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 
15 rokov. 
 
Práca s bremenami 

 
Ručná manipulácia s bremenami zahŕňajúca akékoľvek podopieranie, držanie alebo 

prepravovanie bremien vrátane ich zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo 
premiestňovania, vykonávané jedným alebo viacerými zamestnancami. Rizikovým faktorom  
pri práci s bremenami sú najmä nevyhovujúce vlastnosti bremena, nesprávny spôsob 
vykonávania práce a nepriaznivé ergonomické podmienky. Riziko poškodenia 
podpornopohybovej sústavy (najmä chrbtice) zamestnanca sa zvyšuje pri nadmernej, 
dlhotrvajúcej alebo opakujúcej sa fyzickej záťaži, nefyziologickej polohe, pri prudkých, 
najmä otáčavých pohyboch. Na uľahčenie ručnej manipulácie s bremenami je potrebné 
využívať rôzne manipulačné pomôcky, valčekové a guličkové plošiny pre presun bremien a 
pod. 
 
Práca s ľudskými zdrojmi 

 Jedna zo súčastí riadiacich procesov v organizácii, komplexné zabezpečovanie 
personálnych činností s využitím poznatkov spoločenských vied. Zahŕňa tri bloky činností: 
získavanie zamestnancov (vyhľadávanie a nábor, výber a prijímanie, rozmiestňovanie, 
adaptácia), personálny rozvoj (výchova a vzdelávanie, hodnotenie, motivácia, rozvoj kariery, 
personálne poradenstvo), mobilita zamestnancov (odchody a uvoľňovanie, informovanie 
o organizácii). 
 
Práca v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

 Práca v prostredí, v ktorom sa vyskytujú faktory, ktoré môžu ohroziť zdravie a 
bezpečnosť zamestnanca pri práci. Riziko najvyššie prípustných hodnôt alebo expozície 
zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia posudzuje orgán na 
ochranu zdravia. Ak zamestnanec vykonáva práce v prostredí, v ktorom môže dôjsť k 
ohrozeniu jeho života alebo zdravia v prípade, že existuje riziko prekročenia najvyššie 
prípustných hodnôt škodlivín alebo expozície zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo 
pracovného prostredia, patrí mu kompenzácia podmienok výkonu práce a mzdové 
zvýhodnenie. Zamestnávateľ je povinný prijímať nápravné opatrenia na odstránenie, a ak to 
nie je možné, na zníženie rizika a zabezpečiť účinnú ochranu zdravia zamestnancov. 
 
Práce s laserom 

Lasery môžu obsluhovať len osoby, ktoré boli prevádzkovateľom na túto činnosť 
zaškolení a sú na výkon tejto činnosti zdravotne spôsobilí. Laser musí byť zabezpečený proti 
manipulácii nepovolenými osobami. Do činnosti môže byť uvedený len na pokyn osoby 
zodpovednej za jeho prevádzku. Laserový lúč nesmie zasahovať do oblasti videnia 
pracovníkov. Tam, kde nie je možné vylúčiť riziko expozície pracovníkov hodnotami vyššími 



ako sú hodnoty limitné, musia sa pracovníci chrániť určenými osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami. Mikroskopy, ďalekohľady a iné optické systémy na pozorovanie 
priameho alebo odrazeného laserového žiarenia musia byť upravené tak, aby expozícia oka 
neprekročila najvyššiu prípustnú hodnotu ožiarenia. Pri zaobchádzaní najmä s mobilnými 
lasermi, ktoré sú využívané v rôznych odboroch lekárstva, nie je možné úplne vylúčiť 
náhodný zásah oka. Preto je obvykle potrebné vybaviť ochrannými okuliarami zamestnancov, 
ktorí s nimi manipulujú, ako aj osoby, ktoré sa zdržiavajú v dosahu žiarenia. 
 
Práce s osobitným nebezpečenstvom na stavenisku 

 
Sú to najmä: 

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia 
v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, 
použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

- práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických 
faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre zdravie zamestnancov alebo pre 
ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia, 

- práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  
a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, 

- práce v blízkosti vysokého napätia, 
- práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia, 
- práce v šachtách, podzemí a tuneloch, 
- práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,  
- práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom, 
- práce s výbušninami,  
- montáž alebo demontáž  ťažkých konštrukčných prvkov. 
 
Práce zakázané mladistvým 

 Práce, ktorými zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov, pri 
ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu ohrozenia zdravia alebo pri výkone ktorých 
by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. Mladistvý 
zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri 
razení tunelov a štôlní a prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické 
osobitnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé 
(napr. práce s karcinogénnymi alebo mutagénnymi faktormi). Zoznamy prác a pracovísk, 
ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovujú všeobecne záväzné opatrenia.      
Zákazy niektorých prác pre mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe 
uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov. 
 
Práce zakázané ženám 

 Práce, ktorými zamestnávateľ nesmie zamestnávať tehotné ženy, matky do konca 
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. Sú to práce, pri ktorých sa zistilo možné 
ohrozenie ich bezpečnosti a zdravia a možné účinky na ich tehotenstvo alebo dojčenie. 
Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ustanovuje príslušná legislatívna úprava. 
Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách, kde pracujú takéto ženy, 
posúdiť charakter, stupeň a trvanie vystavenia pôsobeniu škodlivých faktorov, vplyvov, 
procesov alebo pracovných podmienok.  
 



Pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi 

 Špeciálne pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, ktoré musia spĺňať 
stanovené prísne bezpečnostné požiadavky. Otvorený rádioaktívny žiarič môže byť mimo 
ochranného tieniaceho krytu, ochranného kontajnera, resp. v inej pracovnej polohe len počas 
vykonávania prác. So žiaričmi sa nesmie manipulovať rukami a roztoky s nimi sa nesmú 
pipetovať ústami.  
 
Pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi 

 Špeciálne pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi, ktoré musia spĺňať 
stanovené bezpečnostné požiadavky. Uzavretý rádioaktívny žiarič môže byť mimo 
ochranného tieniaceho krytu, ochranného kontajnera, resp. v inej pracovnej polohe len počas 
vykonávania prác. 
 
Pracoviská s laserom 

Pracoviská, ktoré musia pri práci s lasermi spĺňať podmienky určené záväznými 
požiadavkami. Musia byť zabezpečené najmä proti vstupu nepovolaných osôb a označené 
zákazom vstupu s upozornením na nebezpečné žiarenie. Miestnosti, v ktorých je umiestnený 
laser je potrebné upraviť tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcim nebezpečným odrazom alebo 
prienikom laserového žiarenia(matný náter stien s malým činiteľom odrazu).V priestoroch 
kde sa používa laser, nesmú byť uložené látky, z ktorých by vplyvom žiarenia mohli vzniknúť 
škodlivé plyny alebo výbušné zmesi plynov. Dráha lúča laserov so žiarením presahujúcim 
najvyššiu prípustnú hodnotu musí byť ohraničená účinnou zábranou. 
 
Pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Špeciálne pracoviská, na ktorých sa trvalo alebo prechodne vykonávajú práce so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Tvorené sú samostatnou miestnosťou, v ktorej je umiestnený 
generátor žiarenia (ožarovňa alebo ošetrovňa) a chránenou obsluhovňou, z ktorej obsluhujúci 
zamestnanec obsluhuje a kontroluje ožarovňu alebo vyšetrovňu. 
 
Pracovisko 

Miesto určené na výkon práce zamestnancov (zamestnanca) a akékoľvek iné miesto v 
priestoroch zamestnávateľa, ku ktorému má zamestnanec počas svojej práce prístup. Priestor 
v ktorom sú situované pracovné prostriedky a predmety, s ktorými pracovník zamestnanec alebo 
zamestnanci prichádzajú do styku pri plnení pracovných povinností. Na pracovisku je obvykle 
viac rovnakých či rôznych pracovných miest. 
 
Pracovisko a práce s infračerveným žiarením 

Pracovisko so zdrojom infračerveného žiarenia. Zdroje intenzívneho infračerveného 
žiarenia musia byť tienené v bezprostrednej blízkosti zdroja. Ochranný plášť zdroja musí byť 
vyhotovený tak, aby sa dal sňať iba pri vypnutom prívode energie (resp. vybitých 
kondenzátoroch). V priestoroch, v ktorých sa na ochranu zraku pred škodlivými účinkami 
infračerveného žiarenia používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, musí sa zabezpečiť 
primerané osvetlenie vyrovnávajúce úbytok svetla vyvolaný určenou ochranou zraku. 
Ochrana pracovníkov pred nadmernou záťažou infračerveným žiarením spočíva najmä v 
tienení zdrojov vhodnými clonami a ich zakrytie izolačnými materiálmi. Oči sa chránia 
ochrannými okuliarami. Na exponovaných pracoviskách sa zriaďujú vzduchové sprchy, ktoré 
ochladzujú povrch kože. 
 



Pracovisko a práce s ultrafialovým žiarením 

Pracovisko na ktorom sa používajú zdroje intenzívneho ultrafialového žiarenia. Tieto 
musia byť tienené v bezprostrednej blízkosti zdroja. Ochranný plášť zdroja musí byť 
zabezpečený tak, aby sa dal sňať iba pri vypnutom prívode energie (resp. vybitých 
kondenzátoroch). Ak nie je zakrytie zdroja z technologických dôvodov možné, musia byť 
pracovníci chránení vhodným odevom, rukavicami, okuliarami, resp. celotvárovým 
ochranným štítom so sklami neprepúšťajúcimi ultrafialové žiarenie. Na odevy je potrebné 
použiť hrubší materiál (napr. koža). Pokožku a najmä pokožku na tvári je potrebné chrániť 
špeciálnymi ochrannými krémami s UV filtrom. Zdroje ultrafialového žiarenia, ktorých 
prevádzkový stav nemožno kontrolovať zrakom, musia byť vybavené optickou signalizáciou 
chodu. Pri zdrojoch emitujúcich krátkovlnné ultrafialové žiarenie je potrebné brať do úvahy, 
že môžu byť zdrojom ozónu. 

 
Pracovisko a práce v elektromagnetickom poli 

Zariadenia a zdroje elektromagnetických polí s vysokými a veľmi vysokými 
frekvenciami (vf a vvf) môžu obsluhovať len zamestnanci, ktorí boli prevádzkovateľom 
poučení o povahe práce, oboznámení s prevádzkovým poriadkom a sú na výkon tejto činnosti 
zdravotne spôsobilí. Zariadenie musí byť zabezpečené proti manipulácii nepovolenými 
osobami. Tam, kde nie je možné vylúčiť riziko expozície pracovníkov vyššími hodnotami ako 
sú hodnoty limitné, musia sa pracovníci chrániť určenými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. Pracoviská so zdrojmi vf a vvf musia spĺňať podmienky určené záväznými 
požiadavkami. Miesta (oblasti alebo pásma), v ktorých úroveň elektromagnetického poľa 
môže byť vyššia, ako je prípustná, musia byť zreteľne označené výstražnými označeniami. 
Tieto miesta musia mať ustanovený zodpovedajúci režim. Zdroje sa musia udržiavať v 
bezchybnom stave a je potrebné sledovať účinnosť tieniacich krytov a iných ochranných 
opatrení. Prevádzkovatelia zdrojov sú povinní viesť záznamy o pobyte jednotlivých 
pracovníkov na týchto pracoviskách a miestach a tieto záznamy uchovávať 20 rokov. 
 
Pracovisko bez denného osvetlenia 
 Pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvetľovacích otvorov (okná, svetlíky 
apod.) alebo pracovisko vo vnútorných priestoroch s osvetľovacími otvormi, v ktorých nie sú 
splnené podmienky na združené osvetlenie. Môže sa zriaďovať len v odôvodnených 
prípadoch. 
 
Pracovisko na stavbe (stavenisko) 
 Pracovisko, na ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, výkopové práce, 
zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž 
a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technologického 
a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane 
maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác. 
 
Pracovisko s upravovaným ovzduším 

Pracovisko, na ktorom nemožno úplne vylúčiť vplyv pevných alebo plynných 
škodlivín v pracovnom ovzduší. Cieľom úpravy ovzdušia je znížiť ich pôsobenie na najnižšiu 
možnú mieru, tak aby neprekročili najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pôsobeniu 
škodlivinám v pracovnom prostredí. 
 
 
 



Pracovisko s výskytom chemických faktorov 
 
Pracovisko kde sa vykonávajú činnosti, pri ktorých sa používajú chemické látky alebo 

pri ktorých vznikajú chemické faktory. 
 
Pracovisko so zobrazovacími jednotkami 

Pracovisko s priestorovo vymedzenou sústavou, ktorá zahŕňa najmä zobrazovaciu 
jednotku a prídavné zariadenia (klávesnica, vstupné zariadenie, software, disketová jednotka, 
modem, tlačiareň, telefón a telefónne záznamové zariadenie, fax a i.). Neoddeliteľnou súčasťou 
tohto pracoviska je jeho zariadenie nábytkom nevyhnutným na vykonávanie činnosti so 
zobrazovacou jednotkou (pracovný stôl, pracovná doska alebo plocha, pracovné sedadlo). 
 
Pracovná adaptácia 

 Proces priebežnej konfrontácie medzi súborom špecifických požiadaviek 
vyplývajúcich z pracovného zaradenia zamestnanca (požiadaviek odbornej prípravy, praxe, 
osobnostných vlastností) a súborom predpokladov zamestnanca vyjadreného mierou jeho 
kapacity. Ide o kontinuálny proces od začiatku do konca profesionálnej dráhy zamestnanca. 
Postihuje tri stránky vzťahu medzi zamestnancom a prácou: adaptabilitu (predpoklady 
zamestnanca zvládať nároky práce), adaptovanie (proces zvládania nárokov práce) 
a adaptovanosť (stabilizácia vzťahu medzi zamestnancom a prácou a vznik určitého štýlu 
pracovného správania zamestnanca). 
 
Pracovná časť náradia 

Časť náradia, ktorá je bezprostredne v styku s opracovávaným materiálom a jej úlohou 
je vykonať požadovanú pracovnú operáciu (napr. vŕtanie, pílenie, brúsenie, atď.) Materiál 
pracovnej (výkonnej, aktívnej) časti, jeho tvar, geometria a celkové vyhotovenie vychádza 
z požiadaviek na funkciu náradia, resp. nástroja a na požadovanú technologickú činnosť. 
 
Pracovná jama 

Montážna jama určená na prehliadky, údržby a opravy vozidiel. Okolo pracovnej jamy 
musí byť vyznačené pásmo, do ktorého nesmie vchádzať ani vstupovať nikto okrem vozidiel, 
na ktorých sa bude vykonávať činnosť, a pracovníkov určených prevádzkovateľom, ktorí túto 
činnosť budú vykonávať. Na pracovnej jame určenej pre viac ako dve vozidlá musia byť za 
každým pristaveným vozidlom umiestnené mostíky na jej bezpečný prechod. Nepoužívaná 
pracovná jama sa musí zabezpečiť krytmi alebo ohradiť zábradlím. V pracovnej jame platí 
zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa, čo sa musí zreteľne vyznačiť výstražnými 
tabuľkami. 
 
Pracovná plošina pri stroji 

Pracovné miesto zvyčajne vyvýšené voči úrovni podlahy. Vyskytuje sa pri 
rozmernejších strojoch, ktoré nie je možné obsluhovať priamo z podlahy. Obsluha na nich 
musí byť chránená pred pádom z výšky, alebo potknutím, či pokĺznutím. 
 
Pracovná pohotovosť 

 Pohotovosť, ktorú zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie 
nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca 
rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred 



určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na určitom mieste a bol 
pripravený na výkon práce. Je zásahom do sféry osobného voľna. 
 
Pracovná poloha 

 Postavenie tela (trupu, hlavy, krku, horných a dolných končatín) pri pracovnej činnosti 
v trojrozmernom priestore. Rozlišuje sa: základná pracovná poloha – poloha, v ktorej 
pracovník zotrváva podstatnú časť pracovnej zmeny pri výkone hlavnej pracovnej činnosti 
a vedľajšia pracovná poloha – poloha, v ktorej pracovník zotrváva pri vedľajších alebo 
pomocných pracovných úkonoch a operáciách, zvyčajne počas kratšej doby. 
 Z hľadiska vplyvu pracovnej polohy na kostrovo-svalový systém sa rozlišuje: 
- neutrálna poloha – poloha s optimálnym postavením každého kĺbu, ktoré dovoľuje 
vyvinutie najväčšej sily, optimálnu kontrolu pohybu  a jeho najmenšiu záťaž,  
- fyziologicky vhodná (prirodzená) poloha – poloha trupu a končatín, ktorá nevyžaduje 
statické úsilie a výrazné odchýlky od neutrálnej polohy, 
- fyziologicky nevhodná poloha – poloha charakteristická výraznou zmenou polohy trupu  
(napr. predklonom, záklonom, úklonom, drepom, kľakom a pod.) a končatín (napr. práca so 
zdvihnutými končatinami).  
 
Pracovná rehabilitácia  

Výcvik poskytovaný poškodenému, u ktorého došlo v dôsledku pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania k poklesu pracovnej schopnosti, zameraný na získanie pracovnej 
schopnosti na výkon doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti, ktorá zodpovedá 
zdravotnej spôsobilosti poškodeného, s prihliadnutím na jeho vek, pracovnú schopnosť 
a kvalifikáciu. Pracovná rehabilitácia je jednou z foriem úrazových dávok → Úrazové dávky, 
ktorá môže byť poskytnutá poškodenému vtedy, ak podľa posudku posudkového lekára 
možno predpokladať jeho opätovné zaradenie do pracovného procesu. Pracovná rehabilitácia 
sa neposkytuje, ak je poškodený poberateľom starobného dôchodku. 
 
Pracovná rovina 

Rovina, na ktorej sa z najväčšej časti vykonáva práca závislá na osvetlení. 
 
Pracovná skupina 

 Skupina zamestnancov ustanovená pre plnenie určených úloh s konkrétne stanoveným 
obsahom činnosti, väzbami na úlohy ostatných, časovou štruktúrou, ekonomickými aspektmi  
(réžia, mzdy, náklady, zisky apod.). Na základe formálnej organizácie práce vznikajú 
interakcie vo vnútri skupiny a vytvárajú sa dimenzie, ako je súdržnosť skupiny, produktivita, 
rozdelenie vedenia, rozdelenie rolí, konformita atď.  
 
Pracovná výkonnosť 

 Pracovná výkonnosť označuje pripravenosť a schopnosť zamestnaca podávať určité 
výkony, pričom výkon označuje výsledok určitej pracovnej činnosti zamestnanca dosiahnutý 
v danom čase a za daných podmienok. Pracovná výkonnosť sa mení v závislosti od množstva 
práce, namáhavosti riešených úloh, v priebehu pracovnej činnosti, v priebehu pracovnej 
zmeny, pracovného týždňa apod. Činitele ovplyvňujúce pracovnú výkonnosť môžu byť 
objektívnej i subjektívnej povahy (technické, ekonomické a organizačné podmienky, 
spoločenské podmienky, situačné podmienky, osobnostné determinanty zamestnanca apod.). 
 
 



Pracovná zdravotná služba 
 
Preventívna a ochranná služba vykonávaná u zamestnávateľa tímom odborných 

zdravotníckych pracovníkov (v minimálnom zložení lekár, asistent a sestra s požadovanou 
špecializáciou v predpísanom špecializačnom odbore), ktorí plnia úlohy na úseku prevencie a 
ochrany zdravia zamestnancov v pracovnom procese a poskytujú poradenstvo pre 
zamestnávateľa, zamestnancov a ich zástupcov. Úlohou pracovnej zdravotnej služby je najmä 

− hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z pracovného procesu a poskytovať poradenstvo o 
spôsobe eliminácie týchto rizík, 

− dohliadať na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu 
ovplyvňovať zdravie zamestnancov, 

− dohliadať na zdravie zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej  práci a podporovať 
prispôsobenie práce schopnostiam zamestnancov, s prihliadnutím na ich telesné a duševné 
zdravie.  

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje plánovania a realizácie aktivít na podporu 
zdravia zamestnancov a organizácie systému prvej pomoci, spolupracuje pri poskytovaní 
informácií, výcviku a výchovy zameranej na ochranu a udržanie zdravia a školí zamestnancov 
na poskytovanie prvej pomoci. 
 
Pracovná záťaž 

Časť celkovej životnej záťaže, ktorá súvisí s prácou. Jej zdrojom môžu byť pracovné 
podmienky alebo pracovná činnosť. 
 
Pracovná zmena  

 Časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na 
základe vopred určeného rozvrhu odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich, vrátane 
prestávky v práci. 
 
Pracovné lekárstvo 

Interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných 
podmienok na zdravotný stav pracovníkov, prevenciou, diagnostikou, liečbou a posudkovými 
aspektami chorôb spôsobených alebo zhoršovaných pracovnými podmienkami, ako aj 
dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok. Delí sa podľa náplne na:  
- preventívne pracovné lekárstvo, 
- klinické pracovné lekárstvo. 
 
Pracovné miesto (stanovište) obsluhy 

Priestor vymedzený v pracovnom systéme jednej alebo viacerým osobám na plnenie 
pracovnej úlohy.  

 
Pracovné miesto so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Časť pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia s jednoznačne charakterizovanými 
ochrannými (izolačnými, ventilačnými a tieniacimi) vlastnosťami a vymedzená priestorovo 
alebo technologicky (napr. pracovný stôl, aplikačný alebo vyšetrovací box, digestor, 
hermetizovaná podtlaková skriňa). 
 
 



Pracovné napätie náradia 
 
Najvyššie elektrické napätie v skúmanej časti, ak elektrické ručné náradie pracuje pri 

menovitom napätí a za normálnych podmienok používania. 
 
Pracovné podmienky 

Podmienky, ktoré ovplyvňujú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež 
pracovnú výkonnosť zamestnanca v pracovnom procese. Pracovné podmienky sú vytvárané 
pracovným prostredím, režimom práce a odpočinku, stavom pracoviska, štruktúrou pracovného 
procesu, organizáciou práce, vedomostnou úrovňou zamestnancov a pod. Tvorí ich súbor 
fyzikálnych, chemických, biologických , psychosociálnych a ďalších faktorov v pracovnom 
prostredí a spôsob výkonu práce.  
 
Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

 Podmienky pre zamestnávanie mladistvých zamestnancov. Mladistvých zamestnancov 
možno zamestnávať len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému vývoju a 
neohrozujú ich mravnosť. Pri  práci sa im poskytuje zvýšenú starostlivosť.  
 
Pracovné podmienky zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou  

 Podmienky pre zamestnávanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
Zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou zamestnávateľ zabezpečuje vhodné 
pracovné podmienky a prácu na vhodných pracovných miestach, umožňujúce im uplatniť a 
rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Opatrenia na utváranie 
podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zásadné 
otázky starostlivosti o týchto zamestnancov zamestnávateľ prerokuje so zástupcami 
zamestnancov. 
 
Pracovné podmienky žien 

 Podmienky pre zamestnávanie žien. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky 
umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady, a s ohľadom na 
ich spoločenskú funkciu v materstve. 
 
Pracovné pohyby 

Pohyby nevyhnutné na vykonanie určenej práce, vrátane pohybov na ovládanie stroja. 
 
Pracovné postoje 

 Postoje sú stále psychické sústavy vyjadrujúce vzťah človeka k svetu a jeho 
jednotlivým zložkám (k ľuďom, predmetom, javom, udalostiam), pričom obsahujú tri 
komponenty: kognitívnu, emocionálnu a snahovú. Pracovné postoje sa vzťahujú k širokému 
okruhu problémov súvisiacich so zaradením zamestnanca v organizácii. Orientačne ich požno 
rozčleniť na: postoje k organizácii, postoje k nadriadeným, postoje k pracovnej skupine, 
postoje k práci a jej podmienkam, postoje k mimopracovným podmienkam práce. 
 
Pracovné prostredie 

Systém tvorený vecnými zložkami práce, človekom a jeho vzťahom ako pracovnej sily k 
týmto vecným zložkám a vzťahom medzi ľuďmi v pracovnom procese. Je to súbor hmotných a 
nehmotných faktorov vytvárajúcich podmienky na vykonávanie práce. Stav pracovného 



prostredia je určený najmä stavebným, priestorovým a dispozičným riešením objektov a 
pracovísk, bezpečnostnou úrovňou technológií, strojov, zariadení a  akustickými, svetelnými a 
mikroklimatickými podmienkami.  
 
Pracovné štúdie 

Súbor metód a postupov, ktorými sa skúmajú, analyzujú a zdokonaľujú pracovné 
procesy. Ich cieľom je zlepšiť organizáciu práce, pracovný postup, spôsob práce a zvýšiť 
bezpečnosť a hygienu práce. Klasickými pracovnými štúdiami sú časové a pohybové štúdie. 
 
Pracovné úchopové funkcie ruky 

 Úchop silový – prsty pri ňom obopínajú daný predmet s flexovanými prstami 
a zvierajú ho proti dlani. 
 Úchop presný – predmet je držaný medzi jedným alebo viac prstov a palcom. 
 Úchop objemný – úchop objemných držadiel vyžadujúci zvýšenú flexiu konečných 
medzičlánkových prstových kĺbov. 
 
Pracovné vyučovanie  

 Vyučovací predmet na základnej škole zameraný na technickú výchovu, pestovateľské 
práce, práce v domácnosti a pod. Z hľadiska BOZP poskytuje dôležitý priestor pre výchovu 
k bezpečnému konaniu a správaniu. 
 
Pracovné zaťaženie 

 Miera vyváženosti medzi výkonovou kapacitou človeka s požiadavkami pracovnej 
úlohy (činnosti) a podmienkami, za ktorých sa  činnosť vykonáva. Rozlišuje sa záťaž 
nadlimitná (nadmerná), tzn. preťaženie, kedy požiadavky prevyšujú výkonovú kapacitu 
človeka, a záťaž sublimitná (s voľnou výkonovou kapacitou), tzn. nevyťaženie, kedy človek 
pri plnení pracovných úloh nevyužíva celý svoj pracovný potenciál. 

Vo fyziológii práce sa pojmom záťaž označuje najčastejšie fyzická (telesná) záťaž. 
Stúpajúca spotreba kyslíka v organizme je dôležitá charakteristika fyzického  pracovného 
zaťaženia. Telo zabezpečuje zvýšené nároky na kyslík zvýšenou srdcovou a dychovou 
frekvenciou. Ukazovateľom fyzickej záťaže človeka je minútové obehové množstvo krvi, tzn. 
množstvo krvi v litroch, ktoré pri práci vypudí za minútu srdce do krvného obehu. V praxi sa 
ako ukazovateľ fyzickej záťaže obvykle používa počet tepov srdca za minútu, ktorý je  
priamoúmerný minútovej spotrebe kyslíka a dychová frekvencia.  

Okrem fyzickej záťaže existuje neuropsychická záťaž a zmyslová záťaž. Vonkajšími 
zdrojmi neuropsychickej záťaže sú nároky na mentálne funkcie, vrátane zodpovednosti, 
nevhodná sociálna klíma, systémy organizácie práce, riadenia, komunikácie a vnútornými 
zdrojmi sú pripravenosť a spôsobilosť človeka pre danú pracovnú úlohu a činnosť. Zdrojmi 
zmyslovej záťaže sú požiadavky na zrak a sluch, prípadne na iné zmysly a ich kvality. 
 
Pracovník kategórie A (so zdrojmi ionizujúceho žiarenia) 
 
 Pracovník, ktorého efektívna dávka z ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia 
ako 6mSv za obdobie jedného kalendárneho roka alebo ekvivalentná dávka z ožiarenia pri 
pracovnej činnosti môže byť väčšia ako tri desatiny ustanovených limitov ožiarenia očnej 
šošovky, kože a končatín. 
 
 
 



Pracovník kategórie B (so zdrojmi ionizujúceho žiarenia) 
 
 Pracovník, ktorý ne je klasifikovaný ako  pracovník kategórie A. 
 
Pracovník na obsluhu VTZ (osoba na obsluhu VTZ) 

 
Osoba s odbornou spôsobilosťou na obsluhu vyhradených technických zariadení, ktorú 

môže získať, ak dosiahla vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá, má príslušné vzdelanie a prax, 
absolvovala príslušnú odbornú prípravu a overenie odborných vedomostí. Dokladom odbornej 
spôsobilosti na obsluhu príslušným predpisom vymedzenej skupiny VTZ s najvyššou mierou 
ohrozenia je preukaz vydaný oprávnenou právnickou osobou, alebo fyzickou či právnickou 
osobou s oprávnením na výchovu a vzdelávanie. Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu 
ostatných VTZ, okrem elektrických, overuje revízny technik. Obsluha technických  zariadení 
elektrických - pozri „Odborná spôsobilosť v elektrotechnike“. 

 
Pracovník na opravy VTZ (osoba na opravy VTZ) 

 
Osoba s odbornou spôsobilosťou na opravy vyhradených technických zariadení, ktorú 

môže získať, ak dosiahla vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá, má príslušné vzdelanie a prax, 
absolvovala príslušnú odbornú prípravu a overenie odborných vedomostí. Doklad odbornej 
spôsobilosti na opravy príslušným predpisom vymedzenej skupiny VTZ s najvyššou mierou 
ohrozenia vydáva oprávnená právnická osoba, alebo fyzická či právnická osoba s oprávnením 
na výchovu a vzdelávanie. Odbornú spôsobilosť osoby na opravy ostatných VTZ, (okrem 
elektrických), overuje revízny technik.  
 
Pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

 Osoba vystavená ožiareniu pri pracovnej činnosti, pri ktorej môže dôjsť k prekročeniu 
niektorého z limitov ožiarenia ustanovených pre osoby všeobecne záväznými ukazovateľmi. 
 
Pracovnoprávne vzťahy  

 Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovnoprávne vzťahy upravujú 
všeobecne záväzné právne predpisy (najmä Zákonník práce, ďalej predpisy upravujúce právne 
vzťahy pri výkone štátnej služby, vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie, vzťahy pri 
výkone verejnej služby, vzťahy zamestnancov v doprave, zamestnancov súkromných 
bezpečnostných služieb a profesionálnych športovcov, zamestnancov cirkví, členov družstiev 
a i.).  
 
Pracovný a manipulačný priestor 

Priestor v ktorom zamestnanec vykonáva prácu, používa pritom pracovné prostriedky a 
manipuluje s predmetmi. 
 
Pracovný čas 

 Časový úsek, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade  s 
pracovnou zmluvou. 
 
 
 
 
 



Pracovný čas pri práci na zmeny 

 Pracovný čas zamestnanca rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v 
zmenách v dvojzmennej, resp. vo viaczmennej prevádzke.  
 
Pracovný čas pri práci s chemickými karcinogénmi 

 Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázanými a pravdepodobnými 
chemickými karcinogénmi a pri procesoch s rizikom chemickej karcinogenity. Tento 
pracovný čas je skrátený a upravujú ho všeobecne záväzné opatrenia.. 
 
Pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich ťažkú telesnú alebo duševnú prácu 
 
 Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo duševnú prácu, 
alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Tento pracovný čas 
nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín a upravujú všeobecne záväzné opatrenia. 
Okruh ťažkých telesných prác duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia, vymedzí v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. 
 
Pracovný odev a pracovná obuv 

Odev a obuv používané pri práci za účelom zábrany znehodnotenia civilného odevu 
a obuvi zamestnanca pri práci poškodením, znečistením a nadmerným opotrebením. Ak 
zamestnanec pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu 
opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 
šesť mesiacov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na používanie pri výkone 
práce pracovný odev a obuv bezplatne. Na rozdiel od ochranného odevu a obuvi, ktoré 
chránia zamestnanca pred poškodením zdravia, pracovný odev a obuv nie sú osobným 
ochranným pracovným prostriedkom. 
 
Pracovný poriadok 

Predpis vydaný v pôsobnosti zamestnávateľa. Jeho cieľom je stanoviť vnútorný poriadok 
subjektu, určiť optimálnu štruktúru organizácie práce, podmienky dodržiavania pracovnej 
disciplíny a tým vytvorenie predpokladov pre úspešné plnenie pracovných úloh organizácie. Spolu 
s organizačným poriadkom a prevádzkovými poriadkami jednotlivých pracovísk tvorí základný 
súbor vnútorných dokumentov zamestnávateľa.  
Poznámka: Štruktúra pracovného poriadku je bližšie určená Zákonníkom práce a ďalšími 
právnymi predpismi .  
 
Pracovný postup 

Určený spôsob výkonu práce popisujúci postupnosť pracovných operácií pre 
konkrétnu pracovnú činnosť, prípadne aj miesto a trvanie tejto činnosti. Pracovný postup má 
zaisťovať nielen bezpečnosť zamestnanca  a jeho spolupracovníkov, ale aj bezpečnosť a 
zdravotnú nezávadnosť výsledného produktu (výrobku alebo služby). Pracovný postup má 
byť spracovaný písomne, napr. formou vnútropodnikového predpisu. Musí byť vždy dostupný 
pre zamestnancov, ktorí príslušné činnosti vykonávajú. 
 
Pracovný priestor stroja  

Priestor, v ktorom sa pohybujú výkonné (pracovné) časti stroja, vrátane prípadných 
podávačov.  



 
Pracovný prostriedok 

Stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa požíva pri práci. 
 
Pracovný režim 

Organizácia pracovného času; režim práce a odpočinku. Pracovný režim musí 
zohľadňovať určité fyziologické potreby človeka, prirodzený biologický rytmus ľudského 
organizmu a primerane aj individuálne záujmy zamestnanca. Základné požiadavky na režim 
pracovného času (dĺžku pracovného týždňa, dĺžku pracovného dňa, čas odpočinku, prestávky 
v práci a pod.) ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. V záujme zlepšovania 
pracovných podmienok a pohody pri práci, ale aj celkovej výkonnosti zamestnancov, by mal 
zamestnávateľ pri organizácii pracovného času rešpektovať individuality zamestnanca a 
uplatňovať také pracovné režimy, ktoré umožňujú zamestnancovi rozvrhnúť si pracovný čas 
podľa vlastných potrieb (individuálnu voľbu začiatku a konca pracovného času, pružný 
pracovný čas a pod.). 
 
Pracovný úraz 

Pracovným úrazom pre účely sociálneho poistenia (zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení) je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle 
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré 
1. zamestnanec utrpel 

- pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
- pre plnenie pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním a 
- pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi, 

2. fyzická osoba utrpela pri výkone základnej vojenskej služby, pri činnostiach v rámci 
združenia v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a osoba, ktorá na výzvu príslušného 
orgánu pomáhala pri havárii, živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti alebo pri 
odstraňovaní ich následkov.  

Pracovným úrazom pre účely zodpovednosti za škodu (vyhl. č. 280/1993 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre 
prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania v znení 
neskorších predpisov) vzniknutú pri tomto úraze je poškodenie zdravia, ktoré bolo 
zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním 
nezávisle na jeho vôli krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.  

Pracovným úrazom pre účely ich evidencie a registrácie (vyhl. č. 111/1975 Zb. o 
evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch 
technických zariadení v znení neskorších predpisov) je akékoľvek poškodenie zdravia alebo 
smrť, spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym  a násilným 
pôsobením vonkajších vplyvov 
− pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
− pre plnenie pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 
− na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením 

pracovných úloh. 
Pracovným úrazom pre účely evidencie a registrácie je tiež úraz inej osoby, ktorá sa 

s vedomím zamestnávateľa zdržiavala na jeho pracoviskách alebo v priestoroch, ktoré inak 
nie sú verejne prístupné.  

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do 
zamestnania a späť. 
 



Práce s osobitným nebezpečenstvom 
  
Práce : 

1. pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia 
v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, 
použitým pracovným postupom a podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

2. pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických 
faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov , alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie 
pracovného prostredia, 

3. v kontrolovaných pásmach na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce 
v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, 

4. v blízkosti vysokého napätia, 
5. pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia, 
6. v šachtách, podzemí a tuneloch, 
7. ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi, 
8. vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom, 
9. s výbušninami, 
10. pri montáži alebo demontáži ťažkých konštrukčných prvkov. 

 
Prah bolesti pri pôsobení hluku 

Najnižšia hodnota hladiny akustického tlaku daného zvuku, ktorá vyvolá u človeka 
pocit bolesti. Prah bolesti sa uvádza  v hodnote približne 140 dB. 
 
Prah počutia 

Najnižšia hladina akustického tlaku daného zvuku, ktorá je ešte spôsobilá vyvolať u 
človeka sluchový vnem. Zvuková hladina všeobecne prijatá ako štandard zodpovedá hodnote 
0 dB, čo je prahová hodnota počutia u priemerného človeka. 
 
Prah toxického účinku 

 
Množstvo toxickej látky, ktoré je schopné vyvolať biologickú zmenu v organizme za 

hranicou homeostatických a adaptačných mechanizmov organizmu. Menšie množstvo 
spôsobuje len fyziologické zmeny v organizme bez poškodenia zdravia. 
 
Prach 

Tuhý aerosól vznikajúci drvením, mletím, pílením a pod. pevných hmôt . 
 
Praktická skúška  

 Súčasť odbornej skúšky ukončujúcej vzdelávací program, zameraná na overenie 
úrovne nadobudnutia požadovaných praktických znalostí a zručností. 
 
Praktické vyučovanie  

 Súčasť výchovy a vzdelávania na stredných školách, spojenie vzdelávania a výchovy 
s praxou, osvojovanie si určitých vedomostí a zručností a schopnosti využiť ich v praxi. 
Vhodný priestor pre včlenenie problematiky BOZP do prípravy na povolanie. 
 
 



Práškový hasiaci automobil 

 Základný zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva, zdolávanie požiarov, kde je účinné a vhodné použiť ako hasiacu látku prášok. 
 
Prašnosť 

Množstvo častíc polietavého prachu nachádzajúcich sa v objemovej jednotke plynu 
(vzduchu). Udáva sa buď počtom častíc (numericky) alebo hmotnosťou častíc (gravimetricky) 
v danom objeme. 

 
Pravdepodobnosť vzniku havárie 

Možnosť výskytu udalosti alebo sledu udalostí. Miera očakávanej frekvencie s ako 
udalosť nastane. Môže byť vyjadrená ako frekvencia (napr. udalostí za rok), pravdepodobnosť 
výskytu počas určitého časového obdobia (napr. ročná pravdepodobnosť) alebo podmienená 
pravdepodobnosť (napr. pravdepodobnosť výskytu daná výskytom predchádzajúcej udalosti). 
 
Pravidelná previerka BOZP 

Komplexná kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaná 
minimálne raz ročne na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa. Previerku 
vykonávajú preventívne a ochranné služby pôsobiace u zamestnávateľa. 
 
Pravidelné preskúšavanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Povinné prehodnotenie spoľahlivosti ochrannej funkcie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov autorizovanou skúšobňou v intervaloch stanovených výrobcom, 
resp. technickou normou. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opakované skúšky osobných 
ochranných pracovných prostriedkov sa vzťahuje na tie prostriedky, ktoré sú určené na 
ochranu proti rizikám, ktoré môžu vážne a trvalo poškodiť zdravie zamestnanca, napr. na 
prostriedky na prevenciu proti pádu, prostriedky, ktoré sú súčasťou vybavenia elektrických 
staníc a pod. Pri stanovení termínu opakovanej skúšky je potrebné vziať do úvahy dátum 
výroby a nie dátum, kedy sa začal osobný ochranný pracovný prostriedok používať, nakoľko 
tieto výrobky sa znehodnocujú starnutím aj vtedy, keď sa nepoužívajú. 
 
Pravidlá dobrej praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Praktický návod na riešenie vymedzeného okruhu problémov z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, vyjadrený kompetentnou inštitúciou. Spravidla býva publikovaný 
formou príručky určenej zamestnávateľom a zamestnancom.  
 
Pravidlá o BOZP 

Pravidlami sa upravujú požiadavky BOZP pri pracovných činnostiach a na 
pracoviskách patriacich do pôsobnosti zamestnávateľa. 

Pravidlá musia byť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ich cieľom je premietnuť tieto všeobecné predpisy na špecifické podmienky 
a potreby zamestnávateľských subjektov. Pri ich vypracúvaní sa musí vychádzať z aktuálnych 
bezpečnostných požiadaviek s prihliadnutím na druh výroby, formy činností, technológie, 
usporiadanie pracovísk, nebezpečnosti spracúvaných látok, potreba bezpečného správania sa 
osôb a pod. 
 
 



Predloha (pri zváraní)  

Poistné zariadenie, ktorého funkciou je zabrániť spätnému šľahnutiu plameňa, alebo 
prúdeniu kyslíka do acetylénového potrubia. Je inštalovaná medzi horák a vyvíjač acetylénu, 
alebo medzi horák a plynové fľaše. Predlohy môžu byť podľa konštrukcie mokré a suché. 
Mokré (vodné) sa používajú na ochranu batérií a rozvodného potrubia acetylénu. Suché 
predlohy sú malých rozmerov, inštalujú sa za horák, alebo na redukčný ventil → Poistka proti 
spätnému šľahnutiu plameňa. 
 
Prednostné velenie pri požiarnom zásahu 

 Velenie pri zásahu, pri ktorom je za veliteľa zásahu určený jeden z veliteľov 
hasičských jednotiek zúčastnených na likvidácii udalosti podľa zásad stanovených všeobecne 
záväzným predpisom. 
 
Predpisy o ochrane pred požiarmi 

 Predpisy upravujúce úlohy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú to: 
- zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
- všeobecne záväzné nariadenia obcí, 
- všeobecne záväzné vyhlášky krajského riaditeľstva, 
- technické normy, najmä zozáväznené. 
 
Predpokladané (určené) používanie stroja  

Použitie, na ktoré je stroj určený (vhodný) podľa informácií udaných výrobcom, alebo 
ktoré sa považuje za bežné na základe projektu,  konštrukcie a funkcie. 
 
Predvídateľné (možné) nesprávne použitie stroja 

Použitie stroja spôsobom, ktorý neurčil konštruktér stroja, ale ku ktorému môže dôjsť 
následkom bežnej neopatrnosti, alebo ako náhla reakcia človeka pri poruche a pod. 
 
Predvoľba krútiaceho momentu 

Funkcia ovládania na náradí, ktorá umožňuje, že po dosiahnutí nastavenej hodnoty 
krútiaceho momentu sa chod nástroja automaticky vypne. 
 
Prehliadka technického zariadenia 

Súbor úkonov na technickom zariadení, s cieľom preveriť jeho bezpečnosť, ktorými sa 
zisťuje (vizuálnou kontrolou, preskúmavaním), či stav zariadenia zodpovedá technickej 
dokumentácii a technicko-bezpečnostným požiadavkám. Patrí k nim najmä odborná 
prehliadka vyhradených technických zariadení, príp. iné prehliadky v zmysle 
bezpečnostnotechnických požiadaviek. 
 
Prechodná udalosť 

Udalosť zo sledu udalostí, ktorá prispieva k rozširovaniu havárie alebo pomáha 
zabrániť havárii alebo zmierniť jej následky . 

 
Prechodné pracovisko 

 Pracovisko na ktorom sú zamestnanci počas pracovnej doby prítomní menej než 
určený časový limit 4 hod.  



 
Prejav havárie 

Fyzikálna situácia, ktorá vznikne v dôsledku havárie, je to napr. vznik toxického 
oblaku, vznik oblaku schopného horenia alebo prechodu do detonácie, BLEVE efekt a ďalšie. 

 
Premenný hluk 

Súvislý zvuk (nie impulzový), ktorého hladina sa v danom mieste v závislosti od času 
mení v rozsahu väčšom ako 5 dB. 
 
Prenosná motorová striekačka 

 Požiarny agregát s pohonnou jednotkou a čerpadlom prispôsobený na prenášanie. Je 
určená na dopravu vody hadicami na požiarisko alebo na diaľkovú dopravu vody. 
 
Prepätie 

Výrazné zvýšenie napätia (väčšinou krátkodobé) spôsobené cudzím vplyvom. Prepätie 
môže narušiť správnu funkciu elektrickej inštalácie, poškodiť, resp. zničiť elektrické 
zariadenie alebo spôsobiť ohrozenie života a zdravia osôb. 
Príčinou prepätia sú obvykle náhodné javy. Priebeh prepätia je ovplyvnený miestom vzniku, 
dobou trvania, tvarom prepäťovej vlny, zdrojom (atmosférické javy, spínacie zariadenia), ale 
aj vlastnosťami elektrickej inštalácie, ktorou sa vlna šíri. 

Podľa príčiny vzniku sa prepätie člení na: 
− atmosférické – vyvolané priamym alebo nepriamym zásahom blesku do zariadenia, 
− nukleárne – spôsobené nukleárnymi reakciami, 
− spínacie (priemyselné) – vznikajú pri spínacích procesoch v elektrických sieťach, 
− elektrostatické – vznikajú pri uvoľnení viazaných nábojov. 
 
Prepínač pracovných režimov  

Ovládač, ktorý umožňuje voľbu určitého režimu práce z viacerých možných a jeho 
nastavenie.  
 
Prepravná plošina  

Prepravný prostriedok vybavený ložnou podlahou určený na vidlicovú manipuláciu. 
Prepravná plošina nie je (na rozdiel od palety) uspôsobená pre stohovanie. Pokiaľ prepravná 
plošina umožňuje pojazd prídavným zariadením nazýva sa pojazdná prepravná plošina. 
Prepravné plošiny sú manipulovateľné predovšetkým bezmotorovými zdvižnými vozíkmi, 
príp. regálovým zakladačom. Závesná manipulácia je prípustná iba vtedy, ak je prepravná 
plošina na takúto manipuláciu špeciálne konštruovaná. 
 
Prepravný prostriedok 

Prostriedok pre tvorbu manipulačnej jednotky, na ktorý je prenášané zaťaženie pri 
manipulačných, prepravných a skladových operáciách (kontajner, paleta, prepravka, ukladacia 
debna, prepravná plošina, prepravný obal a pod.). 
 
Prerušovaný hluk 

Hluk, ktorý sa v danom mieste vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných 
časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 sekúnd 
(vyskytuje sa napr. pri prerušovanej činnosti kompresora). 



 
Presakujúci prúd 

Elektrický prúd tečúci izolantom, ktorý je vystavený namáhaniu elektrickým poľom. 
 
Preslnenie 
 Priaznivé pôsobenie slnečného žiarenia na všetky zložky mikroklímy vnútorného 
prostredia budovy. 
 
Prestávka na odpočinok a jedenie 

 Doba prerušenia práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, na 
odpočinok a jedenie. Poskytuje sa v prípade pracovnej zmeny dlhšej ako 6 hodín. Prestávka sa 
neposkytuje na začiatku a konci zmeny, pretože by nesplnila základný účel. Trvá 30 minút a 
nezapočítava sa do pracovného času. Podrobnejšie podmienky poskytovania prestávky na 
odpočinok a jedenie vrátane predĺženia prestávky dohodne zamestnávateľ so zástupcami 
zamestnancov. 
 
Prestávka na odpočinok a jedenie pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť 

 Doba prerušenia práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, na 
odpočinok a jedenie pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť. Zamestnávateľ ju musí zabezpečiť 
aj bez prerušenia prevádzky alebo práce, tak aby zamestnanec mal primeraný čas na 
odpočinok a jedenie. 
 
Prestávka na odpočinok a jedenie u mladistvých zamestnancov 

 Doba prerušenia práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť mladistvému 
zamestnancovi na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. 
 
Prestávka v práci z dôvodu bezpečnosti  

 Doba prerušenia práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi z 
dôvodov zaistenia jeho bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Započítava sa do pracovného 
času. 
 
Prestávky na dojčenie 

 Doba prerušenia práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť matke, ktorá dojčí 
svoje dieťa. Je to osobitná prestávka v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť   
okrem ostatných prestávok v práci. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku 
alebo na konci pracovnej zmeny. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času 
ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. 
 
Preukaz zváračského robotníka 

Doklad o spôsobilosti držiteľa na základe zaškolenia vykonávať zváracie  práce vo 
vymedzenom  rozsahu a s platnosťou len u zamestnávateľa, pre ktorého bolo zaškolenie 
vykonané. Na predĺženie platnosti sa musí držiteľ preukazu podrobiť každé 2 roky 
preskúšaniu. 
 
 
 
 



Prevádzková dokumentácia technického zariadenia    
  
            Súbor dokumentov nevyhnutných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky  
technického zariadenia počas jeho predpokladaného technického života. Základnú časť 
predstavuje sprievodná technická dokumentácia dodaná výrobcom, najmä pokyny na 
uvádzanie do chodu, na obsluhu, nastavovanie, montáž, údržbu, čistenie, súčasťou ktorých  
majú byť informácie o ochranných opatreniach, bezpečnostné požiadavky a pravidlá, vrátane 
požiadaviek na osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne, ak je to potrebné  - na 
kvalifikáciu obsluhy. Výrobca technického zariadenia tiež dodáva potrebné doklady, ako 
napr. pasport, atesty, strojovú kartu apod. Ďalšiu časť prevádzkovej dokumentácie  zaisťuje 
prevádzkovateľ, tým, že vedie potrebné záznamy o prevádzke zariadenia, o jeho údržbe, 
kontrolách, prehliadkach a skúškach, poruchách a opravách (napr. Kniha údržby a opráv, 
Revízna kniha, apod.). 
 
Prevádzková údržba náradia 

Činnosti uvedené v návode pre používateľa, alebo priamo na náradí, ktoré podľa 
výrobcu používateľ smie a v záujme udržania dobrého stavu náradia má vykonávať (napr. 
čistenie, mazanie).  
 
Prevádzkovateľ elektrických zariadení 

Používateľ elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie) zodpovedný za jeho 
bezpečnostno-technický stav. Prevádzkovateľ smie uvádzať do prevádzky len tie elektrické 
zariadenia, na ktorých boli vykonané predpísané odborné skúšky a odborné prehliadky a  
ktorých stav bol doložený príslušnou technickou dokumentáciou. 

 
Prevádzkovateľ rizikovej činnosti 

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných 
predpisov, ktorá prevádzkuje rizikovú činnosť. 
Prevádzkový denník expanzného prístroja 

Dokument, do ktorého sa zaznamenáva druh vykonanej práce, počet a druh prevzatých 
nábojok a klincov, počet odpálených a zlyhaných nábojok, ako aj vstrelených a 
znehodnotených klincov, údaje o údržbe, nastavovaní, čistení a konzervovaní prístroja, o 
úrazoch v súvislosti s expanzným prístrojom, o poškodení prístroja, príp. o jeho zneužití alebo 
odcudzení. 

 
Prevádzkový poriadok pracoviska 

Predpis vydaný v pôsobnosti zamestnávateľa. Stanovuje požiadavky a podmienky 
pre prevádzku jednotlivých pracovísk. Prevádzkový poriadok musí byť v súlade 
s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri jeho vypracúvaní sa 
vychádza z technických noriem, návodov výrobcu apod. Jeho súčasťou je 
dokumentácia k zariadeniam a prístrojom dodaná dodávateľom zariadenia.  
 
Prevádzkový poriadok pre pracoviská s biologickými faktormi 
  
             Predpis, ktorý vydáva zamestnávateľ, na ktorého pracoviskách sa pracuje 
s biologickými faktormi. Prevádzkový poriadok podľa druhu používaného biologického 
faktora a výsledkov posúdenia rizika obsahuje posudok o riziku, údaje o umiestnení 
pracoviska, opis technológie alebo činnosti, zabezpečenie ochranných preventívnych opatrení 



s ohľadom na požadovanú úroveň ochrana vrátane opatrení na bezpečnú manipuláciu 
a prepravu biologických faktorov v rámci pracoviska, spôsob dekontaminácie a dezinfekcie 
a kontrola ich účinnosti, prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie 
odpadov s obsahom biologických faktorov, spôsob a frekvenciu školení zamestnancov 
a očkovanie zamestnancov. 
 
Prevádzkový poriadok pre pracovisko s lasermi 

 
Organizácia, ktorá používa lasery 1M až 4 triedy je povinná vypracovať pre 

pracoviská prevádzkový poriadok pre manipuláciu s lasermi a spôsob ich použitia. Obsahuje 
podrobný návod na obsluhu laserového zariadenia a režim práce, technickú dokumentáciu 
laserového zariadenia, zakázané manipulácie a úkony , pri ktorých môže dôjsť k nežiaducemu 
zasiahnutiu osôb lúčom, zoznam osôb oprávnených pre prácu s laserovým zariadením, postup 
pri havárii a inej mimoriadnej udalosti, preventívne a ochranné opatrenia na vylúčenie alebo 
zníženie rizika vyplývajúceho z expozície laserovému žiareniu. Ak nie je laserové zariadenie 
stálou súčasťou pracoviska, povinnosť vypracovať tento poriadok nie je.  
 
Prevádzkový poriadok  pre pracovisko so zdrojmi elektromagnetického poľa 
  
             Predpis, ktorý vydáva zamestnávateľ, na ktorého pracoviskách sa pracuje so zdrojmi 
elektromagnetického poľa. Obsahuje najmä zoznam zariadení, ktoré sú zdrojmi 
elektromagnetického poľa, pracovné postupy vrátane dĺžky trvania pre jednotlivé pracovné 
činnosti s expozíciou  elektromagnetickému poľu, zakázané činnosti a manipulácie a spôsob 
informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách 
elektromagnetickému poľu vrátane preventívnych a ochranných opatrení. 
 
Prevencia 

Plánovanie a vykonávanie opatrení zameraných na odstránenie, zníženie alebo 
vylúčenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania, 
profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce.  

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať v riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
všeobecné zásady prevencie, najmä  
− skvalitňovať pracovné podmienky vrátane faktorov pracovného prostredia zavádzaním 

bezpečných zariadení a technológií, uplatňovaním nových metód organizácie práce, 
prispôsobovaním práce potrebám zamestnanca, jeho schopnostiam, vlastnostiam a 
možnostiam, s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivej, namáhavej a jednotvárnej 
práce na zdravie zamestnanca 

− poskytovať zamestnancom všetky potrebné informácie z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

− určiť postup pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. 

Východiskom pre stanovenie konkrétnych opatrení je posúdenie rizík, ktoré je z 
hľadiska prevencie nevyhnutné vykonávať už pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovných 
zariadení, materiálov, látok, výrobných a pracovných postupov, a potom pravidelne počas ich 
používania. Opatrenia prijaté na elimináciu rizík musia uprednostňovať kolektívnu ochranu 
pred individuálnymi ochrannými opatreniami a odstraňovať alebo obmedzovať 
nebezpečenstvá v mieste ich vzniku. 
 
 
 



Prevencia poškodení zdravia z práce 

Postupy a opatrenia realizované alebo plánované vo všetkých etapách práce v podniku. Ich 
cieľom je predchádzať poškodeniam zdravia a zmierňovať či obmedzovať riziká, ktorých 
pôvodcom sú pracovné podmienky alebo samotná práca. 
 
Prevencia vzniku havárie 

Súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, 
technologických a materiálnych opatrení, ktorých cieľom je predchádzať vzniku havárie 
a vytvoriť podmienky pre zaistenie havarijnej pripravenosti . 
 
Preventívna protipožiarna kontrola 

 Preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred 
požiarmi. 
 
Preventívna protipožiarna prehliadka 

 Súhrn úkonov vykonávaných právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými 
osobami v rámci vnútornej kontroly zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred 
požiarmi. 
 
Preventívne a ochranné služby 

 
Odborné služby, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť na organizovanie 

a vykonávanie úloh súvisiacich so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(predovšetkým prevencie rizík), a to prostredníctvom dostatočného počtu vlastných 
odborných zamestnancov s príslušnou odbornou spôsobilosťou, resp. aj dodávateľským 
spôsobom. Preventívne a ochranné služby, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba 
a pracovná zdravotná služba sú povinné navzájom spolupracovať, koordinovať svoju činnosť 
a najmenej raz za rok vykonať spoločnú previerku pracovísk zamestnávateľa. Musia byť 
primerane technicky a prístrojovo vybavené  potrebnými pracovnými prostriedkami. 
Zamestnávateľ im musí poskytnúť na  plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci dostatok času (vzhľadom na veľkosť organizácie, počet 
zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich 
vyplývajúcich rizík). 
 
Preventívne opatrenia 

 
Opatrenia na účinnú ochranu zdravia zamestnancov. Možno ich dosiahnuť 

cielenou skupinovou a individuálnou prevenciou. Preventívne opatrenia sú buď technické, 
organizačno-administratívne, osobné ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena 
zamestnancov a primeraná životospráva, zisťovanie a ohodnocovanie rizikových prác, 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovných činností v rámci lekárskych 
preventívnych prehliadok, zdravotná výchova k bezpečnej práci a k podpore zdravia. 
 
Preventívne pracovné lekárstvo  

 
Nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, 

pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov. Ako interdisciplinárny odbor je založený na 
poznatkoch hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, 
biológie a genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, sociálnych a technických odborov. 



 
Preventívny hygienický dozor 

Dozor, ktorý má zabrániť akémukoľvek narušeniu životného a pracovného prostredia, 
z ktorého by mohli vzniknúť škody na zdraví človeka, a aktivizovať tie faktory, ktoré ľudské 
zdravie rozvíjajú. 
 
Priama príčina havárie 

Bezprostredný dôvod vzniku havárie, zvyčajne ide o nebezpečné podmienky v mieste 
incidentu alebo nebezpečné konanie osoby. 
 
Priamo ionizujúce žiarenie 

 Žiarenie tvorené nabitými časticami, ako sú elektróny, protóny, pozitróny, či alfa 
častice. Pri prechode týchto častíc látkou dochádza k ionizácii a excitácii atómov v látke 
prostredníctvom coulombovských interakcií. 
 
Prídavná izolácia elektrickej inštalácie 

Nezávislá izolácia pridaná k základnej izolácii na zabezpečenie ochrany pred úrazom 
elektrickým prúdom pri poruche základnej izolácie. Dielektrické vlastnosti prídavnej izolácie 
stanovené predpismi sú min. 5 Mohm. 
 
Prídavná izolácia náradia 

Nezávislá izolácia, použitá ako doplnková izolácia k základnej na ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom pre prípad poškodenia základnej izolácie náradia. 
 
Priemyselná otrava 
 
(Pozri: Profesionálna otrava) 
 
Priestor bez nebezpečenstva výbuchu 

 
Priestor, v ktorom sa nepredpokladá prítomnosť potenciálne výbušného ovzdušia 

v množstve a s frekvenciou, ktoré vyžadujú osobitné opatrenia pri konštrukčnom vyhotovení, 
inštalácii a používaní zariadení, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. 
 
Priestor bez požiarneho rizika 

 Stavebne oddelená časť požiarneho úseku, kde je predpokladaná intenzita požiaru 
malá a je možné podstatne obmedziť požiadavky na jej protipožiarne zabezpečenie. 
 
Priestor s nebezpečenstvom výbuchu 

Priestor, v ktorom sa potenciálne výbušné ovzdušie, zložené zo zmesi horľavých látok 
so vzduchom, môže vyskytnúť v množstve a s frekvenciou, ktoré vyžadujú osobitné opatrenia 
pri konštrukčnom vyhotovení, inštalácii a používaní zariadení, aby sa zaistila bezpečnosť 
a ochrana zdravia zamestnancov. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa môžu 
používať len zariadenia (najmä elektrické zariadenia určené na výrobu, prenos, 
uskladňovanie, meranie, reguláciu a premenu energie alebo na spracúvanie materiálu), ktoré 
sú určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.  
 



Priestorová akustika  
 
Odbor technickej akustiky, ktorého predmetom je štúdium akustických javov vnútri 

čiastočne alebo celkom uzatvorených priestorov. Zaoberá sa šírením zvuku v priestore z 
hľadiska dobrej počuteľnosti. Má význam v architektúre, technike, hudbe a pod.  
 
Priestorové a  stavebno - technické požiadavky na pracoviská 

Požiadavky, na základe ktorých sa umiestňujú, riešia a usporadúvajú stavby a 
prevádzky v pracovnom prostredí tak, aby neumožňovali alebo minimalizovali výskyt zdraviu 
škodlivých faktorov v pracovnom a životnom prostredí. Typ a konštrukcia budovy a 
stavby a jej dispozičné riešenie musia byť v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a 
zdravotne najvhodnejší charakter danej technológie a prevádzky. Pracovné miestnosti musia 
mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, aby sa zamestnancom umožnilo 
vykonávať prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo pracovnej pohody. 
 
Priestorové podmienky na prácu 

Podmienky, pri ktorých na jedného pracovníka pripadá 2m2 voľnej podlahovej plochy, 
pričom šírka podlahy pre pohyb musí byť najmenej 1m. Pracovné priestory musia mať svetlú 
výšku najmenej 2,50m pri ploche pracoviska menej ako 50m2 a najmenej 3,25m pri ploche 
väčšej ako 2000 m2. Pri posudzovaní stavebno- technického riešenia pracovísk sa hodnotia aj 
priestorové podmienky na prácu. 
 
Priestorové štúdie 

Metódy umožňujúce skúmať a zdokonaľovať výrobné a pracovné procesy na základe 
analýzy údajov o vlastnostiach priestoru. Priestorové štúdie sa zameriavajú  najmä na riešenie 
dvoch hlavných úloh: tvarové a priestorové usporiadanie jednotlivých prvkov na pracoviskách 
a rozmiestnenie výrobných a nevýrobných útvarov (prevádzok, skladov, dielní, výrobných 
zariadení, pracovísk). Účelom priestorových štúdií je znížiť námahu a zaťaženie 
zamestnancov, odstrániť neprirodzené pracovné pohyby a prispôsobiť pracovisko 
požiadavkám na racionálnejší pracovný postup. 
Príkaz B 

Povolenie na zásah do elektrického zariadenia. Písomný doklad o nariadených 
technických a organizačných opatreniach slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti pri práci na 
elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti. 
Príkaz B musí byť vydaný pre práce: 

a) na elektrických inštaláciách VN, VVN, ZVN a v ich blízkosti.  
b) na elektrických inštaláciách MN alebo NN 
- ak sú v spoločných priestoroch s inštaláciami VN, VVN alebo ZVN a ak by pri práci 

mohlo nastať nebezpečenstvo od týchto inštalácií, 
- na križovatkách vodičov vonkajších vedení MN alebo NN s vedením VN, VVN a 

ZVN, na vedeniach MN alebo NN v súbehu s vedením VN, VVN a ZVN, kde môže 
vzniknúť nebezpečné indukované napätie. 

Príkaz B – PPN (pre práce pod napätím) sa musí vydať pre vybrané práce na elektrických 
inštaláciách VN, VVN alebo ZVN. 
Príkaz B alebo B – PPN sa vydáva na vedúceho práce. 
 
Príkaz (povolenie) na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom  

Písomný dokument, ktorý stanoví všetky potrebné bezpečnostné opatrenia (vrátane 



určenia osôb) tak, aby zváračská práca, ktorá sa má vykonávať mimo zváračského pracoviska 
a v súvislosti s ktorou bolo vyhodnotené, že ide o zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom, 
mohla byť vykonaná bez ohrozenia zdravia alebo života zváračov a ďalších osôb.  
 
Príklepový mechanizmus  

Mechanizmus, ktorý mechanicky alebo pneumaticky vyvodzuje kmitavý pohyb a 
prenáša ho na nástroj v jeho axiálnej osi, čím sa dosiahne vysoká rázová energia, nezávislá na 
prítlaku obsluhy náradia.  
 
Primárna ochrana pred výbuchom 

Opatrenie protivýbuchovej prevencie, v rámci ktorého sa horľavé látky, alebo kyslík v 
potenciálne výbušnom ovzduší nahradia inými látkami, alebo sa ich množstvo zníži na 
úroveň,  pri ktorej už nehrozí nebezpečenstvo vytvorenia potenciálne výbušnej zmesi. 
 
Primárna prevencia 

Súbor opatrení na predchádzanie vzniku choroby (prevencia prvej fázy - prvej roviny). 
Zahŕňa komplex nešpecifických a špecifických opatrení zameraných na ochranu organizmu , na 
zníženie incidencie choroby, zníženie rizika jej výskytu, na upevnenie zdravia (posilnenie 
potenciálu zdravia) v populácii. 
 
Prioritná chemická látka 

 
Chemická látka, ktorej účinok na ľudí alebo životné prostredie si vyžaduje zvýšenú 

pozornosť z dôvodu jej nepriaznivých účinkov na život a zdravie ľudí alebo životné 
prostredie. 
 
Prípady preradenia zamestnanca na inú prácu 

 Prípady, v ktorých môže zamestnanec vykonávať práce iného druhu, alebo v inom 
mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Tieto je zamestnanec povinný vykonávať len 
výnimočne. Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak 
– zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo 

rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo rozhodnutia orgánu sociálneho 
zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať naďalej doterajšiu prácu, alebo ju nesmie 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobu, alebo ak dosiahol 
na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného 
orgánu na ochranu zdravia, 

– tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou 
sa nesmú tieto ženy zamestnávať, alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej 
tehotenstvo alebo materské poslanie, 

– je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia 
v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami, 

– je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, 
– zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný nespôsobilým na 

nočnú prácu, 
– tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pracujúca v noci požiada 

o preradenie na dennú prácu. 



Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej 
potreby na inú prácu ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej 
udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. 
 
Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

Percentuálny príplatok k platu, ktorý patrí zamestnancovi pri výkone prác vo verejnom 
záujme a štátnemu zamestnancovi vtedy, ak vykonáva pracovné činnosti v pracovnom 
prostredí s rizikom škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie, ionizujúceho alebo 
neionizujúceho žiarenia, chemických škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov, pri ktorých 
dochádza k ohrozeniu jeho života alebo zdravia. Rozhodujúcim kritériom pre určenie výšky 
príplatku je charakter práce a použité pracovné postupy, s prihliadnutím na mieru rizika, 
intenzitu a čas pôsobenia škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania pracovných činností. 
Výšku príplatku určuje zamestnávateľ resp. služobný úrad v rámci predpismi stanoveného 
percentuálneho rozpätia pevnou mesačnou sumou. Pre niektoré činnosti (napr. prácu vo výške 
10 m a viac, prácu vykonávanú s použitím dýchacieho izolačného prístroja alebo odevu proti 
sálavému teplu, prácu pod vodou) stanovujú predpisy príplatok za každú hodinu práce v sume 
zodpovedajúcej pevnému podielu z platovej tarify prvej platovej triedy. 
 
Príprava odborných pracovníkov BOZP  

 
Vzdelávanie osôb, ktoré pre subjekty výroby, prevádzok a služieb dokážu riešiť, 

usmerňovať a v rámci svojich kompetencií zabezpečovať úlohy zamestnávateľa v oblasti 
BOZP. V zmysle platnej legislatívy vzdelávanie vykonávajú vzdelávacie inštitúcie na základe 
oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce. 

 
Prípustná (dovolená) dávka 

Množstvo látky, ktoré môže jedinec prijať bez zdravotných následkov. 
 

Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku  
 
Dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie 

ochrany zdravia. 
 
Prirážka k poistnému na úrazové poistenie 

Prirážka (malus), ktorá sa ukladá zamestnávateľovi, u ktorého je úroveň 
bezpečnostného rizika vyššia ako priemerné bezpečnostné riziko zistené za všetkých 
zamestnávateľov zaradených (pre účely stanovenia poistného na úrazové poistenie) do 
rovnakej skupiny ekonomických činností. Výška prirážky k poistnému úrazového poistenia 
(ktorá sa stanoví v percentách v závislosti od percenta prekročenia priemernej úrovne 
bezpečnostného rizika) je pre zamestnávateľa platná v období kalendárneho roka 
nasledujúceho po roku, kedy sa prirážka k poistnému na úrazové poistenie určila. Prirážka 
k poistnému na úrazové poistenie je ekonomickým nástrojom pôsobiacim na posilnenie tlaku 
na zamestnávateľov, aby vykonávali preventívne opatrenia zamerané na pokles výskytu 
pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

 
Prírodné zdroje 

Časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať na 
uspokojovanie svojich potrieb. Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom 



spotrebúvaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka. 
Neobnoviteľné prírodné zdroje spotrebúvaním zanikajú. 

 
Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia 

 K prírodným ionizujúcim žiareniam patria: 
- kozmické žiarenie, ktoré je do značnej miery pohlcované atmosférou . Sumárna expozícia 

kozmickému žiareniu je cca 0,31 Sv/rok.  
- terestriálne žiarenie s expozíciou cca 0,46 mSv/rok.  
- inhalácia radónu a produktov jeho premeny (dávky  1-1,5 mSv/rok).  
- potravinový reťazec. 

 
Prirodzené vetranie 

Spôsob vetrania, pri ktorom prebieha výmena vzduchu vplyvom vetra a rôznej 
vonkajšej a vnútornej teploty. 
 
Prirodzené vetranie aeráciou 

Spôsob vetrania, pri ktorom vzduch samovoľne prechádza vetracími otvormi 
s možnosťou regulácie ich veľkosti pomocou klapiek a žalúzií. Je vhodný na pracoviskách, 
kde je dostatočný rozdiel teplôt vonkajšieho a vnútorného vzduchu na dosiahnutie 
požadovanej výmeny vzduchu.  
 
Prirodzené vetranie infiltráciou 

Spôsob vetrania, pri ktorom výmena vzduchu nastáva v dôsledku poréznosti stien 
a netesnými špárami dverí a okien. 
 
Prirodzené vetranie prevetraním 

Spôsob vetrania, pri ktorom sa výmena vzduchu zabezpečuje cez otvorené okná. 
 

Prirodzené vetranie šachtové 

Spôsob vetrania, pri ktorom je odvod alebo prívod vzduchu zabezpečený zvláštnymi 
kanálmi (šachtami, štólami). 
Príslušenstvo (vybavenie) rebríka 

Súčiastky, ktoré sú funkčne nevyhnutné na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej funkcie rebríka, 
napr. rôzne druhy kovania, závesy, svorníky, háky, retiazky, bodce, pätky, atď. 
 
Príslušník hasičského a záchranného zboru 

 Príslušníkom môže byť občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa 
nasledovné podmienky 
- je bezúhonný 
- má spôsobilosť na právne úkony 
- spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie príslušnej funkcie 
- je zdravotne, telesne  a duševne spôsobilý na vykonávanie služby 
- ovláda štátny jazyk 
- ovláda cudzí jazyk, ak túto podmienku určí služobný úrad 
- má trvalý pobyt na území SR 
- úspešne absolvoval výberové konanie na prípravnú štátnu službu alebo spĺňa podmienky 

na dočasnú štátnu službu. 



 
Prístup na čistenie 

Možnosť bezpečného a pohodlného čistenia (bežnej údržby) stroja. Zaisťuje sa 
vhodnou konštrukciu strojového zariadenia. 
 
Prístup na obslužné miesto 

Priestorové usporiadanie komunikácie tak, aby obsluha mala zaistený bezpečný a 
pohodlný prístup na miesto, z ktorého ovláda stroj a vykonáva potrebné úkony. Pokiaľ to 
nezaistil výrobca stroja, musí tak urobiť prevádzkovateľ. 
 
Prístupová komunikácia pre príjazd hasičských jednotiek 

 Komunikácia umožňujúca príjazd hasičských vozidiel k objektu. 
 
Produkty horenia 

 Tuhé, kvapalné a plynné látky vznikajúce pri horení. 
 
Profesijná príprava (profesijné vzdelávanie)  

 Vzdelávanie zamerané na prípravu pre výkon určitého povolania. Jeho integrovanou 
súčasťou v zmysle legislatívy musia byť aj otázky BOZP. 
 
Profesiografia 

 Analýza a opis práce v konkrétnych povolaniach. Metodický postup, pomocou ktorého 
jednotlivé vedné disciplíny (psychológia, fyziológia, hygiena, bezpečnosť práce, sociológia, 
ekonómia) zo svojich odborných hľadísk skúmajú špecifické problémy vzťahov medzi 
človekom a objektívnymi faktormi práce. Výsledkom profesiografie je profesiogram – 
záznam podávajúci vyčerpávajúcu informáciu o príslušnej profesii, o  nárokoch určitej 
pracovnej činnosti na zamestnanca a o požiadavkách na jeho prácu. 
 
Profesiogram 

Komplexný, výstižný, systematický  a prehľadný opis práce v určitom povolaní. 
Profesiogram obsahuje charakteristiku profesie a pracovného prostredia, v ktorom sa práca 
vykonáva, opis povinností, požiadavky na kvalifikáciu a vedomosti, opis zručností, znalostí a 
vlastností potrebných pre výkon povolania a pod. Je podkladom pre rozmiestnenie a výber 
zamestnancov, organizáciu práce, riešenie režimu práce a odpočinku, výcvik a výchovu 
zamestnancov, ale aj analýzu úrazov a iných nežiadúcich udalostí. 
 
Profesionálna kyfóza (vyklenutie chrbtice dozadu) 

 Vyklenutie chrbtice dozadu (okrúhly chrbát) v dôsledku insuficiencie svalového 
korzetu. Prejavuje sa bolesťami medzi lopatkami. Vyskytuje sa u profesií spojených 
s dlhodobo predkloneným trupom (obuvníci, zámočníci, stolári a pod.). 
 
Profesionálna otrava 

Profesionálnou otravou, tak akútnou ako aj chronickou, je poškodenie ľudského 
zdravia spôsobené vplyvom škodlivých látok pri výkone práce u zamestnávateľov, kde sa 
tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo pri výrobnom procese vyvíjajú, prípadne sa 
vyskytujú ako vedľajší produkt. Patrí sem aj poleptanie dýchacích ciest. 



 
Profesionálne podmienené ochorenia krčnej chrbtice 

 Zmeny držania hlavy a krčnej chrbtice – ohnutie krčnej chrbtice podmienené 
vplyvom profesie (ale aj mimo profesijnými vplyvmi): 

- Predsunuté držanie hlavy – vzniká napr. pri dlhodobom sledovaní obrazovky, pri 
dlhodobej práci s pažami pred trupom, typická pre toto ochorenie je práca žeriavnika. 

- Predklon hlavy – vyskytuje sa pri profesiách, ako sú napr. šičky, hodinári, zubní 
laboranti, pri práci s mikroskopom; je dôsledkom preťaženia dolnej krčnej chrbtice. 

- Záklon krčnej chrbtice – je podmienený činnosťami vo vyššej  manipulačnej rovine, 
často so súčasným zdvihnutím horných končatín; zvárači, montéri, maliari a pod. 

- Bočná asymetria – iniciovaná  činnosťami s prevažujúcim úklonom hlavy (napr. 
dlhodobé pridržiavanie telefónneho slúchadla ramenom), alebo s prevažujúcou 
rotáciou hlavy (napr. asymetrické umiestnenie monitoru počítača), prípadne 
kombináciou úklonu a rotácie. 

- Polohové a pohybové zaťaženie horných končatín  - na vznik profesionálne 
podmienených ochorení krčnej chrbtice má vplyv polohovo-pohybové zaťaženie 
horných končatín, pričom sem sa zaraďujú: často opakované práce horných končatín 
(kaderníčky, hudobníci a pod.), činnosti vyžadujúce silovú záťaž ramien a rúk, práca 
so statickými prvkami (nosenie bremien na ramenách, tesári, kamenári, mäsiari 
a pod.), extrémne pracovné polohy zaťažujúce svaly ramenného pletenca a šije. 

 Disfunkcie krčnej chrbtice – radia sa sem: 
- Degeneratívne zmeny krčnej chrbtice  - ťažká fyzická práca a vynútené pracovné 

polohy môžu urýchľovať vznik degeneratívnych zmien a zvyšovať ich závažnosť;. 
baníci, mäsiari, tesári, ale aj zubní lekári a i. 

- Syndróm tenznej šije – funkčná a organická dysfunkcia krčnej chrbtice v dôsledku 
svalovej alebo aj psychickej únavy pri statickej alebo opakovanej činnosti horných 
končatín. Subjektívne prevažuje bolesť a napätie v svaloch, úponové bolesti, svalové 
spazmy; administratívne práce, práce pri počítači, práca pri pokladni, práca pri pásovej 
výrobe, práca šičiek. 

- Syndrómy hornej hrudnej apertúry – rôzne formy neurovaskulárnej kompresie 
v oblasti hornej hrudnej  apertúry (oblasť ramenného pletenca a podkľúčových ciev). 
Subjektívne ťažkosti spočívajú v zníženej citlivosti na vonkajšej strane ramena a na 
vnútornej strane predlaktia, opuch prstov a pod.  

- Tendinitídy (zápaly šliach) v oblasti ramena – väčšina profesionálne podmienených  
bolestí ramena  je spôsobená poškodením mäkkých tkanív v oblasti ramena, hlavne 
v zmysle „syndrómu manžety rotátorov“. Ďalšou profesionálne podmienenou 
tendinitídou  je tendinitída dvojhlavého ramenného svalu, ktorej vznik je často 
iniciovaný rotačnými pohybmi predlaktia (napr. pri práci s obsluhou pák). 

 
Profil absolventa  
  
           Cieľová kategória stanovujúca výchovno-vzdelávacie ciele určitého vzdelávacieho 
programu. Špecifikuje, aké poznatky, schopnosti, zručnosti získa účastník absolvovaním 
konkrétneho vzdelávacieho a výchovného procesu. 
 
Program kurzu (školenia)  

 Postup a plán vzdelávacej akcie, termínové a časové vymedzenie jednotlivých 
predmetov. 
 



Program odpadového hospodárstva 

Dokument, ktorý určuje ciele odpadového hospodárstva republiky, územného celku, 
jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade splatnou legislatívou 
v oblasti odpadov. Program sa vypracováva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre 
polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia. Program je podkladom pre opatrenia na 
obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na 
spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Program prevencie závažných priemyselných havárií 

Dokument obsahujúci ciele a zásady prevencie havárií a pripravenosti na ich 
zdolávanie a obmedzovanie ich následkov, opatrenia na splnenie týchto cieľov a zásad, 
vrátane príslušných prostriedkov, štruktúr a riadiacich systémov tak, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. 
 
Program realizácie podnikovej politiky BOZP 

Písomný dokument, ktorý nadväzuje na podnikovú politiku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Obsahuje postup, prostriedky, spôsob a zdroje na dosiahnutie cieľov 
stanovených v politike bezpečnosti a ochrany zdravia v podniku. Na základe analýzy 
východiskového stavu vrátane posúdenia rizík stanovené ciele rozpracováva do konkrétnych 
úloh a určuje zodpovednosť za ich plnenie. Stanovuje sa spravidla na obdobie jedného roka. 
 
Programované vyučovanie  

 Vyučovanie spočívajúce na rozdelení učiva na časti a v jeho programovanom 
predkladaní účastníkovi vzdelávania, pričom sa vyžaduje jeho aktívny prístup pri riešení 
zadaných úloh, o ktorých zvládnutí dostáva priebežne spätnú informáciu. Viaceré 
podnikateľské subjekty zameriavajú svoju činnosť na tvorbu materiálov programového 
vyučovania v oblasti BOZP. 
 
Projekt výchovy a vzdelávania BOZP  

 Dokument, v ktorom vykonávateľ vzdelávania vopred definuje cieľ a obsah výchovno-
vzdelávacej akcie, cieľovú skupinu účastníkov, profil absolventa, učebný plán, aplikáciu 
výchovných a vzdelávacích metód, formu vzdelávania, didaktické prostriedky, lektorské 
zabezpečenie, materiálne podmienky, spôsob overovania vedomostí a doklad o absolvovaní 
výchovno-vzdelávacej akcie. Predloženie projektu je jednou z podmienok udelenia 
oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom. 
 
Projektová havária jadrového zariadenia 
  
             Havarijné podmienky, s ktorými projekt uvažuje  počas prevádzky jadrového 
zariadenia a pre ktoré poškodenie jadrového zariadenia a uvoľnenie rádioaktívnych látok do 
okolia neprekročí ustanovené limity. 
 
Propagácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Činnosť zameraná na rozširovanie informácií a upútanie pozornosti na problematiku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má zložku informačnú a zložku emočnú. Cieľom 
propagácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pôsobiť na ľudí, aby konali žiadúcim 
spôsobom, tzn. bezpečne, a aby upevňovali a chránili svoje zdravie. Na propagáciu sa 
využívajú propagačné prostriedky pôsobiace na sluch (napr. prednášky, rozhlasové relácie), 



na zrak (inštrukčné vývesky, výstavky, plagáty, časopisy, literatúra) a kombinované 
prostriedky (filmy, diapozitívy so slovným doprovodom a pod.). Osobitným druhom 
propagačných prostriedkov sú bezpečnostné symboly, bezpečnostné značky a signály. 
Propagácia je súčasťou komunikácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 
Propán-bután 

Obchodný názov pre zmes uhľovodíkových plynov. Vzniká ako vedľajší produkt pri 
výrobe benzínov. Je ťažší ako vzduch, dopravuje sa vo fľašiach v kvapalnom stave. Je vhodný 
najmä na ohrievanie materiálov, príp. rezanie. 
 
Prospektor 

 Povolanie, ktorého náplňou je vykonávanie:  
- indikácie rádioaktivity za pomoci špeciálnych prístrojov (Geigerove- Müllerove počítadlá 

a i.) v miestach označených geológmi,  
- interpretácia informácií získaných na účely vykonávania neskoršieho výskumu. 
 
Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár 

 
Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny 

alebo horľavé kvapaliny pri teplotách vyšších, ako je ich bod vzplanutia. Za nebezpečné 
výbuchom sa považujú horľavé kvapaliny už pri teplotách o 10 °C nižších, ako je bod 
vzplanutia daných horľavých kvapalín.  
 
Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov  

 
Prostredie, v ktorom vzniká a rozviruje sa horľavý prach v takej miere, že aj pri 

zvyčajných prevádzkových stavoch môže vzniknúť výbušná koncentrácia prachu.  
 
Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín 

Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, prečerpávajú, spracúvajú alebo skladujú 
horľavé kvapaliny pri teplotách kvapalín alebo okolia o viac ako 10 oC nižších, ako je bod 
vzplanutia daných horľavých kvapalín 
 
Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov 

 Prostredie, v ktorom sa horľavý prach usadzuje v súvislej vrstve hrúbky 1 mm a viac, 
ktorá sa považuje za vrstvu schopnú šíriť požiar 

 
Prostredie s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok 

 Prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé látky, 
ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú 
intenzitu alebo šírenie požiaru 
 
Prostriedky na viazanie bremien 

Sú to laná (konopné, z chemických vlákien, oceľové), reťaze a popruhy. Možno ich 
použiť iba vtedy, ak bremeno svojím tvarom a tuhosťou umožňuje bezpečné uviazanie. 
Viazať sa môžu len bremená známej hmotnosti, ktorá neprevyšuje nosnosť zdvíhacieho 
zariadenia, ktorým sa bude bremeno premiestňovať. Prostriedky na viazanie bremien musia 
mať vyznačenú nosnosť (dovolené zaťaženie). Počas používania sa musia pravidelne 



kontrolovať, po použití očistiť, riadne uložiť (na vhodných stojanoch, vešiakoch, policiach) a 
konzervovať. Výber prostriedkov na viazanie bremien a ich úprava pre prevádzku je závislá 
na hmotnosti bremena, na tvare, veľkosti a povrchu bremena a na prostredí, v ktorom sa tieto 
prostriedky používajú (napr. oceľové laná sú vhodné na viazanie ťažších bremien zaobleného 
tvaru, na prepravu teplých a horúcich bremien možno použiť iba reťaze, konopné laná sa 
nesmú používať v mokrom prostredí a v prostredí s látkami narúšajúcimi ich pevnosť). 
 
Prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny 

Umývacie, čistiace, dezinfekčné a iné prostriedky (masť na regeneráciu pokožky, 
uterák a pod.). Sú určené na odstránenie nečistoty, zabraňujú vzniku infekcií a šíreniu nákaz. 
Napriek tomu, že nie sú zaradené medzi osobné ochranné pracovné prostriedky, 
zamestnávateľ je ich povinný poskytovať zamestnancom bezplatne, s cieľom predchádzať 
hygienickým problémom a zdravotným následkom znečistenia. Množstvo a druh pridelených 
umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov stanovuje zamestnávateľ v závislosti od 
druhu práce z hľadiska znečistenia. Zamestnávateľ má kontrolovať, či zamestnanci pridelené 
prostriedky skutočne používajú, aby nebolo poskytovanie samoúčelné. 
 
Prostriedky na zavesenie a uchopenie bremien  

Doplnkové zariadenia jednotlivých mechanizačných zariadení, najmä zdvíhadiel 
a zdvíhacích vozíkov. Sú to napr. háky, zdrže, slučky, klieštiny, zveráky, vidlice, drapáky, 
bremenové magnety, prísavné zariadenia a pod. Môžu byť trvalým príslušenstvom 
zdvíhacieho zariadenia, alebo sú vymeniteľné. Prostriedky na zavesenie a uchopenie bremien 
musia mať vyznačenú nosnosť, musia sa evidovať, je ich potrebné pravidelne  kontrolovať 
(technický stav, označenie, ukladanie) a zabezpečiť proti zneužitiu. Zariadenia na zavesenie a 
uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou vyhradených zdvíhacích zariadení (žeriavov, 
zdvíhadiel apod.) sú tiež vyhradenými zdvíhacími zariadeniami a musia sa podrobiť 
pravidelným odborným prehliadkam a odborným skúškam. 
 
Prostriedky na zdolávanie havárií 

Prostriedky na kontrolu, meranie a riadenie technologického procesu a signalizáciu 
závažných odchýlok, ochranu zamestnancov a ďalších osôb zdržiavajúcich sa s vedomím 
prevádzkovateľa na území podniku, obmedzenie rozvoja havárie už v počiatočných štádiách, 
zmenšenia jej rozsahu a obmedzenie jej následkov pre podnik a okolie, prostriedky na 
zdolanie havárie, vrátane prostriedkov a zariadení na ochranu osôb zúčastnených na jej 
zdolávaní, na zisťovanie a vymedzovanie zón ohrozenia a na potrebný monitoring. 

 
Protiplynová služba 

Odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca  plnenie chemicko-technických 
úloh súvisiacich s ochranou zamestnancov a členov pri zásahu v nedýchateľnom a zdraviu 
škodlivom prostredí a pri manipulácii s chemickými, rádioaktívnymi a biologickými 
nebezpečnými látkami, ktoré spôsobujú ohrozenie životného prostredia. 
 
Protipožiarna bezpečnosť 

 Súhrn organizačných, personálnych, technických, preventívno-výchovných a ďalších 
súvisiacich opatrení zameraných na predchádzanie vzniku požiaru a na jeho účinné a rýchle 
zdolávanie. 
 
 



Protipožiarna kontrola 

 Činnosť, ktorou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi u právnických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb. Vykonáva sa 
najmenej raz za tri roky. 
 
Protipožiarny zásah 

 Činnosť hasičskej jednotky zameraná na zdolávanie požiaru a na záchranu osôb, 
majetku a životného prostredia pred následkami požiaru. 
 
Protivýbuchová prevencia  

Efektívne protivýbuchové opatrenia s cieľom predísť neriadenému, nezamýšľanému 
a preto škodlivému (nebezpečnému) výbuchu. Je ich možné dosiahnuť len odstránením jednej 
z troch základných podmienok pre výbuch (zdroj zapálenia, horľavá látka, kyslík - 
najčastejšie vzdušný). Zariadenie s ochranou proti výbuchu je schopné vylúčiť jeden z jeho 
základných predpokladov, a to zdroj zapálenia, je preto významným prínosom pre ochranu 
pred výbuchom. Zariadenia s ochranou pred výbuchom eliminujú účinok zdrojov zapálenia 
v potenciálne výbušnom prostredí. Ďalšie dva základné predpoklady výbuchu, a to horľavé 
látky a kyslík v ovzduší, väčšinou nie je možné spoľahlivo a trvalo z pracovísk odstrániť.  
 
Prúd spôsobujúci úraz 

Elektrický prúd s vlastnosťami, ktoré môžu byť príčinou patofyziologických účinkov 
pri prechode prúdu telom človeka. 
 
Prúdnica (hasičská) 

 Technické zariadenie zakončujúce tlakové hadicové vedenie, ktoré zmenšuje jeho 
priemer a umožňuje tvorbu rozličných hasiacich prúdov v závislosti od druhu použitej 
hasiacej látky a reguláciu jej prietoku 
 
Prúdové preťaženie 

Dlhodobé zvýšenie (obvykle miernejšie) menovitého prúdu nad určenú, resp. 
prípustnú hodnotu . 
 
Prúdový chránič 

(Pozri: Ochranný istič) 
 
Pružný pracovný čas 

 Pracovný čas s možnosťou individuálnej  voľby začiatku a konca pracovného času.  
 
Prvá pomoc 

Súbor opatrení pri výskyte úrazu alebo náhleho ochorenia, ktoré sa postihnutému 
poskytnú ešte pred vykonaním odborného lekárskeho ošetrenia. Prvá pomoc je v zásade 
laickou pomocou. 
 
Prvá pomoc sa postihnutému poskytuje na: 
 
− záchranu života, 



− zabránenie zhoršenia stavu, 
− urýchlenie zlepšenia stavu. 
 
Prvá úradná skúška (Preberacia skúška) 

 
Overovanie vyhradeného technického zariadenia  s vysokou mierou ohrozenia 

(skupina A podľa osobitného právneho predpisu) pred uvedením do prevádzky, t.j. po 
ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a v prípade tlakového celku aj po oprave zváraním, 
či  zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a  je spôsobilé na bezpečnú spoľahlivú 
prevádzku. Vykonáva ju  oprávnená právnická osoba  (napr. Technická inšpekcia) na základe 
žiadosti.  
 
Psychická kapacita  

 Komplexná vzťahová jednotka vyjadrujúca súbor vzájomne sa podmieňujúcich 
relatívne stálych, ale aj situačne premenných faktorov (úroveň rozumových schopností, 
špeciálnych schopností, vedomostí a zručností, motivácie, charakterových vlastností atď.). 
Premieta sa do konania a do kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pracovnej 
výkonnosti. Je ovplyvňovaná vonkajšími činiteľmi, ako sú napr. skupinové normy správania, 
technicko-ekonomické determinanty, geografické podmienky atď. So vzrastajúcou  
zložitosťou technických systémov vzrastajú požiadavky na psychickú kapacitu zamestnanca v 
zmysle príjmu a spracovania informácií, v rozhodovacích procesoch, v nárokoch na osobnosť 
a to zodpovednosť, spoľahlivosť, odolnosť voči psychickej záťaži → Psychická pracovná 
spôsobilosť. 
 
Psychická pracovná spôsobilosť 

 Vhodnosť psychického vybavenia človeka (jeho schopností, temperamentových 
a charakterových vlastností, motivácie, hodnotovej orientácie, postojového zamerania) vo 
vzťahu k nárokom práce, ktoré kladie práca na zamestnanca. Psychickú pracovnú spôsobilosť 
posudzuje odborný psychológ. 
 
Psychické procesy 

 Procesy, prostredníctvom ktorých sa realizuje prevažná časť interakcie človeka 
s okolitým svetom. Ich trvanie je rozličné: od zlomkov sekúnd (pri senzomotorických 
reakciách) až po niekoľko hodín (napr. pri premýšľaní). Priebeh psychických procesov sa 
mení v závislosti od stavu organizmu, vplyvu prostredia, vývojových zmien. 
 
Psychický stav 
 
 Konštelácia psychických procesov a činiteľov charakteristická pre jednotlivca v určitej 
chvíli. 
 
Psychofyziológia 
 
 Vedný odbor skúmajúci fyziologické základy psychiky; biologické základy 
poznávania, prežívania a správania. 
 
 
 
 



Psychohygiena 

 Vedný odbor zaoberajúci sa rozvojom a podporou duševného zdravia, prevenciou 
duševných porúch a chorôb. 
 
Psychológia 
 
 Vedný odbor skúmajúci psychickú reguláciu správania a jej zákonitosti. 
 
Psychológia organizácie a riadenia 

 Odbor aplikovanej psychologickej disciplíny zaoberajúci sa problémami súvisiacimi 
s deľbou práce v organizácii. Medzi jeho kľúčové témy patrí napr.: osobnosť manažéra 
a podnikateľa, jeho motivácia, schopnosti, štýl riadenia a vedenia ľudí, rozhodovanie 
a riešenie problémov, klíma a kultúra riadenej organizácie, taktika a stratégia, vynikajúci 
jednotlivci a produktívne tímy, interpersonálne a interskupinové vzťahy atď. 
 
Psychológia práce 

 Špeciálna a aplikovaná psychologická disciplína zameraná na skúmanie zákonitostí 
uplatnenia a prejavov ľudskej psychiky i človeka ako osobnosti v pracovnom procese. Jej 
hlavnými úlohami je prispievať na základe štúdia pracovnej činnosti, pracovných podmienok 
a samotných pracovníkov k zvýšeniu produktivity práce bez zvyšovania zaťaženia 
pracovníkov, k ochrane pracovníkov, k plnému využitiu a rozvoju ich schopností, zručností 
a rozvoju osobnosti. 
 
Psychológia pracovnej úrazovosti 

 Špeciálne odvetvie aplikovanej psychológie práce, ktoré za svoj predmet považuje 
rozbor príčin vzniku pracovných úrazov z hľadiska psychologických aspektov a rozbor 
spolupôsobiacich faktorov reprezentovaných problémovými okruhmi psychológie práce 
(vplyv pracovného prostredia na psychické procesy, pracovný výkon, sociálno-psychologické 
problémy práce, výber a rozmiestňovanie zamestnancov, problematika inžinierskej 
psychológie). 
 
Psychologická diagnostika  

 Aplikovaná psychologická disciplína zameraná na komplexné poznávanie človeka, ale 
aj aplikácia psychologických diagnostických metód pre potreby charakterizovania 
a klasifikácie relevantných duševných znakov indivídua, ich opis, hodnotenie 
a vysvetľovanie.  
 
Psychomotorika 
 
 Subsystém psychickej regulácie správania, ktorý umožňuje organizmu vykonávať 
pohyby v súlade so želaním aktéra. Psychické procesy majú prostredníctvom vnímania 
spätnej väzby o pohybe pri výkone motorického aktu riadiacu, regulatívnu a koordinačnú 
funkciu. 
 
Psychosociálne a ekonomické faktory pracovného prostredia 

Faktory, ktoré zahŕňajú medziľudské vzťahy na pracoviskách, systém organizácie a 
riadenia práce, vytváranie predpokladov pre plnenie pracovných úloh, stav materiálno-
technického a personálneho zabezpečenia pracovných činností a úroveň odmeňovania za 



vykonanú prácu. Psychosociálne faktory integrujú všetky vplyvy pôsobiace na psychiku 
človeka nielen bezprostredne v jeho aktuálnom prostredí (napr. pracovnom), ale i následne 
prostredníctvom jeho osobnosti, osobných dispozícií, vlastností a skúseností → Psychologické a 
psychosociálne aspekty BOZP.  
 
Psychopatológia 
 
 Náuka o chorobných duševných prejavoch zaoberajúca sa príznakmi duševných 
chorôb, klasifikáciou duševných chorôb, porúch a hraničných stavov. 
 
Psychosomatológia 

 Náuka skúmajúca telesné poruchy a choroby, ktoré sú podmienené alebo vyvolané 
psychickými faktormi, predovšetkým emočným stresom. Patria sem napr. astma, vysoký 
krvný tlak, žalúdočné a dvanástorníkové vredy, ischemické choroby srdca, niektoré kožné 
choroby apod. 
 
Psychotechnika 

 Už neexistujúca oblasť aplikovanej psychológie skúmajúca praktickú činnosť ľudí, 
predchodkyňa psychológie práce. 
 
Pyrofický materiál 

 Materiál schopný vznietiť sa v styku so vzduchom. 
 
Pyrolýza 

 Časť nevratného chemického procesu, ktorá je spôsobená výlučne nárastom teploty. 
 
 

R 
 
 
Radiačná havária 
 
 Mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
triedy 3 až 6, ktorá spôsobuje únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do 
životného prostredia. 
 
Radiačná monitorovacia sieť 
 
 Sústava technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk 
organizačne prepojených pre monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, 
ktoré vykonávajú merania určených veličín v určených zložkách životného prostredia 
v systéme meracích miest podľa ustanoveného časového harmonogramu. 
 
Radiačná nehoda 
 
 Mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
triedy 3 až 6, ktorá môže spôsobiť ožiarenie osôb na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia. 



 
Radiačná ochrana 
 
 Systém technických a organizačných opatrení vedúci k obmedzeniu ožiarenia. 
 
Radiačná pohoda 

  
Stav, kedy človek v rámci výmeny tepla s okolím prijíma teplo prevažne sálaním 

(prevláda sálavá zložka tepla od zdroja tepla) a je zabezpečený primeraný odvod tepla 
konvekciou (ochladzovaním okolitým vzduchom). Túto podmienku vyjadruje súčiniteľ 
radiačnej pohody. 
 
Radiačné ohrozenie 
  
             Situácia, ktorá vyžaduje neodkladný zásah s cieľom ochrániť pracovníkov, 
jednotlivcov z obyvateľstva alebo obyvateľstvo ako celok. 
 
Rádioaktivita 
  
           Schopnosť niektorých atómových jadier (rádionuklidov) samovoľne sa premieňať, 
vyslať pritom ionizujúce žiarenie a tým sa transformovať do energeticky nižšieho 
a stabilnejšieho stavu. 
 
Rádioaktivita odpadu 
  
            Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov s obsahom rádionuklidov vyžarovať 
niektoré formy ionizujúceho žiarenia, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia ľudí alebo 
iných živých organizmov alebo ich smrť.  

 
Rádioaktívna kontaminácia 
 
 Kontaminácia ľubovoľného materiálu, povrchu alebo prostredia, alebo jednotlivca 
rádioaktívnymi látkami. 

 
Rádioaktívna látka 
 
 Látka, ktorá samovoľne vysiela ionizačné žiarenie, pričom prechádza do energeticky 
nižšieho a stabilnejšieho stavu. Jej pôsobenie zmyslové orgány nevnímajú. Rádioaktívna látka 
je rádioaktívnym žiaričom, ak obsahuje : 
a) jeden rádionuklid, ktorého aktivita a súčasne hmotnostná aktivita sú väčšie ako hodnoty 

aktivity a hmotnostnej aktivity uvedené v záväzných ukazovateľoch, alebo  
b) niekoľko rádionuklidov, ktorých súčet podielov aktivít a hodnôt aktivít uvedených 

v záväzných ukazovateľoch a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít a hodnôt 
hmotnostných aktivít uvedených v záväzných ukazovateľoch je väčší ako jeden. 

 
Rádioaktívne rezíduum 
 
 Rádioaktívna kontaminácia pretrvávajúca v životnom prostredí ako pozostatok ľudskej 
činnosti. 
 



 
Rádioaktívny odpad 
 
 Odpad, ktorý obsahuje rádioaktívne látky. Vznikajú v jadrových elektrárňach, pri 
používaní rádionuklidov a ionizujúceho žiarenia v medicíne, poľnohospodárstve, priemysle 
a výskume. Vyskytujú sa v plynnej, kvapalnej a pevnej forme. Obsahujú rádionuklidy rôznej 
aktivity. Existujú viaceré spôsoby ich zneškodnenia. Ukladanie týchto odpadov podlieha 
prísnym pravidlám a kontrole. Podľa aktivity sa členia na nízko, stredne a vysoko aktívne. 
 
Rádioaktívny žiarič 
 
 Rádioaktívna látka, ktorej aktivita a hmotnostná aktivita presahujú hodnoty aktivity 
a hmotnostnej aktivity uvedené v príslušnej legislatívnej úprave. 

 
Rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracoviská 

 
 Pracoviská v zdravotníckych alebo výskumných zariadeniach, na ktorých sa 

vykonávajú ožiarenia na lekárske účely. Vybavujú sa osobnými ochrannými prostriedkami 
a pracovnými pomôckami pre radiačnú ochranu  zamestnancov, liečených osôb a osôb, 
ktoré liečeným osobám poskytujú dobrovoľnú starostlivosť. Sú špeciálne stavebne upravené 
a musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok. 
 
Rakovinotvornosť odpadu 

 
Nebezpečná vlastnosť odpadov. Schopnosť odpadov vyvolávať rakovinové ochorenia 

alebo zvýšiť ich výskyt pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku. 
 
Razník (tĺk) 

 
Súčasť expanzného prístroja, ktorá je uvádzaná do pohybu účinkom  tlaku prachových 

plynov, pričom neopúšťa  prístroj. 
 
Rázová vlna 

 
Tlaková vlna šíriaca sa v plynnom prostredí, na ktorej čele sa hustota prostredia, tlak 

aj teplota mení skokom. Vznikne napríklad vo vzduchu pri detonácii, lete strely, alebo pri lete 
lietadla nadzvukovou rýchlosťou. Za rázovou vlnou je oblasť s výrazným zvýšením tlaku, za 
ktorou potom nasleduje zóna s tlakom nižším ako je priemerný tlak prostredia. Rýchlosť 
rázovej vlny a jej deštrukčné účinky sú priamo úmerné zmene tlaku na čele vlny. Táto zmena 
tlaku pri šírení vlny postupne klesá k nule. 

 
Reakčné teplo  

 
Teplo uplatňované pri chemických reakciách, ktoré zodpovedá zmene vnútornej 

energie látok (entalpie) pri reakcii. Nazýva sa tiež entalpická zmena. 
 

Reakčný (odpoveďový) čas  
  
            Čas potrebný na vykonanie odpovede na podnet, napr. čas medzi svetelným signálom 
a stlačením tlačidla.  



Jednoduchý reakčný čas je čas, pri ktorom sa vyžaduje rovnaký spôsob odpovede na 
jeden druh podnetu.  

Zložitý reakčný čas je čas, pri ktorom sa reaguje na viac druhov podnetov, pričom na 
každý sa vyžaduje iný spôsob odpovede.  

V niektorých povolaniach (napr. vodič motorového vozidla) a pracovných procesoch 
má z hľadiska BOZP veľký význam časové trvanie medzi signálom na určitom oznamovači 
(príp. istým druhom situácie) a vykonaním požadovaného úkonu zamestnancom na určitom 
ovládači. 

 
Rebrík 

 
              Prenosná pracovná pomôcka, pomocné náradie, slúžiace ako vertikálna komunikácia 
(na lezenie) a na jednoduché krátkodobé práce vo výške, konštrukčne riešená ako dve 
postranné tyče (žrde) priečne spojené šteblíkmi. Rebríky možno rozdeliť do troch základných 
skupín: jednoduché (oporné), dvojité a špeciálne (napr. závesné). 
Podľa použitého materiálu môžu byť rebríky drevené, kovové, príp. konopné (povrazové). 
 
 
Recyklácia 
  
         Proces, v rámci ktorého sa vyrobí zo starého, (nepotrebného, použitého) materiálu nový. 
V porovnaní s likvidáciou sa recykláciou ušetria prírodné zdroje a energia a zníži sa množstvo 
konečných odpadov, ktoré by sa inak museli likvidovať na skládkach alebo  spaľovniach.  
 
Recyklačný fond 

 
Neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, 

zhodnotenia a spracovania :  
− opotrebovaných batérií, 
− odpadových olejov, 
− opotrebovaných pneumatík 
− viacvrstvových kombinovaných materiálov, 
− elektrických a elektronických zariadení, 
− plastov, 
− svetelných zdrojov s obsahom ortuti, 
− papiera, 
− skla, 
− vozidiel, 
− odpadov z kovových obalov. 

Je zriadený zákonom o odpadoch. Povinnosťou dovozcov a vývozcov je odvádzať na jeho 
účet finančné prostriedky za komodity  stanovené zákonom.  
 
Redukcia prašnej technológie 

 
Opatrenie na zníženie prašnosti pracovného prostredia, nahradenie prašnej technológie 

inou, pri ktorej vzniká menšie množstvo prachu 
 
Redukčný ventil na tlakové plynové fľaše 

 
Armatúra, ktorej funkciou je znížiť tlak odoberaného plynu z  tlakovej  fľaše na 



potrebný konštantný spotrebný tlak pre zvárací horák. Je vybavená dvomi manometrami 
(obsahový na kontrolu tlaku plynu vo fľaši a pracovný), regulačnou skrutkou, uzavieracím 
ventilom a poistným ventilom. Redukčné ventily na tlakové plynové fľaše sa konštrukčne 
odlišujú v závislosti na druhu plynu. 
 
Referenčná dávka 

 
Stanovená denná dávka, ktorá je pravdepodobne bez škodlivého účinku aj pri trvalej 

expozícii organizmu počas celého života 
 
Referenčná úroveň (ionizujúceho žiarenia) 
  
           Hodnota alebo kritérium pre opatrenie na zníženie ožiarenia. 

 
Regál 

 
Zariadenie na viacvrstvové skladovanie materiálu vo viacerých podlažiach nad sebou 

(v bunkách alebo na nosníkoch) konštruované pre obsluhu regálovým zakladačom, 
stohovacím žeriavom, vysokozdvižným vozíkom alebo pre ručnú obsluhu. Regály (prázdne, 
čiastočne i celkom zaplnené) musia byť stabilné, ich stabilita a pevnosť sa musí pravidelne 
kontrolovať. Musia byť trvalo označené štítkami s uvedením údajov o nosnosti regálovej 
bunky a počte buniek v stĺpci (pri pevných neprestaviteľných regáloch), resp. o nosnosti 
regálového stĺpca (pri prestaviteľných regáloch). Regál sa nesmie preťažovať. Prístup, resp. 
príjazd k regálom musí byť voľný, aby nič nebránilo zakladaniu a odoberaniu manipulačných 
jednotiek alebo materiálov z regálov. Ručná obsluha regálov vo výške nad 1800 mm sa musí 
vykonávať z rebríka, pojazdných schodíkov a pod. 

 
Regionálne znečistenie ovzdušia  

 
Znečistenie spodnej troposféry celých územných celkov až častí kontinentov. 

Negatívne následky regionálneho znečistenia možno pozorovať až do vzdialenosti väčšej ako 
1000 km od zdroja znečistenia. Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú pevné častice (prach), 
oxidy síry a dusíka. Sledujú sa  aj oxidanty, uhľovodíky a ťažké kovy. Pri vyhodnocovaní 
regionálneho znečistenia ovzdušia treba analyzovať dlhodobý vplyv a jeho následky na vodu, 
pôdu a citlivé ekosystémy.  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
 
 Orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vo svojej pôsobnosti : 

1. monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia, 
2. zabezpečuje činnosť národných referenčných centier, vykonáva hodnotenie 

dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, 
3. vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej 

vykonávaním, 
4. zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na 

kúpanie v prírodných kúpaliskách, 
5. nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam, 
6. využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,  



7. vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní 
zdravia, 

8. spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov, 
9. vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti a vedie register odborne 

spôsobilých osôb,  
10. vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe  
11. vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia , 
12. schvaľuje prevádzkové poriadky,  
13. vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a ukladá sankcie. 

Register závažných priemyselných havárií 
 
Zoznam havárií, ktorý vedie MŽP SR obsahujúci údaje o mieste vzniku havárie, 

druhu, rozsahu a jej následkoch na život a zdravie ľudí, životné prostredia a majetok, zdroji 
a pravdepodobnej príčine havárie ako aj opatreniach prijatých na obmedzenia následkov 
a zamedzenia opakovania sa podobných udalostí 
 
Registrácia pracovného úrazu 

 
Úkony, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať, ak v dôsledku pracovného úrazu 

došlo k smrti zamestnanca alebo mu bola spôsobená pracovná neschopnosť trvajúca viac ako 
tri dni. Registrácia pracovného úrazu spočíva v zistení príčin a všetkých ďalších okolností 
vzniku pracovného úrazu, spísaní záznamu o úraze a vykonaní potrebných opatrení proti 
opakovaniu podobných pracovných úrazov. Vyšetrovanie príčin úrazu sa má vykonať za 
účasti zamestnanca, ktorý utrpel úraz (ak je to možné vzhľadom na jeho zdravotný stav) a 
zástupcu zamestnancov pre BOZP (→ Zástupca zamestnancov pre BOZP). V prípade smrti 
alebo závažného pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj 
autorizovaného bezpečnostného technika (→ Autorizovaný bezpečnostný technik). 
 
Registrovaný pracovný úraz 

 
Úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca viac ako tri dni 

alebo jeho smrť, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. V rámci registrácie 
zamestnávateľ: 
- zistí príčinu  úrazu a všetky okolnosti jeho vzniku, 
- spíše záznam o úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení jeho vzniku, 
- prijme a vykoná opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu pracovného úrazu z podobných 

príčin. 
 
Rehabilitačné (úrazová dávka) 

 
Úrazová dávka, na ktorú má nárok poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná 

rehabilitácia. Rehabilitačné sa poskytuje za dni, v ktorých poškodený pracovnú rehabilitáciu 
absolvoval. 
 
Rekondičný pobyt 

 
Opatrenie preventívnej zdravotnej starostlivosti uskutočnené v záujme predchádzania 

chorôb z povolania. Rekondičné pobyty je povinný zabezpečovať zamestnávateľ pre 



zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, ktoré spĺňajú kritériá sťažených 
pracovných podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účelnosti rekondičného pobytu 
z hľadiska prevencie profesijného poškodenia zdravia. 
 
Rekultivácia 
 

Obnova územia, pôdy alebo vegetačného krytu znehodnoteného prírodnými alebo 
umelými procesmi. 
 

Rekvalifikácia  

 Zmena doterajšej kvalifikácie (zvyčajne za účelom získania nového zamestnania), 
pričom pre novú kvalifikáciu je potrebné nadobudnutie nových teoretických a praktických 
vedomostí, znalostí a zručností. Organickou súčasťou rekvalifikácie musí byť príprava na 
bezpečný výkon nového povolania, výchova a vzdelávanie BOZP. 
 
Rekvalifikácia poskytovaná z úrazového poistenia 

Úrazová dávka, ktorá sa poskytuje poškodenému vo forme zabezpečenia  teoretickej 
a praktickej prípravy umožňujúcej jeho pracovné uplatnenie v inej činnosti ako vykonával 
pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Rekvalifikácia sa poskytuje 
poškodenému, u ktorého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania došlo 
k poklesu jeho pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno 
predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu. Rekvalifikácia sa 
neposkytuje, ak je poškodený poberateľom starobného dôchodku. 
 
Rekvalifikačné (úrazová dávka) 

Úrazová dávka, ktorou sa nahrádza strata príjmu zo zárobkovej činnosti počas 
rekvalifikácie poškodeného zabezpečovanej v rámci dávok z úrazového poistenia. 

 
Respirabilná frakcia prachu 

Časť vdýchnutých častíc prachu s rozmermi 0,1 až 5 µm, ktorá penetruje až do 
pľúcnych alveol. 

 
Retardácia horenia plameňom 

 Schopnosť látky spomaliť, prerušiť alebo zamedziť horenie plameňom. 

Retardér horenia 
 Pridaná látka alebo použitá úprava materiálu na oneskorenie vznietenia alebo na 
zníženie intenzity horenia. 
 
Retardér horenia plameňom 

 Pridaná látka alebo použitá úprava materiálu na potlačenie alebo oneskorenie výskytu 
plameňa alebo na zníženie výskytu jeho šírenia. 

 
Revízia expanzného prístroja 

Odborná skúška prístroja, ktorú vykonáva výrobca alebo poverená  servisná 
organizácia vždy raz za rok počnúc dňom dodania. 



Revízia - odborná skúška elektrického náradia 

Súhrn úkonov, ku ktorým patrí prehliadka, meranie a skúšanie a ktorými sa zisťuje 
stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti. Jej súčasťou je vypracovanie dokladu o vykonanej 
revízii –  odbornej skúške. Lehoty revízií náradia určuje technická norma. 
 

Revízny technik (Odborný pracovník) 

Osoba s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie odborných prehliadok a odborných 
skúšok, ako aj na overovanie  vedomostí personálu obsluhujúceho a opravujúceho vyhradené 
technické zariadenia (okrem vybranej skupiny zariadení). Odborná spôsobilosť sa preukazuje 
dokladom, ktorým je osvedčenie revízneho technika. Osvedčenie  môže vydať len oprávnená 
právnická osoba, alebo fyzická či právnická osoba s oprávnením na výchovu a vzdelávanie, 
na základe písomnej žiadosti, pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky stanovené zákonom (→ 
Odborná spôsobilosť  na činnosť na technických zariadeniach). 
 
Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo číslo (Re) charakterizuje prúdenie tekutiny (kvapaliny, plynu) v trubici. 
Reynoldsovo číslo menšie ako 1000 znamená laminárne prúdenie (častice sa pohybujú vo 
vrstvách, teleso obtekané tekutinou kladie malý odpor). Pri Reynoldsovom čísle väčšom ako 
1000 ide o turbulentné prúdenie (častice vytvárajú víry). Turbulencia horľavej zmesi 
významným spôsobom ovplyvňuje procesy horenia, alebo výbuchu. Turbulencia spôsobuje 
zväčšenie plochy v ktorej prebieha oxidačná reakcia, tzv. vraštenie čela plameňa a zvyšuje 
difúziu tepla a hmoty a tým spôsobuje zvýšenie rýchlosti horenia.  

Re = u.r/ν  
• u – stredná rýchlosť prúdenia,  
• r – polomer pretekanej trubice,  
• ν - kinematická viskozita:  

ν = η/ρ 
• η - dynamická viskozita,  
• ρ - hustota tekutiny.  

 

Rezanie kyslíkom 

           Spôsob delenia materiálu, pri ktorom sa materiál, predohriaty na zápalnú teplotu, 
spaľuje v sústredenom prúde kyslíka, čím sa vytvára rezná štrbina.  
 
Rezné kvapaliny 

Kvapaliny (oleje, emulzie) používané v technologickom procese obrábania kovov na 
chladenie a zlepšenie účinnosti samotného procesu opracovávania materiálu, nakoľko 
zmenšujú rezný odpor a odplavujú triesky. Pri prekročení výmennej lehoty môžu byť zdrojom 
kožného ochorenia. 
 

Rezonancia (v akustike) 

Efekt spoluznenia, spolukmitania. Tento jav nastane, ak je kmitanie pružného telesa 
vyvolané vonkajšou periodickou silou s rovnakým (alebo veľmi blízkym) kmitočtom ako je 
vlastný kmitočet telesa. Vtedy amplitúda výchylky vynútených kmitov prudko rastie a nastáva 
rezonancia. Kmitočet vonkajšej periodickej sily pri ktorom nastáva rezonancia sa nazýva 
kmitočet rezonančný. Kmitajúce teleso (sústava) sa nazýva rezonátor.  



 

Režim práce a odpočinku 

 Celkové trvanie pracovnej doby, doba začiatku a konca pracovnej zmeny, odpočinok 
medzi pracovnými zmenami, zmenová a nočná práca, spôsob rotácie zmien, rozloženie 
pracovnej záťaže v priebehu zmeny, vynútené pracovné tempo, systém prestávok, ich počet 
a dĺžka v priebehu pracovnej zmeny a pod. 
 
Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Cieľavedomé usmerňovanie a organizovanie činností zameraných na ochranu zdravia 
zamestnancov a zvýšenie ich bezpečnosti. Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 
musí týkať všetkých aktivít podniku, preto je nevyhnutné zabezpečiť jeho zosúladenie 
s celkovou koncepciou riadenia organizácie a jeho prepojenie najmä s riadením vlastnej 
výrobnej činnosti podniku. Aby bolo riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
efektívne, je potrebné vniesť do riadiaceho procesu systém → Systém riadenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
 
Riadenie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Systematické vedenie a udržiavanie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, ktorého cieľom je zabezpečiť organizovanie tvorby a vydávania dokumentov, 
archivovanie a aktualizáciu dokumentov, dostupnosť a jednoduché vyhľadávanie 
dokumentov. Organizácia. musí mať určený postup na vypracovanie, schvaľovanie, 
identifikáciu, aktualizáciu a odstraňovanie dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Systém riadenia dokumentácie má byť realizovaný na základe osobitného aktu riadenia, 
vrátane pridelenia právomocí a zodpovedností. 
 
Riadenie rizík 

Sústavný proces sledovania, hodnotenia a riešenia bezpečnostno-technického stavu na 
pracoviskách, ktorého cieľom je predchádzať riziku, resp. zvládnuť ho tak, aby sa dostalo pod 
akceptovateľnú hranicu. Riadenie rizík  nadväzuje na posúdenie rizika. Je to proces výberu 
najvhodnejšej alternatívy nápravného opatrenia, cieľom ktorého je dosiahnuť zníženie rizika 
na určitú mieru.  

Riadenie rizík má byť súčasťou riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Prijatie princípu riadenia rizík predstavuje zavedenie aktívnej prevencie do organizácie práce 
a procesu vytvárania pracovných podmienok.  
 

Riadenie zmien 

Operatívne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Postupy operatívneho 
riadenia sa používajú najmä v neštandardných situáciách, keď v dôsledku zmien vyvolaných 
internými opatreniami v podniku (napr. pri zavedení novej technológie, zmene organizačnej 
štruktúry, údržbe a opravách) alebo externými opatreniami (pri zmene legislatívy a pod.) 
môže dôjsť k zvýšeniu  rizika. Z dôvodu eliminácie rizika je dôležité uplatňovať systémový 
prístup aj pri operatívnom riadení zmien. Organizácia by mala mať prijaté a zavedené postupy 
pre plánovania a realizáciu zmien. 

Systémový prístup k operatívnemu riadeniu znamená ešte pred zavedením zmeny 
zohľadniť všetky skutočné a predvídateľné okolnosti, ktoré so zmenou súvisia a môžu 
ovplyvniť bezpečnosť pri práci, vykonať identifikáciu rizík a ich hodnotenie, prijať príslušné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri zavádzaní zmien, resp. v 



rámci zavádzaných zmien (napr. zabezpečiť preškolenie tých zamestnancov, ktorí budú 
zmenu realizovať, aj tých, ktorí budú v zmenených podmienkach pracovať) a vykonať 
analýzu účinnosti realizovaných rozhodnutí. 
Riadiaci systém stroja  
 

Zostava súčiastok a častí stroja, ktorej úlohou je zabezpečiť prenos signálov od 
obsluhujúceho na výkonné časti. 
 
Riziko 

Miera možnosti ohrozenia života alebo zdravia, spôsobenia materiálnej škody a 
ohrozenia životného prostredia. Vyjadruje sa v zásade ako kombinácia početnosti alebo 
pravdepodobnosti výskytu špecifikovanej nebezpečnej udalosti a očakávaných následkov tejto 
udalosti. Preto pre posúdenie miery ohrozenia, tzn. posúdenie rizika je potrebné určiť 
pravdepodobnosť (početnosť) vzniku ohrozenia a posúdiť rozsah možných následkov. Tejto 
požiadavke zodpovedá zjednodušená forma charakteristiky rizika, ktorou je kombinácia 
pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu a jeho dôsledku. 
 
R = P . D 
P  -  pravdepodobnosť vzniku javu 
D -  dôsledok javu 

Vzhľadom na snahy zohľadniť pri kvantifikácii rizika i pôsobenie ďalších faktorov sa 
aplikuje rozšírená charakteristika rizika 
R = P . A . G . D 
A – parameter vyjadrujúci expozičnú dobu 
G – parameter vyjadrujúci možnosť zabránenia vzniku negatívneho javu 

Riziko ako miera ohrozenia je charakteristickým ukazovateľom nebezpečnosti aktivity 
v systéme človek – technika – prostredie. Riadenie (regulovanie – ovládanie) rizika je 
nevyhnutným predpokladom úspešnosti systému bezpečnostného riadenia. Je to proces, 
ktorého podstatou je zistenie skutočného rizika pri pracovnej aktivite a jeho odstránenie, alebo 
minimalizovanie. 

Východiskom riadenia rizika je jeho posúdenie, ktorého cieľom je prostredníctvom 
systematického preskúmania identifikovať všetky aktuálne i potenciálne negatívne faktory 
práce. Posudzovanie rizika pozostáva z nasledovných základných krokov: 
− identifikácia nebezpečenstiev  ako zdrojov ohrozenia, 
− identifikácia ohrození vyplývajúcich z nebezpečenstiev, 
− odhad rizika, tzn. stanovenie jeho hodnoty, 
− vyhodnotenie „veľkosti“ (prijateľnosti) rizika, tzn. posúdenie bezpečnostnej úrovne 

daného systému alebo činnosti. 
V procese riadenia rizika je potrebné vychádzať z nasledovného základného 

metodického postupu: 
a)     Stanovenie stratégie 
b)     Vypracovanie programu a určenie štruktúry posudzovaných objektov 
c)     Zabezpečenie potrebných podkladov 
d)     Zabezpečenie aktuálnych informácií  
e)     Personálne zabezpečenie 
f)     Vykonanie identifikácie nebezpečenstva  
g)     Vykonanie identifikácie ohrozenia 
h)     Vypracovanie prehľadu osôb (profesií), ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu  

nebezpečenstva.   Určenie miery expozície týchto osôb 



i)     Posúdenie splnenia požiadaviek predpisov 
j)     Hodnotenie rizika 
k)    Návrh aktuálnych opatrení v nadväznosti na výsledky posudzovania rizika  
l)     Realizácia stanovených opatrení 
m) Dokumentácia procesu hodnotenia. 
 
Riziko pri ručnej manipulácii s bremenami 

Riziko, ktorému je zamestnanec pri práci s bremenami vystavený v dôsledku možného 
poranenia : 
− ostrými hranami prenášaných, resp. prepravovaných bremien, vyčnievajúcimi klincami, 

páskami obalov,  drsným alebo nerovným povrchom, trieskami,  teplotou,  chemickými 
účinkami; toto nebezpečenstvo existuje vždy, či je bremeno v kľude alebo v pohybe, 

− pri páde bremena, pri vyšmyknutí bremena z rúk alebo pri prirazení bremenom v dôsledku 
chybnej manipulácie, veľkej hmotnosti bremena, zlých úchopových možností, zlého 
technického stavu bremena, nevhodnou konštrukciou manipulačných pomôcok alebo ich 
zlým technickým stavom; tieto nebezpečia sú tým väčšie, čím väčšia je hmotnosť bremien 
a rýchlosť manipulácie s bremenami v súvislosti s nevhodným pracovným priestorom; 
množstvo a veľkosť rizík tejto skupiny je ovplyvnené množstvom faktorov, z ktorých 
najvýraznejšie sa prejavujú nedostatočná šírka komunikácií, nekvalitný povrch 
komunikácií, veľká hustota premávky, nevyhovujúca dispozícia a rozmery manipulačných 
a úložných plôch, osvetlenie a pod. 

 
Riziková činnosť 

 
Využívanie priestorov, zariadení, prírodných zdrojov, vody a ovzdušia na jednorazovú 

alebo opakovanú činnosť ľudí, ktoré má charakter výroby, skladovania, používania, prepravy 
a zneškodňovania surovín, výrobkov a odpadov a ktoré môže nadlimitným spôsobom 
ohrozovať ľudí a živé organizmy, zaťažovať životné prostredie, ovplyvňovať jeho zložky 
alebo meniť ráz krajiny alebo predstavovať  závažné ohrozenie majetkových hodnôt.  Sú to 
hlavne  aktivity v ťažobnom, energetickom, metalurgickom, kovospracujúcom, drevárskom, 
papierenskom, chemickom a inom priemysle, v železničnej, cestnej, vodnej a leteckej 
doprave, v infraštruktúre, v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a potravinárskom 
priemysle 
 
Rizikové látky v pôde 

 
Prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v 

pôdach v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce 
zmeny fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností 
poľnohospodárskej pôdy.  
 
Rizikové práce a ich vyhlasovanie  

 
Práce spojené so zvýšeným ohrozením zdravia, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku 

choroby z povolania alebo iného ochorenia podmieneného prácou.  
Zamestnávateľ, na ktorého pracovisku sa vykonáva riziková práca, je povinný v 

zmysle platnej legislatívy podávať návrhy na vyhlásenie rizikových prác, nahlasovať počty 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, je povinný viesť a uchovávať evidenciu o 
každom zamestnancovi zadelenom na rizikovú prácu. Podnet na vyhlásenie rizikových prác 
môže podať i zdravotnícke zariadenie. Na pracovisku so zvýšeným ohrozením zdravia môžu 



pracovať iba osoby zdravotne spôsobilé. Rizikové práce vyhlasuje rozhodnutím príslušný 
orgán na ochranu zdravia najčastejšie z vlastného podnetu na základe výsledkov štátneho 
zdravotného dozoru podložených objektívnymi meraniami alebo rozborom zdravotného stavu 
zamestnancov. Cieľom vyhlásenia rizikových prác je usmerniť zamestnávateľa, aby zlepšil 
pracovné podmienky a zvýšil starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. 
 
Röntgenové žiarenie (lúče X) 
 

Žiarenie, ktoré vzniká po uvoľnení elektrónov z  rozžeravenej katódy volfrámového vlákna  
a urýchlení pohybu elektrónov v elektrickom poli s vysokým napätím, pričom sa pri prudkom 
dopade (zabrzdení) na anódu uvoľňuje brzdné rtg žiarenie, príp. aj charakteristické žiarenie x. 
 
Rovnomernosť denného osvetlenia 

 
Je to : 
a) pomer najmenšej a najväčšej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti zistený na 

porovnávacej rovine pri bočnom osvetlení. 
b) pomer najmenšej a priemernej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti zistený na 

porovnávacej rovine pri hornom a kombinovanom osvetlení. 
 
Rovnomernosť umelého osvetlenia 

 
Pomer najmenšej a najväčšej hodnoty intenzity osvetlenia v celom pôdoryse miestnosti 

pri celkovom osvetlení, v uvažovanej časti pôdorysu miestnosti pri odstupňovanom osvetlení a na 
každom pracovnom mieste pri kombinovanom osvetlení. 
 
Rovnomerný odvod tepla do okolia 

         
Rovnomerný odvod tepla do okolia v priestore a čase. Rovnomerné prúdenie vzduchu 

bez vytvárania prievanu. V rámci dňa by nemala teplota na jednom mieste, alebo pri prechode 
medzi viacerými miestami (miestnosťami) príliš kolísať. Pri ochladzovaní priestoru by sa 
ochladzovanie nôh nemalo výrazne odlišovať od ochladzovania hlavy, čiže teploty vo výške 
hlavy a nôh by nemali byť príliš odlišné. 
 
Rozbiehavosť zväzku žiarenia 

 
Uhol rozbiehavosti zväzku meraný medzi protiľahlými bodmi zväzku, v ktorých 

hustota žiarivého toku je l/e násobkom maximálnej hustoty žiarivého toku v tom istom 
priereze. Udáva sa v miliradiánoch. 
 
Rozovierací klin 

 
Súčiastka na kotúčovej píle, upevnená za rezným kotúčom v jeho rovine, funkcia 

ktorej spočíva v zamedzení zovretia pílového kotúča rozrezávaným materiálom a tým 
spätnému vrhu materiálu. Hrúbka klinu má byť o 0,1 až 0,3 mm menšia než rez vytvorený 
pílovým kotúčom. 
 
Ručná manipulácia 

 
Manipulácia vykonávaná ručne alebo s použitím ručného náradia. 



 
Ručné elektrické zariadenie 

 
Zariadenie prenosné, ktoré sa počas obvyklého používania drží v ruke, pričom motor 

(ak je súčasťou zariadenia) tvorí jeho integrálnu časť. 
 
R-vety 

 
Rizikové vety, tzn. zoznam označení špecifického rizika spojeného s používaním 

chemických látok alebo prípravkov, upozorňujú na nebezpečné vlastnosti chemickej látky 
alebo prípravku napr. R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch alebo R20 Škodlivý pri 
vdychovaní. Používajú sa aj kombinácie R-viet, ktoré označujú viac osobitných rizík 
vyplývajúcich z jednej chemickej látky, napr. R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty, R36/38 
Dráždi oči a pokožku. 
 
Rýchlosť plameňa a rýchlosť horenia 

 
Rýchlosť plameňa (VP) je rýchlosť čela oxidačnej reakcie vztiahnutá na nehybného 

pozorovateľa, terén, alebo iný pevný predmet. Rýchlosť horenia (VH) je rýchlosť čela 
plameňa vztiahnutá na prostredie ešte nezasiahnuté oxidačnou reakciou, bezprostredne pred 
čelom plameňa. Vzťah medzi týmito dvomi veličinami je: 
    VP =  VH + VN 
kde VN je rýchlosť nespálenej horľavej zmesi pred čelom plameňa vztiahnutá k pevnému 

bodu. 
 
Rýchlosť spaľovania 

 
Množstvo horľavej látky spotrebované v procese spaľovania za jednotku času [kg/s]. 

Rýchlosť spaľovania je meradlom rýchlosti uvoľňovania energie pri výbuchu. 
 
Rýchlosť šírenia plameňa 
  
             Pomer vzdialenosti prekonanej frontom plameňa počas jeho šírenia a času šírenia za 
určených podmienok 
 
Rýchlosť zvuku 
           
           Rýchlosť šírenia zvukového rozruchu prostredím, tzn. rýchlosť postupu zvukového 
vlnenia. Nie je totožná s akustickou rýchlosťou (premenlivou rýchlosťou kmitavého pohybu 
častíc prostredia, ktorý vykonávajú pri šírení zvuku týmto prostredím).  Rýchlosť zvuku 
závisí od fyzikálnych vlastností prostredia, ktorým sa zvuk šíri (od jeho pružnosti, hustoty a 
pod.). Spravidla najrýchlejšie sa zvuk šíri pevnou látkou, pomalšie kvapalinou a najpomalšie 
plynom. Rýchlosť zvuku vo vzduchu je ovplyvnená množstvom nečistôt vo  vzduchu, 
vlhkosťou vzduchu, a najmä jeho teplotou, ale nemení sa so zmenou tlaku vzduchu a je 
rovnaká pre zvukové vlnenia všetkých frekvencií. Pri 0oC sa zvuk šíri vzduchom približne 
rýchlosťou 331 m.s-1, pri 20oC rýchlosťou 344 m.s-1, čo je obvyklá hodnota uvažovaná vo 
výpočtoch v uzavretých priestoroch. 
 
 
 



Rýchloupínacie skľučovadlo 
 

Skľučovadlo, ktoré umožňuje rýchlu výmenu a upnutie nového nástroja bez použitia 
pomocného náradia (kľúča). V praxi sa používajú dva druhy rýchloupínacích skľučovadiel, 
jednoobjímkové a dvojobjímkové. Jednoobjímkové sa používajú v spojení s aretáciou vretena 
a pri náradí s menším výkonom, dvojobjímkové sa používajú pri veľkých príklepových 
vŕtačkách, kde pôsobí väčšie namáhanie na nástroj. 
 

 
S-Š 
 
 
Sadza 
 
 Častice látky vytvorené a usadené počas horenia alebo po jeho skončení. Pozostávajú 
najmä z uhlíka nedokonalým horením organických materiálov. 
 
Samočinné odpojenie napájania elektrického zariadenia 

 
Činnosť, ktorej výsledkom je prerušenie jedného alebo viacerých napájacích vodičov 

uskutočnené samočinným pôsobením ochranného prístroja pri poruche.  
 
Samovoľné horenie plameňom 
  
           Horenie plameňom pretrvávajúce aj po odstránení iniciátora horenia. 
 
Samovoľné šírenie plameňa 
 
 Šírenie frontu plameňa po oddialení akéhokoľvek priloženého zdroja energie. 

 
Samokontrola (automatická kontrola) 

 
Bezpečnostná funkcia, ktorá sa spúšťa (iniciuje), ak niektorá súčiastka alebo prvok 

stratili schopnosť vykonávať svoju funkciu, alebo výrobné podmienky sa zmenili tak, že 
vyvolávajú vznik ohrozenia. 

 
Samovoľné horenie plameňom 
  
            Horenie plameňom pretrvávajúce aj po odstránení iniciátora horenia. 
 
Samovoľné šírenie plameňa 
  
            Šírenie frontu plameňa po oddialení akéhokoľvek priloženého zdroja energie. 
 
Samovznietenie 
  
            Spontánne vznietenie následkom samozohrievania (bez pôsobenia vonkajšieho 
iniciátora horenia). 
 



Samozápalné látky 
 
Látky, ktoré vzhľadom na ich vysokú reaktivitu sa intenzívne zlučujú so vzdušným 

kyslíkom (napr. biely fosfor), reagujú s vodou (napr. sodík) alebo s inými látkami (napr. 
acetylén s chlórom) a pri tom sa uvoľňuje veľké množstvo tepla a dochádza 
k samovznieteniu. 

 
Samozohrievanie 
  
             Zvyšovanie teploty materiálu v dôsledku exotermickej reakcie prebiehajúcej 
v materiály. 
 
Sankcie 

 
Forma postihov ako následok porušenia všeobecne záväzných predpisov. Pre 

ekonomický subjekt sú sankcie určitou formou trestu, ktorý ho má donútiť dodržiavať 
záväzné požiadavky. Sankcia je teda následným opatrením, hoci znalosť pravidiel udeľovania 
sankcií má na činnosť ekonomických subjektov pôsobiť preventívne. Druhy sankcií môžu byť 
rôzne. V súčasnosti sa využívajú najmä sankcie uplatňované orgánmi inšpekcie práce, resp. 
iného orgánu dozoru a to :  
− uložením pokuty za porušenie povinností ustanovených predpismi a záväzkov 

vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, za neplnenie právoplatných rozhodnutí orgánov 
inšpekcie práce alebo iných orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci, vykonávanie činnosti bez predpísaného oprávnenia alebo osvedčenia a marenie 
výkonu dozoru 

− vydaním zákazu používania pracovných a prevádzkových objektov a priestorov, strojov, 
zariadení a iných technických zariadení, pracovných postupov, látok a činností a prác, 
ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb na 
pracovisku, resp. sú v rozpore s predpismi 

− odobratím oprávnenia alebo osvedčenia na činnosť na technických zariadeniach. 
 
Sedenie a práca v sede 
  
           Pracovná poloha v sede sa považuje za výhodnejšiu oproti práci v stoji, nakoľko je 
charakterizovaná nižším energetickým výdajom, nižšou únavnosťou, nižším zaťažením 
dolných končatín, kladie menšie nároky na obehový systém, umožňuje vyššiu stabilitu 
a ľahšie vykonávanie činností s nárokmi na jemnú koordináciu. Dlhodobé sedenie má však 
z hľadiska zaťaženia pohybového aparátu negatívne dôsledky v zmysle zmien držania tela, 
preťaženia svalového a väzivového systému, ovplyvnenia tlakov na medzistavcové platničky 
a z toho vyplývajúce zdravotné ťažkosti, napr. bolesti chrbta. V prevencii ochorenia chrbtice 
pri práce v sede sa uplatňujú jednak ergonomické požiadavky na správnu pracovnú stoličku 
a jednak rehabilitačné prístupy v zmysle vhodného kompenzačného pohybového režimu, 
nácviku správneho sedenia a pod. 
 
Sekundárna prevencia choroby 

 
Systém opatrení (prevencia druhej fázy, preventívne zameraná liečba), ktorých cieľom 

je znížiť prevalenciu choroby v populácii so skrátením jej priebehu a trvania. 
 
 



Sekundárne denné osvetlenie 
 
Osvetlenie, pri ktorom denné svetlo do osvetľovaného priestoru vstupuje cez iný 

osvetľovaný priestor. 
 
Seminár 
  
            Forma výučby na vysokej škole, doplnok prednášky; kurz, školenie využívané pri 
vzdelávaní dospelých (napr. pri vzdelávaní odborníkov BOZP). 
 
Senzibilizujúce látky 

 
Chemické látky, ktoré môžu pri vdychovaní alebo vstrebávaní pokožkou spôsobiť 

precitlivenosť tak, že po opakovanej expozícii vznikajú charakteristické príznaky. 
 
Senzorická kapacita 
  
           Kapacita jednotlivých zmyslových orgánov (analyzátorov). V rámci ergonómie 
a fyziológie práce sa najčastejšie uvádza zrak a sluch a ich kvality (zrak – zraková ostrosť, 
farbocit, priestorové videnie, akomodácia a adaptácia oka; sluch – sluchová kapacita, 
sluchová citlivosť atď.). 
 
Schopnosti  
  
               Súbor predpokladov osobnosti (rozumových, senzorických, psychomotorických, 
sociálno-interaktívnych apod.) nevyhnutných na úspešný výkon určitej činnosti. 
 
Sieťové napätie 

 
Napätie elektrickej rozvodnej siete. Spotrebiteľská sieť je trojfázová so sieťovým 

napätím fázovým 220 V, združeným 380 V a frekvenciou 50 Hz. 
 
Signalista 

 
Osoba zodpovedná za sprostredkovanie dorozumievacích znamení medzi viazačom 

a žeriavnikom, oprávnená túto prácu vykonávať. Zúčastňuje sa prác spojených s manipuláciou 
bremien žeriavom vtedy, ak viazač a žeriavnik nie sú v priamom zrakovom 
kontakte.V prípade potreby vykonáva aj riadenie pohybov žeriavu s bremenom  s tým, že 
v danom okamžiku má  
zodpovednosť za prepravu bremena. Signalista musí byť zdravotne spôsobilý, vyškolený v 
znalosti dorozumievacích znamení a ich používaní, schopný podávať presné a zreteľné slovné 
pokyny (v prípade použitia akustických zariadení, napr. vysielačky) a bezpečne riadiť pohyby 
žeriavu a bremena. 
 
Signalizačné prostriedky a zariadenia 

 
Technické prostriedky a zariadenia poskytujúce informáciu používateľovi stroja – 

obsluhe, prípadne ďalším osobám v okolí stroja - o chode stroja, t.j. normálnej prevádzke, ako 
aj o vybočeniach z normálnej prevádzky. Signály môžu byť optické, akustické, príp. iné. 
 



Silo 
 
Zariadenie určené na zhromažďovanie a skladovanie sypkých materiálov (obilie, 

krmivo, cement apod.) tvorené jednou silovou bunkou spravidla tvaru uzatvoreného vysokého 
zvislého valca (prípadne má štvorcový, obdĺžnikový, mnohouhoľníkový pôdorys) alebo 
viacerými silovými bunkami združenými do batérií (zásobník). Silo môže byť murované, 
železobetónové alebo oceľové, monolitické alebo montované. Okrem skladovacej časti môže 
silo obsahovať aj prevádzkovú časť vybavenú zariadením na váženie, triedenie, sušenie, 
čistenie, prevetrávanie a dopravu materiálu (napr. obilné silo). Vzhľadom na veľké množstvo 
skladovaného materiálu a vlastnosti skladovaných materiálov je v silách zvýšené riziko 
požiaru a výbuchu horľavého prachu v zmesi so vzduchom. 

 
Sklad 

 
Objekt, príp. priestor používaný na skladovanie, vybavený skladovacou technikou 

a zariadením. Sklad môže byť uzatvorený (zastrešený, so všetkými obvodovými stenami), 
krytý (zastrešený, úplne alebo sčasti bez obvodových stien), otvorený (nezastrešený, majúci 
aspoň jednu z obvodových stien) a voľný (nezastrešený objekt bez obvodových stien). Sklad 
svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním musí zodpovedať druhu skladovaných 
materiálov. Z hľadiska bezpečnosti je v skladištných miestnostiach potrebné zabezpečiť 
najmä  dostatočnú nosnosť podláh, stabilitu a pevnosť skladovacích zariadení určených na 
ukladanie materiálu, primeranú šírku manipulačných a priechodových uličiek s ohľadom na 
spôsob manipulácie a prepravy materiálu. V skladoch sa spravidla, vzhľadom na vlastnosti 
uskladneného materiálu, nesmie fajčiť a používať otvorený oheň. Pre každý sklad musí byť 
spracovaný miestny poriadok. 
 
Sklad horľavých kvapalín 
  
           Stavba alebo jej časť určená na skladovanie, príjem a výdaj horľavých kvapalín 
v množstvách nad určenú hranicu. 
 
Sklad osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Vyhradený priestor (miestnosť) určený na uloženie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov. Sklad musí zodpovedať požiadavkám noriem a pokynom výrobcu v závislosti 
od druhu osobného ochranného pracovného prostriedku a materiálu, z ktorého je vyrobený. 
Spravidla však postačuje zachovávať všeobecné požiadavky na uskladnenie, tzn. skladovať 
osobné ochranné pracovné prostriedky vo vetrateľných, bezprašných miestnostiach, bez 
priameho vplyvu slnečného žiarenia, s normálnou teplotou a vlhkosťou.  
 
Skladisko  

 
Trvalo vymedzený objekt alebo priestor používaný na uloženie zásob, vybavený 

jednoduchým skladovacím zariadením. Môže byť uzatvorené, kryté, otvorené alebo voľné. 
Skladisko, ktoré slúži na operatívne doplňovanie zásob určených na priamu spotrebu alebo 
predaj sa nazýva príručný sklad. 
 
Skládka 

 
Dočasne vymedzený priestor bez skladovacieho zariadenia používaný na uloženie 



materiálu. Môže byť uzatvorená, krytá, otvorená alebo voľná. Povrch miesta pre skládku sa 
musí upraviť s ohľadom na charakter skladovaného materiálu. Voľne skládkované sypké 
materiály musia mať sklony v zodpovedajúcich sypných uhloch, alebo musia byť ohradené 
pevnými opornými stenami. 
 
Skládka odpadov  

 
Miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na 

povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca 
odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj 
miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok , používa na dočasné uloženie odpadov. Za 
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich 
ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas 
ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred 
ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.  
 
Skládkovanie odpadov 

 
Dlhodobé ukladanie odpadov na skládku odpadov.  

Skladovacie zariadenia 
 
 Zariadenia a prostriedky slúžiace na manipuláciu s materiálom v sklade (skladovú 
manipuláciu) a uloženie materiálu v sklade. 
 
Skladovanie 
  
            Súbor činností obsahujúcich prijímanie materiálu, jeho uschovávanie, príp. aj 
dotváranie úžitkovej hodnoty, vydávanie materiálu zo skladu a vykonávanie potrebných  
skladových manipulácií. Materiál, príp. predmety sa musia skladovať tak, aby nevyvíjali tlak 
na priečky, podpery a iné časti budov, ak nie sú na to prispôsobené, a aby sa nemohli zosunúť. 
Skladovanie môže byť voľné, pri uložení materiálu voľne na podlahe, resp. na zemi, stohové 
alebo regálové. Pri stohovom skladovaní nad 4 m alebo regálovom skladovaní nad 10 m ide 
o výškové skladovanie.  
 
Skladovanie nebezpečných látok 
  
            Skladovanie látok, pre ktoré sú charakteristické výbušné, horľavé (resp. horenie 
podporujúce), jedovaté, žieravé, dráždivé, príp. iné škodlivé účinky. Nebezpečné látky sa 
môžu skladovať spoločne len s látkami, s ktorými spolu nebezpečne nereagujú, a to na 
miestach na to určených (s nepriepustnou podlahou z nehorľavého, príp. i neiskrivého ľahko 
umývateľného materiálu), v predpísanom množstve a v bezpečných obaloch, na ktorých je 
vyznačený ich obsah a bezpečnostné označenie. Bezpečnostným značením musí byť označené 
tiež každé zariadenie, jeho súčasti a priestory obsahujúce nebezpečné látky. Dovolené 
spôsoby skladovej manipulácie s nebezpečnými látkami musia byť stanovené v miestnom 
predpise skladu. Sklad nebezpečných látok musí byť vybavený dostatočným množstvom 
asanačných prostriedkov. 
 



 
 
 
Skladovanie odpadov 

 
Zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo 

zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred 
zberom. Ide o krátkodobé ukladanie odpadov a obvykle predchádza ich ďalšiemu využitiu. 
 
Skladové hospodárstvo 

 
Technická, ekonomická a organizačná činnosť a súbor objektov a zariadení spojených 

so skladovaním. Pri riadení skladového hospodárstva je potrebné zohľadniť bezpečnostné 
požiadavky na sklady, skladovacie zariadenia a manipulačné operácie. 
 
Skleníkový efekt 

 
Efekt, ktorý vzniká v atmosfére Zeme pri prepúšťaní krátkovlnnej zložky slnečného 

žiarenia, pohlcovaní dlhovlnného žiarenia Zemou v ovzduší a jeho spätnom vyžarovaní. 
Skleníkový efekt spôsobuje zvyšovanie priemernej teploty atmosféry a ovplyvňuje zmeny jej 
rozloženia na zemskom povrchu. Zmenšuje sa rozdiel teplôt medzi rovníkom a pólmi, čím 
ochabuje cirkulácia atmosféry a prenos vlahy. Očakáva sa a predpokladá topenie ľadovcov, 
zvýšenie hladiny oceánu a zaplavenie nízko položených oblastí, poruchy v morských prúdoch 
a v prúdení atmosféry, ktorá bude príčinou zmien v zrážkach a teda sucha a naopak inde 
záplav. 

 
Skolióza 
  
           Vybočenie chrbtice. Rizikové sú profesie s dlhodobo vynúteným držaním tela, napr. 
zubní lekári, hudobníci, kaderníčky, servírky a pod. 
 
Skoronehoda 
 
           (pozri: Nebezpečná udalosť). 
 
Skrátený nepretržitý denný odpočinok 
 
 Odpočinok, ktorý môže zamestnávateľ skrátiť až na osem hodín zamestnancovi 
staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých 
opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie 
zamestnancov a pri mimoriadnych udalostiach. V iných prípadoch môže zamestnávateľ tento 
odpočinok skrátiť iba po dohode so zamestnancom. 
 
Skratový prúd 

 
Rýchle mnohonásobné zvýšenie menovitého prúdu, pri ktorom obvykle dochádza 

k nevratným javom. 
 
 
 



Skupiny nebezpečnosti zariadení 
 
Členenie zariadení s nebezpečnými látkami do 4 skupín nebezpečnosti (N0, NI, NII, 

NIII), pričom sa berie do úvahy konštrukcia zariadenia (či je tesné, zavreté alebo otvorené), 
tlak nebezpečnej látky v zariadení, jej teplota, teplota okolia, hutnosť plynov a pár a množstvo 
nebezpečnej látky. 

 
Skúšanie elektrických zariadení 

 
Činnosť na elektrickej inštalácii, ktorej účelom je overiť a preukázať mieru 

spoľahlivosti funkcie elektrických zariadení v elektrickej inštalácii. Skúšaním sa zisťujú i 
bezpečnostno-technické vlastnosti. 
 
Skúšanie určeného výrobku 

 
Činnosť autorizovanej osoby, akreditovanej osoby, výrobcu alebo dovozcu, pri ktorej 

sa zisťujú vlastnosti alebo charakteristiky určeného výrobku s cieľom posúdiť jeho zhodu s 
technickými požiadavkami. 
 
Skúška technického zariadenia 

 
Výkon činností na technickom zariadení, s cieľom preveriť jeho bezpečnosť,  ktoré sú 

zamerané na overenie (kontrolou, preskúšaním, meraním) určených vlastností a  parametrov 
technického zariadenia, stanovených technickou dokumentáciou a  bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami. Takou je odborná skúška vyhradených technických zariadení, ako aj typová 
skúška, úradné skúšky, resp. ďalšie skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek. 
 
Skúšky rebríkov 

 
Skúšky statickej pevnosti a stability, ktoré vykonáva výrobca a používateľ by mal 

opakovať najmenej raz za rok. Konkrétne podmienky skúšok stanovujú technické normy. 
 
Skúšobníctvo 

 
Technický odbor zaoberajúci sa zisťovaním a overovaním vlastností výrobkov a 

materiálov, resp. porovnávaním nameraných technických parametrov (hodnôt) s 
požiadavkami technických predpisov. Skúšanie sa spravidla vykonáva podľa metód 
uvedených v technických predpisoch a normách.  
 
Skúšobný technik výrobcu 

 
Osoba, ktorá je na základe úspešného overenia svojej odbornej spôsobilosti držiteľom 

osvedčenia skúšobného technika výrobcu. Po ukončení výroby vyhradeného technického 
zariadenia má právomoc vykonávať: 

• stavebnú skúšku a prvú tlakovú skúšku technického zariadenia tlakového 
• montážnu skúšku technického zariadenia zdvíhacieho 
• skúšku technického zariadenia elektrického 
• skúšku technického zariadenia plynového. 

 
Sledované pásmo (so zdrojmi ionizujúceho žiarenia) 



  
            Ucelená a jednoznačne určená časť pracoviska, spravidla stavebne oddelená. Ak je to 
potrebné, tak je na vstupoch alebo ohraničeniach označená upozornením, že ide o sledované 
pásmo, prípadne aj bezpečnostným a zdravotným označením s údajmi o charaktere zdrojov 
ionizujúceho žiarenia a rizík s nimi spojených. V sledovanom pásme sa zabezpečuje len 
monitorovanie pracoviska, ak nie je v monitorovacom 
 
Sledovanie zdravotného stavu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  
  
            Aktivity na sledovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a sledovanie zdravotného 
stavu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 
 
Smerná hodnota 
  
            Ukazovateľ alebo kritérium na posudzovanie radiačnej ochrany, ktorého prekročenie 
alebo nesplnenie spravidla signalizuje, že radiačná ochrana nie je optimalizovaná. 
 
Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami 

 
Hodnoty určujúce maximálne prípustnú hmotnosť bremena, resp. maximálne 

prípustnú celozmenovú hmotnosť bremena pri manipulácii s bremenami oboma rukami 
v základnej polohe postojačky, stanovené predpismi na ochranu zdravia pre rôzne vekové 
kategórie mužov a žien v závislosti od frekvencie zdvihov bremena, dĺžky trvania práce a 
pracovných podmienok. Smerné hmotnostné hodnoty pre prácu s bremenami umožňujú 
individuálne posúdiť vhodnosť činnosti spojenej s ručnou manipuláciou bremien podľa 
konkrétnych podmienok práce. 
 
Smerová charakteristika hluku zariadenia 

 
Grafické alebo číselné vyjadrenie nameraných hladín akustického tlaku pre 

jednotlivé smery šírenia hluku od zdroja. 
 
Smog 

 
Medzinárodne používaný termín pre zmes škodlivín (dymová hmla). Vyjadruje 

situáciu, pri ktorej znečistenie ovzdušia je viditeľné vo forme oparu nad územím.V závislosti 
na vývoji počasia môže takáto situácia trvať aj niekoľko dní. Existuje zimný a letný smog. 
Vyznačuje sa vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmus. 
 
Smogová situácia 

 
Mimoriadne znečistené ovzdušie, keď úroveň znečistenia prekročí osobitný imisný 

limit Ak nastane smogová situácia, vyhlási okamžite orgán ochrany ovzdušia varovné a 
regulačné opatrenia na obmedzenie emisií zo zdrojov znečisťovania, ktoré sa na znečisťovaní 
ovzdušia rozhodujúcim spôsobom podieľajú. Tieto opatrenia sa uplatňujú po celý čas trvania 
smogovej situácie. 
 
Snímka pracovného dňa 

 
Metóda priameho, nepretržitého pozorovania, merania a zaznamenávania skutočnej 



spotreby pracovného času zamestnanca, prípadne výrobného zariadenia, počas celej pracovnej 
zmeny alebo pracovného dňa. Na základe časovej snímky sa získavajú informácie o časovom 
rozložení a trvaní jednotlivých činností a dejov v priebehu pracovnej zmeny, resp. dňa. 
Výsledky pozorovania sa využívajú ako podklady pri rozbore, navrhovaní a zdokonaľovaní 
organizácie práce. 
 
Sociálna klíma v podniku 

 
Odraz súčinnosti medzi zamestnancami navzájom, resp. medzi zamestnancami 

a vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia. Určuje spolu s ďalšími 
pracovnými podmienkami, vrátane zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úroveň 
pracovnej pohody a stupeň spokojnosti s prostredím v organizácii. 
 
Sociálno-ekonomická efektívnosť opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci 
 Ekonomická efektívnosť opatrení realizovaných podnikateľským subjektom, ktorá 
okrem priamych efektov v podniku zohľadňuje aj efekty vzniknuté mimo podniku, spravidla 
na celospoločenskej úrovni. Matematicky je sociálno-ekonomická efektívnosť vyjadrená 
pomerom sumy efektov vzniknutých v podniku aj mimo podniku k nákladom vynaloženým 
na realizáciu opatrení. 
 
Sociálny dumping  

 
Umelé znižovanie cien vlastnej produkcie s cieľom predať tovar za nízke (stratové) 

ceny, znemožniť konkurenciu a získať trhy dosahované tým spôsobom, že podnikateľ 
zámerne nevkladá potrebné prostriedky do sociálnej oblasti, neinvestuje do vytvárania 
primeraných pracovných podmienok, resp. do zaistenia požadovanej úrovne bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Dumping je forma nekalej súťaže cenové podvádzanie. 
Uskutočňuje sa najmä v zahraničnom obchode. Konkurenčné subjekty môžu podať sťažnosť, 
resp. žalobu pre porušenie platného práva a nedostatočnú aplikáciu spoločných štandardov 
uplatňovaných v prostredí európskeho hospodárstva.  
 
Sonar 

 
Zariadenie využívajúce odraz zvukových vĺn od predmetov (objektov) na navigáciu, 

detekciu chýb, v lekárskej diagnostike a pod. 
 
Spájkovanie 

 
Spôsob spájania dvoch kovových častí, ohriatych na spájkovaciu teplotu, pomocou 

roztavenej kovovej spájky, t. j. prídavného kovu alebo zliatiny s nižším bodom tavenia,  ako 
majú spájané materiály. Tavidlá, alebo tavné kúpele sú zdrojom škodlivých výparov a preto je 
dôležité zaistiť dôkladné vetranie, príp. chrániť pracovníka prostriedkami osobnej ochrany.  

 
Spalné plyny 
  
            Plynná zložka produktov horenia. 
 



 
 
Spalné teplo 
  
            Množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením látky v kyslíku a úplným 
skondenzovaním obsiahnutej v látke za určených podmienok. 
 
Spaľovanie odpadov 
   
            Najradikálnejší a hygienicky najúčelnejší spôsob odstraňovania odpadov. Cieľom 
spaľovania je redukcia objemu odpadu a jeho sterilizácia. 
 
Spaľovňa odpadov 
   
            Technologické zariadenie na tepelné spracovanie odpadov. Spaľovací proces sa 
uskutočňuje pri vysokých teplotách (800-2000° C). Využívajú sa rôzne typy spaľovacích pecí.  
 
Spätné horenie (pri zváracom horáku) 

 
Horenie horľavej zmesi vnútri horáka vyvolané spätným šľahnutím alebo vnútorným 

zapálením horľavej zmesi. Môže viesť k výbuchu a požiaru. 
 

Spätné šľahnutie plameňa (pri zváracom horáku) 
 
Vniknutie plameňa do vnútorného priestoru horáka, ku ktorému dôjde, ak rýchlosť 

horenia zmesi plynov je vyššia ako ich výstupná rýchlosť z horáka. Prejaví sa strieľaním 
a pískaním. Je nebezpečné, nakoľko v jeho dôsledku môže dôjsť k poškodeniu hadíc, 
redukčného ventilu, prípadne až k preniknutiu plameňa do fľaše s acetylénom a následne k 
výbuchu. Na zabránenie takéhoto dôsledku slúžia poistky proti spätnému šľahnutiu, pozri 
príslušné heslo. 

 
Spínač elektrických obvodov a spotrebičov 

 
Elektrický prístroj určený na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov a 

spotrebičov. 
 
Splyňovanie 
  
            Transformácia tuhého alebo kvapalného materiálu do plynného stavu. 
 
Spojovacia služba hasičskej jednotky 

 
Odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich 

s prijímaním správ o vzniku udalostí a vyhlasovaním požiarneho poplachu, ako aj pri spojení 
medzi hasičskými jednotkami. 
 
Spokojnosť na pracovisku 
  
            Pocity úspešnosti, uspokojenia, radosti a optimistický pohľad na svet, vyjadrujúci 
mieru naplnenia cieľov, potrieb, ambícií a očakávaní zamestnanca. Zamestnanec vníma, 



prežíva a vyhodnocuje priebeh vykonávanej pracovnej činnosti, podmienky za ktorých sa 
vykonáva, výsledky svojej práce a zažíva pri tom určitú mieru uspokojenia. Úroveň pracovnej 
spokojnosti alebo nespokojnosti výrazne determinuje všeobecnú kvalitu života, ovplyvňuje 
fyzické a duševné zdravie človeka. 
 
Spoľahlivosť ľudského činiteľa 

 
Schopnosť plniť uložené úlohy v rozmedzí daných odchýlok kvalitatívnych a 

kvantitatívnych ukazovateľov v priebehu stanovenej doby v daných pracovných 
podmienkach. Spoľahlivé vykonávanie pracovných úloh závisí od mnohých aspektov. V 
procese mechanizácie a automatizácii výrobných procesov, využívania výpočtovej techniky, 
ako aj systémových prístupov pri organizácii a riadení výroby sa mení štruktúru práce a sú 
kladené zmenené požiadavky na optimalizáciu vzťahu medzi človekom a technikou. Mení sa 
vzťah telesnej a duševnej práce, hlavné zaťaženie zamestnanca sa presúva zo svalovej oblasti 
do oblasti psychických procesov (vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, rozhodovanie). 
Zvyšuje sa zodpovednosť zamestnanca, pričom sa pridružujú stavy emocionálneho napätia 
z anticipácie možných dôsledkov vlastného zlyhania, nakoľko chyba v jeho činnosti môže 
viesť k ťažkým následkom. Spoľahlivosť výkonu zamestnanca, schopnosť odolať záťaži, 
bezpečnosť jeho výkonu, resp. možnosť jeho zlyhania je integrálnou súčasťou spoľahlivosti 
celého systému  človek – stroj (výrobné zariadenie) – pracovné prostredie. 
 
Spoľahlivosť technického zariadenia (Prevádzková spoľahlivosť) 

 
Vlastnosť (spôsobilosť) technického zariadenia plniť počas stanovenej doby (počas 

technického života) požadovanú funkciu so zachovaním prevádzkových parametrov a za 
podmienok daných výrobcom. 
 
Spoločenská kontrola 

 
Kontrola plnenia úloh zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci vykonávaná odborovými orgánmi alebo inými orgánmi a organizáciami zastupujúcimi 
zamestnancov (napr. zamestnaneckou radou). Cieľom spoločenskej kontroly je, nezávisle od 
orgánov štátneho odborného dozoru, dohliadať na vytváranie a zachovávanie podmienok 
bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce zo strany zamestnávateľa, upozorňovať na zistené 
nedostatky a vyžadovať ich odstránenie.   
 
Spotrebič elektrickej energie 

 
Elektrické zariadenia určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie, 

napr. na svetelnú, tepelnú, pohybovú a i. 
 

Spotrebič elektrickej energie triedy 0 
 
              Spotrebič bez privedeného ochranného vodiča. 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená len základnou izoláciou. 
Spotrebiče nie sú konštruované na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. Ich 
použitie verejnosťou je preto zakázané a obmedzuje sa len na vymedzené skúšobné priestory, 
do ktorých nemajú prístup osoby bez príslušnej kvalifikácie. 
 
 



Spotrebič elektrickej energie triedy I 
 
Spotrebič s privedeným ochranným vodičom 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená základnou izoláciou a neživá 
vodivá časť spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie. V prípade 
poruchy (porušenia základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím. 
 
Spotrebič elektrickej energie triedy II  

 
Spotrebič chránený dvojitou izoláciou. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

môže byť zabezpečená: 
− základnou a prídavnou (dvojitou) izoláciou, pričom spotrebič nie je konštruovaný na 

pripojenie ochranného vodiča, 
− základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi týmito 
časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kryt spojený 
s ochranným vodičom, 

− zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič nie je konštruovaný na pripojenie ochranného 
vodiča, 

− zosilnenou izoláciou s kovovým krytom, ktorý môže byť v odôvodnených prípadoch 
spojený s ochranným vodičom. 

 
Spotrebič elektrickej energie triedy III 

 
Spotrebič na bezpečné napätie. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená 

na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV). 
 
Spôsoby znehodnocovania životného prostredia 
 
Sú to : 
a) odber látok z ekosystému. Často používaný spôsob za účelom zmeny ekosystému (výrub 

lesov za účelom získania ornej pôdy). Každoročne sa zmenšuje o 20 miliónov ha plocha 
lesov Zeme, čo spôsobuje aj úbytok fauny a flóry.  

b) vnášanie látok a energií do ekosystému v takom množstve a kvalite, že ekosystém nemôže 
svojimi rozkladnými mechanizmami spracovať a zaradiť do látkového kolobehu,  

c) iné spôsoby, meniace režim ekosystému. Sem patrí široký okruh činnosti človeka, napr. 
následok stavebnej činnosti. Každá plánovaná stavba by mala byť zhodnotená aj z 
hľadiska negatívneho vplyvu na životné prostredie.  

 
Sprievodná technická dokumentácia technického zariadenia 

 
Súbor textových dokumentov, doplnený podľa potreby aj schémami a výkresmi, 

slúžiaci na zreteľné informovanie používateľa o  podmienkach a pravidlách 
prevádzky/používania technického zariadenia. Je neoddeliteľnou súčasťou dodávky 
technického zariadenia a  má byť v jazyku budúceho prevádzkovateľa. Najdôležitejšou časťou 
je návod na obsluhu, údržbu, prehliadky  a  skúšky technického zariadenia, vrátane 
požiadaviek na kvalifikáciu osôb a potrebných informácií  o ochranných a bezpečnostných 
opatreniach. Okrem technického popisu a základných údajov o zariadení obsahuje tiež 
 preberacie dokumenty, ako sú napr. pasport, revízna kniha, atesty apod.  
POZNÁMKA: Obsah sprievodnej dokumentácie vyhradených technických zariadení 
stanovuje osobitný právny predpis. 



 
Stabilný zásobník na sypké materiály  

 
Zariadenie na zhromažďovanie a skladovanie sypkých materiálov (zrnitých, 

prachových, príp. čiastočne súdržných), trvalo alebo dočasne zabudované nad zemou, pod 
zemou alebo pod úrovňou podlahy, v ktorom možno skladovať materiál vo výške 
presahujúcej 1500 mm.  Napĺňa sa zvrchu priestorovej konštrukcie zásobníka (komory), ktorá 
je z ocele, železobetónu alebo dreva a má kruhový, štvorcový, obdĺžnikový alebo 
mnohouholníkový tvar (vnútorný priemer kruhu alebo vpísanej kružnice je najmenej 1000 
mm), dno sa zvyčajne ihlanovito zužuje k výsypnému otvoru. Zásobník sa vyprázdňuje 
samočinne, resp. pomocou zariadenia na rozrušovanie klenieb, ak má materiál tendenciu 
vytvárať klenby, dutiny, lieviky, previsy. Tvar, rozmery, konštrukčný materiál a vyhotovenie 
zásobníka musia zodpovedať vlastnostiam skladovaného materiálu, najmä vzhľadom na 
chemickú reaktívnosť, agresivitu, schopnosť samovznietenia niektorých materiálov 
a možnosť vytvorenia výbušných zmesí. Úrazom typickým pre zásobníky (pád osôb do 
zásobníka, resp. zo zásobníka, zasypanie materiálom) je potrebné predchádzať najmä 
zaistením bezpečného prístupu na obslužné a kontrolné stanovištia (rebríkom apod.), ich 
pravidelným čistením, vhodnou signalizáciou činnosti zariadenia, vybavením zásobníka 
zariadením na zisťovanie množstva náplne, 
zabezpečením otvorov do zásobníka (uzamknutím) proti vstupu a použitiu zariadenia 
nepovolanou osobou, resp. pri povolenom vstupe pracovníka do zásobníka zabezpečením 
dozoru pracovníkmi, ktorí sú na túto prácu vyškolení. Prevádzkové podmienky zásobníka 
musí prevádzkovateľ upraviť v prevádzkovom poriadku. 
 
Stacionárne stroje 

 
Stroje, ktoré pri výkone svojej technologickej funkcie (pracovnej činnosti)  sú 

permanentne inštalované na jednom mieste a nemajú vlastný zdroj pohybu na presun na iné 
miesto. 
 
Stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia 

 
Zdroje znečistenia ovzdušia, ktorý sú nepohyblivé. Členia sa podľa miery vplyvu 

technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na: 
− osobitne závažné technologické celky (veľký zdroj),  
− závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (stredný zdroj),  
− ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov,  
− plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 

skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce 
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (malý zdroj). 

 
Starostlivosť o osobné ochranné pracovné prostriedky 

 
Udržiavanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v používateľnom a 

funkčnom stave, ktoré zabezpečuje pravidelnou údržbou (pranie, čistenie, dezinfekcia a pod.), 
opravami a výmenou zamestnávateľ a v rámci dennej údržby aj zamestnanec. Zamestnávateľ 
musí vytvoriť vhodné podmienky pre vykonávanie dennej údržby (zriadiť sušiareň odevov, 
umyváreň obuvi, zabezpečiť zariadenie na odprašovanie ochranných odevov, vymedziť 
priestor na ukladanie osobných ochranných pracovných prostriedkov). 
 



 
Starostlivosť o životné prostredie 

 
Sústava aspektov, činností a opatrení, ktorými spoločnosť cieľavedome a pozitívne 

ovplyvňuje úroveň životného prostredia. Dôležitými metódami a nástrojmi starostlivosti o 
životné prostredie sú najmä územné plánovanie, systém hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie, hygienická služba, pozitívne aj negatívne ekonomické stimuly a poskytovanie 
informácií o stave životného prostredia.  
 
Statická elektrina 

 
Nepohybujúce sa elektrické množstvá. Tvorená je zelektrizovanými telesami. Statická 

elektrina vytvára elektrostatické pole. 
 

Stav núdze 
 
Obdobie, počas ktorého sa prejavuje výrazný nedostatok základných životných potrieb 

v dôsledku ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.  
 
Stavebná akustika 

Odbor technickej akustiky zaoberajúci sa štúdiom akustických javov v budovách a v 
ich okolí s prihliadnutím na vplyvy stavebných konštrukcií a prvkov. Skúma prenos  a šírenie 
zvuku v stavebných konštrukciách a ich nepriezvučnosť. Zaoberá sa tlmením zvuku a 
zvukovou izoláciou. Rieši požiadavky vhodného umiestnenia a usporiadania budov, 
usporiadania vnútorného priestoru budov a ich technického vybavenia z hľadiska ochrany 
pred hlukom.  
 
Stavebné stroje 

 
Stroje na vykonávanie stavebných prác, predovšetkým na zemné práce, zakladanie 

stavieb, žeriavy a zdvíhacie stroje, rôzne dopravné prostriedky a stroje na manipuláciu 
s materiálom, ako aj ďalšie špecializované stroje pre rôzny typy stavebných prác, napr. 
výstavbu povrchových komunikácií, tunelov a pod. Sú to väčšinou ťažké mobilné 
mechanizmy, pri ktorých najčastejšie ohrozenie vytvárajú ich časti pohybujúce sa 
v pracovnom priestore, alebo presúvajúci sa celý stroj. 
 
Stechiometrická zmes 

 
Zmes, v ktorej je vyvážené množstvo kyslíka (vzduchu) a horľavej látky, takže po 

skončení chemickej (oxidačnej) reakcie nie je žiadny prebytok, ani horľavej látky, ani kyslíka. 
Oxidačná reakcia stechiometrickej zmesi propánu so vzduchom má nasledovnú chemickú 
rovnicu: 
   C3H8 + 5 (O2 + 3.76 N2) 3CO2 + 4H2O+ 5 (3.76 N2 ) 

Stechiometrické koncentrácie niektorých horľavých látok so vzduchom: 

 Vodík Etylén Propán Metán 

% horľ. látky (obj.) 30 6.5 4.0 9.5 

(g/m3) 26.9 81.7 79.1 67.8 

 
Stechiometrická zmes jednozložkovej horľavej látky dáva najväčší tlak výbuchu.  



Z tohto pravidla existujú výnimky, napríklad zmes acetylén – vzduch. 
 
Sterilizácia  

 
Proces, pri ktorom sa dosiahne dezinfekčným prostriedkom a iným postupom úplné 

odstránenie všetkých foriem mikroorganizmov, vrátane bakteriálnych spór z povrchu 
predmetu alebo z prostredia. Vykonáva sa fyzikálnou metódou, chemickou metódou, ako aj 
ich kombináciou. Tento proces sa používa pri očistení predmetu, najmä zdravotníckeho 
materiálu používaného pri zdravotníckej starostlivosti. 
 
Stohovacia nosnosť 
 
 Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorou možno trvalo zaťažiť manipulačnú 
jednotku v najspodnejšej vrstve vytvoreného stohu. Pri manipulačných jednotkách, ktoré 
nemajú stohovaciu nosnosť všeobecne stanovenú, je túto nosnosť treba stanoviť pre každý 
jednotlivý prípad. 
 
Stohovacia výška 

 
Výška stohu meraná od podlahy k hornému okraju stohu. Optimálna výška stohu je 

činiteľom, ktorý významne ovplyvňuje bezpečnosť pri stohovaní. Maximálne povolenú 
stohovaciu výšku pre jednotlivé druhy manipulačných jednotiek (paliet, prepraviek apod.), 
resp. i povolený počet manipulačných jednotiek v stohu v závislosti od ich rozmerov, nosnosti 
a spôsobu manipulácie, určuje výrobca a technické normy. V praxi môže byť skutočná výška 
stohu len taká, aby medzi hornou hranou stohu a spodnou hranou stropného nosníka zostala 
vzdialenosť, ktorá umožní bezpečnú manipuláciu. 
 
Stohovaná hromada 
 
 Hromada, do ktorej sa predmety ukladajú, nie sypú. Do stohovaných hromád sa môžu 
ukladať aj predmety, ktorých tvar sa mení (napr. vrecia, vaky). Nebezpečné je prekročenie 
stohovacej nosnosti alebo maximálnej výšky stohovanej hromady. Aby sa zabránilo zosunutiu 
hromady, musí mať šikmé steny (nie zvislé), jednotlivé vrstvy hromady sa majú prekrývať 
tak, aby sa navzájom viazali. Odoberanie uložených predmetov sa musí vykonávať 
z bezpečného stanovišťa zhora dole a stupňovite. Na stohované hromady sa smie vystupovať 
len vtedy, ak sú ich okraje pevné. 
 
Stohovanie 

 
Bezpečné ukladanie manipulačných jednotiek do stohov (na seba alebo do vrstiev). Do 

stohov sa ukladajú najmä prepravné prostriedky (palety, prepravky, ukladacie debny a pod.), 
ktoré sú vybavené stohovacím systémom, alebo predmety, ktoré môžu na sebe spočívať celou 
plochou hornej a dolnej základne. Stohy (okrem stohov poľnohospodárskych plodín), sa smú 
zakladať iba na pevnej, únosnej, rovnej a nešmykľavej podlahe a smú sa do nich ukladať iba 
rovnaké predmety nemenného tvaru. Pri stohovaní sa musí dodržať predpísaná stohovacia 
nosnosť a stohovacia výška. Stohy musia byť súdržné a stabilné; ak hrozí nebezpečenstvo, že 
sa zosunú, musia sa bezpečne zaistiť alebo rozobrať. Pri nedostatočnej stabilite stohu alebo 
pri prekročení stohovacej výšky, resp. stohovacej nosnosti vzniká riziko úrazov v dôsledku 
pádu predmetu zo stohu alebo zrútenia celého stohu. Preto v miestach, kde stohovacia výška 
stohov presahuje 2 m, musia pracovníci používať ochranné prilby. 



 
Stochastické (náhodné) biologické účinky ionizujúceho žiarenia 
  
              Účinky, pri ktorých sa predpokladá bezprahový vzťah medzi dávkou a účinkom. 
 
Stoj a práca v stoji 
  
              Stoj – poloha tela, pri ktorej sa podstatná časť jeho hmotnosti prenáša na dolné 
končatiny. Pracovne podmienená poloha v stoji nie je obvykle strnulá poloha na jednom 
mieste, ale zvyčajne státie s občasným otáčaním sa a prechádzaním z miesta na miesto. 
Negatívne dôsledky práci v stoji sa zhoršujú u činností s obmedzenou možnosťou zmien 
polohy tela a prechádzania (zvýšené nároky na statickú záťaž dolných končatín, zvýšené 
stabilizačné nároky apod.). 
 
Strategické hlukové mapy 
 
 Mapy určené na celkové posúdenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí v určitej 
oblasti. Strategické hlukové mapy sa vypracúvajú pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné 
komunikácie, železničné dráhy a letiská. Využívajú sa ako podklad pre spracovanie  akčných 
plánov ochrany pred hlukom a ako zdroj informácií pre verejnosť a pod. Právnické osoby 
a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk, sú povinné 
poskytnúť údaje potrebné pre vypracovanie strategických hlukových máp ich spracovateľom 
(obciam, správcom pozemných komunikácií alebo prevádzkovateľom železničných dráh a 
letísk). 
 
Stres na pracovisku  
 
 Pôsobenie záťaže z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, ktoré narúša rovnováhu 
organizmu vo vzťahu k životnému prostrediu a uvádza ho do akútneho alebo chronického 
stavu napätia. Stres je reakcia organizmu na záťaže všetkého druhu, nie je samotnou záťažou, 
ale odpoveďou na záťaž. Stres vyvoláva pohotovosť energetických rezerv na zvládnutie  
očakávaného alebo požadovaného výkonu. 
 Ukazovateľom intenzity prežitého stresu je merateľná koncentrácia adrenalínu a 
noradrenalínu v krvi alebo v moči, hormónov vylučovaných z kôry nadobličiek. Svetová 
organizácia zdravia v Ženeve uvádza tri druhy príznakov stresu: 1. Fyzické a fyziologické 
(napr. búšenie srdca, bolesti hlavy, nechutenstvo, svalové napätie, bolesti v chrbtici a pod.); 2. 
Emocionálne (napr. zmeny nálad, depresia, pocit únavy, podráždenosť, úzkosť a pod.); 3. 
Príznaky pozorovateľné v správaní (napr. nerozhodnosť, sebaľútosť, zhoršená kvalita práce, 
zvýšená konzumácia návykových látok, prejedanie sa, resp. nechuť do jedla, ťažkosti 
zaspávania a pod.). 
 Tri fázy stresovej reakcie: 
 V prvej fáze ide o poplachovú reakciu ako odpoveď na pôsobenie stresora. Z 
psychologického hľadiska ide o mobilizáciu psychických síl, ktorá predchádza  vlastnému 
riešeniu situácie a je charakteristická emocionálnym napätím. Ide o „živelné“ konanie, bez 
dôkladnejšieho rozboru a  zváženia situácie. 
 V druhej fáze poplachovú reakciu vystrieda štádium rezistencie. Pri aktívnom riešení 
situácie ustupuje emocionálne napätie a do popredia sa dostáva rozumové riešenie situácie. 
Rozhodujúce je tu vôľové úsilie znížiť emocionálne napätie, ktoré je prekážkou triezveho 
zváženia situácie. Pri nedostatku aktivity alebo vplyvu motivačných faktorov môže sa táto 
fáza prejaviť pasívnou rezistenciou. 



 V tretej fáze sa realizuje riešenie záťaže. Po úspešnom vyriešení a zvládnutí záťažovej 
situácie nastáva uspokojenie. Ak pôsobenie stresu je príliš dlhé a je dosiahnutý bod, kedy už 
organizmus nie je schopný rezistencie, dochádza štádium vyčerpania. Objavujú sa znova 
poplachové reakcie ako v prvej fáze. Pri náročnejšej záťaži môže dôjsť k deštrukcii správania 
a k psychoneurotickým poruchám. 
 Zdroje stresu, stresory na pracovisku možno zatriediť do niekoľkých skupín: 1. 
Psychická záťaž (primárna záťaž a sekundárna záťaž, vysoká zodpovednosť, neistota 
pracovného miesta, súkromné starosti atď.); 2.  Sociálna záťaž (nadmerný sociálny kontakt, 
napr. s klientmi, osamotená práca, sociálna izolácia, konflikty na pracovisku a pod.); 3. 
Organizačná záťaž (pracovné tempo, tlak času a termínov, nárazovosť práce, nejasné úlohy 
a pod.); 4. Vecná záťaž (ide prevažne o fyzikálne, chemické a biologické faktory pracovného 
prostredia); 5. Fyzická záťaž (zaťaženie podporno-pohybového aparátu a jeho častí). 
 
Strieľanie horáka 

 
Akustický efekt, ktorý sprevádza spätné šľahnutie plameňa, príp. spätné horenie 

(vnútri horáku). 
 
Stroboskopický jav 
  
            Optický klam, pri ktorom pravidelne pohybujúci sa predmet sa zdanlivo pohybuje 
inou rýchlosťou ako skutočnou alebo zdanlivo sa nepohybuje, keď jeho osvetlenie sa mení 
s určitou frekvenciou. Vzniká napr. ak na predmet dopadá svetelný tok z výbojových 
svetelných zdrojov napájaných jednou fázou elektrického napätia. 
 
Stroj (strojové zariadenie) 

 
Montážny celok zostavený zo súčiastok alebo častí strojov, z ktorých aspoň jedna je 

pohyblivá, so stanoveným účelom použitia, pričom do základnej zostavy patrí pohonná 
jednotka, prevody a časti prenosu energie, ovládacie obvody a prvky a výkonná pracovná 
časť. 
 
Strojná služba 
  
         Odborná činnosť jednotky požiarnej ochrany zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich 
s akcieschopnosťou požiarnej techniky. 

 
Strojové upínacie, polohovacie a iné pomocné náradie 

 
Predmety, prostriedky, pomôcky, ktoré slúžia na pevné a spoľahlivé upnutie nástrojov, 

ale aj obrobkov, aby pôsobením (rezného) odporu materiálu voči  obrábaniu, resp. pretváraniu 
nedošlo k ich uvoľneniu a voľnému odleteniu do priestoru, príp. k deštrukcii. Sú to napr.: 
skľučovadlá, klieštiny, unášače, upínacie hroty, rôzne prípravky, atď. Patria sem tiež rôzne 
pomôcky na odstraňovanie triesok, čistiace pištole so stlačeným vzduchom a pod. 
 
Stupeň ochrany náradia pred vlhkosťou  

 
Označenie pre vlastnosť elektrického ručného náradia, vyjadrujúce odolnosť voči 

pôsobeniu vonkajšieho prostredia, ktorá je zaistená jeho konštrukciou. Existujú 3 stupne 
ochrany pred vlhkosťou, čomu zodpovedá :  



- náradie obyčajné 
- náradie chránené pred striekajúcou vodou 
- náradie vodotesné. 
 
Substitúcia prašnej technológie 

 
Opatrenie na zníženie škodlivých účinkov prachu, nahradenie prašnej technológie 

inou, pri ktorej vzniká menej zdraviu škodlivý prach. 
 
Súčiniteľ radiačnej pohody (Radiant Comfort Coefficient - RCC) 

 
Pomer radiačného a konvekčného tepla, ktorý by mal za optimálnych podmienok 

radiačnej pohody nadobúdať hodnoty väčšie alebo minimálne rovné jednej. 

RCC = 1≥
konvekcia

radiácia
 

 
Surveillance (dohľad) 

 
Systematický zber, analýza, porovnávanie a interpretácia údajov pochádzajúcich z 

programov monitorovania zdravia s cieľom odkrývať zmeny zdravotného stavu obyvateľstva 
(bdelosť nad zdravím). 

 
Sústava elektrických rozvodných striedavých  sietí nízkeho napätia (označovanie, členenie) 

Označovanie i členenie rozvodných sieti nízkeho napätia vychádza z medzinárodne 
prijatého systému. 
Sústava                                                       Popis 
 
     TN                 Sieť s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. Neživé časti  elektrických spotre- 
                            bičov sú s týmto bodom spojené. Podľa funkcie (usporiadania) neutrálneho  
                           a ochranného vodiča sa siete členia do troch skupín. 
 
      TN – C          Sieť, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúče-  
                            né do jedného vodiča (PEN). 
 
      TN – S           Sieť, v ktorej ochranný vodič (PE) a neutrálny vodič (N) sú riešené ako dva  
                             samostatné vodiče. 
TN – C – S          Sieť, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič (funkcie ochran- 
                             ného  a neutrálneho vodiča  sú v jednom vodiči) a v druhej časti je neutrál- 
                             ny a ochranný vodič oddelený a vedený samostatne. 
 
      IT                   Sieť má všetky živé časti izolované od země (alebo jeden bod spojený so  
                             mou cez impedanciu). Neživé časti inštalácie sú spojené so zemou jednotli- 
                             alebo skupinovo 
 
      TT                  Sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti  
                             elektrického chráneného  zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky 
                             nezávisle od uzemňovačov siete. 
 



 
 
Svalová činnosť 
  
            Všeobecná vlastnosť svalov.Schopnosť odpovedať na podnety:  

a) zmenou napätia svalu pri zachovaní jeho dĺžky – izometria, 
b) zmenou dĺžky svalu pri zachovaní rovnakého napätia – izotónia. 

 
Svalová práca  

 
Svalová práca – dynamická pozitívna 

 Izotonická činnosť, pri ktorej dochádza k stiahnutiu svalu a tento je vystriedaný 
predĺžením svalu, jeho uvoľnením, relaxáciou. Príkladom je chôdza do kopca. 
Svalová práca - dynamická negatívna 
 Izotonická činnosť slúžiaca k zabrzďovaniu pohybu Príkladom je chôdza z kopca. 
Svalová práca statická 
 Činnosť tohto typu je charakteristická izometrickým sťahom svalu po určitú dobu. 
Hoci z fyzikálneho hľadiska  sa o prácu nejedná, z fyziologického hľadiska sú sem spadajúce 
činnosti označované ako práca kvôli chemickým procesom prebiehajúcim v svale, ktoré sú 
blízke svalovej práci dynamickej. Veľkosť práce svalovej statickej je závislá od vydávanej 
svalovej sily a od doby, počas ktorej je sila vydávaná. Z hľadiska zaťaženia je viac 
zaťažujúca, rýchlejšie unavuje ako dynamická práca, pretože pri kontrakcii svalov je sťažený 
prietok krvi, čím sa horšie zabezpečuje prívod kyslíka k svalom.  
 
Svalová sila 

 
Dosiahnutie maximálnej sily určitých svalových skupín pri definovaných 

podmienkach. Tréningom stúpa, nečinnosťou klesá. 
 
Svetelné označenie 

 
Poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. Je súčasťou bezpečnostného a zdravotného označenia. Zväčša je vyrobené z 
priehľadného alebo priesvitného materiálu a je osvetlené zvnútra, zozadu alebo tak, že vytvára 
dojem svietiaceho povrchu. Svetelná plocha, poskytujúca pokyny (informácie) môže byť 
jednofarebná alebo môže obsahovať piktogram na určenom pozadí. 

 
Svetelný tok 

 
Veličina odvodená od žiarivého toku pomocou prijatých hodnôt pomernej svetelnej 

účinnosti monochromatického žiarenia. Jednotkou svetelného toku je lumen (ln). Žiarivý tok 
zhodnotený normálnym ľudským zrakom. 
 
Svetová organizácia bezpečnosti – World Safety Organization – WSO 
  
            Sídlo: Warrensburg, USA 
 Činnosť je zameraná na internacionalizáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vrátane základných bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, prevenciu proti úrazom a 
rozširovanie 



praktických skúseností na celom svete, druhov a spôsobov bezpečnosti a prevencie pred 
úrazmi. Má štatút neštátnej organizácie.  
 
Svetová zdravotnícka organizácia – World Health Organization – WHO 
 
 Sídlo: Ženeva, Švajčiarsko 
 Cieľom činnosti je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň zdravia najmä koordináciou práce 
zdravotníckych služieb v medzinárodnom rozsahu, rozvíjaním spolupráce so 
špecializovanými organizáciami OSN a ďalšími medzinárodnými a národnými organizáciami 
zameranými na ochranu zdravia a zlepšenie pracovných  podmienok a prevenciu úrazov. 
 
S-vety 

 
Sú to bezpečnostné vety. Zoznam štandardných pokynov pre bezpečné zaobchádzanie 

s chemickými látkami alebo prípravkami, napr. S1 Uchovávajte uzamknuté, S15 Uchovávajte 
mimo dosahu tepla. Používajú sa aj kombinácie S-viet napr. S20/21 Pri používaní nejedzte, 
nepite ani nefajčite.  
 
Svietidlo 
  
            Zariadenie, ktorého účelom je meniť rozloženie svetelného toku zdroja, rozptyľovať 
svetlo a prípadne meniť jeho spektrálne zloženie. Obsahuje časti potrebné na upevnenie a 
ochranu svetelných zdrojov pred nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia a pre prívod 
elektrickej energie (elektrické svietidlo). Vhodná konštrukcia svietidiel a ich správne umiestnenie 
spôsobuje potrebné zníženie jasu svetelných zdrojov v určitých smeroch a tým prispieva k 
odstráneniu hrozby oslnenia. 
 
Svietivosť 
  
           Podiel svietivého toku vyžiareného zdrojom v niektorom smere do nekonečne malého 
priestorového uhla a veľkosti tohto uhla. Jednotkou svietivosti je candela (cd). 
 
Svorkové napätie 

 
Napätie na svorkách prvkov elektrických obvodov. 

 
Sylabus  
  
            Stručný, heslovitý prehľad tém a myšlienkového postupu prednášky alebo predmetu. 
 
Syndróm chorej budovy (Sick Building Syndrom - SBS) 

 
Dlhodobejší výskyt rôznorodých symptómov bez zjavnej príčiny (bolesti hlavy, únava, 

nevoľnosť či závraty, pocit sucha a dráždenia hrdla, kašeľ, podráždenie očí a pocit 
nadmerného vysušenia, podráždenie nosnej dutiny, suchá a podráždená pokožka) u väčšieho 
množstva ľudí súvisiaci s pobytom v konkrétnej budove, pričom prejavy nepohody zvyčajne 
po opustení budovy ustúpia.  
 
Sypké materiály  

Materiály, ktoré sa skladajú z jednotlivých častíc a majú len súdržnosť spôsobenú 



trením. Ich množstvo sa udáva objemom alebo hmotnosťou. Pre navrhovanie, konštrukciu a 
výber vhodných dopravných a skladovacích zariadení na syplé materiály sú smerodajné 
vlastnosti sypkých materiálov, najmä zrnitosť, súdržnosť, sypnosť, objemová hmotnosť, 
teplota a vlhkosť materiálu, a tiež vlastnosti, ktoré môžu mať pri doprave a skladovaní 
rizikový vplyv, napr. abrazívnosť, schopnosť vytvárať, resp. viazať statickú elektrinu, 
zápalnosť, výbušnosť, prašnosť, korozívnosť, lepivosť apod. 

Zrnitosť sypkých materiálov 
            Vlastnosť sypkých materiálov charakterizovaná rozmermi a tvarom zŕn. Pre voľbu 

typu a vyhotovenia dopravných zariadení je dôležité okrem uvedených charakteristík poznať 
aj pomer 

medzi rozmerom najväčšieho a najmenšieho zrna, na základe ktorého možno určiť, či je 
materiál triedený alebo netriedený. Pri používaní zásobníkov s triediacimi sitami (pri 
vibračnej alebo pneumatickej doprave) a v iných špeciálnych prípadoch musí byť známa 
presná zrnitosť sypkých materiálov doložená rozborom. 

Súdržnosť sypkých materiálov 
 Vlastnosť sypkých materiálov, ktorá je daná vzájomným silovým pôsobením 
jednotlivých zŕn(sypnosť). Je charakterizovaná sypným uhlom, ktorý zviera vodorovná rovina 
(základňa sypného kužela) s povrchovou priamkou sypného kužeľa voľne sypaného 
materiálu. 

Objemová sypná hmotnosť 
 Pomer hmotnosti sypkého materiálu (vyjadrenej v tonách (t) alebo kilogramoch (kg) 
k jeho objemu (m3) v sypkom stave. 

                                               Abrazívnosť 
 Kombinácia vlastností sypkých  materiálov, ktorá spôsobuje odieranie povrchu 
vlastných častíc, a tiež odieranie povrchu dopravného zariadenia, s ktorým materiál prichádza 
do styku. 
 
Systém environmentálneho manažérstva 
  
          Progresívny nástroj riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia. Môže 
byť súčasťou celkového systému manažérstva v podniku. Systém environmentálneho 
manažérstva zahŕňa organizačnú štruktúru, spôsoby rozdelenia zodpovednosti, postupy, 
procesy, zdroje pre stanovenie a realizáciu politiky životného prostredia a zlepšovanie 
environmentálneho správania sa organizácie.  
 
Systém informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a komunikácie v tejto 
oblasti 

 
Systematické poskytovanie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

vychádzajúce z analýzy potrieb v oblasti informovanosti (kto, kedy a aké informácie bude 
potrebovať) a stanovení komunikačných ciest (kto, kedy a akým spôsobom bude jednotlivé 
informácie poskytovať). Poskytovaním informácii o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
sa rozumie oboznamovanie so všetkými skutočnosťami dôležitými z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov, a to akoukoľvek formou a spôsobom (ústne, písomne. 
praktickým  predvedením, zaškolením, pokynom informačnými tabuľkami, signálmi a pod.). 
Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov najmä o bezpečných pracovných 
postupoch, existujúcich, resp. možných rizikách, a prijatých preventívnych a ochranných 
opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Fungujúci systém komunikácie má zabezpečiť, aby primerané informácie o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci boli v organizácii poskytnuté všetkým, ktorí ich 



potrebujú, a zároveň vytvoriť podmienky pre účasť zamestnancov na riešení otázok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Komunikačný systém musí byť včlenený do každého 
systému riadenia, nakoľko zabezpečuje v podstatnej miere prepojenie medzi jednotlivými 
prvkami systému riadenia. 
 

Systém kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Sústavne prebiehajúci proces zisťovania a hodnotenia 
− či je starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia v organizácii dostatočná vzhľadom na 

požiadavky predpisov a potreby organizácie (tzv. proaktívne hodnotenie) 
− aká je pracovná disciplína vo vzťahu k dodržiavaniu predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, používaniu bezpečných pracovných postupov a osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, či je rešpektovaný zákaz požívať alkohol na pracovisku, fajčiť 
mimo vyhradených miest a pod. 

−  aký je stav v oblasti technickej bezpečnosti a pracovného prostredia 
− aké nežiadúce udalosti (úrazy, choroby z povolania, havárie a pod.) v uplynulom období 

vznikli   (tzv. reaktívne hodnotenie).  
Systém kontroly musí obsiahnuť všetky pracoviská, všetkých zamestnancov a všetky 

aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Osobitnú pozornosť treba venovať činnosti 
zamestnancov na odlúčených pracoviskách, a zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku 
sami. Organizácia má mať spracované plány kontrolnej činnosti a určené postupy na kontrolu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . 
 

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Mechanizmus umožňujúci systémovú a riadenú realizáciu povinností zamestnávateľa 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a trvalé zlepšovanie pracovných podmienok. 
Základný princíp systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spočíva vo 
fungujúcom  systéme prvkov riadenia, ktoré musia byť vzájomne prepojené tak, aby zmena 
jedného prvku riadenia ovplyvnila riadenie ostatných prvkov. Systémové prvky riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. systém výchovy a vzdelávania, systém údržby 
a opráv, systém kontroly, posudzovanie rizík a pod.) sú nástroje riadenia, ktorými možno 
ovplyvniť bezpečnosť práce a ochranu zdravia zamestnancov podniku. Proces riadenia sa 
uskutočňuje v stále sa opakujúcom cykle postupných krokov (politika BOZP – plánovanie – 
organizačné zabezpečenie – kontrola a vyhodnotenie – opatrenia na zlepšenie). To znamená, 
že každá aktivita na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahrnutá do  
strategických zámerov podniku, sa musí podrobne naplánovať, organizačne zabezpečiť a 
priebežne kontrolovať. Zároveň je potrebné vždy prehodnotiť účinnosť systému 
riadenia, prípadne realizovať nápravné opatrenia.   

V praxi existuje viac modelov systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, pričom všetky vychádzajú z podobných princípov. 
 
Systém rýchleho varovania 

 Súhrn opatrení chrániacich verejné zdravie v prípade ohrozenia. 

Systém údržby a opráv 

  Systematické plánovanie, organizačné zabezpečenie, riadenie a dokumentovanie 
všetkých technických a organizačných opatrení zameraných na údržbu alebo obnovu 
(opravu) prevádzkyschopného stavu objektov podniku (budov, komunikácií, pracovných 



prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov a pod.) počas ich životnosti tak, aby 
mohli spĺňať požadovanú funkciu. Súčasťou údržby a opráv je aj kontrola technického 
stavu, resp. vyhľadávanie vád, a vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok 
technických, signalizačných a havarijných zariadení. 

 
Systém výchovy a vzdelávania k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Systém vzdelávacích aktivít plánovaných a realizovaných zamestnávateľom za účelom 
zaškolenia zamestnancov o príslušných predpisoch, zásadách bezpečnej práce a bezpečného 
správania sa na pracovisku, určených pracovných postupoch a pokynoch na zaistenie BOZP. 
Systém vzdelávania má obsahovať špecifické požiadavky na školenie všetkých profesií, 
obsah, rozsah a termíny školení, prípadne požiadavky na zácvik a preskúšanie pracovníkov. Je 
potrebné stanoviť aj požiadavky na lektorov, ktorí majú školenia vykonať. 
 
Systém výchovy a vzdelávania BOZP v organizáciách   

 Výchova a vzdelávanie BOZP (→ Výchova a vzdelávanie BOZP) v organizáciách sa 
člení na:  
a) vstupné vzdelávanie zamestnancov,  
b) opakované vzdelávanie zamestnancov,  
c) oboznamovanie zamestnancov pri preložení na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu, 

pri zavedení novej technológie alebo strojov a zariadení, pri zmene pracovných postupov, 
pri návrate na pracovisko po pracovnom úraze, pri návrate po dlhodobej neprítomnosti na 
pracovisku (materská dovolenka, dlhodobá práceneschopnosť a pod.), pred výkonom 
zriedkavých činností a poučenie o pracovných postupoch a ochrane proti ohrozeniu pred 
výkonom činností so zvýšenou možnosťou ohrozenia života a zdravia,  

d) vzdelávanie odborných zamestnancov rozličných profesií, u ktorých v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sú kvalifikačné požiadavky stanovené predpismi (obsluha 
technických zariadení, obsluha stavebných strojov, vodiči vysokozdvižných vozíkov, 
práca s reťazovou pílou, práca vo výške a pod.). 

 Okrem vlastných zamestnancov do systému vzdelávania BOZP v organizáciách musia 
byť začlenené aj osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú v jej priestoroch (napr. 
dodávatelia, návštevníci, klienti a pod.). 
 
Šatne 

Miestnosti na prezliekanie a umiestnenie šatstva zamestnancov. Umiestňujú sa v 
miestnostiach stavebne oddelených. Riešia sa samostatne pre mužov a ženy. Počet miest v šatni 
(skriniek, vešiakov) musí zodpovedať celkovému počtu zamestnancov príslušného pracoviska. 
Všetky priestory sa musia dať dobre čistiť. 
 
Škodlivina v odpade 

 Látka, ktorá má jednu alebo viac nebezpečných vlastností a je obsiahnutá v odpade v 
takom množstve alebo takej koncentrácii, že môže byť príčinou poškodenia zdravia ľudí, 
smrti ľudí alebo poškodenia ich hmotného majetku alebo životného prostredia. 

 
Škodliviny pri zváraní 

Zložky zváracích dymov, plynov a  aerosolov, ktoré pôsobia škodlivo na organizmus 
predovšetkým cez dýchacie cesty, ale aj na pokožku, sliznice a ostatné orgány. Najväčšie 
nebezpečenstvo predstavujú oxidy, soli a zlúčeniny chrómu, niklu, kobaltu, molybdénu,  
vanádu, kadmia, olova, ale tiež hydrazín a ozón, prítomnosti ktorých treba venovať 



maximálnu pozornosť. Pozornosť strednej priority si vyžadujú látky ako meď, arzén, mangán, 
cín, fluór, chlór, fluoridy, formaldehyd, fosgén, bárium. Ostatné škodlivé látky vznikajúce pri 
zváraní a sprievodných procesoch predstavujú nižšiu mieru ohrozenia. Najvyššie prípustné 
hodnoty vystavenia zamestnancov chemickým faktorom udávajú príslušné predpisy. Zvárača, 
resp. pracovníkov v jeho okolí je potrebné vždy chrániť odsávaním, výmenou vzduchu 
a používaním osobných ochranných prostriedkov dýchacích orgánov. →Emisie pri zváraní. 
 
Škvara 

 Tuhý aglomerát zo zostatkov vytvorených dokonalým alebo nedokonalým horením, 
ktorý môže byť výsledkom úplného alebo čiastočného roztavenia 
 

Špecialista požiarnej ochrany 

 Odborne spôsobilá osoba s odbornou spôsobilosťou udelenou Ministerstvom vnútra 
SR na vykonávanie činností: 
- vypracúvanie riešenia  protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, 
- riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a technológií 

a pri ich používaní, 
- vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, 
- posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú 

výrobkami určenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a materiálov a 
podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi, 

- spracúvanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru. 
 

Špecializovaná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek 

 Činnosť zameraná na získanie odborných vedomosti, zručností a návykov potrebných 
na vykonávanie činností hasičskej záchrannej služby, povodňovej záchrannej služby a ďalších 
činností 
 
Špecializovaná telesná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek 

 Činnosť zameraná na upevňovanie a rozvíjanie špeciálnych pohybových, silových a 
vytrvalostných schopností 
 
Špeciálny zásahový požiarny automobil 

 Zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a 
vykonávanie špeciálnych činností (napr. požiarne automobilové vysokozdvižné plošiny, 
automobilové rebríky, vozidlá na ekologické havárie a pre rýchlu technickú pomoc) 

 

Špecifický faktor 
Objektívne existujúci činiteľ, ktorý môže spôsobiť svojim fyzikálnym, chemickým alebo 

biologickým charakterom chorobu z povolania, priemyselnú otravu alebo iné poškodenie zdravia 
z práce. Medzi faktory s prevažne špecifickými účinkami sa zaraďuje prach, hluk, vibrácie, 
chemické látky, chemické karcinogény a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity, 
škodliviny spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, ionizujúce žiarenie, 
elektromagnetické žiarenie v pásme vysokých a veľmi vysokých frekvencií, lasery, 
infračervené žiarenie, infekcie, alergény, zvýšený tlak na lakťový nerv a zvýšený tlak vzduchu. 

 



Štáb zdolávania požiaru 

 Poradný a výkonný orgán veliteľa zásahu na riadenie hasičských jednotiek, 
koordinovanie síl a prostriedkov hasičského a záchranného zboru a ďalších zložiek 
nasadených pri zdolávaní požiarov. 
 
Štádiá akútnej choroby z ožiarenia 

 Štádiá choroby pri ktorých sa prejavia jej príznaky. Sú známe štyri štádiá : 
1) Prodromálne štádium - nešpecifické príznaky, ťažkosti miznú v priebehu niekoľkých 

hodín, netrvajú dlhšie ako tri dni. 
2) Obdobie latencie - trvá približne 1-2 týždne. Choroba objektívne pokračuje. 
3) Obdobie vystupňovania klinických príznakov - výrazné zhoršenie zdravotného stavu. 
4) Obdobie uzdravovania - po 6 až 8 týždňoch nastupuje pomalé a postupné zlepšovanie 

zdravotného stavu. 
 
Štandardy vzdelávania  

 Požiadavky na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré musí vzdelávací program 
konkrétneho stupňa vzdelávania spĺňať, dosahovať. 
 
Štátna správa  a dozor  v odpadovom hospodárstve 

Štátnu správu odpadového hospodárstva tvoria orgány odpadového hospodárstva a to 
Ministerstvo životného prostredia SR, inšpekcia životného prostredia, krajské úrady životného 
prostredia a okresné úrady životného prostredia. Štátnu správu v odpadovom hospodárstve 
vykonávajú aj obce a Štátna energetická inšpekcia. Štátny dozor je zisťovanie, ako právnické 
a fyzické osoby (podnikatelia) dodržiavajú zákony a všeobecne záväzné predpisy v oblasti 
odpadového hospodárstva . Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas alebo autorizácia 
sa vykonáva najmenej raz za štyri roky. Osoby vykonávajúce štátny dozor sú pri plnení svojich 
úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je 
potrebné povolenie podľa osobitných predpisov. 
 

Štátny odborný dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Činnosť orgánov štátnej správy, zameraná na kontrolu v organizáciách, ktorou sa 
zisťuje, ako zamestnávateľ, resp. aj zamestnanci, dodržiavajú predpisy upravujúce požiadavky 
na bezpečnosť práce, bezpečnosť technických zariadení, pracovné podmienky a pracovné 
prostredie. Orgány dozoru okrem kontrolnej činnosti spravidla v rámci svojej pôsobnosti 
vyšetrujú príčiny vzniku nežiaducich udalostí, poskytujú poradenstvo a zabezpečujú zber 
informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä údajov o stave úrazovosti, 
výskyte chorôb z povolania a o závažných haváriách.  Dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vykonávajú v rámci inšpekcie práce orgány štátnej správy pôsobiace 
v oblasti inšpekcie práce a viaceré orgány dozoru, ktorých pôsobnosť sa vzťahuje na určité 
špecifické oblasti.  

 
Súvisiace termíny: 

Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva  
vykonávajú štátnu správu v oblasti verejného zdravotníctva a štátny zdravotný dozor 
nad dodržiavaním predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vrátane ochrany 
zdravia pri práci a plnením nimi vydaných opatrení a rozhodnutí. V rozsahu svojej 
pôsobnosti vykonávajú štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných 



havárií.  

Hlavný banský úrad, obvodné banské úrady sú orgánmi štátnej banskej správy. 
Vykonávajú štátny odborný dozor (hlavný dozor) v oblasti baníctva a pri činnostiach 
obdobného charakteru. Ich úlohou v oblasti BOZP je usmerňovať a kontrolovať 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, 
bezpečnosť prevádzky a pracovné podmienky v organizáciách pri banskej činnosti, 
činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a ich používaní na 
trhacie a ohňostrojné práce. Súčasťou dozorných úloh je kontrola dodržiavania 
predpisov upravujúcich požiarnu ochranu v podzemí. V rozsahu svojej pôsobnosti 
vykonávajú orgány štátnej banskej správy aj štátnu správu na úseku prevencie 
závažných priemyselných havárií. 

Rezortné orgány dozoru na úseku ozbrojených zložiek vykonávajú štátny dozor nad 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby, a to v pôsobnosti : 
─ Ministerstva vnútra SR štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou 

ochranou pri výkone štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, 
─ Ministerstva spravodlivosti SR štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a 

požiarnou ochranou pri výkone štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a 
justičnej stráže, 

─ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR štátny odborný dozor nad 
bezpečnosťou a požiarnou ochranou pri výkone štátnej služby príslušníkov 
Železničnej polície, 

─ Slovenskej informačnej služby štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a 
požiarnou ochranou príslušníkov Slovenskej informačnej služby 

─ Ministerstva financií SR odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia 
a nad požiarnou ochranou pri výkone štátnej služby colníkov. 

Dozor je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných (služobných) predpisov upravujúcich oblasť bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. S výnimkou Ministerstva financií SR vykonávajú tieto 
ústredné orgány štátnej správy vo vzťahu k príslušným útvarom aj štátnu správu 
v oblasti verejného zdravotníctva a štátny zdravotný dozor. 

Letecký úrad SR v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
vykonáva štátny odborný dozor na úseku civilného letectva. Dozerá nad spôsobilosťou 
lietadiel a leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných zariadení a plnením 
povinností právnických a fyzických osôb pôsobiacich v civilnom letectve z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti leteckej prevádzky. 

Štátna plavebná správa je orgánom štátneho odborného dozoru nad vnútrozemskou 
plavbou. Vykonáva dozor nad prevádzkou a údržbou vodných ciest a prístavov, 
prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, spôsobilosťou plavidiel, 
odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr a nad 
dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby. Pri zaisťovaní technickej 
bezpečnosti plavidiel spolupracuje so Štátnou plavebnou správou klasifikačná 
organizácia, ktorá vykonáva odborný technický dozor nad stavbou a prevádzkou 
plavidiel. 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vykonáva štátny dozor na úseku dráh  ako 
štátny odborný dozor nad prevádzkou dráh a prevádzkou dopravy na dráhach a štátny 
odborný technický dozor nad spôsobilosťou určených technických zariadení na 
bezpečnú prevádzku. 

Úrad jadrového dozoru SR je orgánom štátnej správy a orgánom štátneho dozoru 



zameraného na aspekt jadrovej bezpečnosti v oblasti mierového využívania jadrovej 
energie. Vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 
a štátny dozor pri fyzickej ochrane jadrových zariadení a pri havarijnom plánovaní. 

 
Štátny požiarny dozor 

 Inštitút smerujúci k prehĺbeniu ochrany celospoločenských záujmov v oblasti ochrany 
pred požiarmi vykonávaný Ministerstvom vnútra SR, krajskými a okresnými riaditeľstvami. 
Ministerstvo vnútra SR najmä posudzuje: 

- typizačné úlohy, typové podklady a typizačné smernice, 
- dokumentácie stavieb, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo 

viac krajov a dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené podmienky ochrany 
pred požiarmi výrobkov, ktoré neboli určené na schvaľovanie iným orgánom, ak si ich 
vyhradí. 

Krajské riaditeľstvá najmä posudzujú: 
- dokumentáciu stavieb vrátane technológií, ak sa majú uskutočniť v obvodoch 

dvoch alebo viac okresov alebo ak si ich vyhradia z hľadiska ich osobitného, 
hospodárskeho alebo kultúrneho významu, 

Okresné riaditeľstvá vykonávajú dozor v právnických osobách a vybraných fyzických 
osobách vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, a to: 
- kontrolou dodržiavania povinností ustanovených predpismi o ochrane pred požiarmi, 
- posudzovaním dokumentácie stavieb vrátane technológií, pokiaľ tento dozor neprislúcha 

MV SR alebo krajskému úradu, 
- kontrolou pripravenosti jednotiek požiarnej ochrany a materiálno-technického vybavenia 

protipožiarnej ochrany v právnických osobách, 
- ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou ich plnenia. 
 
Štátny zdravotný dozor pri činnostiach vedúcich k ožiareniu 

Dozor, ktorý kontroluje dodržiavanie opatrení na ochranu zdravia pred ionizujúcim 
žiarením vrátane limitov pri činnostiach vedúcich k ožiareniu na pracoviskách so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia. Úlohou je zabezpečiť aby boli dodržiavané základné princípy radiačnej 
ochrany a ustanovené podmienky. 

Cieľom výkonu štátneho zdravotného dozoru je zabezpečiť prijateľnosť a 
odôvodnenosť expozície ionizujúcemu žiareniu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia, ostatných zamestnancov a obyvateľstva. 
 
Štruktúra odboru pracovné lekárstvo 

Pracovné lekárstvo sa v súčasnosti na Slovensku člení na dva odbory: 
- preventívne pracovné lekárstvo, 
- klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. 

Pracovníci oboch odborov úzko spolupracujú vzhľadom na nevyhnutnosť funkčnej integrity 
odboru pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo patrí organizačne do úseku ochrany 
zdravia a je súčasťou úradov verejného zdravotníctva. Odbor klinické pracovné lekárstvo a 
klinická toxikológia je začlenený do úseku liečebno-preventívnej starostlivosti. 

 
Šum 

Zvuk, zvyčajne náhodnej povahy, ktorého spektrum nemá jednoznačne definované 
frekvenčné zložky. Náhodný chaotický vnem pri počúvaní. 
 
 



 
 
T-Ť 
 
 

Taktické cvičenie hasičských jednotiek 

  Cvičenie zamerané na prehlbovanie schopností veliteľov hasičských jednotiek pri 
riadení síl a prostriedkov pri zásahoch, ako aj na preverovanie pripravenosti a 
akcieschopnosti hasičských jednotiek na vykonanie zásahu. 

 
Tavné zváranie 

Spôsob spájania kovov, pri ktorom dochádza k lokálnemu roztaveniu spájaných 
materiálov pôsobením sústredeného tepelného zdroja. Do tejto skupiny patrí zváranie 
plameňom, elektrickým oblúkom a ďalšie špeciálne metódy, ako napr. zváranie termitom, 
elektrónovým lúčom, plazmovým lúčom, atď. 
 
Ťažká fyzická práca 

 Práca vyžadujúca vynakladanie vysokého energetického výdaja alebo vyžadujúca 
značnú fyzickú silu. Je tiež charakterizovaná zaťažením obehového a dýchacieho systému 
a má odozvu v podporno-pohybovom systéme, najmä v oblasti bedrovej chrbtice. Aj keď sa 
podiel ťažkej fyzickej práce mechanizáciou a automatizáciou stále znižuje, existujú povolania, 
ktoré vyžadujú značnú telesnú námahu, napr. baníci, stavební robotníci, lesní robotníci, 
ošetrovateľky a ošetrovatelia bezvládnych a pod. 
 

Ťažká havária jadrového zariadenia 

 Nadprojektová havária jadrového zariadenia s jadrovým reaktorom, ktorá zahŕňa 
závažné poškodenie aktívnej zóny. 

 
 

Technická akustika 

Odbor akustiky, ktorý sa zaoberá technickými aplikáciami akustických javov, ich 
uplatnením v praxi, napr. pri úprave priestorov z hľadiska ich nárokov na akustiku, riešení 
technologických problémov v súvislosti so vznikom hluku a vibrácií v pracovnom a životnom 
prostredí a pod.  

 
Technické a organizačné požiadavky a postupy na preukazovanie racionálne 
dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany 
 

Požiadavky a postupy, ktoré zahŕňajú : 
a) pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu posúdenie a porovnanie variantných riešení 
radiačnej ochrany, ktoré pri zamýšľanej činnosti prichádzajú do úvahy, distribúcie osobných 
dávok, kolektívnych dávok a dávok v príslušných kritických skupinách obyvateľov s 
nákladmi na ochranné opatrenia,   
b) pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu pravidelný rozbor prijatých dávok vo vzťahu k 
vykonávaným úkonom, posúdenie ďalších možných opatrení na zabezpečenie radiačnej 



ochrany a porovnanie s obdobnými už vykonávanými a pritom spoločensky prijateľnými 
činnosťami, 
c) pred začatím a pri vykonávaní zásahu posúdenie možných variantných riešení a voľbu 
takého opatrenia, ktoré svojím spôsobom vykonania, rozsahom a trvaním prinesie s použitím 
stanovených postupov čo najväčší efekt. 
 
Technické požiadavky na výrobok 

 
Požadované charakteristiky výrobku (bezpečnosť, kvalita, úžitkové vlastnosti výrobku 

a pod.) obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme. Technický predpis 
obsahuje technické požiadavky na výrobok, ktorých dodržanie je potrebné preukázať pri 
uvádzaní výrobku na trh a rešpektovať pri používaní výrobku. Môže tiež obsahovať zákaz 
alebo obmedzenie výroby, dovozu, predaja alebo používania určitého výrobku. V prípade 
stavebných výrobkov technické požiadavky určujú osobitné predpisy.  
 
Technické smerné hodnoty koncentrácie chemickej látky 

Časovo vážený priemer koncentrácie látky vo vzduchu v dýchacej zóne zamestnanca 
meranej v definovanom referenčnom čase; stanovujú sa pre karcinogény a mutagény, pre 
ktoré nie sú určené najvyššie prípustné hodnoty vzhľadom na ich predpokladané bezprahové 
účinky. Vyjadrujú sa  v mg látky na m3 vzduchu alebo v ppm (počet objemových častí 
chemickej látky na milión objemových častí vzduchu, ml/ m3). 
 
Technické zariadenie  

Funkčne spojená zostava súčiastok a/alebo strojových, resp. konštrukčných častí, 
s určeným účelom použitia najmä v rámci ekonomickej činnosti spoločnosti (priemyselnej 
výroby, stavebníctva, poľnohospodárstva, atď.), alebo pre iné potreby človeka. (Z pohľadu 
problematiky BOZP je technické zariadenie súčasne takmer vždy pracovným prostriedkom.) 
Konštrukcia zariadenia, počet a druh použitých technických prvkov závisia od funkcie a účelu 
použitia. Špecifickú skupinu technických zariadení predstavujú stroje, tzn. zariadenia, v 
ktorých aspoň jedna súčiastka je pohyblivá.  

S ohľadom na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti technických zariadení, ako aj 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, boli podľa charakteristického parametra, ktorým 
najviac ohrozujú človeka a okolité prostredie vyčlenené štyri skupiny zariadení - elektrické, 
plynové, tlakové, zdvíhacie. Pre tieto zariadenia sú osobitným právnym predpisom stanovené 
spoločné všeobecne platné zásady vzťahujúce sa na ich konštruovanie, výrobu, montáž 
a bezpečnú prevádzku, vrátane kontrol, prehliadok a skúšok (revízií), s dôrazom na vyhradené 
technické zariadenia, čo sú technické zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia (→Vyhradené 
technické zariadenia). 
 
Technické zariadenia plynové  

Zariadenia, ktoré sú určené na výrobu a úpravu plynov (napr. generátory na výrobu 
plynov, acetylénové vyvíjače, atď.), na ich skladovanie (napr. plynojemy, tlakové zásobníky 
plynov, atď.), na prepravu (súčasti batériových a cisternových vozidiel), na plnenie nádob 
plynmi (plniace a tlakové stanice), na skvapalňovanie a odparovanie plynov (napr. 
odparovacie stanice kyslíka, hélia a pod.), na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov (napr. 
kompresorové a dúchadlové stanice, regulačné stanice, atď.) na rozvod plynov (zmontované 
plynovody ako funkčné celky) a spotrebu spaľovaním (napr. kotle s plynovým palivom, 
priemyselné pece a iné spotrebiče). 

Súvisiace termíny : 



Armatúra  
Uzavieracie prvky pre potrubie, ktoré podľa konštrukcie a funkcie môžu  slúžiť 

na uzatvorenie toku pracovného média, alebo jeho usmernenie, ovládanie, resp. ako 
poistné, či ochranné zariadenia. Základné rozdelenie podľa tvaru a konštrukčného 
riešenia je na ventily, kohúty, posúvače a klapky. 
Bezpečnostný rýchlouzáver 

Poistné zariadenie, uzavierajúce prietok plynu pri vzostupe alebo poklese 
prevádzkového pretlaku nad alebo pod  dovolenú hodnotu. 
Doprava plynu (plynovodom) 

Prísun plynu plynovodom, ktorý v sebe zahŕňa prepravu plynu od zdroja ( 
s veľmi vysokým alebo vysokým tlakom)  do regulačných alebo meracích staníc 
a rozvod plynu, tzn. dopravu v miestnej sieti (plyn so stredným tlakom, alebo 
s nízkym tlakom). 
Kontrola plynových zariadení 

Pozri „odborná prehliadka technických zariadení plynových“ 
Kompresorová stanica 

Súbor technologických zariadení slúžiaci ku kompresii plynu a  krytiu 
tlakových strát v priľahlých plynovodoch za účelom zvýšenia ich dopravnej kapacity. 
Miestny prevádzkový poriadok 

Dokumentácia, obsahujúca základnú charakteristiku plynového zariadenia a 
súbor technicko-organizačných opatrení na zaistenie jeho bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky. Spracovanie zaisťuje  prevádzkovateľ zariadenia s dôrazom na 
bezpečnostné zásady a pokyny, týkajúce sa bežnej prevádzky, ale aj kontrol, 
prehliadok a skúšok, plánovaných opráv a údržby, ako aj  prípadných porúch, havárií 
a požiaru. 
Nebezpečný plyn 

Plyn, ktorý svojimi vlastnosťami priamo, alebo sprostredkovane môže spôsobiť 
poškodenie zdravia, prípadne smrť človeka. Za nebezpečné plyny sa považujú  najmä 
metán, skvapalnený vykurovací plyn na báze uhľovodíkov, vodík, acetylén, chlór, 
dusík, kyslík, čpavok, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý a iné horľavé, jedovaté alebo 
žieravé plyny alebo ich zmesi. 
Odborná prehliadka technických zariadení plynových 

Súbor úkonov, ktorých cieľom je posúdiť/skontrolovať, či stav zariadenia v 
 prevádzke zodpovedá požiadavkám bezpečnosti práce a  technických zariadení 
a zásadám požiarnej bezpečnosti. Lehoty na odborné prehliadky jednotlivých druhov 
plynových zariadení stanovuje technický predpis (vyhláška č.718/2002 Z.z.). 
Odborná skúška technických zariadení plynových 

Súbor činností, cieľom ktorých je preveriť bezpečnosť a prevádzkovú 
spoľahlivosť  plynového zariadenia alebo jeho častí, ako aj  zaistenie požiarnej 
bezpečnosti pri jeho prevádzke. V rámci odbornej skúšky prevádzkovaného plynového 
zariadenia sa vykoná prehliadka, skúška tesnosti a potrebné merania, pričom sa 
preveruje aj funkcia zabezpečovacích, kontrolných, meracích a ovládacích zariadení, 
vrátane vyskúšania simulovaných poruchových stavov. Kontroluje sa taktiež technická 
dokumentácia, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, odborná spôsobilosť obsluhy 
a vybavenosť pracoviska protipožiarnou technikou, OOPP, dýchacou a oživovacou 
technikou. Lehoty odborných skúšok jednotlivých druhov plynových zariadení 
stanovuje technický predpis (vyhláška č.718/2002 Z. z.) 
Odplynenie 

Postup, pri ktorom sa zo zariadenia vytláča plyn vzduchom alebo inertným 
plynom. 



Odvzdušňovanie 
Postup, pri ktorom sa vytlačí zo zariadenia v ňom obsiahnutý vzduch plynom 

cez odvzdušňovací uzáver. 
Plyn 

Látka, ktorej kritická teplota je nižšia ako 50º C, alebo látka, ktorá má pri 
teplote 50º C absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa. 
Plynovod 

Potrubie vybavené armatúrami, príslušenstvom a kompletizačným materiálom 
slúžiace na dopravu  plynu. 
Poistný ventil 

Poistné zariadenie, ktoré pri prekročení hranice nastaveného pretlaku odpustí 
plyn do atmosféry. 
Prevádzkový denník 

Prevádzková dokumentácia, do ktorej sa vykonávajú všetky dôležité záznamy 
o prevádzke zariadenia, vrátane kontrol/odborných prehliadok,  odborných skúšok, 
vzniknutých porúch a opráv. 
Regulátor tlaku plynu 

Zariadenie, ktoré znižuje vstupný pretlak privádzaného plynu a samočinne ho 
reguluje na určenú hodnotu výstupného pretlaku. 
Revízia plynových zariadení 

Pozri „odborná skúška technických zariadení plynových“ 
Skúška (montážna) technického zariadenia plynového   

Súbor činností, ktorých cieľom je preskúšať plynové zariadenie pred uvedením 
do prevádzky, po dokončení montáže alebo rekonštrukcie, či zodpovedá 
bezpečnostnotechnickým požiadavkám a projektovaným technickým hodnotám.  
Vykonáva ju skúšobný technik výrobcu podľa technologického postupu spracovaného 
na základe projektovej dokumentácie. Overuje sa pevnosť, tesnosť a  funkčnosť 
plynového zariadenia, vrátane funkčnosti zabezpečovacích, kontrolných, meracích 
a ovládacích zariadení. 
Tlaková stanica  

Súhrn zariadení, ktoré slúžia  na skladovanie, prečerpávanie, príp. vyparovanie, 
rozvod, reguláciu tlaku plynu a na jeho spotrebu. 
Tlaková stanica jednoduchá 

Tlaková stanica používajúca ako zdroj plynu dve tlakové fľaše. 
Tlaková stanica batériová 

Tlaková stanica používajúca ako zdroj plynu tri a viac fliaš. 
Tlakový plynojem 

Jedna alebo viac vzájomne prepojených nádob valcového alebo guľového 
tvaru, slúžiace na uskladnenie plynu pod tlakom. 
Výfuk 

Potrubie, ktorým sa plyn odvádza do atmosféry. 
Zisťovanie netesností 

Odhaľovanie (vyhľadávanie) únikov plynu detekčným prístrojom alebo 
pomocou náteru rozoberateľných spojov penotvorným prostriedkom. 

 
Technické zariadenia tlakové  

 
Zariadenia, v zostave ktorých sa nachádza konštrukčná časť v podobe uzavretého 

priestoru, na steny ktorého pôsobí vnútorným pretlakom pracovné médium (kvapalina alebo 
plyn). Patria sem najmä kotly parné a  kvapalinové, tlakové nádoby stabilné, tlakové nádoby 



na prepravu plynov a potrubné vedenia, vrátane bezpečnostného príslušenstva týchto 
zariadení. 
 Bezpečnostným príslušenstvom tlakových zariadení sú zariadenia a  prístroje určené na 
ochranu tlakového zariadenia pred prekročením dovolených hodnôt (tlaku, teploty, úrovne 
hladiny) a to najmä armatúry a rôzne meracie, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia.  
Môžu pôsobiť priamo na sledovanú veličinu a regulovať ju (napr. poistný ventil, prietržná 
membrána, riadený bezpečnostný systém na znižovanie tlaku), alebo snímajú príslušnú 
veličinu a podľa jej stavu aktivujú  príslušné zariadenia na reguláciu.  
 Súvisiace termíny: 
 Kotol 

Technické zariadenie, ktorého funkciou je zvyšovať tepelný obsah pracovného 
média spaľovaním pevných, kvapalných alebo plynných palív, prípadne  pomocou 
elektrickej energie. Konštrukčne pozostáva zo súboru zariadení - z tlakového systému, 
prípadne aj z tlakového systému prehrievača, kúreniska, spaľovacieho zariadenia, 
spalinových a vzduchových traktov - ktoré sú spojené  do jedného účelného celku na 
výrobu horúcej vody, alebo pary s  tlakom vyšším ako je atmosférický tlak. Podľa 
skupenstva a  teploty výsledného zohriateho média ich možno rozdeliť na kotly parné 
a  kvapalinové ( teplovodné a horúcovodné).   

Súvisiace termíny: 
Bezpečnostná výstroj kotla (bezpečnostné príslušenstvo kotla) - armatúra 
kotla    

Príslušenstvo kotla, ktoré slúži na zaistenie jeho bezpečnej prevádzky 
prostredníctvom poistných, ako aj kontrolných a ovládacích  zariadení. Ich 
funkciou je zabrániť prekročeniu tlaku, alebo teploty, resp. okrajových hladín 
vody, prípadne tieto veličiny sledovať. Sú to predovšetkým  poistné ventily, 
tlakomery (manometre), teplomery, vodoznaky/hladinomery, regulačné prvky 
(spínače, armatúry), napájacie čerpadlá. 
Expanzná nádoba  

Tlaková nádoba, ktorá slúži na vyrovnávanie objemu vody pri jej 
zahriatí vo vykurovacom systéme. 
Expanzná nádrž 

Beztlaková (otvorená) nádoba, ktorá slúži ako zásobník  na 
vyrovnávanie objemu vody pri jej zahriatí vo vykurovacom systéme. 
Explózna klapka 

Kovový uzáver otvoru v stene kúreniska umožňujúci odchod spalín do 
priestoru kotolne v prípade presiahnutia dovolenej hodnoty pretlaku  
v kúrenisku. 
Kal 

Suspenzia ťažko rozpustných látok v kotlovej vode, ktoré sa usadzujú 
v najnižších miestach výparníka kotla  a v miestach s nízkou rýchlosťou 
prúdenia vody. 
Kotlové zariadenie (Kotlová jednotka)   

Úplné technické zariadenie na  výrobu vodnej pary  alebo zohriatej 
vody, pozostávajúce z kotla a pomocných zariadení/príslušenstva. 
Kotol kvapalinový  

Technické zariadenie pozostávajúce zo súboru zariadení navzájom 
konštrukčne spojených do jedného celku, ktoré zohrieva  v kotlovom telese 
vzduchotesne uzavretú  trvalú  kvapalinovú náplň. 
Kotol kvapalinový horúcovodný 



Kvapalinový kotol, ktorý slúži na výrobu horúcej vody o teplote nad 
110º C  a pretlaku nad 0,05 MPa. 
Kotol parný 

Technické zariadenie (súbor zariadení) na výrobu energetickej alebo 
priemyselnej pary požadovaného tlaku a  teploty. Podľa tlaku pary sa delia na 
nízkotlakové (para o pretlaku do 0,05 MPa vrátane), stredotlakové (para 
o pretlaku v rozmedzí 0,0,5 až 1,6 MPa vrátane), vysokotlakové (para 
o pretlaku v rozmedzí 1,6 až 16 MPa vrátane), s veľmi vysokým tlakom (para 
o pretlaku nad 16 MPa)  a s nadkritickým tlakom (para s nadkritickým tlakom). 
Kotol parný nízkotlakový 

Kotol, v ktorom sa vyrába para s menovitým pretlakom najviac 0,05 
MPa.  
Kotol teplovodný  

Kotol, v ktorom sa ohrieva voda  na najvyššiu výstupnú teplotu 110º  C. 
Odkaľovanie kotla 

Občasné krátkodobé odvádzanie kalu z výparníka kotla krátkodobým 
vypúšťaním časti kotlovej vody. 
Odlúhovanie kotla 

Kontinuálne vypúšťanie časti kotlovej vody z výparníka kotla, aby sa 
dodržala požadovaná kvalita vody (množstvo solí). 
Pomocné zariadenie kotla 

Zariadenia potrebné na prevádzku kotla, alebo s jeho prevádzkou 
súvisiace, najmä na prípravu a dopravu paliva a vzduchu, na odsávanie spalín, 
ich čistenie a odvod tuhých zvyškov spaľovania. 
Stavoznak 

Súčasť tlakového zariadenia umožňujúca optickú kontrolu výšky 
hladiny v pracovnom priestore tlakového zariadenia. 
Vodorys 

Najnižšia  prípustná hladina vody v kotle pri jeho prevádzke. Musí byť 
najmenej 100 mm nad žiarorysom a musí byť viditeľne  vyznačený 
Vodoznak (hladinomer) 

Prístroj slúžiaci na kontrolu hladiny vody v parnom kotle. Musí mať 
zreteľné označenie najnižšej a najvyššej úrovne hladiny. Môže byť priamy, 
keď v jeho priezore možno pozorovať priamo výšku hladiny vody v  kotle, 
alebo nepriamy (diaľkový), ktorý dáva informáciu o výške hladiny 
sprostredkovane cez určitý údaj na stupnici príslušného prístroja. 
Výmenník tepla 

Zariadenie, ktoré slúži na priamy alebo nepriamy prenos tepla (na 
výmenu tepla) medzi dvoma príp. troma tekutinami. 
Žiarorys 

Najvyššia rovina v kotle, ktorá ohraničuje najvyššie miesta výparníka 
kotla, pokiaľ ešte siahajú spaliny. 

Kotolňa 
Budova, alebo jej časť, v ktorej  je umiestnený súbor technických zariadení 

tvoriaci spolu celok na výrobu tlakovej pary alebo horúcej vody pre potreby 
elektrárenské, teplárenské alebo priemyselnej výroby a využívajúci na to teplo získané 
spaľovaním klasického (pevného, kvapalného alebo plynného) paliva,  prípadne teplo 
z odpadových spalín pecí. 
Kotolňa nízkotlaková  



Kotolňa, v ktorej sú umiestnené nízkotlakové kotly, nie je rozhodujúce či 
rovnakého typu. Môžu to byť nízkotlakové kotly parné, teplovodné alebo kvapalinové. 
Poznámka: Na nízkotlakové kotolne, v ktorých je súčet menovitých tepelných 
výkonov nízkotlakových kotlov väčší ako 50 kW sa vzťahuje  všeobecne záväzný 
právny predpis  (vyhláška SÚBP), ustanovujúci povinnosti organizáciám a ich 
pracovníkom pri projektovaní, zriaďovaní, umiestňovaní a prevádzke takýchto kotolní. 
Poistný ventil  

Armatúra (ventil), ktorá chráni tlakové zariadenie pred prekročením 
najvyššieho dovoleného tlaku tým, že pri dosiahnutí stanovenej hodnoty tlaku sa 
samočinne otvára a vypúšťa prebytočné médium, až kým tlak neklesne na stanovenú 
hodnotu, kedy sa opäť samočinne uzavrie. 
Stavebná skúška tlakových zariadení 

Skúška, ktorej sa musí podrobiť každé vyhotovené vyhradené tlakové 
zariadenie pred uvedením do prevádzky, a to buď priamo u výrobcu alebo na mieste 
budúcej prevádzky, pokiaľ sa zasiela od výrobcu v častiach a až tam sa vykoná 
kompletná montáž. Predmetom stavebnej skúšky je zisťovanie, či použitý materiál, 
jeho tepelné spracovanie a celkové zhotovenie tlakového zariadenia zodpovedá 
osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a bezpečnostnotechnickým požiadavkám.  
Tlak  

Silový účinok pracovného média (tekutiny) na steny uzavretého telesa, ktorý 
pôsobí proti atmosférickému tlaku, je teda pretlakom.  Vákuum sa označuje zápornou 
hodnotou. 
Tlaková skúška tlakových zariadení 

Skúška, ktorej účelom je preukázať pevnosť a tesnosť tlakového zariadenia, 
resp. jeho častí. Podmienky tlakovej skúšky, (skúšobné médium, skúšobný pretlak, 
teplota a ďalšie podrobnosti) určujú technické normy, resp. dokumentácia výrobcu.  

Prvá tlaková skúška tlakových zariadení sa vykonáva vždy po úspešnej 
stavebnej skúške. 

 Tlakové nádoby jednoduché 
Teleso valcovitého tvaru s kruhovým prierezom uzatvorené klenutými alebo 

plochými dnami, vytvorené zváraním, ktorého vnútorný pretlak nie je väčší ako 30 
barov a súčin najvyššieho pracovného pretlaku v baroch a objemu nádoby v litroch 
(bezpečnostný súčin) nie je väčší ako 10 000 bar.liter. 
Tlakové nádoby na dopravu plynu(prepravné tlakové zariadenia) 

Uzavierateľné telesá, na vnútorné steny ktorých pôsobí pretlak prepravovaného 
média. Sú určené na opakované plnenie, po naplnení sa odpoja od zdroja a možno ich 
premiestňovať na iné miesto, kde sa prepravované médium odoberá.  
Podľa tvaru a celkového vyhotovenia sa rozdeľujú tlakové nádoby na dopravu plynov 
na : 

- Fľaše - nádoby s hrdlom, ktorých dĺžka bez výstroja a  pätky nepresahuje  
2000 mm; 

- sudy - nádoby valcovitého tvaru opatrené obručami; 
- cisterny - nádoby spojené so železničným alebo automobilovým 

podvozkom, s       ktorým tvoria cisternový voz; 
- batériové vozidlo - niekoľko veľkoobjemových nádob fľašového typu 

(súprava fliaš) spojených medzi sebou spoločným potrubím a upevnených 
na podvozku, s ktorým tvoria automobilový príves, alebo náves, príp. 
železničný vagón. 

Plyny sa v tlakových nádobách prepravujú vzhľadom na svoje vlastnosti, ako 
stlačené,  skvapalnené, alebo rozpustené pod tlakom. 



Tlakové nádoby stabilné 

Telesá s vnútorným objemom, skonštruované a zhotovené tak, aby v nich 
mohla byť umiestnená tekutina (kvapalina, para, plyn) pod tlakom väčším, ako je 
atmosférický. 

  Výstrojom tlakovej nádoby sú armatúry, prístroje a iné súčasti nevyhnutné na 
ovládanie, riadenie, kontrolu a zaistenie bezpečného používania (prevádzky) tlakovej 
nádoby.→ Bezpečnostné príslušenstvo tlakového zariadenia. 
 

Technické zariadenia zdvíhacie 

Zariadenia, ktoré sú určené na prepravu bremena (osôb alebo nákladu) v priestore, 
resp. minimálne vo zvislom smere. Sú to najmä žeriavy a zdvíhadlá s motorovým alebo 
ručným pohonom, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy osobné, nákladné a stavebné, regálové 
zakladače, pohyblivé schody a chodníky, zdvíhacie rampy a plošiny, zariadenia zábavnej 
činnosti na zdvíhanie osôb do výšky, zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky, lyžiarske 
vleky, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom, zdvíhacie zariadenia, ktoré sú súčasťou 
technologických liniek a ďalšie. 

Súvisiace termíny: 

Montážna skúška  technického zariadenia zdvíhacieho 

Skúška zdvíhacieho zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky, ktorou sa popri 
prevádzkovej spôsobilosti overuje jeho bezpečnosť. Je súčasťou individuálneho 
vyskúšania každého zdvíhacieho zariadenia  po jeho montáži  a  vykonáva ju skúšobný 
technik výrobcu, resp. odborný pracovník v prípade, že sa  zariadenie montuje až 
u odberateľa. Jej obsahom je najmä: 

− kontrola technickej dokumentácie a dokladov  (atestov, osvedčení apod.); 
− vizuálna prehliadka zmontovaného/namontovaného zariadenia a porovnanie  

s dokumentáciou a bezpečnostnotechnickými požiadavkami; 
− skúška funkcie zariadenia (zaťaženého, nezaťaženého); 
− skúška (preverenie) funkcie bezpečnostného príslušenstva.  

Podrobnejšie požiadavky na rozsah a spôsob vykonania montážnej skúšky  sú uvedené 
v technických normách pre príslušné zdvíhacie zariadenie. 
Pohyblivá pracovná plošina 
 Zariadenie, ktorého pracovná plošina je prestaviteľná v zvislom smere, 
vodorovne, príp. aj v priestore a ktoré sa používa najmä  pre montážne, kontrolné 
a údržbárske  alebo opravárenské práce. Z hľadiska možnosti zmeny svojho 
umiestnenia/polohy môže byť stabilná, premiestniteľná alebo pojazdná. 

Pracovnou plošinou je ohraničené pracovisko (pracovný priestor) pre jednu 
alebo viac osôb prispôsobené na prácu v sede alebo v stoji. Podľa tvaru a 
konštrukčného riešenia to môže byť sedačka, kôš, lavička alebo kabína. 

Pohyblivé schody  
 Zariadenie s nepretržite sa pohybujúcim pásom nástupných stupňov 
(schodíkov), unášaným hnacím zariadením, ktoré je určené na plynulú prepravu osôb 
medzi dvoma horizontálnymi úrovňami. 

 Pohyblivý chodník 
 Zariadenie s nepretržite sa pohybujúcim pásom, unášaným hnacím zariadením, 
ktoré je určené na plynulú prepravu osôb v horizontálnom alebo šikmom smere.  
 Súvisiace termíny: 
 Pohyblivé madlo  



 Nevyhnutná súčasť konštrukčného celku pohyblivých schodov a 
chodníkov, ktorá sa má pohybovať rovnakou rýchlosťou ako dopravný pás 
schodov alebo chodníka, vzhľadom na bezpečnosť prepravovaných osôb. 

 Núdzový vypínač (STOP tlačítko) 
Ovládacia časť bezpečnostného zariadenia, ktorého funkciou po jeho 

aktivácii je okamžité zastavenie pohybujúcich sa častí.   
Regálový zakladač 

Zariadenie určené na manipuláciu s materiálom, najmä v skladových 
priestoroch. Premiestňuje materiál v zvislom aj vodorovnom smere, prípadne sám 
ukladá materiál do regálov, alebo ho z nich vyberá. 

Súvisiace termíny: 
Aretačné zariadenie 

Zariadenie zabezpečujúce polohu presuvne v určenom mieste proti 
uličke na prechod zakladača. 
Havarijný koncový vypínač 

Vypínač na prerušenie hlavného prívodu prúdu v prípade prebehnutia 
krajnej pracovnej polohy zakladača následkom poruchy. 
Nosnosť regálového zakladača 

Najväčšie dovolené bremeno, ktorým sa smie regálová zakladač v 
prevádzke zaťažiť. 
Obmedzovač rýchlosti 

Zariadenie, ktorého funkciou je spustenie zachytávacieho zariadenia pri 
prekročení  zdvihovej rýchlosti, alebo pri roztrhnutí nosného orgánu. 
Pracovný koncový vypínač 

Vypínač, ktorý samočinne zastaví pohyb zakladača v krajnej pracovnej 
polohe. 
Presuvňa 

Zariadenie určené na premiestňovanie zakladača z jednej uličky regálov 
do druhej. 
Zachytávacie zariadenie 

Zariadenie na zachytenie vozíka, kabíny alebo obsluhovanej plošiny pri 
nadmernom zvýšení rýchlosti klesania. 

 Výťahy 
Zariadenia na dopravu osôb alebo nákladu v zvislom alebo šikmom smere. 

Bremeno je umiestnené v klietke, na plošine alebo v špeciálnej nádobe. Dráha pohybu 
je vymedzená nepohyblivými vodidlami. Pohyb výťahu môže byť prerušovaný, alebo 
nepretržitý. Pohon môže byť elektrický alebo hydraulický, príp. pneumatický. 

Súvisiace termíny: 
Bezpečnostná časť výťahu(bezpečnostné zariadenie) 

Konštrukčná súčasť výťahu, ktorá zaisťuje jeho bezpečné používanie. 
Bezpečnostný obvod 

Elektrický obvod, ktorého funkciou je vyradiť výťah z prevádzky 
v prípade pôsobenia bezpečnostných spínačov. 
Bezpečnostný spínač 

Bezpečnostné zariadenie, ktoré preruší bezpečnostný obvod výťahu.  
Dojazdový spínač 

Prevádzkový spínač (snímač) na presné a samočinné zastavenie klietky 
v úrovni stanice. 
Dozorca výťahu 



Osoba poverená prevádzkovateľom vykonávať v stanovenom rozsahu  
pravidelné týždenné prehliadky výťahu, účelom ktorých je preveriť 
prevádzkovú spôsobilosť výťahu a ktorá môže v prípade potreby  ručne 
premiestniť klietku do najbližšej stanice. 
Dverová (dverná) uzávierka 

Bezpečnostné zariadenie na zaisťovanie šachtových dverí. 
Dverová (dverná) zámka 

Zariadenie zabezpečujúce zavreté šachtové dvere proti otvoreniu 
z nástupišťa, keď za nimi nie je klietka (mechanizmus je ovládaný ručne). 
Hlavný vypínač výťahu 

Vypínač v strojovni výťahu, ktorým sa vypína prívod elektrického 
prúdu k výťahu. 
Kabína výťahu 

Samostatná časť klietky, ktorá ohradzuje priestor pre osoby alebo 
náklad. 
Klietka výťahu 

Konštrukčná časť výťahu, ktorá slúži na prepravu bremena – osôb alebo 
nákladu. 
Koncový vypínač výťahu 

Vypínač, ktorého funkciou je  samočinne vypnúť pohon výťahu, 
v prípade, že klietka prejde poslednú stanicu o určenú dráhu. 
Kontrolná uzávierka 

Samočinná uzávierka s kontrolou zasunutia závory do dverového krídla 
Kontrola (strážca/sledovač) napätia nosných prostriedkov 

Bezpečnostné zariadenie, ktoré pri uvoľnení alebo pretrhnutí čo len 
jedného z nosných prostriedkov  pôsobí na závesový spínač. 
Nárazník 

Bezpečnostné zariadenie  v priehlbni šachty,  slúžiace na obmedzenie 
dráhy (na spomalenie a zastavenie) klietky a vyvažovacieho závažia . 
Nastavovač 

Mechanizmus zabezpečujúci polohu klietky v stanici. 
Nosnosť výťahu 

Hmotnosť užitočného zaťaženia, na dopravu ktorého je výťah 
konštruovaný.   
Nosný prostriedok 

Lano, alebo reťaz, na ktorých je zavesená klietka a vyvažovacie 
závažie. 
Núdzová signalizácia 

Svetelné alebo zvukové znamenia (informácia) na privolanie dozorcu 
výťahu, resp. pomoci, v prípade že klietka zostane stáť medzi stanicami 
a nemožno ju uviesť do chodu zvyčajným spôsobom. 
Núdzový pohon výťahu 

Náhradný pohon (mechanický, elektrický) pre zdvíhanie alebo 
spúšťanie klietky.  
Obmedzovač rýchlosti 

Bezpečnostné zariadenie, ktorého úlohou je v prípade prekročenia 
rýchlosti pohybujúcej sa výťahovej kabíny (alebo vyvažovacieho závažia)  nad 
stanovenú hodnotu uviesť do činnosti zachytávače výťahu a bezpečnostný 
obvod. 
Obmedzovač zaťaženia 



Zariadenie zabraňujúce uviesť výťah do chodu v prípade preťaženia 
klietky. 
Otváracie pásmo 

Vzdialenosť nad a pod úrovňou stanice, v ktorej sa môže klietka 
pohybovať smerom k stanici pri otvorených šachtových a kabínových dverách. 
Ovládač “STOP”  

Bezpečnostný prostriedok (spínač), slúžiaci na núdzové zastavenie 
výťahu. 
Pohyblivá dlážka klietky 

Podlaha reagujúca na zaťaženie stanoveným bremenom (osobou, 
nákladom) svojím posunom, čím sa uvedie do činnosti podlahový spínač. 
Podlahový spínač 

Zariadenie reagujúce na zaťaženie podlahy (osobou) v osobných 
výťahoch, ktorého funkciou  je pri zaťažení podlahy vyradiť vonkajšie 
tlačidlové ovládanie výťahu. 
Používateľ výťahu 

Osoba používajúca výťah, ktorá má byť poučená o spôsobe používania 
(obsluhy ovládačov/tlačidiel) výťahu. 
Prevádzkovateľ výťahu 

Právnická alebo fyzická osoba ( majiteľ nehnuteľnosti), u ktorej je 
výťah v prevádzke. 
Revízny technik výťahu  
Označenie podľa pôvodných predpisov a noriem pre odborného pracovníka na 
výkon revízií (prehliadok a skúšok) výťahov. → Odborný pracovník → 
Odborná prehliadka  → Odborná skúška. 
Spínač brzdy 

Prevádzkový spínač kontrolujúci  činnosť brzdy.  
Spínač kabínových (klietkových )dverí 

Bezpečnostný spínač pôsobiaci pri otvorení kabínových (klietkových) 
dverí. 
Spínač obmedzovača rýchlosti 

Bezpečnostný spínač pôsobiaci pri zvýšení rýchlosti klietky 
(vyvažovacieho závažia) o stanovenú hodnotu nad prevádzkovú rýchlosť. 
Spínač odbrzdenia 

Bezpečnostný spínač vypínajúci pri ručnom rozovretí brzdových 
čeľustí. 
Spínač šachtových dverí 

Bezpečnostný spínač pôsobiaci pri otvorení šachtových dverí. 
Spínač zachytávača 

Bezpečnostný spínač vypínajúci v prípade aktivácie zachytávačov. 
Spomaľovací spínač 

Bezpečnostný spínač na kontrolu samočinného spomaľovania  klietky 
výťahu v dojazdových pásmach krajných staníc. 
Strojovňa výťahu 

Priestor v ktorom je umiestnený výťahový stroj a časti výťahového 
zariadenia. 
Svetelná zábrana 

Ochranné zariadenie, ktoré prostredníctvom svetelného lúča zaisťuje, že 
samočinné dvere sa nezavrú, pokiaľ nie je dverný otvor voľný. 
Šachta výťahu 



Priestor, v ktorom sa pohybuje klietka výťahu a zvyčajne aj 
vyvažovacie závažie. 
Šachtové dvere 

Dvere uzatvárajúce vstupný otvor do šachty v staniciach; môžu byť 
ručné, samozatváracie alebo samočinné. 
Vodič výťahu 

Osoba určená prevádzkovateľom, ktorá obsluhuje výťah a ktorá bola 
poučená a zacvičená na túto činnosť.  
Vodidlá  

Konštrukčné časti výťahu určené na vedenie  klietky a vyvažovacieho 
závažia. 
Vratný spínač 

Prevádzkový spínač meniaci smer pohybu samočinných dverí, ak pri 
zavieraní narazia na  určitú prekážku.  
Výťahový stroj 

Zdroj pohonu výťahu - motorické zdvíhacie zariadenie umiestnené  
v strojovni výťahu.   
Výťahový technik 

Osoba poverená prevádzkovateľom výťahu vykonávať v stanovenom 
rozsahu kontrolu prevádzkovej spôsobilosti výťahu v medziobdobí odborných 
prehliadok a skúšok (revízií). 
Vyvažovacie závažie 

Zariadenie na vyváženie hmotnosti klietky a časti užitočného zaťaženia.  
Zachytávače 

Bezpečnostné zariadenie na zabrzdenie, prípadne zastavenie a udržanie 
klietky alebo vyvažovacieho závažia na vodidlách. 
Záves 

Zariadenie na zavesenie klietky alebo vyvažovacieho závažia na nosné 
prostriedky.  
Závesový spínač   

Bezpečnostný spínač pôsobiaci pri nadmernom predĺžení, uvoľnení 
alebo pretrhnutí nosného prostriedku. 
Zberné riadenie výťahu 

Riadiaci systém, ktorý umožňuje zaznamenať viac požiadaviek súčasne 
z kabíny i zo staníc, ktoré sa vybavujú postupne s ohľadom na smer jazdy 
a zaťaženie kabíny. 
Zdvih výťahu 

Vzdialenosť medzi úrovňami krajných staníc výťahu. 
 
Zdvíhadlá 

Zdvíhacie zariadenia zavesené alebo inak upevnené, ktoré slúžia na 
premiestňovanie bremien len vo zvislom smere. 
Pojazdné zdvíhadlá 

Zdvíhacie zariadenia, ktorými sa premiestňujú bremená zvislým a vodorovným 
pohybom len vo zvisle vymedzenej ploche. 
Žeriavy 

Zdvíhacie zariadenia (stroje) na priestorovú prepravu (zdvíhanie alebo 
premiestňovanie) bremien, kde priestor prepravy je vymedzený výškou zdvihu, 
rozpätím a dĺžkou žeriavovej dráhy  a  prípadne dĺžkou výložníka. Bremeno je  
zavesené na háku alebo je uchopené iným prostriedkom. 



Súvisiace termíny: 
Dráha žeriava 

Nosná konštrukcia určená na pohyb žeriava, skladajúca sa z nosníkov, 
podpier a doplnkových konštrukcií. 
Hlavný vypínač 

Vypínač prívodu prúdu k zdvíhaciemu zariadeniu pred napájacím 
vedením, ktorým možno celé zdvíhacie zariadenie (alebo aj viac žeriavov na 
jednej dráhe) odopnúť od siete. 
Kabína žeriava 

Konštrukčná súčasť žeriava, vytvorená ako uzatvorené stanovište 
žeriavnika. 
Koncový vypínač žeriava 

Bezpečnostné zariadenie, ktoré samočinne vypne prívod energie 
k pohonu po prebehnutí prípustných krajných polôh (zdvihu háka, zdvihu 
výložníka a pod.) 
Kôš žeriava 

Konštrukčná súčasť žeriava, vytvorená ako otvorené stanovište 
obsluhujúceho zdvíhacie zariadenie. 
Kotviace zariadenie žeriava 

Zariadenie zabezpečujúce žeriav, ktorý je umiestnený na vonkajšom 
priestranstve a je mimo prevádzky  proti náhodnému posunutiu tlakom vetra. 
Lôžko žeriavovej dráhy 

Zhutnený materiál pod podvalmi a koľajami žeriavovej dráhy, ktorý 
prenáša tlaky žeriava do okolia. 
Mačka 

Pojazdné zdvíhadlo, ktoré zdvíha bremeno pod úrovňou svojej jazdnej 
dráhy. 
Nábeh 

Bezpečnostné zariadenie na obmedzenie krajných polôh mačiek 
a kladkostrojov nabehnutím kolies. 
Nárazník 

Bezpečnostné zariadenie umiestnené spravidla na pohybujúcich sa 
častiach zdvíhacieho zariadenia, ktorý zachytáva alebo tlmí náraz 
pohybujúcich sa častí na pevné vymedzovače (narážky) ich dráhy. 
Narážka 

Bezpečnostné zariadenie umiestnené spravidla na nepohyblivých 
častiach (napr. koľajniciach), zaisťujúce krajné polohy pojazdu, alebo zdvihu 
pohyblivých častí.  
Nosnosť žeriava 

Maximálna hmotnosť bremena, ktorým sa môže žeriav pri prevádzke 
zaťažiť. 
Obsluhovač zdvíhacieho zariadenia 

Osoba vyškolená a prakticky zaučená v obsluhe zdvíhacieho zariadenia 
nezaradeného  do tried (v zmysle STN) a vyškolená a zaučená vo viazaní 
a zavesovaní bremien; nemusí mať žeriavnický ani viazačský preukaz. 
Podložie žeriavovej dráhy 

Upravený povrch zeme, do ktorého sa prenášajú vonkajšie tlaky 
pôsobiace na lôžko a zemné teleso žeriavovej dráhy. 
Pojazdová rýchlosť 

Rýchlosť žeriavu pri pohybe  s bremenom. 



Používateľ zdvíhacieho zariadenia 
Konkrétna fyzická osoba (napr. stavbyvedúci, vedúci prevádzky), ktorej 

sú zdvíhacie zariadenia zverené do používania v prevádzke, ktorú riadi. 
Pracovná dĺžka žeriavovej dráhy 

Vzdialenosť medzi čelami narážok na oboch koncoch žeriavovej dráhy. 
Prechodová výška  žeriava 

Najmenšia voľná výška pod konštrukciou zdvíhacieho zariadenia  
(napr. spodnou hranou koša), ktorá slúži na bezpečný prechod pod žeriavom. 
Prechodový profil (prierez) žeriava 

Svetlá plocha, do ktorej nesmie zasahovať nijaký nepohyblivý alebo 
pohyblivý predmet; je daný obrysom žeriava a predpísanými vôľami. 
Prepravná rýchlosť 

Najväčšia rýchlosť, ktorou sa smie žeriav prepravovať po dopravných 
komunikáciách. 
Prevádzkový technik zdvíhacích zariadení 

Osoba poverená vykonávať priamy dozor nad technickým stavom 
a prevádzkou zdvíhacích zariadení na zverenom úseku (vykonáva o. i. 
pravidelné prehliadky zdvíhacích zariadení v medziobdobí odborných 
prehliadok a skúšok, kontroluje technický stav prostriedkov na viazanie, 
zavesovanie a uchopenie bremien). 
Prostriedky na viazanie, zavesovanie, uchopenie  a prepravu bremien 

Prostriedky, ktoré používa viazač, príp. obsluhovač na uchytenie 
bremena pri jeho preprave na určené miesto. Sú to najmä : laná a reťaze - ako 
viazacie prostriedky,  háky, klieštiny, svorky, chápadlá, bremenové 
elektromagnety,  vákuové uchytávače - ako prostriedky na zavesenie a 
uchopenie bremena, príp. debny, kontajnery, palety - ako prepravné 
prostriedky. Všetky sa musia pravidelne kontrolovať  a pri zistenom  poškodení 
vyradiť. 
Protizávažie 

Časť žeriava zabezpečujúca jeho predpísanú stabilitu. 
Spúšťacia (zdvíhacia ) rýchlosť 

Rýchlosť pohybu háka (drapáka). 
Veža žeriava 

Otočná časť nosnej konštrukcie zachytávajúca klopné momenty pri 
otočných žeriavoch alebo neotočná časť nosnej konštrukcie na lanových 
žeriavoch. 
Viazač 

Osoba určená na viazanie a zavesovanie bremien, ktorá je na základe 
úspešnej skúšky držiteľom viazačského preukazu. 
Vyloženie žeriava  

Vodorovná vzdialenosť zvislej osi závesu bremena od osi otáčania, osi 
sklápania výložníka alebo od hrany klopenia. 
Vypínač zdvíhacieho zariadenia (žeriavový vypínač, vypínač zdvíhadla) 

Výkonový vypínač za napájacím alebo hlavným trolejovým vedením, 
ktorým možno vypnúť celé elektrické zariadene na zdvíhacom zariadení. 
Zariadenie proti preťaženiu žeriava 

Bezpečnostné zariadenie, ktoré samočinne vypne prívod prúdu k 
hnacím elektromotorom všetkých pohybov s výnimkou tých, ktoré zmenšujú 
klopný moment, v prípade  preťaženia žeriava. 
Žeriavnik 



Osoba určená na ovládanie žeriava, ktorá je na základe úspešnej skúšky 
držiteľom žeriavnického preukazu. 

 

Technický hasičský automobil 

 Špeciálny zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského 
družstva a svojím vybavením prispôsobený na technické práce pri zásahoch 
 
Technik dekontaminácie 

Povolanie, ktoré zahŕňa spôsobilosť vykonávať v prípade potreby kontaminácie 
nevyhnutné opatrenia a určité špeciálne dekontaminačné činnosti. 
 
Technik radiačnej ochrany 

Povolanie, ktoré zahŕňa dohľad nad bezpečnosťou pracovníkov, ktorí vykonávajú 
činnosti súvisiace s prevádzkou reaktorov alebo iných jadrových zariadení, alebo 
zamestnancov v uránových baniach a ktoré si vyžaduje potrebné vedomosti  o 
nebezpečenstvách vytváraných žiarením a o radiačnej ochrane. 
 
Telesná zdatnosť 
 
 Súhrn predpokladov pre vykonávanie pracovnej činnosti kladúcej nároky spojené 
prevažne s fyzickou námahou, čiže schopnosť organizmu vhodne reagovať na podnety 
a vyrovnať sa s fyzickou záťažou. Úroveň fyzickej zdatnosti je ovplyvnená funkciou 
kardiovaskulárneho a respiračného systému. 
 
Tepelná degradácia 

 Proces, pri ktorom účinkom tepla alebo zvýšenej teploty predmetu nastáva zmena 
(úbytok) niektorých vlastností (napr. fyzikálnych, chemických alebo elektrických). 

 

Tepelná pohoda (tepelná rovnováha medzi človekom a prostredím) 
 
Optimálny vzájomný pomer teploty, vlhkosti a prúdenia vzduchu, kedy tvorba tepla 

v ľudskom organizme zodpovedá množstvu tepla, ktoré sa z organizmu odvádza (kondukciou, 
konvekciou, radiácou a evaporáciou). 
 
Tepelná poistka náradia 

 
Poistné zariadenie, ktoré obmedzí teplotu náradia alebo jeho časti (pri zvýšenom 

reznom odpore, resp. pri zvýšenom krútiacom momente) samočinným rozpojením obvodu 
alebo znížením prúdu a ktoré je zhotovené tak, že užívateľ nemôže zmeniť jeho nastavenie. 
 
Tepelná produkcia 

 Metabolické teplo vznikajúce pri telesnej práci, ktoré pri nedostatočnej termoregulácii 
by sa v organizme kumulovalo a hrozilo by prehriatie organizmu (hypertermia). 
 
 
 
 



Tepelný tok 
  
            Množstvo tepelnej energie vysielanej, prenášanej alebo prijímanej jednotkou plochy 
za jednotku času 
 
Teplota adiabatického plameňa 

 
Maximálna teplota získaná horením pri konštantnom tlaku a bez tepelných strát. Je to 

tiež parameter, ktorý charakterizuje energetický obsah zmesi. Maximálna teplota 
adiabatického plameňa sa dosiahne pri zložení zmesi blízkom stechiometrickému zloženiu. 
Pre väčšinu zmesí uhľovodík – vzduch je maximálna hodnota približne 2000 °C. 

Pri adiabatickom deji nedochádza k výmene tepla s okolím a plyn vykonáva prácu na 
úkor svojej vnútornej energie. 
 
Teplota horenia 

Najnižšia teplota horľavej látky, pri ktorej sa tvoria horľavé pary, ktoré sa od 
otvoreného plameňa zapália a samé ďalej horia . 

 
Teplota iniciácie  

Najnižšia teplota zohriateho povrchu pri ktorej, za špecifických podmienok, nastane 
iniciácia horľavej látky vo forme plynu, pary, hmly, alebo prachu v zmesi so vzduchom. 

 
Teplota vznietenia 
  
            Najnižšia teplota, pri ktorej nastáva vznietenie za daných skúšobných podmienok bez 
pôsobenia akéhokoľvek zdroja riadeného zapálenia (teplota vzniknutá samozohrievaním alebo 
indukovaným teplom). 
 
Teplota vzplanutia 

 
Najnižšia teplota, pri ktorej horľavá látka za atmosférického tlaku vyvinie horľavé 

pary, ktoré v zmesi so vzduchom pri iniciácii definovaným plameňom krátko vzplanú, ale 
ďalej nehoria 
Teplotná trieda horľavej látky 

 
Podľa teploty vznietenia sú plyny, pary a prachy rozdelené do teplotných tried.  

         
Teplotné triedy Teplotný interval 

zapálenia zmesi 
Prípustná teplota povrchu 
elektrického zariadenia 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

> 450 °C 
> 300 °C … ≤ 450 °C 
> 200 °C … ≤ 300 °C 
> 135 °C … ≤ 200 °C 
> 100 °C … ≤ 135 °C 
> 85 °C … ≤ 100 °C 

450 °C 
300 °C 
200 °C 
135 °C 
100 °C 
85 °C 

 
 
 



Teplotná trieda zariadenia 
 
Klasifikácia zariadenia, ochranného systému, alebo prvku pre použitie v prostredí 

s nebezpečenstvom výbuchu, založená na jeho maximálnej teplote povrchu.  
 

Teplovodné vykurovanie 
 
Spôsob vykurovania, pri ktorom je teplonosnou látkou (vykurovacím médiom) voda, 

obeh vody je prirodzený alebo nútený (pomocou čerpadla). 
 
Teplovzdušné vykurovanie 

 
Spôsob vykurovania, pri ktorom je teplonosnou látkou (vykurovacím médiom) 

vzduch. Vzduch sa ohrieva vo výmenníkoch tepla, odkiaľ sa rozvádza vzduchovodmi do 
vykurovaných priestorov a ochladený sa vracia späť do obehu. 

 
Teratogénna chemická látka 

 
Látka, ktorá vyvoláva vznik trvalých nededičných porúch štruktúry embrya alebo 

plodu, spôsobuje vývojové anomálie z hľadiska štruktúrnych, funkčných a biochemických 
zmien organizmu, keď sa dostane do materského organizmu pred narodením dieťaťa. 
 
Terciárna prevencia 

 
Prevencia, ktorá sa zameriava na opatrenia, ktoré sa týkajú prevencie chronickej 

pracovnej neschopnosti, s maximálnym znížením funkčných porúch následkom chorôb. Toto 
rozširuje koncepciu prevencie do oblasti rehabilitácie.  
 
Termické rezanie kovov 

 
Spôsob delenia kovov, pri ktorom sa kov spaľuje a vytvára sa deliaca špára buď 

prúdom čistého kyslíka, alebo pomocou elektrického oblúka, či pôsobením plazmy alebo 
zväzku elektrónových lúčov. 
 
Termoregulácia 
  
           Proces zachovávania tepelnej rovnováhy riadený termoregulačným centrom 
umiestneným v hypotalame. 
 
Thorakálna frakcia prachu 

 
Časť vdýchnutých častíc prachu, ktorá sa dostane cez hrtan do dolných dýchacích ciest 

(priedušnica, priedušky). 
 

Tienenie pracovného miesta (so zdrojom elektromagnetického žiarenia) 
 
Základné opatrenie na ochranu pred elektromagnetickým žiarením. Používa sa vtedy, 

keď nie je možné dôsledne aplikovať tienenie zdrojov žiarenia a tienenie pracovného miesta. 
Ako materiál na tienenie pracovného miesta pre žiarením vysokej frekvencie sa používa plech 
hrúbky aspoň 0,5 mm alebo kovové sito s hrúbkou drôtu 0,1 až 1 mm a veľkosťou ôk 1 až 10 



mm. Na tienenie pracovného miesta pred žiarením veľmi vysokej frekvencie sa používa 
kompaktné alebo sieťové kovové tienenie a tienenie z pohlcujúcich materiálov. Kovové 
tienenie musí byť uzemnené. Pohlcujúce materiály majú mať hrúbku asi jednej tretiny 
najväčšej použiteľnej vlnovej dĺžky meranej vo vzduchu. 
 
Tienenie zdrojov elektromagnetického žiarenia 

 
Základné opatrenie na ochranu pred elektromagnetickým žiarením. Tienenie zdrojov 

žiarenia môže byť viacstupňové a obsahuje tienenie oscilačného obvodu, tienenie pracovných 
obvodov a tienenie zariadenia ako celku. Materiály sa používajú podobne ako na tienenie 
pracovného miesta.  
 
Tlaková vlna 

 
Tlakový rozruch spôsobený výbuchom, ktorý sa šíri vzdušným prostredím od 

epicentra výbuchu. Tlaková vlna je všeobecný pojem, ktorý v sebe zahŕňa zvukové vlny, 
rázové vlny a vlny zriedenia.  

 
Tlenie 
 Horenie bez plameňa a viditeľného svetla. 
 
Tlmenie vibrácií náradia 

 
Spôsob znižovania prenosu vibrácií z náradia na ruky obsluhy, zväčša prostredníctvom 

mäkkej rukoväte so špeciálnou gumenou tlmiacou vložkou. 
 
Tlmič hluku 

 
Konštrukčný alebo stavebný prvok (kryt, zástena, kabína) určený na zníženie šíriaceho 

sa hluku. 
 
Tolerovateľné riziko 

 
Miera možnosti ohrozenia človeka, hospodárskych hodnôt a prostredia, pri ktorej je 

aktuálna pravdepodobnosť určitej ujmy, ktorú osoba, skupina alebo spoločnosť môže prijať, 
ale ktoré nemôže (nesmie) byť všeobecne akceptovateľné. 

Oblasť tolerovateľného rizika sa nachádza nad hranicou zreteľne akceptovateľného 
rizika → Akceptovateľné riziko  a pod hranicou, nad ktorou je riziko jednoznačne 
neakceptovateľné a je potrebné urýchlené riešenie. 

Medzi týmito dvoma hodnotami je pásmo, tzv. tolerovateľná oblasť, v ktorom sú 
riziká prijímané za určitých podmienok a v ktorom by sa mal uplatňovať princíp najnižšej 
prakticky dosiahnuteľnej úrovne rizika (tzv. princíp ALARP). Tolerovateľnosť neznamená 
akceptovateľnosť. Vzťahuje sa na ochotu prijať určité riziko s tým, že toto riziko je neustále 
pod kontrolou. 
 
Tónový hluk 

 
Zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je 

tónová zložka počuteľná. Prítomnosť tónovej zložky vo zvukovom spektre sa preukazuje 
tretinooktávovou, prípadne uzkopásmovou frekvenčnou analýzou. 



 
Toxicita 

 
Schopnosť chemickej látky spôsobiť poškodenie organizmu, je definovaná vzhľadom 

na množstvo podanej alebo absorbovanej chemickej látky, cestou, ktorou sa chemická látka 
dostáva do organizmu (vdychovanie, požitie, miestne podanie, injekcia), distribúciu v čase 
(jednotlivá alebo opakovaná), typ a závažnosť poškodenia, čas potrebný na poškodenie, druh 
postihnutého organizmu a iné relevantné podmienky. 
 
Toxická dávka 

 
Úroveň množstva látky pôsobiacej na organizmus resp. spôsobujúcej jeho expozíciu, 

pri ktorej má látka toxický účinok, po prechode do organizmu vplýva na metabolické procesy 
v jednotlivých orgánoch a tkanivách. 
 
Toxická chemická látka 

 
Chemikália alebo zmes, ktorá môže predstavovať neprimerané riziko poškodenia 

zdravia alebo životného prostredia. 
 
Toxický oblak 
 
           Vzdušný mrak plynov, pár, výparov alebo aerosólov obsahujúcich toxické látky. 
 
Toxický účinok prachu 

 
Škodlivý účinok prachu, ktorý sa môže prejaviť nielen v orgáne, kde sa vstrebáva 

(pľúca, tráviaci trakt), ale dodatočne aj v iných orgánoch (pečeň, obličky, nervový systém). 
Toxicky pôsobí celý rad organických i anorganických chemických látok napr. mangán, 
kadmium, olovo, ortuť a ich zlúčeniny, prach PVC, prach pesticídov, herbicídov a pod.  

 
Toxikologické informačné centrum 

 
Informačné centrum, ktoré sústreďuje a analyzuje poznatky o chemickom zložení 

priemyselných prípravkov, liekov, húb, rastlín, drog a iných toxických látok a poskytuje 
informácie o spôsoboch terapie pri intoxikácii týmito látkami v 24-hodinovej prevádzke. 
 
Transfer (v oblasti vzdelávania) 
  
            Prenos žiaducich návykov, zručností a pracovných stereotypov získaných zácvikom na 
modelových zariadeniach do praxe (opak interferencie). 
 
Trhový dohľad  

 
Dohľad nad dodržiavaním technických požiadaviek na výrobky a posudzovaním 

zhody; kontrola vykonávaná orgánmi dohľadu (orgánmi inšpekcie práce apod.), ktorou sa 
overuje, či určené výrobky, resp. aj ostatné výrobky, ktoré boli umiestnené na trh alebo 
uvedené do prevádzky spĺňajú podmienky stanovené predpismi. Cieľom trhového dohľadu je 
zabezpečiť pri zistení nezhody výrobku s požiadavkami predpisov alebo pri dôvodnom 
podozrení, že výrobok môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, potrebné ochranné opatrenia. 



 
Trieda náradia 

 
Označenie pre elektrické ručné náradie, ktoré vyjadruje realizovaný spôsob ochrany 

pred úrazom elektrickým prúdom. Trieda náradia neznamená úroveň bezpečnosti. Poznáme  
tri triedy náradia, každé náradie musí byť do niektorej z nich zaradené. 
 
Trieda nebezpečnosti horľavých kvapalín  

 
      Klasifikácia horľavých kvapalín podľa hodnoty ich bodu vzplanutia.  
 

Trieda používania elektrického náradia 
 
Vyjadruje časový interval používania elektrického ručného prenosného náradia 

v prevádzke. Pre jednotlivé triedy používania sú určené maximálne lehoty odborných 
prehliadok, odborné skúšky a kontrol náradia v prevádzke, ktorými prevádzkovateľ zisťuje 
bezpečnostno-technický stav prevádzkovaného náradia. Lehoty pre ich vykonanie sa určujú 
podľa pracovného využitia daného náradia a jeho triedy ochrany. Vykonáva ich poverený 
pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou. 
 
Trieda požiarneho nebezpečenstva 
  
          Klasifikačné zatriedenie materiálov podľa druhu nebezpečenstva. 
 
Triedenie odpadov 

 
Delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po 

oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
 
Triedy atmosferickej stability 

 
Členenie atmosferických podmienok podľa miery stálosti z meteorologického 

hľadiska do  šiestich tried (A až F), kde A predstavuje nestále podmienky, pri ktorých je 
mnoho slnečného svitu, jasná obloha a vysoká turbulencia v ovzduší, čo podporuje rýchle 
zmiešavanie a rozptyl látok v ovzduší, kým trieda F znamená ľahký, ustálený vetrík,  nízku 
turbulenciu, látky sa miešajú so vzduchom a rozptyľujú oveľa pomalšie, možná je aj inverzia. 

 
Triedy laserov 

 
Podľa parametrov produkujúceho žiarenia a technického vybavenia zdrojov sa lasery 

zaraďujú do siedmich tried : 1, 1M, 2, 2M, 3, 3R, 3B, 4. 
Lasery, spôsobilé produkovať žiarenie s rôznymi vlnovými dĺžkami, zaraďujú sa do 

triedy, v ktorej je najvyššie riziko poškodenia zdravia. Pri zaraďovaní laserov generujúcich 
žiarenie v impulznom režime s vysokou frekvenciou impulzov sa vychádza z najvyššie 
prípustných hodnôt a limitných hodnôt uvedených v príslušnej záväznej úprave. 
 
Triedy nebezpečnosti horľavých kvapalín 

 
Klasifikácia horľavých kvapalín podľa hodnoty ich bodu vzplanutia 

 



Triedy požiarneho nebezpečenstva 
 
Klasifikačné zatriedenie materiálov podľa druhu nebezpečenstva požiaru 

 
Triedy práce podľa energetického výdaja 

 
Triedy práce podľa celkového energetického výdaja vynakladaného na efektívnu dobu 

výdaja. Počas tejto doby sa energetický výdaj vypočíta ako časovo vážený priemer 
z energetického výdaja vynakladaného na hlavnú a vedlajšiu činnosť. Ak trvanie vedľajšej 
činnosti presiahne 30 % efektívnej doby práce, hodnotia sa obidve činnosti samostatne. Práce 
sa podľa energetického výdaja členia do šiestich tried (1a, 1b, 1c, 2, 3, 4) 
 
Triedy zdrojov ionizujúceho žiarenia 

 
Zdroje ionizujúceho žiarenia sa zaraďujú do šiestich základných tried podľa 

závažnosti možného ohrozenia zdravia ľudí. Podrobnosti o zaraďovaní sú uvedené v 
záväzných ukazovateľoch týkajúcich sa požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. 

 
Trojzmenný pracovný režim 
  
            Pracovný režim, pri ktorom je pracovný čas rozvrhnutý do troch pracovných zmien. 

 
Trvalo udržateľný rozvoj 

 
Rozvoj spoločnosti, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť 

uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a 
zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. 

 
Trvanie znečistenia ovzdušia 

 
Doba abnormálne vysokej koncentrácie škodlivín vo vzduchu, ku ktorej dochádza 

napr. pri teplotnej inverzii alebo nepriaznivom (slabom) vetre, čo môže vyvolať ochorenie 
alebo spôsobiť smrť. 

 
Turbulentné prúdenie 

 
Prúdenie, pri ktorom prúdnice, znázorňujúce trajektórie častíc prúdiacej tekutiny sa 

zvlňujú a tvoria víry. V dynamike kvapalín a plynov sa prúdenie člení na laminárne 
a turbulentné. Pri laminárnom prúdení sú prúdnice súbežné a nepretínajú sa. To, či je prúdenie 
laminárne, alebo turbulentné závisí hlavne na rýchlosti prúdenia, geometrii prostredia, ktorým 
sa prúdenie šíri a na kinematickej viskozite prúdiacej tekutiny. Bezrozmerným parametrom, 
ktorý charakterizuje prúdenie je Reynoldsovo číslo. Reynoldsovo číslo (Re) menšie ako 1000 
znamená laminárne prúdenie. Pre turbulentné prúdenie je Re väčšie ako 1000.  

Turbulencia je veľmi dôležitá z hľadiska rýchlosti šírenia plameňa vo vopred 
premiešanom oblaku plynu. Turbulencia spôsobuje „vraštenie“ čela plameňa a zvyšuje difúziu 
tepla a hmoty a tým spôsobuje zvýšenie rýchlosti horenia. 

 
Tvárniace stroje 

 
Výrobné stroje, ktoré realizujú  technológiu tvárnenia kovov, tzn. vytvárania  



výrobkov premiestňovaním materiálu pomalým tlakovým pôsobením nástroja, alebo 
dynamickým rázom. Tvárnenie sa môže uskutočňovať za studena, alebo za tepla. Podľa 
zdroja pohonu môžu byť mechanické, hydraulické, príp. pneumatické. Pracovné časti sa u 
väčšiny týchto strojov pohybujú priamočiaro a pri ručnej medzioperačnej manipulácii 
s materiálom a s výliskami predstavujú hlavný zdroj ohrozenia obsluhy. 

 
Tvorba a ochrana pracovného prostredia 

 
Činnosť, ktorá je nevyhnutnou v záujme obmedzenia, prípadne vylúčenia vplyvu 

nepriaznivých faktorov prostredia na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, a tým obmedzenia 
vzniku poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Cieľom je dosiahnutie realizácie takých 
opatrení, ktoré by eliminovali škodlivé faktory pracovného prostredia, alebo aspoň obmedzovali 
ich negatívne pôsobenie na zdravie pracovníkov. 

 
Tvorba výbušného oblaku 

 
Výbušný oblak horľavej látky v zmesi so vzduchom môže vzniknúť pri náhodnom, 

alebo havarijnom úniku horľavého plynu, alebo odparujúcej sa horľavej kvapaliny do 
ovzdušia. Vznikajúci oblak je potenciálne výbušný. Výbušným sa stane vtedy, keď sa 
koncentrácia horľavej látky dostane medzi dolnú a hornú medzu horľavosti resp. výbušnosti. 
So vznikom výbušného oblaku  vzniká nebezpečenstvo jeho iniciácie s následným výbuchom.  
 
Typová skúška  

 
Overovanie, či prvý kus vyhradeného technického zariadenia, pri ktorom sa 

predpokladá sériová výroba viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, zodpovedá osvedčenej 
konštrukčnej dokumentácii typu (či zodpovedá schváleným podkladom a bezpečnostno-
technickým požiadavkám). Po úspešnom overení sa vydáva osvedčenie o typovej skúške. 
 
Typy laserov 

 
Podľa aktívneho média sa lasery členia na :  
1) lasery s kryštalickou pevnou fázou, 
2) plynové lasery, 
3) polovodičové lasery, 
4) kvapalinové lasery. 

Podľa spôsobu prevádzky na : 
1) lasery s kontinuálnou prevádzkou, 
2) pulzujúce lasery. 
 

 

U-Ú 
 
 
 Účasť zamestnancov na vytváraní predpokladov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci 

 
Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Je systémovým prvkom riadenia, ktorým možno kladne ovplyvniť úroveň bezpečnosti 
a ochranu zdravia v podniku, preto by mal zamestnávateľ  vyvíjať iniciatívu na podporu 



komunikácie so zamestnancami o problémoch v tejto oblasti. Prerokovať so zamestnancami 
všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný 
zo zákona.  

Prostriedkom na zabezpečenie aktívnej účasti zamestnancov na riešení bezpečnosti a 
zdravia pri práci je ustanovenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Učebné osnovy  
  
             Pedagogický dokument stanovujúci ciele, obsah, rozsah, postupnosť a časovú dotáciu 
učiva. Vo vzdelávaní dospelých, v kurzoch a školeniach sú to tézy tém a tematických celkov. 
 
Učebný plán  
  
            Pedagogický dokument vymedzujúci štruktúru vzdelávacieho obsahu a časovú dotáciu 
pre jednotlivé predmety. Vo vzdelávaní dospelých, v kurzoch a školeniach ekvivalentom je 
tematický plán, vymedzujúci štruktúru obsahu a časovú dotáciu pre jednotlivé témy a 
tematické celky. 

 
Účelové komunikácie 

 
Pozemné komunikácie spájajúce jednotlivé výrobné závody alebo jednotlivé objekty 

a nehnuteľnosti s ostatnými komunikáciami (sú spravidla verejné) a komunikácie 
v uzavretých priestoroch alebo objektoch (neverejné komunikácie). Prevádzkovateľ dopravy 
na neverejných účelových komunikáciách musí zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu a 
dobrý technický stav dopravných ciest, ich osvetlenie a označenie dopravnými značkami 
a bezpečnostným značením. 
 
Účinky elektromagnetického žiarenia na človeka 

 
Biologické účinky elektromagnetického žiarenia sa obvykle členia na: 
- tepelné  
- netepelné. 
Tepelné účinky sú charakteristické pre polia s vyššími frekvenciami (100 kHz a 

vyššími), netepelné pre polia s nižšou frekvenciou a závisia od intenzity elektrického prúdu, 
ktorý ich pôsobením vzniká. Tepelné účinky závisia od intenzity žiarenia, jeho výkonovej 
hustoty, frekvencie, dĺžky pôsobenia, rozmerov organizmu, jeho orientácie smerom ku zdroju 
poľa alebo žiarenia. Schopnosť prieniku vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia 
podstatne závisí od frekvencie a vodivosti tkaniva. Najvyššia absorbcia v tele je pri vysokých 
frekvenciách (okolo l00 MHz). Prejavuje sa pocitom tepla, horúčavy v ožiarenom mieste, 
popálením kože, pri vysokej intenzite kataraktou, poruchou tvorby mužských zárodkových 
buniek. Netepelné účinky spočívajú vo vzniknutých elektrických prúdoch v organizme, ktoré 
pôsobia obdobne ako pri priamom dotyku (kontakte) so zariadením pod napätím. Pri 
stacionárnych elektrických poliach môže vzniknúť podráždenie v mieste kontaktu pri 
intenzite 5 kV.m-1  a bolestivé podráždenie pri intenzite  
15 kV.m-1. Pri statických magnetických poliach sa prejavuje účinok na EKG (údaje zo štúdií 
na zvieratách) v oblasti rádiofrekvenčných polí s vysokou intenzitou bola zistená katarakta, 
zápal rohovky, tepelné účinky, porušenie enzýmových reakcií a vplyv na centrálny nervový 
systém.  
Účinky hluku na ľudský organizmus 



Dôsledky pôsobenia hluku na človeka. Závisia od intenzity a povahy hluku, času 
expozície hluku a individuálnych faktorov exponovanej osoby. Špecifické účinky sa prejavujú 
poškodením orgánu sluchu. Môžu byť akútne alebo chronické, s trvalým alebo dočasným 
posunom sluchového prahu. Nešpecifické systémové účinky sa prejavujú v dôsledku 
pôsobenia hluku na celý organizmus, a to v oblasti fyziologickej (napr. zvýšenie tepovej 
frekvencie a krvného tlaku) aj psychologickej.  
 
Účinky chemických látok na človeka 
  
            Účinky závisia od viacerých faktorov, ako sú spôsob vstupu škodliviny do organizmu, 
jej fyzikálne a toxikologické vlastnosti, množstvo, trvanie expozície a tiež stav konkrétneho 
jedinca (zdravotný stav, vek, pohlavie). V pracovnom procese sa tieto látky dostávajú do 
organizmu troma hlavnými spôsobmi a to vdychovaním, vstrebávaním pokožkou alebo 
sliznicou a požitím. 
 Vdychovanie je najčastejšou cestou vstupu látky do organizmu. K najčastejším 
ochoreniam spôsobeným vdychovaním chemických látok patrí chronická bronchitída, 
silikóza, azbestóza a astma. 
 Väčšina chemických látok pri styku s kožou (najmä pri dlhodobej práci s nimi) pôsobí 
dráždivo, poškodzuje ochrannú lipidovú vrstvu kože, vysušuje ju, čím sa koža stáva 
citlivejšou a zraniteľnejšou na vplyv iných látok. Žieravé látky, ako koncentrované kyseliny 
a zásady, poškodzujú kožu priamo. 
 Kontakt kože s chemikáliami často vyúsťuje do vzniku rôznych foriem dermatitídy 
alebo alergického prejavu. Typickými symptómami sú sčervenanie a vyrážky. 
 Pri požití chemikálie sa jej účinok prejaví nielen v tráviacom trakte, ale po jej 
vstrebaní má dopad na celý organizmus. 
 
Účinky infračerveného žiarenia na človeka 

 
Infračervené žiarenie vyvoláva v mieste absorbcie zahriatie tkaniva. Najvýraznejším 

priamym účinkom krátkovlnného infračerveného žiarenia (pod 1500 nm) na koži je dilatácia 
(rozšírenie) kapilár. Jednorazová vyššia expozícia môže spôsobiť charakteristické popáleniny. 
Pri dlhotrvajúcej expozícii vzniká trvalá miestna pigmentácia. Akútne tepelné účinky majú 
najmä úrazový charakter a bežne sa nevyskytujú, pretože bolesť pri zahriatí tkaniva vedie k 
úhybovej reakcii a prerušeniu expozície. Dlhovlnné infračervené žiarenie spôsobuje tepelné 
poškodenie rohovky, krátkovlnné žiarenie prenikajúce do vnútra oka v závislosti na vlnovej 
dĺžke je absorbované v dúhovke, šošovke alebo v sietnici, kde vyvoláva zahriatie až tepelné 
poškodenie tkaniva. 
 
Účinky ionizujúceho žiarenia na človeka 

 
Pri pôsobení ionizujúceho žiarenia na organizmus začnú po jeho absorbcii prebiehať v 

tele zložité fyzikálne, chemické a biologické procesy, ktoré vyvolávajú konečný rádiologický 
efekt. Dochádza ku zmene genetickej informácie bunky alebo k likvidácii bunky. Účinky 
žiarenia závisia od: 
1) druhu žiarenia, 
2) dávky žiarenia, 
3) časového faktoru, 
4) rozsahu ožiarenej časti organizmu, 
5) cesty vstupu žiarenia, 
6) celkového stavu organizmu. 



 

Účinky laserov na človeka 

Účinky, ktoré sa môžu prejaviť v dôsledku vyžarovaného lúča a samotným zariadením 
lasera pri manipulácii a opravách. Vyžiarený lúč má tepelné, mechanické a elektrické účinky. 
Kritickými orgánmi sú oko a koža. Iné poškodenia zdravia môžu spôsobiť komponenty 
laserového zariadenia. Ide o úraz elektrickým prúdom, pri uvoľňovaní ozónu dochádza k 
bolestiam hlavy, poruchám spánku, dráždeniu slizníc a podobne. Nepriaznivé psychické 
dôsledky má aj dlhodobá práca s laserom v uzavretých tmavých laboratóriách. 
 
Účinky ultrafialového žiarenia na človeka 

Ultrafialové žiarenie ako prirodzená súčasť slnečného žiarenia je nevyhnutným 
činiteľom pre človeka tým, že priaznivo ovplyvňuje niektoré reakcie nervovej sústavy, 
zvyšuje odolnosť na telesnú záťaž a je potrebné pre tvorbu vitamínu D.  

Avšak výskyt ultrafialového žiarenia v životnom a pracovnom prostredí, najmä 
krátkovlnná časť jeho spektra je faktorom, ktorý môže poškodiť alebo ohroziť zdravie a 
bezpečnosť pri práci. Biologické účinky ultrafialového žiarenia sú závislé od vlnovej dĺžky. 
Žiarenie nepreniká do väčšej hĺbky, a preto najviac ohrozenými orgánmi sú koža, očné 
spojivky, rohovka a šošovka. Účinky žiarenia na kožu sú známe ako slnečná dermatitída. 
Dlhotrvajúce pôsobenie ultrafialového žiarenia spôsobuje starnutie pokožky (fotoaging). V 
pracovnom prostredí kde sa vyžaduje ochrana kože, je karcinogénne riziko málo 
pravdepodobné. Pôsobenie žiarenia na oko môže mať negatívne následky. Po určitom čase 
latencie 30 minút až 24 hodín vzniká prudký zápal spojiviek a rohovky, zápal viečok, 
mihalníc a kože tváre. Príznaky odznejú do 48 hodín bez trvalých následkov. Najčastejšou 
príčinou ožiarenia očí a vzniku fotoelektrickej oftalmie je zváranie. 

 
Účinky vibrácií na ľudský organizmus 

Odozva organizmu na pôsobenie vibrácií. Závisí najmä od spôsobu prenosu, 
dominantného smeru a frekvencie vibrácií. Vibrácie prenášané na ruky vyvolávajú 
poškodenie svalovo-kĺbového aparátu, periférnych nervov a ciev. Škodlivé účinky sa zhoršujú 
súčasným pôsobením vlhka a chladu. Dlhodobé pôsobenie vibrácií a otrasov - najmä v 
kombinácii s nefyziologickou pracovnou polohou, môže poškodzovať chrbticu. Vibrácie 
pôsobia nepriaznivo na celý organizmus, osobitne s ohľadom na rezonančné oblasti ľudského 
tela a frekvenčné spektrum vibrácií. Vibrácie, ktoré sú prenášané do konštrukcií alebo do 
budovy sú v rozmedzí počuteľného akustického spektra vyžarované do okolitého priestoru 
ako hluk a môžu zhoršovať hlukové pomery na pracovisku. 
 
Účinky viditeľného žiarenia na človeka 

Viditeľné žiarenie (optická radiácia) môže mať nepriaznivé účinky na oko pri vysokej 
intenzite svetla a pri dlhotrvajúcom pôsobení. Účinok na oko je spektrálne závislý a 
maximum účinku je v modrej oblasti. Riziko poškodenia sietnice je tiež vysoké pri 
fokusovaní svetla. Ochranu oka možno zabezpečiť vhodnými ochrannými okuliarami, ktoré 
znížia intenzitu žiarenia vstupujúceho do oka pod úroveň najvyšších prípustných hodnôt. 
Viditeľné svetlo má výrazný účinok na cirkadiánny rytmus a pri nedostatočnom osvetlení na 
pracoviskách vzniká predčasná zraková únava. 
 
Účinnosť odlučovania 
 
              (Pozri: Celková odlučivosť) 



 
Účinnosť osvetlenia na porovnávacej rovine 

 
Podiel užitočného svetelného toku a celkového svetelného toku, ktorý vyžarujú 

jednotlivé svetelné zdroje. 
Údržba technického zariadenia 

 Súbor činností, cieľom ktorých je zaistiť prevádzkyschopnosť technického zariadenia, 
tzn. udržať alebo navrátiť zariadenie do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu za 
podmienok daných bezpečnostnotechnickými požiadavkami  

Údržba sa vykonáva ako preventívna (proaktívna), tzn. činnosti vykonávané 
v stanovených lehotách podľa stanovených postupov a predpísanými prostriedkami s cieľom 
predchádzať a zabraňovať vzniku porúch a následná (reaktívna), tzn. činnosti zamerané na 
odstránenie vzniknutej poruchy, opravu poškodenej súčiastky a pod. Údržba je nástrojom na 
zachovanie funkcie technického zariadenia počas jeho predpokladanej životnosti, ale aj 
dôležitým opatrením na zaistenie jeho vyhovujúcej bezpečnostnej úrovne, tzn., aby úroveň 
rizika v priebehu jeho prevádzky neprekročila hranicu akceptovateľnosti. 
 
Udržiavaná osvetlenosť 

 Miestne priemerná a časovo minimálna hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť na 
stanovenom povrchu neklesne v dobe, keď je vykonávaná údržba. 
 
Udržiavateľnosť technického zariadenia  

Spôsobilosť technického zariadenia byť udržiavané v stave schopnom vykonávať 
svoju funkciu za podmienok predpokladaného používania, alebo vrátiť sa do tohto stavu, 
prostredníctvom technickej údržby. 
 
Uhol rozovretia rebríka 

     Uhol rozovretia postranníc dvojitého rebríka. Najstabilnejšia  a najbezpečnejšia  
poloha rebríka (na pevnej rovnej podložke) je pri uhle rozovretia 40°. 

 
Uhol sklonu rebríka 

Uhol opretia jednoduchého rebríka o opornú stenu. Najbezpečnejší je uhol 18°, čo 
zodpovedá pomeru  odvesien  vytvoreného trojuholníka 1:3. 

 
Úchopová časť ručného náradia  

Časť ručného náradia, ktorú človek pri práci drží v ruke (v rukách), prípadne ovláda, či 
už svojou silou, alebo v prípade motorického pohonu príkon energie ovládačom. Môže mať 
tvar rukoväte, držadla, násady a pod., pričom tvarové riešenie by malo zodpovedať stavbe 
ruky, jej nervovej  štruktúre a silovým možnostiam a schopnostiam človeka. 
 
Ukladacia debna 

Stohovateľný prepravný prostriedok vyrobený z kovu, dreva, preglejky, 
drevovláknitého materiálu, zvlášť pevnej lepenky, plastu alebo iného vhodného materiálu, 
určený na tvorbu manipulačných jednotiek. Ukladacia debna môže byť prispôsobená 
mechanizovanej alebo  ručnej manipulácii. Debny určené na ručnú manipuláciu musia byť 
vybavené držadlami odolnými  proti preťaženiu alebo otvormi na uľahčenie manipulácie, 
ktoré však nesmú byť na ujmu celistvosti obalu počas prepravy. 



 
Ultrafialové žiarenie 

Elektromagnetické žiarenie v oblasti vlnových dĺžok od 100 nm do 400 nm (ÚV 
žiarenie). ÚV žiarenie hraničí svojou vlnovou dĺžkou s ionizujúcim žiarením. Žiarenie kratšie 
ako 200 nm sa šíri len vo vákuu. Vo vzduchu je absorbované a nastáva interakcia s 
molekulami kyslíka, pričom vzniká ozón. ÚV žiarenie sa člení na tri vlnové pásma: 
1) dlhovlnné: UV- A s vlnovou dĺžkou 315 -400 nm 
2) strednovlnné: UV- B s vlnovou dĺžkou 280-315 nm 
3) krátkovlnné:  UV- C s vlnovou dĺžkou 200 - 280 nm  

 

Ultrazvuk 

           Zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v oktávovom pásme so strednou frekvenciou 
31,5 kHz. Frekvencia ultrazvuku je nad hornou hraničnou frekvenciou počuteľného zvuku. 
Určujúcou veličinou ultrazvuku je normalizovaná hladina akustického tlaku v oktávovom 
pásme so strednou frekvenciou 31,5 kHZ. Ak hodnoty ultrazvuku namerané na pracoviskách 
presiahnu 105 dB, je potrebné vykonať technické, organizačné alebo iné opatrenia na zníženie 
expozície pracovníkov tomuto faktoru. 
 
Umelé osvetlenie 

Osvetlenie charakteristické svojou stálosťou a monotónnosťou počas dňa a roku. 
Zdroje umelého svetla sú buď teplotné (žiarovky), alebo luminiscenčné (výbojky, žiarivky a 
pod.). Umelé osvetlenie vo výrobných priestoroch býva zväčša zmiešané. Výhodou umelého 
osvetlenia je skutočnosť, že ním možno podľa potreby osvetľovať ktorúkoľvek časť miestnosti 
takým množstvom a kvalitou svetla, aká je pre využitie a funkciu priestoru potrebná. 
 
Umelé zdroje ionizujúceho žiarenia 

 Zdroje, ktoré sú produktom ľudskej činnosti. Patria k nim : 
1) zdroje ionizujúceho žiarenia v medicíne (diagnostika, terapia), 
2) zdroje ionizujúceho žiarenia v hospodárstve, vede a výskume (defektoskopia, 

karotážne práce, priemyselné indikátory, regulačné prístroje a i.), 
3) jadrová energetika (jadrovopalivový cyklus), 
4) zdroje využívané v domácností a na pracovisku (počítače, televízory a.i.), 
5) potravinové reťazce, 
6) rádioaktívny odpad a vyhorelé jadrové palivo, 
7) rádioaktívny spad z pokusov jadrových zbraní. 

 
Umyvárne a sprchy, záchody 

  Hygienické zariadenia, ktoré sa umiestňujú v samostatných miestnostiach. Svetlá 
výška sa požaduje 2,30 m pri ploche do 30 m2 a 2,5 m pri väčšej ploche. Steny, stropy a 
podlahy musia byť tepelne izolované, dobre umývateľné. Vybavenie zariadení na osobnú 
hygienu sa upravuje podľa charakteru práce a miery znečistenia pokožky a odevu pri práci. 
Počet záchodov sa určuje podľa počtu zamestnancov najsilnejšej pracovnej zmeny. 
 
Únava 

 Subjektívny pocit vzťahujúci sa k radu biologických funkcií a postihujúci celý 
organizmus: centrálny nervový systém, chemické zmeny krvi,  metabolizmus, žľazy 
s vnútornou sekréciou atď. 



 
Únava psychická a stavy podobné únave 

 Psychickou únavou sa rozumie prechodné zníženie psychickej a telesnej výkonnosti, 
ktoré vzniká na základe predchádzajúcich psychických nárokov, ich výšky, trvania a 
priebehu. Je to subjektívny pocit vzťahujúci sa na viaceré biologické funkcie a postihujúci 
celý organizmus, tzn. centrálny nervový systém, chemické zmeny krvi,  metabolizmus, žľazy 
s vnútornou sekréciou atď. 
Znížená výkonnosť sa prejavuje napr. v pocite únavy, v zhoršenom vzťahu výkonu a námahy, 
ktorú je treba na tento výkon vynaložiť, vo zvýšenej chybovosti atď. Rozsah tohoto vplyvu 
závisí tiež od osobných predpokladov. 
 Stavy podobné únave sú stavy spôsobené psychickými nárokmi v situáciách 
chudobných na zmeny, ktoré však pri prejavoch zmeny miznú. K týmto stavom patrí stav 
monotónie, znížená pozornosť (znížená bdelosť) a psychické nasýtenie. Stavy podobné únave 
majú s psychickou únavou spoločné to, že sa pri nich spravidla objavujú pocity únavy. 
Odlišujú sa od psychickej únavy svojou prchavosťou. Individuálne sa prejavujú veľmi rôzne. 
 Stav monotónie je pomaly vznikajúci stav zníženej aktivity, ktorý sa môže prejaviť pri 
dlhšie trvajúcich jednotvárnych opakovaných činnostiach a ktorý je spojený najmä s 
ospalosťou, únavou, poklesom výkonnosti a jej zmenami, znížením schopnosti preorientovať 
sa a reagovať a pribúdaním arytmie tepu srdca. 
 Znížená vigilancia pozornosti (znížená bdelosť) je pomaly vznikajúci stav pri 
pozorovacích činnostiach chudobných na zmeny, vyznačujúci sa zníženou výkonnosťou na 
vnímanie signálov (napr. pri pozorovaní radarovej obrazovky alebo pri pozorovaní 
prístrojov). Stav monotónie a znížená vigilancia sa síce odlišujú podmienkami vzniku, ale nie 
svojimi dôsledkami. 
 Psychická nasýtenosť je stav nervózno-nekľudného, afektovo zdôrazneného 
odmietnutia opakujúcich sa činností alebo situácií, pri ktorých vzniká zážitok „prešľapovania 
na mieste“ a „nepostupovania ďalej“. Ďalšie symptómy  psychickej nasýtenosti sú  
podráždenosť, hnevlivosť, zlostnosť, zníženie výkonnosti a (alebo) pocit únavy. Psychická 
nasýtenosť sa odlišuje od stavu monotónie a od zníženej vigilancie nezníženou alebo dokonca 
ešte stúpajúcou aktiváciou s negatívnou kvalitou zážitkov. 
 
Únava sluchu 

 
Dlhšie trvajúce zvýšenie sluchového prahu po prechodnom zaťažovaní intenzívnym 

zvukom. 
 
Únavové zlomeniny chrbtice 
  
         Odtrhnutie tŕňových alebo priečnych výbežkov stavcov chrbtice (často v oblasti 
prechodu krčnej a hrudnej chrbtice alebo v oblasti bedier) v dôsledku jednostrannej pracovnej 
záťaže opakovanými pohybmi (napr. hádzanie materiálu lopatou). 
 
Únik látky 

 
Rozliatie, odčerpanie, presakovanie, vyprázdňovanie, vstrekovanie, resp. iný spôsob 

prenikania nebezpečných látok do životného prostredia  
 
 
 
 



Unikajúci prúd (elektrický) 
 
Prúd unikajúci do zeme alebo do cudzích vodivých častí v elektricky nepoškodenom 

obvode. Je to prúd vyjadrujúci kvalitu elektrickej izolácie. 
 
Úniková cesta 

 Trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje 
bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na volné 
priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom 
 
Úniková cesta chránená 
 
 Úniková cesta, ktorá vedie zo stavby na voľné priestranstvo, je oddelená od ostatných 
požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami, požiarnymi uzávermi, je vetraná a 
umožňuje bezpečný pohyb osôb. 
 
Úniková cesta nechránená 

 Úniková cesta, ktorá nie je chránená pred účinkom požiaru a ktorá vedie z požiarneho 
úseku k východu zo stavby na voľné priestranstvo alebo do čiastočne chránenej únikovej 
cesty alebo do chránenej únikovej cesty. 
 

Únikové havarijné vetranie 

Typ vetrania, ktoré zabezpečuje svojim účinkom podmienky bezpečného úniku ľudí od 

technologického zariadenia a z ohrozeného objektu v prípade havárie. 

 
Únikový pruh 

 Je základnou jednotkou šírky únikovej cesty a to 0,55 m. 
 
Unipolárny kvocient  

Pomer kladných a záporných iónov v ovzduší. 

Únosná doba práce 

         Limitovaná doba práce (dlhodobá a krátkodobá) na pracoviskách, na ktorých sú 
u zamestnanca prekračované hodnoty prípustnej záťaže teplom. Určujú sa v závislosti od 
triedy energetickej náročnosti práce a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných 
a neaklimatizovaných zamestnancov pri zohľadnení tepelného odporu odevu. Ak nie je určené 
inak, dlhodobo únosná doba práce je 8-hodinová pracovná zmena.  
 
Únosné mikroklimatické podmienky 

Podmienky, pri ktorých je pracovník schopný svojimi termoregulačnými mechanizmami 
udržať si únosný tepelný stav bez rizika poškodenia zdravia. 
 
Únosné zaťaženie územia 

Zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom sa nepoškodzuje životné prostredie a 
ekosystém a udržuje sa ekologická stabilita. 



 
Upínacia časť nástroja 

Časť nástroja, ktorá je pri výkone príslušnej pracovnej operácie upnutá, pri ručnom 
náradí v úchopovej časti, pri ručnom mechanickom náradí v upínacej hlavici náradia a pri 
strojových nástrojoch v upínacích prostriedkoch strojov, ako sú klieštiny, skľučovadlá, 
príruby a pod.  

 
Upínacie náradie 

Skupina náradia, ktorá slúži na pevné a stabilné upnutie obrábaného materiálu, ako aj 
nástrojov na strojoch a nástrojov v náradí s motorickým pohonom. Sú to rôzne upínacie a 
nastavovacie prostriedky, pomôcky, podložky a prípravky na uľahčenie upnutia a zaistenie 
polohy upínaného predmetu, ako napr. skľučovadlá, upínacie tŕne, upínacie dosky, upínacie 
hroty, upínacie príruby, a pod. 

Upínacie náradie pre ručné práce, ako je zverák, rôzne podložky a podopierky, 
upínacie prípravky a pod. sú dôležitým prostriedkom na zaistenie podmienok bezpečnej práce 
s ručným náradím. 
 
Upínacie prostriedky na strojoch 

 Prostriedky slúžiace na pevné a stabilné upnutie jednak obrábaného alebo 
spracovávaného  materiálu ako aj nástrojov, ktoré príslušnú pracovnú operáciu vykonávajú. 
Označujú sa tiež ako upínacie náradie. 
 
Úprava pracovného režimu pri používaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 

 
Opatrenie na ochranu zdravia spočívajúce v zaradení bezpečnostných prestávok 

v prípade, keď zamestnanci nepretržite používajú osobné ochranné pracovné prostriedky  
počas celej pracovnej doby. Počet bezpečnostných prestávok a ich trvanie sa upravuje podľa 
charakteru práce a pracovných podmienok. Je ovplyvnený mierou záťaže z používania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov vzhľadom na zníženie pracovného komfortu a 
prítomnosťou ďalších faktorov (zvýšená tepelná záťaž, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, 
zvýšená prašnosť, nadmerná fyzická záťaž a pod.), ktoré môžu prispieť k zníženiu pracovnej 
pohody. Počas trvania bezpečnostných prestávok má zamestnanec ochranné prostriedky 
odložiť, pričom však nesmie byť exponovaný rizikovým faktorom prekračujúcim limitné 
hodnoty. 
 
Úrad jadrového dozoru  

 Úrad, ktorý zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových 
zariadení, vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom a 
ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi, vrátane ich kontroly a 
evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality 
vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky vyplývajúce z medzinárodných 
zmlúv v predmetnej oblasti. Úrad vydáva licencie pre umiestnenie jadrových elektrární, 
začatie výstavby a prevádzku, vykonáva rutinné a špeciálne prehliadky a zabezpečuje 
školenia.  
 
 
 



Úrad verejného zdravotníctva 

Orgán štátnej správy, ktorý vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany zdravia pre územie 
Slovenskej republiky. Je to rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na 
rozpočet ministerstva zdravotníctva. Predmetom činnosti Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky je zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou 
zdravia v odbore hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, 
preventívneho pracovného lekárstva, ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, 
epidemiológie, lekárskej mikrobiológie, výchovy k zdraviu a zdravotníckej štatistiky, ako aj 
výučby a výchovy poslucháčov fakulty verejného zdravotníctva v tejto oblasti.  
 
Úraz elektrinou 

Patofyziologický účinok elektrického prúdu prechádzajúceho telom človeka → 
Ohrozenie človeka elektrickým prúdom. K úrazu dochádza pri dotyku alebo priblížení časti 
tela k predmetom s elektrickým napätím. 
 
Úrazová afinita (náklonnosť) 
 

Podľa niektorých (väčšinou už prekonaných) psychologických koncepcií úrazová 
afinita sa chápe ako sklon k istému druhu nebezpečného správania, vyznačujúci sa pomernou 
stálosťou v čase a všeobecnosťou (tzn. výskyt úrazovosti bez ohľadu na druh vykonávanej 
práce). 
 
Úrazová renta 

Úrazová dávka, na ktorú má nárok poškodený, ktorý ešte nedovŕšil dôchodkový vek 
ani nepoberá predčasný starobný dôchodok, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania má viac ako 40 percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť. 
Úrazová renta plní funkciu náhrady za stratu príjmu po skončení práceneschopnosti. Tvorí 
nadstavbu k príjmu postihnutého, preto sa v prípade, že poškodený poberá invalidný 
dôchodok, znižuje suma úrazovej renty o sumu tohto dôchodku. Poškodený nemá nárok na 
úrazovú rentu v období, počas ktorého poberá úrazový príplatok, a v období, počas ktorého 
má nárok na rehabilitačné a rekvalifikačné. Dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom 
priznania predčasného starobného dôchodku nárok na úrazovú rentu zaniká. 
 
Úrazové dávky 

Sociálne dávky poskytované z úrazového poistenia v peňažnej alebo nepeňažnej forme 
poškodenému, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u neho vznikla choroba z povolania, resp. 
v prípade jeho smrti pozostalým. Účelom úrazových dávok je preklenutie nepriaznivej 
finančnej situácie spôsobenej stratou príjmu poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania a umožnenie poškodenému opätovne sa uplatniť na trhu práce. Za 
podmienok ustanovených predpismi sa poškodenému poskytuje úrazový príplatok, úrazová 
renta, jednorazové vyrovnanie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada za bolesť a 
sťaženie spoločenského uplatnenia, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia 
a rekvalifikačné. Na zmiernenie následkov smrti poškodeného je pre pozostalých určená 
pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie a náhrada nákladov spojených 
s pohrebom. Nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví 
zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného. Ak sa zamestnávateľ tejto 
zodpovednosti zbaví iba sčasti, sumy úrazových dávok sa v primeranom rozsahu obmedzia. 
 



Úrazové poistenie 

Povinné poistenie zamestnávateľa viazané na jeho zodpovednosť za škodu vzniknutú 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Povinnosť úrazového poistenia sa 
vzťahuje na každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, 
s výnimkou zamestnávateľa sudcu a zamestnávateľa prokurátora. Úrazové poistenie je 
súčasťou sociálneho poistenia. Účelom úrazového poistenia je ochraňovať zamestnávateľa 
pred rizikom ekonomickej záťaže v prípade jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a garantovať odškodnenie 
zamestnancov, resp. iných fyzických osôb, ktoré majú v zmysle predpisov nárok na 
odškodnenie v uvedených prípadoch. 
 
Úrazový príplatok 

Úrazová dávka, na ktorú má nárok poškodený zamestnanec, ktorý v dôsledku 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného (s 
výnimkou sudcu, prokurátora a fyzickej osoby, ktorá vykonávala práce mimo pracovného 
pomeru na základe dohôd). Úrazový príplatok je určený na vyrovnanie straty na zárobku 
počas práceneschopnosti. Tvorí nadstavbu k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca, resp. k nemocenskému, a je podmienený vyplácaním niektorej z 
týchto dávok. Nárok na úrazový príplatok vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej 
neschopnosti. Úrazový príplatok sa poskytuje za dni, výška jeho sumy sa určí ako 
percentuálny podiel z denného vymeriavacieho základu zamestnanca. 
 
Určené výrobky 

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti alebo 
majetku osôb, alebo ohrozenie životného prostredia. V záujme odstránenia alebo zmiernenia 
rizík musí výrobca alebo dovozca určeného výrobku dodržať zákonom stanovené podmienky, 
tzn. zabezpečiť zhodu výrobku s technickými požiadavkami na výrobok a posúdenie zhody 
predpísaným postupom. Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh alebo do prevádzky, ak nie je 
preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.  
 
Určujúce veličiny hluku a vibrácií 

Veličiny kvantitatívne charakterizujúce hluk alebo vibrácie. Používajú sa na 
hodnotenie expozície hluku a vibráciám z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pri práci..  
 
Úroveň expozície na pracovisku 

 
Podiel celosmennej záťaže a  príslušnej najvyššej prípustnej hodnoty celosmennej 

záťaže nebezpečným faktorom, ktorý sa vyjadruje číselne.  Čísla väčšie ako 1 indikujú riziko. 
 
Ustálený hluk 

 
Súvislý zvuk, ktorého hladina sa v danom mieste v sledovanom časovom úseku 

významne nemení. 
 
 
 
 



Ustanovené pracovné podmienky 
 
 Súhrn povinností uložených právnymi predpismi, ktoré majú zamedziť škodlivému 
pôsobeniu pracovného prostredia na zdravie pracovníkov, usmerňovať spôsob práce podľa 
fyziologických zásad a zabezpečiť vytváranie optimálnych podmienok pre zvyšovanie kultúry 
práce a pracovného prostredia vo vzťahu k ochrane života a zdravia zamestnancov. 

 
Ustanovený týždenný pracovný čas 

 Pracovný čas v časovom úseku jedného týždňa, v ktorom zamestnanec vykonáva 
prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Zamestnávateľ je povinný viesť 
evidenciu pracovného času zamestnanca. 

 
Ústredné vykurovanie 

 
Spôsob vykurovania, pri ktorom sa teplonosná látka (vykurovacie médium) ohrieva 

v ústrednom zdroji pre jednu alebo viacero budov (domová alebo bloková kotolňa).  
 

Uvoľnené teplo 
  
         Tepelná energia, ktorá sa uvoľňuje horením látky za určených podmienok. 
 
Uzamykateľný volič režimu  
   
          Súčasť ovládacieho zariadenia, ktorý plní funkciu blokovania iného pracovného režimu 
ako bol zvolený pre danú technologickú operáciu (kompetentným pracovníkom). 
 
Uzavretý žiarič 

 
Rádioaktívny žiarič, ktorého technická úprava zabezpečuje, že za predvídateľných 

podmienok použitia neuniknú rádioaktívne látky do životného prostredia. 
 
Územie jadrového zariadenia 
 
 Územie s jadrovým zariadením ohraničené bariérou stráženého priestoru, ktorá je na 
účel havarijného plánovania súčasne hranicou jadrového zariadenia. 
 
Územie prevádzkovateľa rizikovej činnosti 

 
Priestor (napr. budova alebo časť budovy, komplex budov, technologické zariadenia, 

objekt, pozemok, komunikácie apod.), ku ktorému má prevádzkovateľ vlastnícky, nájomný 
alebo užívací vzťah. 
 
Uzemnenie 

 
Úmyselne vytvorené vodivé spojenie vodivých častí zariadení a predmetov so zemou 

tak, aby určené miesto spotrebiča, zariadenia alebo siete bolo udržiavané na potenciáli zeme. 
 
Uzemňovací vodič 
          Ochranný vodič, ktorý vodivo spája uzemňovaciu svorku alebo prípojnicu 
s uzmemňovačom. 



 
Uzemňovacia sústava 

 
Súhrn navzájom a trvalo vodivo spojených zostrojených alebo náhodných 

uzemňovačov vyhovujúcich podmienkam ochrany a funkcie. Podľa účelu sa uzemňovacie 
sústavy členia na: 
− uzemňovacie sústavy pre ochranné účely, 
− uzemňovacie sústavy pre funkčné účely, 
− uzemňovacie sústavy kombinované pre ochranné a funkčné účely. 

 
 
Uzemňovacia svorka 

 
Svorka (ekvipotenciálna prípojnica), na ktorú sú pripojené uzemňovacie vodiče, 

vodiče hlavného pospájania, ochranné vodiče a vodiče funkčného uzemnenia (ak sú 
predmetom uzemnenia). Musí byť umiestnená na prístupnom mieste a vyhotovená vo forme 
spoja, ktorý umožňuje merať odpor uzemnenia. 
 
Uzemňovač 

 
Vodivé teleso uložené priamo do zeme tak, aby sa vytvoril vodivý kontakt so zemou a 

zabezpečilo sa s ňou elektrické spojenie 
Uzemňovače môžu byť tyčové, rúrkové, pásové, drôtové, doskové, zabudované 

v základoch a tiež môžu byť tvorené kovovou armatúrou betónu uloženou v zemi. 
Použitý materiál a konštrukcia uzemňovačov musia odolávať mechanickému 

poškodeniu a poškodeniu koróziou.  
Uzemňovač môže byť náhodný alebo zhotovený (umelo vytvorený). Náhodný 

uzemňovač je vytvorený vodivým predmetom uloženým trvalo v zemi alebo v betónovej 
zmesi. Zhotovený uzemňovač je zámerne zriadený na uzemnenie. 
 
Užívateľský zamestnávateľ 
  
             Zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený. Ukladá 
zamestnancovi v mene zamestnávateľa, počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, 
organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na ten účel pokyny, utvára priaznivé 
pracovné podmienky týkajúce sa najmä pracovného času a zaisťuje bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského 
zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene 
zamestnávateľa, ktorý zamestnanca dočasne pridelil. 
 
 

V-W 
 
 
Váhový filter zvukomeru  

 
Elektrický obvod, ktorý upravuje kmitočtovú charakteristiku zvukomeru podľa 

frekvenčnej váhovej funkcie A, C, D, G. Prístroje váhovými filtrami A, C, D, G snímajú 
merané hodnoty podľa normalizovaných (upravených) kmitočtových charakteristík. Váhový 
filter A potláča nižšie a veľmi vysoké frekvencie približne ako ľudské ucho. Váhový filter C 



je aproximáciou v oblasti vysokých hladín akustického tlaku. Váhový filter D je určený 
špeciálne na meranie a hodnotenie leteckého hluku. Váhový filter G sa používa pre oblasť 
infrazvuku. 
 
Vážené zrýchlenie vibrácií 

 
Zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou, ktorej použitie 

stanovujú v závislosti na druhu prenosu vibrácií záväzné opatrenia. Vážené zrýchlenie 
vibrácií prenášaných na celé telo sa označuje aw a vibrácií pôsobiacich na ruky ahw.  
 
Vážený akustický tlak 

 
Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A, C alebo D.  

 
Vecný prostriedok ochrany pred požiarmi 
  
            Zariadenie určené na odber vody z vodného zdroja, na dopravu, na usmerňovanie, 
tvarovanie a riadenie prietoku hasiacej látky na miesto určenia, pomocné zariadenia na práce 
vo výškach a nad voľnými hĺbkami, ako aj zariadenia na uvoľňovanie a rozoberanie 
konštrukcií pri zásahu. 
 
Velenie pri protipožiarnom zásahu 
  
             Súbor riadiacich činností realizovaných veliteľom zásahu a ostatnými veliteľmi 
hasičských jednotiek na mieste udalosti s cieľom dosiahnuť koordinovanú a efektívnu činnosť 
nasadených síl a prostriedkov požiarnej ochrany. 
 
Veliteľ protipožiarneho zásahu 
  
            Veliteľ, ktorý riadi nasadené sily a prostriedky požiarnej ochrany pri zdolávaní 
požiarov, záchrane osôb a majetku, ako aj výkon záchranných prác pri živelných pohromách a 
iných mimoriadnych udalostiach na mieste zásahu. 
 
Veliteľské stanovište 
  
             Miesto zriadené a osobitne označené určené na riadenie síl a prostriedkov pri 
potipožiarnom zásahu. 
 
Ventilometrická metóda 
  
             Metóda hodnotenia záťaže človeka pri práci spočívajúca  v meraní objemu 
vydýchnutého vzduchu priamo pri práci a následnom určení energetického výdaja na základe 
prepočtu podľa fyziologických súvislostí. 
 
Verejné zdravie 
  
             Úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti a ekonomickej úrovni spoločnosti. 
 
 



Verejné zdravotníctvo 
 
 Systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. 
 
Vetranie 

 
Riadená výmena vzduchu v uzavretom priestore, pri ktorej sa odvádza z priestoru 

vnútorný vzduch a privádza sa vonkajší, prípadne zmes vonkajšieho a obehového vzduchu. 
Vetracie zariadenia môžu vzduch upravovať (filtrovať, ohrievať). 
 
Vetranie zváracieho pracoviska 

 
Zabezpečenie výmeny vzduchu v priestore zvárania, resp. v priestore celého 

pracoviska (dielne, haly), s cieľom odviesť splodiny vznikajúce pri zváraní (zváracie dymy, 
plyny, aerosól, kovové pary a prach), ako aj ďalšie škodlivé látky (napr. ozón) a priviesť 
čerstvý vzduch. Môže byť prirodzené, nútené, alebo kombinované, podľa vetraného priestoru 
môžu byť miestne a celkové. Zvarovňa, ako trvalé pracovisko určené na zváranie musí mať 
nútené vetranie.  
 
Vhodná práca 
  
             Práca, ktorá zodpovedá zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a je prispôsobená jeho 
schopnostiam a kvalifikácii. 
 
Viazač 

 
Osoba oprávnená na viazanie bremien, zodpovedná za uviazanie a odviazanie bremena 

a za použitie vhodných viazacích a zavesovacích prostriedkov vzhľadom na prepravované 
bremeno a v súlade s navrhnutým postupom manipulácie. Viazač musí byť zdravotne 
spôsobilý, fyzicky schopný manipulovať s bremenami, viazacími a zavesovacími 
prostriedkami, zaškolený a prakticky zacvičený v spôsoboch viazania a v používaní 
dorozumievacích znamení. Musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti (viazačský preukaz).  
 
Vibrácie 

Pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti okolo určitej rovnovážnej polohy; 
mechanické kmitanie. Pri mechanickom kmitaní je veličina popisujúca polohu mechanickej 
sústavy, jej zrýchlenie, rýchlosť alebo stav striedavo väčšia alebo menšia ako rovnovážna 
alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. K prenosu vibrácií na človeka dochádza pri jeho 
kontakte s povrchom vibrujúcich konštrukcií a predmetov. Pri hodnotení pôsobenia vibrácií 
v pracovnom prostredí na zdravie človeka sa osobitne posudzujú vibrácie prenášané na ruky, 
vibrácie prenášané na celé telo a miestne vibrácie. 
 
Vibrácie prenášané na celé telo 

 
Vibrácie pôsobiace na celý ľudský organizmus; celkové vibrácie. Prenášajú sa na 

stojacu, sediacu alebo ležiacu osobu ako celok z podlahy, vibrujúceho sedadla alebo cez iný 
oporný povrch. Podľa smeru pôsobenia sa  vibrácie prenášané na celé telo členia na vibrácie v 
pozdĺžnom smere a vibrácie v priečnom smere. Pre vibrácie prenášané na celé telo je 
určujúcou veličinou normalizované zrýchlenie vibrácií v smere osi s maximálnym prenosom 
zrýchlenia. Maximálny prenos zrýchlenia je v smere tej osi, v ktorej je hodnota veličiny 



1,4awx.8h.1,4awy.8h.awz.8h najvyššia. Frekvenčný rozsah je 0,5 Hz až 80 Hz. Pri použití 
doplnkových metód hodnotenia expozície človeka vibráciám prenášaným na celé telo sú 
určujúcimi veličinami aj maximálna hodnota priebežného váženého zrýchlenia a ekvivalentné 
vážené zrýchlenie. 

 
Vibrácie prenášané na ruky 

 
Vibrácie, ktoré sa prenášajú na jednu ruku alebo obidve ruky z rukovätí strojov alebo 

náradia alebo z povrchu predmetov držaných rukou. Určujúcou veličinou pre vyjadrenie a 
hodnotenie vibrácií prenášaných na ruky  je výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií vo 
frekvenčnom rozsahu 5,6 Hz až 1400 Hz. Pri výpočte výsledného zrýchlenia pôsobiaceho na 
ruky sa používajú hodnotiace faktory kx = ky = kz = 1. 

Zdrojom vibrácií prenášaných na ruky je najmä skupina mechanického ručného 
náradia,  využívajúca pri práci efekt kmitajúceho nástroja, ako sú napr. pneumatické zbíjačky, 
príklepové vŕtačky alebo tzv. kladivá. Návod na používanie mechanického ručného náradia 
musí obsahovať údaj o vibráciách, ktorým sú vystavené horné končatiny pri práci s týmto 
náradím. Najvyššia prípustná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií pri 
prenose na ruky pri  
8-hodinovej pracovnej zmene je 2,4 ms-2,  pri práci trvajúcej najviac 20 minút je to 11,8 ms-2. 
 
Vibrácie pri práci s náradím 

 
Vibrácie prenášané na ruky z rukoväte alebo z úchopovej časti náradia, ktoré vznikajú 

pri kontakte nástroja s obrábaným materiálom. Zdrojom vibrácií je obzvlášť skupina 
mechanického ručného náradia, ktorá využíva pri práci efekt kmitajúceho nástroja, ako sú 
napr. pneumatické zbíjačky, príklepové vŕtačky alebo tzv. kladivá. Návod na používanie 
mechanického ručného náradia musí obsahovať údaj o vibráciách, ktorým sú vystavené horné 
končatiny pri práci s týmto náradím. Najvyššia prípustná hodnota výsledného 
normalizovaného zrýchlenia vibrácií pri prenose na ruky pri 8 hodinovej pracovnej zmene je 
2,4 ms-2 , pri práci ktorá trvá najviac 20 minút je to hodnota 11,8 ms-2. 
 
Vibračná diagnostika 

 
Technická diagnostika založená na meraní a analýze signálov kmitania určená na 

objektívne hodnotenie dynamiky strojových zariadení. 
 
Vibračná technika 

 
Súbor prostriedkov budenia a merania mechanického kmitania, vibračnej diagnostiky, 

ochrany pred mechanickým kmitaním a skúšok pomocou kmitania používaných v technickej 
praxi. 
 
Videnie (zrakové vnímanie) 

Poznávanie okolitého prostredia zmyslovými vnemami, vyvolanými svetlom vnikajúcim 
do oka. Je to psychofyziologický pochod, pri ktorom sa obraz predmetu, vytvorený na sietnici 
optickou sústavou prevádza do veľkého mozgu, kde vzniká zrakový vnem. Pri videní sa 
uplatňuje individuálna zraková ostrosť, dioptrické a farebné chyby zraku. Charakteristickou 
vlastnosťou zraku je rozlíšiteľnosť jasu iných svetelných hodnôt. 
 
 



Vidlicová manipulácia 
 
 Manipulácia s paletami a inými manipulačnými jednotkami vykonávaná 
manipulačným zariadením alebo manipulačným prostriedkom s nosnou vidlicou. Nosná 
vidlica manipulačných zariadení  a prostriedkov (napr. regálových zakladačov, stohovacích 
žeriavov, dopravných vozíkov) musí byť pri manipulácii úplne zasunutá do naberacích 
otvorov manipulačnej jednotky a musí bremeno pevne podopierať. 
 
Vláknitý prach 

 
Prach, ktorého častice majú jeden rozmer výrazne väčší ako zvyšné dva, napr. 

azbestové  alebo minerálne vlákna (sklenené, čadičové, keramické), bavlna, acetátové vlákna. 
 
Vlastnosti bremena 

 
Podstatné znaky bremena (hmotnosť, veľkosť, tvar, obsah, konzistencia, spôsob 

a poloha umiestnenia, stabilita, spôsob uchopenia), ktoré sú rozhodujúce pre určenie 
správneho pracovného postupu pri manipulácii s bremenom, aj pre určenie podmienok jeho 
skladovania.  
 
Vlastnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Kvalitatívne ukazovatele, ktoré vypovedajú o tom, či je výrobok vhodný na použitie 

v daných podmienkach ako osobný ochranný pracovný prostriedok bez toho, aby vytváral 
nové riziká a spôsoboval nepohodlie pri práci. Osobný ochranný pracovný prostriedok musí : 
− mať také vlastnosti, aby zabezpečoval účinnú ochranu pred nebezpečenstvami vzhľadom 

na vykonávanú prácu, existujúce pracovné podmienky a pracovné prostredie, 
− spĺňať požiadavky technických predpisov na daný druh (typ) osobného ochranného 

pracovného prostriedku, 
− byť zdravotne nezávadný a konštruovaný tak, aby pri používaní nezvyšoval riziko 

negatívnym ovplyvňovaním záťaže zamestnanca (napr. obmedzovaním pohybu, znížením 
úchopových schopností), 

− vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a telesným rozmerom 
zamestnanca (resp. sa musí dať telu zamestnanca ľahko prispôsobiť). 

 
Vnímanie svetla 

 
Schopnosť oka vnímať svetlo. Vzostup citlivosti oka na svetlo je dôkazom existencie dvoch 

mechanizmov vnímania svetla. Prvý mechanizmus sa uplatňuje pri hodnotách jasu v zornom poli 
cca 0,003 cd.m2  a je sprostredkovaný tyčinkami. Videnie za týchto podmienok sa nazýva 
skotoptickým (nočné videnie). Videnie fotoptické sa uplatňuje pri hodnotách jasu nad 30 cd.m2 . Na 
jeho sprostredkovaní sa zúčastňujú najmä čapíky a farby sú pri ňom dobre rozoznateľné. 
V rozmedzí jasov 0,003 cd.m2 až  30 cd.m2 pôsobia oba mechanizmy súčasne. Videnie za týchto 
podmienok sa nazýva mezoptickým (súmračným).  
 
Vnútorné ožiarenie  

 
Ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele. 

 
 



Vnútorné predpisy BOZP 
 
Interné normy BOZP vydávané zamestnávateľmi na zaistenie BOZP. Sú to najmä 

bezpečnostno-prevádzkové predpisy vypracúvané v zmysle záväzných predpisov napr.: 
predpisy na ochranu pred výbuchom, pracovný postup a kontrolne opatrenia pri práci 
s biologickými faktormi, predpis pre prevádzku nízkotlakových kotolní, pre prevádzku 
stabilných zásobníkov na sypké materiály ai. 
 
Vnútropodnikový dopravný predpis 

 
Dopravno-prevádzkový poriadok, ktorý je povinná spracovať každá organizácia, ktorá 

prevádzkuje mobilné pracovné prostriedky. Okrem pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri prevádzke a obsluhe dopravných prostriedkov a dopravných zariadení má obsahovať 
organizáciu vnútrozávodnej dopravy, zoznam používaných dopravných prostriedkov 
a zariadení a zoznam ich používateľov, vymedzovať zodpovednosť za prevádzku, technický 
stav a údržbu komunikácií, dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, za organizáciu 
školení a preventívnych lekárskych prehliadok a vedenie predpísanej evidencie 
a dokumentácie. Súčasťou dopravného predpisu má byť náčrt komunikačného členenia 
s vyznačením odstavných plôch, garáží a dopravného značenia. 
 
Vnútrozávodná doprava 

 
Doprava, ktorou sa vo vnútri prevádzkového priestoru závodu zabezpečuje podľa 

potrieb výroby a odbytu presun materiálov. Člení sa na medziobjektovú a vnútroobjektovú 
dopravu. Na premiestňovanie materiálov sa používajú koľajové a bezkoľajové vozidlá vrátane 
všetkých druhov manipulačných vozíkov, výťahy a iné zdvíhacie zariadenia, dopravníky a 
tiež plynné a kvapalné médiá (pneumatická a hydraulická doprava). Vnútrozávodnú dopravu 
musí upravovať podnikový dopravný predpis. 
 
Vodič zvuku 

 
Hmotné prostredie (tuhých látok, kvapalných látok alebo plynov), v ktorom sa šíri  

zvukové vlnenie. Vodič zvuku, zvyčajne vzduch, sprostredkuje spojenie medzi zdrojom 
zvuku a jeho prijímačom (detektorom), ktorým je najmä ľudské ucho alebo elektroakustický 
menič  (mikrofón). Vo vákuu sa zvuk nešíri. 
 
Vodík 

 
Horľavý, ľahko zápalný plyn bez farby a zápachu, 14-krát ľahší než vzduch. So 

vzduchom vytvára v rozmedzí 4 až 77 % objemu výbušnú zmes. Pre veľkú aktivitu ku kyslíku 
je silným redukčným prostriedkom.  
 
Vodné hospodárstvo 

 
Cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na využívanie, ochranu a rozvoj vodných 

zdrojov i na ochranu proti škodlivým účinkom vôd. 
 
 
 
 



Vodný zdroj 
 
Povrchová a podpovrchová voda, ktorá sa môže využívať na rozličné hospodárske 

účely (zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, priemyslu a poľnohospodárstva 
technologickou a úžitkovou vodou). 
 
Vonkajšia závodná doprava 

 
Doprava vykonávaná spravidla vlastnými dopravnými prostriedkami a vlastnými 

zamestnancami, ktorou sa zabezpečuje prísun a odsun materiálov (surovín, hotových 
výrobkov a pod.) do závodu, resp. zo závodu. Uskutočňuje sa mimo areálu závodu na 
verejných komunikáciách. Pri plánovaní trasy prepravy nákladu je potrebné zohľadniť aspekt 
bezpečnosti a vybrať trasu najmenej náročnú a nebezpečnú (napr. diaľnicu). Prepravný čas 
(časové obdobie plánované na prepravu) sa musí stanoviť nielen s ohľadom na dĺžku trasy, je 
treba vziať do úvahy aj náročnosť trasy, možné zdržanie (na colnici, v dopravnej zápche) a 
čas potrebný na odpočinok vodiča, bezpečnostné prestávky a pod. Vodič musí viesť evidenciu 
o čase (dobe) vedenia vozidla, bezpečnostných prestávkach, nakládke a vykládke, oprave 
vozidla a iných činnostiach súvisiacich s prevádzkou vozidla. 
 
Vonkajšie ožiarenie 

 
Ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela. 

 
Vonkajšie pracovisko 

 
Pracoviská, dopravné komunikácie a ďalšie plochy a zariadenia na otvorenom 

priestranstve, na ktorých zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť alebo ktoré zamestnanci 
používajú  
 
Vplyv na životné prostredie 
  
            Akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné priostredie vrátane vplyvu na 
zdracfie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu , ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, 
hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi. 
 
Vrcholová hladina C zvuku  

 
Hladina akustického tlaku určená z maximálnej hodnoty okamžitého akustického tlaku  

s frekvenčným vážením C počas intervalu T, ktorá sa získa meraním zvukomerom pri použití 
funkcie Peak. Najvyššia prípustná vrcholová hladina C zvuku na pracoviskách je 140 dB. 
 
Vstreľovač (obsluha expanzného prístroja ) 

 
Osoba, ktorá vykonáva nastreľovanie (vstreľovanie). Musí mať viac ako 21 rokov a 

musí byť držiteľom preukazu na základe vykonanej skúšky. 
 
Vstupné vzdelávanie BOZP  
  
             Preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie s príslušnými otázkami BOZP v prvý deň 
nástupu nového zamestnanca do organizácie, pred poverením pracovnými úlohami, 



zohľadňujúce vykonávanú prácu, podmienky na pracovisku a iné okolnosti.  
 
Vybavenie pracoviska pri práci v noci 
  
              Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť 
prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich 
privolať rýchlu lekársku pomoc. 
 
Výber osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Určenie vhodného druhu (typu) osobného ochranného pracovného prostriedku, ktorý 

zaistí účinnú ochranu zamestnanca pred nebezpečenstvom a škodlivým pôsobením faktorov 
práce, ktorú vykonáva v konkrétnych pracovných podmienkach a pracovnom prostredí. Na 
základe analýzy a hodnotenia vyskytujúcich sa nebezpečenstiev musí zamestnávateľ zistiť 
druh a úroveň rizika, proti ktorému je potrebné zamestnanca chrániť pomocou osobných 
ochranných pracovných prostriedkov (výsledky hodnotenia musia byť spracované písomne), 
určiť časť ľudského tela, ktorá je ohrozená, a analyzovať vlastnosti, ktoré musí mať vybraný 
osobný ochranný pracovný prostriedok. Výber vhodných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov sa vykonáva porovnaním existujúcich charakteristík nebezpečenstiev 
s vlastnosťami jednotlivých ochranných prostriedkov. Pri výbere musí byť zohľadnené aj 
riziko, ktoré môže vzniknúť v dôsledku používania osobného ochranného pracovného 
prostriedku. Overenie správnosti výberu sa zabezpečí spätným vyhodnotením účinnosti už 
používaného osobného ochranného pracovného prostriedku. 

Výber podľa uvedených zásad sa musí obnoviť vždy, ak príde ku zmenám pracovných 
podmienok, resp. budú dostupné účinné technické prostriedky a prostriedky kolektívnej 
ochrany na elimináciu nebezpečenstiev, alebo nové účinnejšie typy osobných ochranných 
pracovných prostriedkov.  
 
Výber zamestnancov 
 Súčasť práce s  ľudskými zdrojmi využívajúca posudzovanie odbornej spôsobilosti, 
zdravotnej spôsobilosti a posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti (vykonávané 
psychológom) ku nárokom pracovnej pozície, na ktorú má byť zamestnanec zaradený. 

Vybraná nebezpečná látka 
 
Chemická látka alebo chemický prípravok uvedená v tabuľke I časti 1 prílohy č. 1 

zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo vykazujúca jednu alebo viac nebezpečných vlastností podľa 
tabuľky II časti 1 prílohy č. 1 k citovanému zákonu klasifikovaných podľa osobitného 
predpisu, označovaná ako surovina, výrobok, vedľajší produkt, zvyšok alebo polotovar 
vrátane takej, o ktorej sa dá predpokladať, že môže vzniknúť v prípade straty kontroly nad 
chemickým procesom alebo v prípade závažnej priemyselnej havárie.  
 
Vybraná ťažká havária jadrového zariadenia 
  
            Ťažká havária jadrového zariadenia s nezanedbateľnou frekvenciou jej možného 
výskytu. 

 
 
 



Výbuch 
 
Výbuch (explózia) je náhla reakcia, spôsobená rýchlym fyzikálnym alebo chemickým 

rozkladom, sprevádzaná uvoľnením veľkého množstva energie, ktoré je obvykle spojené s 
nárastom teploty a vznikom tlakových alebo rázových vĺn.  
 
Výbuch oblaku pár   

 
Výbuch oblaku pár je v zásade totožný s  výbuchom oblaku plynu na čiastočne 

uzatvorenom, alebo otvorenom priestranstve.  
 
Výbuch plynu 

 
Proces, pri ktorom horenie vopred premiešaného oblaku horľavého plynu v zmesi so 

vzduchom, alebo iným oxidovadlom, spôsobí rýchly nárast tlaku. Výbuch plynu môže nastať 
vo vnútri technologického zariadenia alebo potrubia, v budovách, na priestranstvách 
s otvorenými technologickými celkami, alebo v neohraničenom priestore. Dôsledky výbuchu 
plynu závisia na prostredí, v ktorom sa oblak plynu nachádza, alebo do ktorého prenikol. 
Podľa miesta, na ktorom došlo k výbuchu plynu, sa tieto výbuchy členia nasledovne: 

- výbuch plynu v uzatvorenom priestore 
- výbuch plynu v čiastočne uzatvorenom priestore 
- výbuch neohraničeného oblaku plynu. 

Reálne výbuchy nie vždy musia dôsledne korešpondovať s niektorým z uvedených 
prípadov. 

 
Výbuch plynu na otvorenom priestranstve 

 
Výbuch na otvorenom priestranstve, kde sa neohraničený oblak plynu nestretne so 

žiadnymi prekážkami. Výbuch,  ktorý bude iniciovaný slabým iniciačným zdrojom, bude 
počas oxidačnej reakcie príčinou vzniku len malého pretlaku (flash fire). K vysokému tlaku 
výbuchu dochádza na miestach kde sa deflagrácia stretne s prekážkami, alebo čiastočne 
uzatvoreným priestorom. Avšak ak neohraničený oblak prejde do detonácie, tlak výbuchu 
bude veľmi vysoký (rádovo 20 barov) a v princípe nezávislý na uzatvorení, alebo prekážkach. 

 
Výbuch plynu v čiastočne uzatvorenom priestore 

 
Výbuch náhodného úniku horľavej látky, ktorý nastane vo vnútri čiastočne otvorenej 

budovy. Typickým príkladom takýchto priestorov sú kompresorovne, alebo morské vrtné 
plošiny (offshore modules). Budova ohraničuje výbuch a tlak sa môže uvolniť len cez 
otvorené časti stien, alebo cez únikové steny, ktoré sa otvoria už pri malom pretlaku. 
Umiestnenie a geometria únikových oblastí má rozhodujúci vplyv na výsledný tlak výbuchu. 
 
Výbuch plynu v uzatvorenom priestore  

 
Výbuch vo vnútri nádob, zásobníkov, prevádzkových zariadení, potrubí, káblových 

kanálov, kanalizačných systémov, uzavretých miestností a podzemných  zariadení.  Výbuch 
plynu v uzatvorenom priestore sa tiež nazýva vnútorný výbuch. Typickou charakteristikou 
tohto druhu výbuchu je, že nemusí byť rýchly, aby zapríčinil závažný nárast tlaku.  
 
 



Výbušná chemická látka  
 
Pevná, kvapalná alebo plynná látka, príp. zmes látok, ktorá môže za vhodných 

podmienok (napr. tlak, teplota, oxidovadlo) a pri dodaní energie vhodným iniciátorom (napr. 
elektrická alebo mechanická iskra, teplo, plameň, tlak alebo náraz) reagovať exotermicky, 
pričom sa rýchlo vyvíjajú plyny, dochádza k detonácii a prudkému zhoreniu alebo výbuchu. 
 
Výbušná látka  

 
Zlúčenina alebo zmes v tuhom alebo kvapalnom stave, ktorá má vlastnosť trhaviny, 

traskaviny, streliviny alebo výbušnej pyrotechnickej zlože.  
 
Výbušná zmes 

 
Zmes horľavého plynu, horľavej pary, alebo horľavého prachu  so vzduchom (alebo 

iným oxidovadlom) v koncentrácii, ktorá zodpovedá príslušným medziam horľavosti, resp. 
výbušnosti, takže v prípade iniciácie nastane výbuch.  
 
Výbušné ovzdušie 

 
Zmes jednej, alebo viacerých horľavých látok so vzduchom pri atmosférických 

podmienkach. Horľavé látky sú vo forme plynov, pár, hmly alebo prachu. Po iniciácii sa 
horenie šíri v celom objeme zmesi.  
 
Výbušné prostredie 

 
V prípade vonkajšieho prostredia ide o prostredie, v ktorom možno predpokladať 

výbušné ovzdušie, čiže zmes horľavých látok so vzduchom za atmosférických podmienok. 
V prípade vnútorných častí technologických zariadení ide o prostredie, v ktorom sa nachádza 
výbušná zmes s koncentráciou v medziach výbušnosti. V tomto prípade sa nemusí jednať len 
o zmes horľavej látky so vzduchom a obvykle ani za atmosférických podmienok.  
 
Výbušnosť odpadu 
  
              Nebezpečná vlastnosť odpadu. Schopnosť odpadov, ktoré sú sami schopné chemickej 
reakcie produkujúcej plyn takej teploty a tlaku a takou rýchlosťou, že môže spôsobiť poškodenie 
okolia. 
 
Vyhlásenie o zhode 

 
Písomné vyhlásenie o zhode výrobku s technickými prepismi vrátane postupu 

posudzovania zhody, ktoré musí výrobca alebo dovozca určeného výrobku vydať pred jeho 
uvedením na trh. 
 
Vyhorenie (psychické) 
  
           Vyčerpanie psychických a fyzických síl, strata záujmu o prácu. Týka sa prevažne tzv. 
pomáhajúcich profesií, t.j. profesií charakteristických prácou s ľuďmi (napr. opatrovanie, 
liečenie, poradenstvo, vzdelávanie atď.). 
 



Vyhradené elektrické zariadenia 
 
Skupina zariadení, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom ohrozenia 

života a zdravia osôb a spôsobenia škôd na hospodárskych hodnotách a životnom prostredí. 
Zariadenia sa členia na: 
A) Zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a to: 
− A/a  technické zariadenia na výrobu elektrickej energie  s menovitým výkonom 3 W a  

vyšším, 
− A/b technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA 

vrátane, 
− A/c prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy, 
− A/d technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, 
− A/e technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým výskytom korozívnych látok 

alebo 
       znečisťujúcich látok, 
− A/f technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom 

osobitne nebezpečných, 
− A/g elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach, 
− A/h technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 

250 osôb, 
A/i technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej 
elektrickej energie, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a až h. 

B) Technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia. Sú to zariadenia s prúdom a 
napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a nie sú zahrnuté v bode A. 

Na zaistenie, resp. zvýšenie bezpečnosti týchto zariadení sú určené osobitné technické, 
organizačné a kvalifikačné opatrenia, ktorých uskutočňovanie musia výrobcovia, dodávatelia 
a prevádzkovatelia zabezpečiť. 
 
Vyhradené technické zariadenia  

 
Technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové, ktoré vzhľadom na 

zvýšenú mieru ohrozenia života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt (vyplývajúcu 
z prevádzkových hodnôt fyzikálnych veličín, na základe ktorých je založená funkcia 
príslušného zariadenia) podliehajú osobitnému (prísnejšiemu) režimu kontroly dodržania 
bezpečnostnotechnických požiadaviek pri ich navrhovaní (konštruovaní), výrobe, montáži, 
prevádzke, kontrole, údržbe, príp. aj likvidácii.   

Skupinu týchto zariadení vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis MPSVR SR 
č.718/2002 Z. z.), ktorý podľa veľkosti ohrozenia zaraďuje technické zariadenia tlakové, 
zdvíhacie, elektrické a plynové do 3 skupín (A,B,C), z ktorých 2 sa považujú za vyhradené a 
to: 
− skupina A - s vysokou mierou ohrozenia, 
− skupina B - s vyššou mierou ohrozenia. 
 
Vyhradené technické zariadenia plynové 

Skupina technických zariadení plynových, ktoré sa vyznačujú zvýšenou mierou 
ohrozenia a konkrétnejšie sú  vymedzené osobitným právnym predpisom. Pozri tiež  
„Vyhradené technické zariadenia“. 
 
 



Vyhradené technické zariadenia tlakové 

Skupina technických zariadení tlakových, ktoré sa vyznačujú zvýšenou mierou 
ohrozenia a konkrétnejšie sú vymedzené osobitným právnym predpisom. Pozri tiež  
„Vyhradené technické zariadenia“. 

 
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie 

Skupina technických zariadení zdvíhacích,  ktoré sa vyznačujú zvýšenou mierou 
ohrozenia a konkrétnejšie sú vymedzené osobitným právnym predpisom. Pozri tiež  
„Vyhradené technické zariadenia“.   
 

Výhrevnosť 

 Tepelná energia vytvorená horením jednotkovej hmotnosti daného materiálu. 
 
Výchova a vzdelávanie BOZP 

 Proces utvárania a rozvíjania vedomostí, odborných schopností, návykov a zručností, 
formovania uvedomelého vzťahu, žiadúcich postojov a foriem správania zamestnávateľov, 
zamestnancov alebo fyzických osôb vo vzťahu k úlohám v oblasti ochrany práce, k 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, k vytváraniu 
optimálnych pracovných podmienok, k hodnoteniu rizík a opatreniam zameraných na 
vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich  vznik pracovných úrazov, 
chorôb  z povolania a iných poškodení  zdravia z práce, realizovaný na základe projektu 
výchovy a vzdelávania. Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonávať výchovu a 
vzdelávanie BOZP (resp. výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce) ako podnikateľskú 
činnosť na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce  → Oprávnenia pre 
výchovu a vzdelávanie BOZP. 
 
Výkonnosť 

 Schopnosť podať určitý výkon za jednotku času. V súvislosti s pracovnou činnosťou 
sú ukazovatele výkonnosti kvantitatívne a kvalitatívne hľadiská, ako napr. množstvo práce, 
vynaložené úsilie, spoľahlivosť práce atď.  

Výkonnosť jednotlivca je determinovaná telesnou konštitúciou (telesné rozmery), 
pohlavím, motorikou a svalovou silou (telesná zdatnosť), funkciou zmyslových orgánov 
a mentálnou spôsobilosťou.   
 

Vykurovanie 

Umelé ohrievanie vzduchu v úplne alebo čiastočne uzavretých priestoroch. 

 
Vymeriavací základ pre účely úrazového poistenia 

Suma finančných prostriedkov, ktorá je základom pre stanovenie výšky poistného 
alebo úrazovej dávky. Vymeriavací základ zamestnávateľa, z ktorého sa stanovuje suma 
poistného, je úhrn vymeriavacích základov jeho zamestnancov. Vymeriavací základ 
zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo uňho vznikla choroba z povolania, tvoria jeho 
príjmy  za vykonanú prácu (ktoré podliehajú dani z príjmu fyzických osôb, resp. nepodliehajú 
dani z príjmu z dôvodu dvojitého zdanenia) a náhrady mzdy za dovolenku, sviatok, prekážky 
v práci apod. 



 
Vynútená pracovná poloha 

 Pracovná poloha pri obsluhe stroja, ktorú determinuje priestorové usporiadanie 
ovládačov,  príp. medzioperačná manipulácia tak, že nezodpovedá ergonomickým 
požiadavkám a vytvára  tak zvýšenú záťaž obsluhy. 
 
Výrobný odpad 

 Odpad vznikajúci vo všetkých priemyselných odvetviach, v poľnohospodárstve a 
stavebníctve. Niektoré priemyselné odvetvia produkujú veľké množstvo nebezpečných 
odpadov,  vyžadujúcich si špeciálne spôsoby nakladania (zaobchádzania). 
 
Vyrovnávacie mostíky  

Plošiny, pomocou ktorých sa pri nakládke, vykládke a prekládke bremien preklenuje 
výškový rozdiel a vzdialenosť medzi ložnou plochou cestného vozidla, dlážkou železničného 
vozňa alebo palubou lode, a miestom (vstupom do skladišťa apod.), z ktorého sa materiál 
odoberá a nakladá, resp. kde sa vyložený materiál ukladá. Vyrovnávacie mostíky musia 
vyhovovať prevádzkovému zaťaženiu, mať drsný povrch a umožňovať dobré uchopenie a 
ľahkú manipuláciu. 
 
Výsledné zrýchlenie vibrácií  

Veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií. Stanovuje sa z ekvivalentných vážených hodnôt 
zrýchlení v definovaných smeroch súradnicového systému (x, y, z) a z príslušných 
hodnotiacich faktorov (pozri Hodnotiace faktory vibrácií). Hodnotu hodnotiacich faktorov 
v smere súradnicových osí kx, ky, kz stanovujú v závislosti na spôsobe prenosu vibrácií 
záväzné ukazovatele. Jednotkou výsledného zrýchlenia vibrácií je m.s-2.  

 

Vysokofrekvenčný zvuk 

Počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v niektorých alebo vo 
všetkých tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 8 kHz až 20 kHz. Pre 
hodnotenie pôsobenia vysokofrekvenčného zvuku sú určujúcimi veličinami normalizované 
hladiny akustického tlaku v tretinooktávových pásmach. 
 

Výsledné zrýchlenie vibrácií  

Veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií. Stanovuje sa z ekvivalentných vážených hodnôt 
zrýchlení v definovaných smeroch súradnicového systému (x, y, z) a z príslušných 
hodnotiacich faktorov (pozri Hodnotiace faktory vibrácií). Hodnotu hodnotiacich faktorov 
v smere súradnicových osí kx, ky, kz stanovujú v závislosti na spôsobe prenosu vibrácií 
záväzné ukazovatele. Jednotkou výsledného zrýchlenia vibrácií je m.s-2.  
 

Vysokoaktívny žiarič 

 Uzavretý rádioaktívny žiarič obsahujúci rádionuklid, ktorého aktivita v čase výroby 
alebo v čase jeho prvého umiestnenia na trh sa rovná alebo je vyššia ako úroveň aktivity 
uvedená v príslušnej legislatívnej úprave. 

 
 



Vysokozdvižné motorové vozíky 

 Vozíky schopné niesť záťaž, prepravovať bremeno a zdvíhať ho do dostatočnej výšky. 
Sú vybavené plošinou alebo vidlicou, prípadne iným manipulačným zariadením, ktoré 
umožňuje stohovanie a rozoberanie stohov, nakladanie a vykladanie alebo zakladanie do 
regálov a odoberanie z regálov. Na ochranu vezeného vodiča sa používa ochranný rám a 
opora bremena. Na vozíkoch s bočnou vidlicou musí byť ochranná mriežka na strane vodiča 
(smerom k bremenu).  
 
Ochranný rám motorového vozíka 
 
 Nadstavba nad hlavou vodiča motorového vozíka pripevnená na vozík. Slúži na 
ochranu pred predmetmi padajúcimi z prepravovaných a zdvíhaných bremien alebo zo stohu, 
na ktorom sa s bremenami manipuluje, prípadne zo susedných stohov. Ochranným rámom 
musí byť vybavený každý vysokozdvižný vozík riadený vezeným vodičom, ktorého vodič 
môže byť ohrozený pádom bremena. Na stohovanie pomocou čelných vozíkov do výšky 
väčšej ako 1,5 m nad sedadlo vodiča sa môžu použiť iba vozíky s ochranným rámom.  
 
Opora bremena 
 
 Bezpečnostný výstroj motorového vozíka. Zvislá mreža zvyčajne pripevnená k nosiču 
vidlice. Zabraňuje pádu akejkoľvek časti bremena, ktoré sa prepravuje alebo s ktorým sa 
manipuluje, smerom k vodičovi. Opora bremena musí byť vzhľadom na rozmery bremena 
zodpovedajúcej výšky, šírky a veľkosti medzier. Na výškové stohovacie operácie a 
manipuláciu s vysokými a kusovými bremenami možno použiť len vysokozdvižné vozíky, 
ktoré sú vybavené okrem ochranného rámu aj oporou bremena. 
 
Výstražné prostriedky a zariadenia 

Zariadenia, ktorých funkciou je včas upozorniť na ohrozenie obsluhu, alebo osoby 
zdržujúce sa v nebezpečnom (ohrozenom) priestore  tak, aby mohli opustiť daný priestor bez 
ujmy na zdraví, alebo inak sa chrániť pred nebezpečenstvom. Signály výstražného zariadenia 
môžu byť optické alebo akustické. 
 
Výstražné symboly  

Grafické symboly informujúce o nebezpečnej vlastnosti chemickej látky alebo 
prípravku, ktoré sa uvádzajú na etikete nebezpečnej chemickej látky alebo prípravku aj so 
slovným označením nebezpečenstva (napr. výbušný, horľavý). 
 
Výsuvný rebrík (na podvozku) 

 
            Rebrík, ktorý sa skladá z viacerých, minimálne z dvoch jednoduchých rebríkov, ktoré 
sú  konštrukčne spojené tak, že pred použitím rebríka sa jedna  časť (jeden rebrík) vysunie po 
druhej, v smere osi postranníc, čím sa dosiahne väčšia použiteľná dĺžka rebríka. 
 
Výška zvuku  

Fyziologický pojem súvisiaci s frekvenciou zvukového vlnenia. Medzi vnímanou 
výškou zvuku (tónu) a frekvenciou je priama závislosť. Čím je vyššia frekvencia, tým je 
vyššia výška zvuku. Dvojnásobné zvýšenie frekvencie sa vníma ako zvýšenie zvuku (tónu) o 
hodnotu, ktorá sa nazýva oktávou.  



 
Vzdelávacie kurikulum  

 Celkový model vzdelávania obsahujúci všeobecné ciele vzdelávania, obsah 
vzdelávania, program vzdelávania, spôsoby overovania vedomostí a kľúčové kompetencie. 
Vo vzdelávaní dospelých (teda aj v oblasti BOZP) chápanie kurikula sa vzťahuje k obsahu 
učiva, jeho výberu a usporiadaniu v rámci konkrétnej vzdelávacej akcie 
 
Vzdelávanie dospelých  

 Vzdelávanie vychádzajúce z poznania, že psychické, fyzické a ďalšie dispozície 
dospelého človeka na učenie sú odlišné od vlastností detí, mládeže a dospievajúcich. 
Špecifickým zvláštnostiam dospelého človeka musí byť prispôsobený vzdelávací proces ako 
celok, hlavne jeho didaktická stránka využívajúca všetky dostupné formy a prostriedky. 
 
Vzduchová clona 

Prúd teplého vzduchu používaný na oddelenie dvoch priestorov, medzi ktorými sú 
tlakové rozdiely, zvyčajne vonkajšieho a vnútorného, aby sa zabránilo vnikaniu chladného 
vonkajšieho vzduchu do interiéru. Najbežnejšie sú spodné clony s prívodnými štrbinami 
v rovine zeme, využívané hlavne v priemyselných prevádzkach. 
 
Vzduchová sprcha 

 
Prúd vzduchu používaný ako ochrana proti účinkom sálavého tepla. Miestnym zvýšením 

rýchlosti vzduchu sa dosiahne zvýšenie odvodu tepla konvekciou do okolia a zníženie 
tepelného toku tepla odevom k telu.  
 
Vzdušné ióny 

 
Častice vznikajúce ionizáciou elektroneutrálnych molekúl prostredníctvom 

ionizujúceho žiarenia alebo elektrických výbojov; vo vonkajšom (prírodnom) prostredí sa 
tvoria pôsobením zemského elektrického poľa, kozmického a ultrafialového žiarenia, 
v interiéri sa vytvárajú pôsobením elektrických polí rôznych prístrojov, ultrafialového žiarenia 
alebo vstupujú do budovy z vonkajšieho prostredia. 
 
Vznietenie 
  
             Iniciácia procesu horenia vonkajším tepelným zdrojom (horúci povrch a pod.). 
 
Vzťah človek – stroj – pracovné prostredie 

 
Vzájomné pôsobenie a interakcia jednotlivých komponentov systému pri plnení 

stanovených úloh v rozmedzí daných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, pri 
určených pracovných podmienkach. 
 
Workshop  

 
Forma organizácie kurzu spočívajúca vo výmene a porovnávaní názorov a skúseností, 

v spoločnom hľadaní a nachádzaní riešení problémov, k nácviku zručností, a to za riadenia 
samotných účastníkov – participantov. Vo výchove a vzdelávaní BOZP je táto forma určená 
väčšinou pre cieľové skupiny, akými sú vedúci zamestnanci (vrcholový i operačný 



manažment), odborníci BOZP, lektori BOZP a pod. 
 
 

Z-Ž 
 
 
Zadymenie (zatemnenie dymom) 
 
 Zníženie intenzity svetla v dôsledku jeho prechodu dymom. 
 
Záchranná plávacia vesta 

 
Prostriedok na ochranu pred utopením pri páde osoby do vody, resp. pri práci vo vode 

pre prípad bezvedomia alebo telesnej bezmocnosti. Pri výbere je potrebné dbať na vhodné 
rozmery a tvar záchrannej plávacej vesty, aby neobmedzovala dýchanie, pohyby alebo 
výhľad. Nebezpečná je najmä nedostatočná funkčnosť nafukovacieho systému, príp. 
skĺzavanie záchrannej vesty pri páde do vody. 
 
Záchytná nádrž 
 
 Nádrž určená na zachytenie unikajúcej horľavej kvapaliny z prepravného obalu, 
kontajnera, nádrže a technologického zariadenia. Je trvalo napojená na havarijnú nádrž. 
 
Záchytná strieška 

 
Konštrukcia, ktorá je umiestnená nad  komunikáciou, pracoviskom, alebo iným 

priestorom a jej účelom je chrániť osoby pred padajúcimi predmetmi, alebo časticami, alebo  
pracovným materiálom.  
 
Záchytná (bezpečnostná) sieť  

 
Ochranný prostriedok, určený na zachytenie osôb (prípadne materiálu a predmetov) v 

prípade ich pádu z výšky. Z hľadiska konštrukcie je to vodorovne orientovaná bezpečnostná 
sieť z oceľových alebo chemických vlákien, pevne uchytená do rámu.  
 
Záchytné konštrukcie (zariadenia) 

 
Druh ochranného zariadenia, úlohou ktorého je zachytiť v prípade pádu osoby, 

predmety, prípadne odletujúce a vymrštené časti (napr. pri havárii zariadenia). Na túto 
funkciu sa  používajú siete, lešenia, alebo špecifické konštrukcie. Môžu byť trvalo upevnené 
na danom mieste, alebo upevnené prechodne (dočasne), kým trvá ohrozenie. 
 
Záchytné lešenie 

 
Konštrukcia, tvorená nosníkmi, podlahou, zábradlím alebo ohradením, kotvením a 

priestorovým stužením. Slúži na zachytenie osôb alebo predmetov v prípade ich pádu  a môže 
sa umiestniť najviac 1,5 m pod chránenou úrovňou. 
 
 
 



Záchytné ohradenie  
 
Konštrukcia pozostávajúca z nosníkov, záchytnej časti (bezpečnostná sieť, dosky a 

pod.) a kotvenia, určená na zachytenie osôb, resp. predmetov, v prípade ich pádu z vyššie 
položenej pracovnej úrovne do voľnej hĺbky. Zvyčajne je odklonená od zvislice o uhol 45° až 
60°. 
 
Zaistenie pracoviska pri práci na elektrickej inštalácii 

 
Súbor opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti pracoviska. Sú to opatrenia: 

1. Vypnutie a odpojenie elektrickej inštalácie 
2. Odskúšanie, uzemnenie, skratovanie, označenie a ohradenie pracoviska 

3. Ústne, telefonické a rádiofonické dorozumievanie. 
 
Zaisťovacie zariadenia a prostriedky  

 
Zariadenia a prostriedky, ktorých úlohou je zabrániť vzniku mimoriadnej nebezpečnej 

situácie a ohrozeniu, napr. zabrániť určitému nebezpečnému pohybu, alebo uvoľneniu nejakej 
súčiastky. 
 
Zakázaná chemická látka 

 
Nebezpečná látka, ktorej používanie bolo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov 

ochrany životného prostredia zakázané. 
 

Zakladací klin 
 
Prostriedok slúžiaci na zaistenie cestného motorového vozidla proti samovoľnému 

pohybu. Používa sa na zabezpečenie vozidiel pri  nakládke alebo vykládke vozidla, pri 
pripájaní vozidiel apod. Zakladací klin je súčasťou povinnej výbavy nákladného vozidla. 
Musí byť ľahko dostupný obsluhe vozidla a dobre uchopiteľný. 

 
Zakladanie 
 
 Umiestňovanie materiálu na miesto uloženia v sklade (do regálov, stojanov, stohov, 
nádrží, hromád a pod.). Podľa spôsobu môže byť zakladanie ručné, mechanické alebo 
automatické. Spôsob zakladania, druh a rozmery zakladaného materiálu a manipulačných 
jednotiek musia zodpovedať vyhotoveniu regála. Materiál a manipulačné jednotky musia byť 
do regála zakladané stanoveným smerom a pri dodržaní dostatočnej manipulačnej vôle. 
 
Základná bezpečnosť 

 
Súbor faktorov bezpečnosti práce vytváraných priamym konaním človeka 

vykonávajúceho pracovný proces. Základná bezpečnosť je významným subsystémom 
bezpečnosti práce a vychádza z charakteru priamo vykonávaných pracovných operácií. 

Štruktúra faktorov základnej bezpečnosti vytvára predpoklady pre ochranu človeka 
v pracovnom procese vo väzbe na jeho vlastnosti a schopnosti, fyzickú a psychickú 
pripravenosť. Postoje k požiadavkám základnej bezpečnosti sa formujú výchovou, 
vzdelávaním, vytváraním adekvátnych návykov, motiváciou, zvyšovaním odolnosti voči 
nežiadúcim vplyvom a pod. Sú tiež ovplyvňované kvalitou interpersonálnych vzťahov. 



 
Základná izolácia elektrickej inštalácie 

 
Izolácia živých častí (v minulosti sa používal termín „pracovná izolácia“) určená na 

zabezpečenie základnej ochrany pred elektrickým prúdom, ktorá nezahŕňa v sebe druh 
izolácie použitej výlučne na funkčné účely (napr.: oxid kovu, smalt apod.).  

 
Základná ochrana pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom 

 
Bezpečnostné opatrenie, ktoré pri správnej funkcii jeho použitia poskytuje dostatočnú 

ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. Základná ochrana musí spĺňať 
nasledovné bezpečnostné podmienky: 
− Na chránenom predmete sa nesmie vyskytnúť trvalé dotykové napätie, ktoré by mohlo byť 

životu nebezpečné. 
− Poškodená časť sa musí dať v čo najkratšom čase odpojiť a tak chyba spôsobujúca 

nebezpečné dotykové napätie čo najrýchlejšie odstrániť. 
− Dotykové napätie sa nesmie prenášať na iné chránené predmety. 
− Poruchy v sieti alebo v inštalácii nesmú mať vplyv na funkciu ochrany. 
− Ochrana musí byť spoľahlivá a kontrolovateľná. 
 
Základná príčina havárie 

 
Faktory v systéme, ktoré vedú k priamej príčine havárie, najmä zlyhanie 

bezpečnostného riadiaceho systému. Odstránením tejto príčiny sa zabráni opakovaniu 
udalosti. 

 
Základné podmienky pre výbuch 

 
Pre vznik výbuchu musia byť v danom mieste súčasne prítomné:  

1. horľavá látka, 
2. kyslík (vzduch), 
3. zdroj zapálenia. 
 
Základné spôsoby ochrany pred účinkami ionizujúceho žiarenia 
  
           K základným spôsobom ochrany patria: 
1) vzdialenosť, 
2) ochranné bariéry, 
3) čas. 

Jednotlivé spôsoby sa odlišujú svojou podstatou. V praktickej činnosti sa docieli 
najväčší efekt kombináciou všetkých troch spôsobov. 
 
Základné zložky životného prostredia 

 
Zložky biosféry, ktoré sa vyznačujú schopnosťou pôsobiť relatívne bezprostredne na 

subjekt životného prostredia. Životné prostredie vytvárajú zložky prostredia :  
− prírodné (voda, pôda, ovzdušie, flóra, fauna) - prírodné prostredie, 
− umelé (stavby, dopravné prostriedky, výrobné zariadenia) - prostredie vytvorené 
človekom - antropogénne, 

− sociálne - spoločenské prostredie. 



Jednotlivé zložky prostredia majú rôzne vlastnosti. Javy, ktoré podmieňujú tieto vlastnosti sa 
označujú ako faktory životného prostredia.  
 
Základný zásahový požiarny automobil 
  
            Zásahový hasičský automobil určený na prepravu členov hasičského družstva a na 
zdolávanie požiarov. Umožňuje prepravu vecných prostriedkov požiarnej ochrany a spravidla 
aj hasiacej látky na vykonanie zásahu. 
 
Zamestnanec  
  
             Jeden z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Je to fyzická osoba, ktorá v 
pracovnoprávnom vzťahu, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre 
zamestnávateľa závislú prácu podľa pokynov zamestnávateľa za plat alebo odmenu.  

Zamestnanec má práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch od dovŕšenia  
15 rokov veku. Zamestnanec, ktorý nedovŕšil 15 rokov veku môže výnimočne vykonávať 
ľahké práce, ktoré svojim charakterom a rozsahom neohrozujú jeho zdravie, bezpečnosť, jeho 
ďalší vývoj alebo školskú dochádzku.  
 
Zamestnávateľ  
  
             Právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v 
pracovnoprávnom vzťahu a aj v obdobných pracovných vzťahoch. Je to osoba, ktorá 
zodpovedá za podnik a (alebo) prevádzku. Zamestnávateľom môže byť aj organizačná 
jednotka zamestnávateľa ale nie je to možné súčasne. Zamestnávateľ vystupuje v 
pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 
vzťahov. 
 
Zapálenie 
  
              Iniciácia procesu horenia vonkajším zdrojom zapálenia (otvorený plameň, iskra 
apod.). Po prerušení pôsobenia iniciátora horenie pokračuje. 
 
Zapáliť sa (vznietiť sa) 
  
             Začať horieť s použitím alebo bez použitia vonkajšieho zdroja tepla. 
 
Zapáliteľnosť  
  
             Miera ľahkosti, akou možno látku za určených podmienok zapáliť. 
 
Zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia 

 
Zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov v pracovnom 

prostredí. Sú to šatne, umyvárne, sprchy, záchody, miestnosti na upratovanie, zariadenia na 
poskytovanie pitnej vody, nápojové stanice, priestory na údržbu pracovných odevov a obuvi, 
prístrešky a ohrievárne, denné miestnosti na oddych a stravovanie, priestory na poskytovanie 
prvej pomoci, miestnosti na uloženie čistiacich a upratovacích potrieb. Tieto zariadenia by mali 
byť umiestnené v priamej nadväznosti na pracovisko. Vybavenie závodov a prevádzok týmito 
zariadeniami je závislé od charakteru výroby, počtu zamestnancov a ich pohlavia. 



 
Zariadenia na rozrušovanie klenieb 

 
Zariadenia pracujúce na mechanickom, pneumatickom, hydraulickom alebo 

vibračnom princípe (reťaze, škrabky, miešadlá, vibrátory, pneumatické vankúše a pod.), 
ktorými sa mechanicky rozrušujú vzperné klenby, lieviky a previsy v zásobníkoch sypkých 
materiálov. Ich použitie napomáha plynulému vyprázdňovaniu zásobníkov, čím sa obmedzuje 
nutnosť vstupu do zásobníkov a znižuje pravdepodobnosť vzniku úrazov pri ich obsluhe. 
 
Zariadenie núdzového zastavenia 

 
Usporiadanie súčiastok a častí stroja, ktorého funkciou je „okamžité“ zastavenie  

v prípade aktivácie ovládača. 
 

Zariadenie na úpravu materiálu na manipuláciu 
 
Zariadenie slúžiace na vytvorenie a usporiadanie manipulačnej jednotky vhodnej 

veľkosti, tvaru, hmotnosti a pod., uspôsobenej pre danú manipuláciu (váhy, stroje plniace 
a baliace, stroje na úpravu obalov a pod.). 
 
Zásady bezpečnej práce s bremenami 

 
Pravidlá správneho zdvíhania, prenášania a ukladania bremien, ktoré by mal ovládať 

a v záujme svojej bezpečnosti a ochrany zdravia aj uplatňovať pri práci každý zamestnanec 
poverený manipuláciou s bremenami. Je to najmä zásada zvislej roviny (ťažisko bremena 
a ťažisko toho, kto bremeno zdvíha a prenáša, musí byť čo najbližšie) a zásada vodorovnej 
roviny (predmet pri premiestňovaní je potrebné udržiavať v rovnakej výške, v úrovni 
manipulačnej alebo ložnej plochy tak, aby výškové rozdiely boli minimálne a nevynakladala 
sa zbytočne sila na zdvíhanie bremena). Chrbtica má pri manipulácii s bremenami ostať 
vzpriamená. So správnym spôsobom vykonávania práce s bremenami je povinný oboznámiť 
zamestnanca zamestnávateľ.  
 
Zásady ochrany zdravia pri práci 

 
            Zásady, ktorými možno realizovať ochranu zdravia pri práci. Sú to tri hlavné spôsoby: 

1) vytvorenie pracovného prostredia bez pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov, 
2) prostriedky skupinovej prevencie, 
3) prostriedky individuálnej ochrany. 

 
Zásady správneho používania rebríkov 
        
            Súbor požiadaviek na bezpečné a spoľahlivé používanie rebríkov. Pozostáva najmä 
z požiadaviek na výber rebríka, jeho vhodnosť pre dané použitie, na jeho umiestnenie (kvalita 
podkladu) a na zaistenie stability, na dovolené činnosti na rebríku a spôsob ich výkonu, 
vrátane maximálnej hmotnosti prenášaných bremien pri pohybe na rebríku. 
         V širšom pohľade sem možno zaradiť aj požiadavky na prepravu rebríkov a spôsob a 
miesto ich skladovania. 
 
 
 



Zásah (protipožiarny) 
 
 Súbor činností príslušníkov Hasičského a základného zboru, zamestnancov a členov 
hasičských jednotiek, požiarnych hliadok a fyzických osôb, zameraných na zdolávanie 
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 
udalostiach na účely záchrany osôb, zvierat a majetku alebo ochrany životného prostredia. 
 
Zásah (v súvislosti s ionizujúcim žiarením) 
 
 Ľudská činnosť, ktorá pôsobením na zdroje ionizujúceho žiarenia , na cesty ožiarenia 
a na ožiarené osoby predchádza ožiareniu jednotlivcov alebo znižuje ich ožiarenie zo zdrojov 
ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú súčasťou povoľovaných činností vedúcich k ožiareniu, 
alebo zo zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré nie sú pod kontrolou. 
 
Zásahová cesta 
  
           Komunikácia alebo zariadenie vnútri stavby alebo na vonkajšej strane stavby 
umožňujúce protipožiarny zásah hasičským jednotkám. 
 
Zásahová úroveň 
 
 Hodnota dávky, ktorej prekročenie odôvodňuje pri činnosti vedúcej k ožiareniu 
vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia a v prípade radiačnej nehody, havárii alebo 
ožiarenia  rádioaktívnymi zostatkami vykonanie zásahu. 
 
Zasahovanie obsluhy (do činnosti stroja)  

 
Úkon, príp. činnosť obsluhy stroja, ktorý (ktorá) sa nepredpokladá za normálnych 

prevádzkových podmienok výrobcom určených a ktorý (ktorá) zvyšuje pravdepodobnosť 
úrazu. 
 
Zásahový obvod 
  
            Určené územie, na ktorom v prípade vzniku požiaru, živelnej pohromy alebo inej 
mimoriadnej udalosti vykonáva zásahovú činnosť hasičská jednotka. 

 
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

 
Člen pracovného kolektívu, vymenovaný do funkcie zástupcu zamestnancov 

zamestnávateľom na podnet príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo 
zamestnancov, ktorého poslaním je presadzovať záujmy a práva zamestnancov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči zamestnávateľovi. Zástupcu zamestnancov pre 
BOZP možno vymenovať len s jeho súhlasom. Jeden zástupca zamestnancov môže 
zastupovať najviac 100 zamestnancov, resp. u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosti 
s vyšším rizikom poškodenia zdravia najviac 50 zamestnancov.  

Zástupca zamestnancov je oprávnený zastupovať zamestnancov pri rokovaniach o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci organizovaných zamestnávateľom, vykonávať 
kontrolu na pracoviskách a požadovať odstránenie zistených nedostatkov, zúčastňovať sa 
vyšetrovania príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií technických zariadení, 
merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia a kontrol vykonávaných orgánmi 



dozoru. Úlohou zástupcu zamestnancov je predkladať návrhy na zlepšenie pracovných 
podmienok, spolupracovať so zamestnávateľom pri zvyšovaní úrovne starostlivosti o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a zároveň viesť zamestnancov k dodržiavaniu 
bezpečnostných predpisov. Za stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách 
zamestnancov, ktorých zastupuje, zástupca zamestnancov nezodpovedá. 
 
Zaškoľovanie  
  
           Proces prípravy jednotlivca na výkon určitých jednoduchých pracovných činností, 
umožňujúci mu výkon práce, pre ktorú nemá kvalifikáciu, alebo príprava zamestnanca pri 
preradení na inú prácu alebo pracovisko, príp. pri zmene pracovných postupov súvisiacich so 
zmenou zariadenia (zaškoľovanie zaisťuje zvyčajne zamestnávateľská organizácia). Obsah 
z oblasti zaistenia BOZP zodpovedá vstupnej inštruktáži na pracovnom mieste a vstupnému 
zácviku.  
 
Záťaž faktormi práce a pracovného prostredia 

 
Pôsobenie práce a faktorov pracovného prostredia na organizmus jednotlivca alebo 

skupiny zamestnancov v priebehu pracovnej činnosti, ktoré vyvolávajú zmeny ich fyziologických 
a psychických funkcií. 
 
Záťaž pri práci – psychická  
  
            Nesúlad vo vzťahu medzi nárokmi práce, pracovného prostredia a podmienkami práce 
na jednej strane a vlastnosťami, schopnosťami, stavom a možnosťami zamestnanca na ich 
zvládnutie na strane druhej môže byť zdrojom nežiadúcej záťaže zamestnanca.   

Záťaž je jav, ktorý sa vždy týka určitého jednotlivca, zatiaľ čo podmienky, požiadavky 
a nároky práce možno charakterizovať všeobecne. V tomto zmysle má záťaž značnú 
interindividuálnu, ale i intraindividuálnu variabilitu, lebo reakcia jednotlivca je vždy 
odpoveďou, ktorá je viazaná na jeho činnostnú kapacitu a pripravenosť. Dôsledky nežiadúcej 
záťaže dokážu negatívne ovplyvniť činnosť zamestnanca, dezintegrovať jeho správanie, 
negatívnym spôsobom vplývať na bezpečnosť a spoľahlivosť jeho výkonu a majú tendenciu 
odraziť sa v jeho zdravotnom stave. 
 Primárna záťaž je vyvolaná vlastnou pracovnou činnosťou a súladom, resp. 
nesúladom so psychickou pracovnou spôsobilosťou zamestnanca vo vzťahu k nárokom práce.  
 Sekundárna záťaž, prídavné zaťaženie je vyvolané pracovnými podmienkami, 
fyzikálnymi, biologickými a  chemickými faktormi pracovného prostredia, faktormi 
organizácie práce a riadenia, sociálno-psychologickými aspektmi, za ktorých sa práca 
vykonáva. Zaťaženie tohto druhu pociťuje zamestnanec ako namáhanie svojich psychických 
funkcií a procesov, ako vypätie svojich schopností.  
 Odolnosť voči záťaži. Tolerancia voči pôsobeniu záťaže v zamestnaní, resp. 
podľahnutie alebo odolanie ochoreniam pochádzajúcim zo záťaže je u ľudí rozdielna. Je 
spôsobená genetickými dispozíciami, psychologickými dispozíciami, životným štýlom, 
životosprávou človeka a pod.   
 
Závažná priemyselná havária 

 
Náhla, neočakávaná, neplánovaná udalosť vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja 

počas priemyselnej, resp. obdobnej činnosti a  ktorá vedie bezprostredne alebo následne 
k vážnemu ohrozeniu života alebo zdravia ľudí (smrť, zranenie, otravu alebo hospitalizáciu), 



životného prostredia alebo majetku v  zariadení alebo mimo neho. 
 
Závažný pracovný úraz 

 
Pracovný úraz s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo predpokladanej dĺžky 

pracovnej neschopnosti najmenej 42 dní. Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie vážna porucha 
zdravia alebo vážne ochorenie, napr.: zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej 
spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového 
ustrojenstva, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu ai. 

 
Závesná manipulácia 

 
Stohovanie, odoberanie zo stohu alebo premiestňovanie manipulačných jednotiek 

vykonávané pri použití viazacích a zavesovacích prostriedkov. Závesná manipulácia sa môže 
vykonávať iba vtedy, ak je manipulačná jednotka vybavená konštrukčnými prvkami pre 
bezpečné pripojenie viazacích alebo zavesovacích prostriedkov. 

 
Závesný rebrík 

 
Rebrík, ktorý je konštrukčne riešený ako jednoduchý (tzn. 2 postrannice spojené 

priečnymi šteblíkmi), ale svojou hornou časťou sa neopiera o stenu, nakoľko postrannice sú 
v hornej časti upravené tak, aby sa rebrík dal zavesiť na pevnú konštrukciu. 
 
Závodná vlečka 
 
 Účelová, spravidla krátka železničná dráha zaústená do celoštátnej alebo regionálnej 
dráhy, ktorá slúži vlastným potrebám prevádzkovateľa priemyselného závodu, skladu a pod. 
Účelom závodnej vlečky je dopraviť priamo do závodu alebo zo závodu materiál, suroviny a 
výrobky tak, aby sa vylúčili zbytočné manipulačné operácie spojené s prekládkou. 
Organizácia prevádzkujúca vlastnú vlečku musí vymenovať zdravotne, psychicky a odborne 
spôsobilého zamestnanca (správcu vlečky) zodpovedného za vlečkovú prevádzku, vybaviť 
vlečku potrebným oznamovacím a zabezpečovacím zariadením, zabezpečiť dobrý technický 
stav vlečky a prevádzkovaných vozidiel, ich čistenie a pravidelnú údržbu, a odborne 
spôsobilú obsluhu. 

 
Závodný požiarny útvar 
 
 Hasičská jednotky zriadená právnickou osobou na základe rozhodnutia okresného 
riaditeľstva, ktorej výkon služby vykonávajú zamestnanci ako svoje povolanie. 
 
Záznam o registrovanom pracovnom úraze 

 
Úradné tlačivo určené na zaznamenanie podstatných údajov o pracovnom úraze 

podliehajúcom registrácii. Záznam o registrovanom pracovnom úraze je povinný vyplniť 
zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec takýto úraz utrpel. Záznam obsahuje údaje 
o zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, údaje o vzniku pracovného úrazu, 
o jeho zdrojoch a príčinách (vrátane štatistickej značky zdroja a príčiny úrazu), následkoch a 
navrhovaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom. Záznam o úraze slúži ako 
podklad pre vykonanie preventívnych opatrení, evidenciu úrazov a rozbor pracovnej 



úrazovosti a pre konanie o odškodnení pracovného úrazu. Zamestnávateľ ho musí uschovávať 
päť rokov od vzniku úrazu. 
 
Záznamové zariadenie 

 
Zariadenie na montáž do motorového vozidla, ktoré sa používa na automatické alebo 

poloautomatické zobrazovanie a zaznamenávanie údajov o pohybe motorového vozidla 
a údajov o čase vedenia motorového vozidla, ostatných časoch práce, o pracovnej 
pohotovosti, prestávkach v práci a dennom odpočinku. Montáž alebo opravu záznamového 
zariadenia môže vykonať iba autorizovaná osoba. 
 
Záznamový list 

 
List určený na zachytenie a uchovanie údajov zaznamenaných záznamovým 

zariadením (napr. tachografický kotúč). Vodič musí používať záznamové listy každý deň, keď 
vedie motorové vozidlo, a to od prevzatia motorového vozidla. Ak je v motorovom vozidle 
viac ako jeden vodič, musia sa meniť záznamové listy tak, aby záznamové listy 
zaznamenávali vzdialenosť ubehnutú vozidlom, rýchlosť vozidla a čas jazdy vodiča, ktorý 
práve vedie motorové vozidlo. Záznamové listy musí organizácia evidovať a uschovávať pre 
účely kontroly zo strany orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas 
dvoch rokov od ich použitia. 
 
Zberacie zariadenia bleskozvodov 

 
Základná časť sústavy bleskozvodu. → Bleskozvod. Konštrukčné vyhotovenie 

zberacích zariadení je nasledovné: 
- hrebeňová sústava – tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, 
- mrežová sústava – tvorená sieťou zberacích vedení, 
- tyčový bleskozvod – tvorený zberacou tyčou umiestnenou na mieste pravdepodobného 

zásahu blesku, 
- oddialený bleskozvod – nie je upevnený na chránenom objekte ani vodivo spojený 

s objektom. Konštrukčne môže byť riešený ako: 
- stožiarový, 
- závesný,  
- klietkový. 

Zberacie zariadenia môžu byť: 
- zhotovené – vopred vyrobené napr. z plnej pozinkovanej oceľovej tyče, 
- pomocné – vyhotovené pri montáži zariadenia napr. z pozinkovaného drôtu, 
- náhodné – môžu sa použiť kovové predmety, ktoré sú súčasťou chráneného objektu, 

ak sa nachádzajú na miestach vystavených priamemu úderu blesku. 
 
Zdravá budova 

 
Budova, ktorá pozitívne vplýva na pocity a zdravie ľudí a pri jej projektovaní a výstavbe 

sa dbalo na to, aby spĺňala kritéria bezpečnosti prostredia (environmentálne hľadisko), aby 
v nej bola tepelná pohoda a príjemne pociťovaná kvalita vzduchu, svetelná a zvuková pohoda, 
aby pozitívne prispievala k zabezpečeniu sociálnych potrieb jej užívateľov a ich produktivite. 
 
 
 



Zdravé životné a pracovné podmienky 
 
Podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne 

ovplyvňujú. 
 
Zdravé životné prostredie 

 
Prostredie, ktoré spĺňa základné podmienky zdravého života. Podľa WHO musí spĺňať 

nasledovné podmienky :  
− čisté ovzdušie, 
− bezpečná pitná voda a jej dostatok, 
− bezpečné a výživovo hodnotné potraviny, 
− bezpečné obydlia a obce v mierových podmienkach, 
− stabilné globálne ekosystémy vhodné pre život ľudí. 
 
Zdravie 
  
Stav telesnej a duševnej pohody; je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a 
determinantmi zdravia. 
 
Zdravie pri práci   

 
Multidisciplinárna aktivita, na ktorej sa podieľa predovšetkým odbor pracovné 

lekárstvo a odbor bezpečnosť práce. 
 
Zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia 
  
          Fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré preukázateľne poškodzujú zdravie, ako 
aj faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú jeho fyziologické a 
psychologické funkcie. 
 
Zdraviu škodlivé pracovné prostredie 

 
Prostredie v ktorom úroveň zdraviu škodlivých faktorov môže zapríčiniť vznik 

pracovných úrazov, chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce. 
 
Zdraviu škodlivý prach 

 
Prach, ktorý svojimi účinkami negatívne pôsobí na ľudské zdravie, najmä na dýchacie 

orgány. Podľa zmien, ktoré prach v pľúcach a dýchacích cestách vyvoláva, sa prachy 
rozdeľujú na prachy s prevažne fibrogénnym účinkom (kremeň, kristobalit, čierne uhlie, koks, 
šamot, zlievárenský prach), prachy s možným fibrogénnym účinkom (sadze, zváračské dymy, 
bentonit), prachy s prevažne nešpecifickým účinkom (hnedé uhlie, vápenec, mramor, pôdne 
prachy, popolček, škvara, oceliarska troska, vysokopecná troska), prachy s dráždivým 
účinkom (minerálne, textilné, živočíšne, rastlinné prachy) a minerálne vláknité prachy 
(azbest, umelé minerálne vlákna). 
 
 
 
 



Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
  
           Spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorá sa preukazuje výsledkami 
lekárskych preventívnych prehliadok. 
 
Zdravotná spôsobilosť na prácu v noci 
  
           Schopnosť zamestnanca pracovať v noci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa 
zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, a to 
pred zaradením na túto prácu, pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, kedykoľvek v 
priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce a 
v prípade, ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov. 
 
Zdravotná ujma (v súvislosti s ionizujúcim žiarením) 
  
             Odhad rizika skrátenia dĺžky života a zhoršenia kvality života v populácii po ožiarení 
ionizujúcim žiarením. Zahŕňa ujmu následkom somatických poškodení, nádorových ochorení 
a vážnych genetických porúch. 
 
Zdravotná výchova  
  
              Výchova zameraná na podporu zdravia, prevenciu ochorení a zdravotných rizík, na 
zdravý životný štýl. 

 
Zdravotný dohľad 

 
Individuálne hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k jeho expozícii 

špecifickému faktoru pri práci. Súčasťou zdravotného dohľadu sú preventívne lekárske 
prehliadky. 

Primeraný zdravotný dohľad zabezpečí zamestnávateľ. 
 
Zdravotne postihnutý zamestnanec 
 
 Zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje odlišná úprava viacerých ustanovení 
pracovnoprávnych predpisov s ohľadom na jeho fyziologické a mentálne odlišnosti a ktorému 
sa poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 
 
Zdravotný preukaz 

 
Doklad (preukaz) o zdravotnej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť. 

Vydáva ho ošetrujúci lekár na základe vstupnej lekárskej prehliadky. 
 

Zdravotný stav 
 
        Celkový stav organizmu človeka zisťovaný lekárskou prehliadkou a hodnotením 
fyziologických a patologických javov použiteľnými diagnostickými metódami pomocou 
indikátorov zdravia. 
 
 
 



Zdravotný stav zamestnanca 
 
Celkový stav organizmu zamestnanca, ktorý sa hodnotí podľa fyziologických reakcií a 

patologických prejavov, ktoré možno zisťovať diagnostickými metódami. 
 
Zdroj ionizujúceho žiarenia 
  
           Rádioaktívny žiarič, zariadenie, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič, generátor 
ionizujúceho žiarenia, alebo zariadenie, pri ktorého činnosti vznikajú rádionuklidy. 
 
Zdroj zapálenia 
  
          Iniciačný zdroj s energiou dostačujúcou na zapálenie horľavej zmesi. Minimálna 
energia zdroja zapálenia potrebná na iniciáciu je závislá na koncentrácii horľavej látky 
v zmesi a na druhu horľavej látky. 
 
Zdroj znečistenia ovzdušia  

 
Technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka 

odpadov, lom alebo plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok 
alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať 
ovzdušie. Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a 
priestorového celku. Patrí sem aj pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným 
hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (mobilný zdroj). 
 
Zdroj zvuku (hluku) 

 
Zdroj počiatočného rozruchu, od ktorého sa zvuk šíri do okolitého prostredia 

zvukovými vlnami; zdroj zvukového vlnenia. Zdrojom zvuku môže byť akékoľvek 
mechanicky kmitajúce teleso, ktoré svojim pohybom rozkmitá vzduch alebo iné pružné 
prostredie, ktoré zdroj obklopuje. Zdroje nežiadúceho, nepríjemného, rušivého alebo 
škodlivého zvuku (hluku) možno členiť na profesionálne zdroje, najmä nevhodne riešené 
stroje a technologické zariadenia a prúdiace médiá, a komunálne zdroje hluku, ku ktorým 
patria predovšetkým dopravné prostriedky. 
 
Zdroje mechanického ohrozenia 
 

Zdrojom mechanického ohrozenia sú predovšetkým hmotné telesá, ich časti a častice, 
nebezpečnosť ktorých (vzhľadom na možný kontakt s človekom) je podmienená ich 
hmotnosťou, rýchlosťou pohybu, tvarom a geometriou nebezpečnej kontaktnej časti, ale aj 
vzájomnou polohou a stabilitou telies, ako aj potenciálnou energiou pružných prvkov a 
tlakových tekutín. 

Na pracovisku sa ako konkrétne možné zdroje mechanického ohrozenia (označované 
tiež ako fyzikálne nebezpečenstvá) vyskytujú najmä tieto faktory: 

− pohyblivé stroje a mechanizmy; 
− pohyblivé časti výrobných zariadení a mechanizovaného náradia  (najmä nástroje); 
− premiestňujúce sa výrobky, polotovary, materiály; 
− padajúce predmety, odletujúce a vymrštené časti materiálu alebo časti z porušenej  

celistvosti konštrukcií, (napr. aj pri výbuchu); 
− ostré hrany, ostriny a drsnosť povrchov polotovarov, nástrojov a zariadení, rohy a 



ostrie; 
− uvoľnené (striekajúce) tlakové tekutiny; 
− zosúvajúce sa horniny, pôda a iné sypké materiály; 
− povrchy, na ktorých je možný pád pracovníkov (v dôsledku šmykľavosti (klzkosti) 

alebo nerovností, ako sú priehlbiny, jamy, výstupky a pod.); 
− nedostatočne zabezpečené komunikácie (priechody, uličky, lávky a pod. ) a pracovné 

priestory  (montážne jamy, výkopy a pod.); 
− nevhodné plošné a priestorové usporiadanie  pracoviska, umiestnenie pracovného 

miesta vo vzťahu k povrchu zeme (k podlahe). 
 
Zdroje rizika pri práci s náradím (zdroje ohrozenia) 

 
Sú to predovšetkým tie časti náradia, ktoré svojím tvarom, ostrými hranami, alebo 

pohybom, či možnosťou dotyku so živou časťou (pod napätím) vytvárajú ohrozenie, tzn. sú 
potenciálnym zdrojom úrazu, prípadne pri použití spaľovacieho motora sú to aj emisie vo 
výfukových plynoch. 

Pri ručných nástrojoch je to  najmä aktívna pracovná časť nástroja (zuby pílového 
listu, ostré hroty, ostré hrany a pod.), ktorá predstavuje zdroj mechanického ohrozenia. 

Pri ručnom elektrickom náradí okrem zdrojov mechanického ohrozenia sú prítomné aj 
zdroje elektrického ohrozenia. V súčasnosti sa však náradie vyrába s dvojitou izoláciou a tak 
pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom je veľmi malá.  

Podľa podmienok práce, ako sekundárny zdroj rizika sa vyskytuje: 
- poškodené náradie – poškodenie jeho aktívnej pracovnej časti (časté najmä u 

ručných nástrojov); 
- neupnutý alebo nedostatočne upnutý obrobok; 
- nedostatočne upnutý nástroj; 
- nedodržiavanie predpísaných technologických podmienok (najmä otáčky u 

brúsnych kotúčov); 
- nepoužívanie (demontovanie) ochranných krytov  na náradí; 
- nepoužívanie odporúčaných OOPP výrobcom náradia. 

 
Zdrojový model 

 
Znázorňuje proces úniku látky, poskytuje užitočné informácie na určenie následkov 

havárie, zahŕňajúce rýchlosť úniku látky, celkové uniknuté množstvo a fyzikálny stav látky. 
Združené osvetlenie 

Súčasné osvetlenie denným svetlom a doplňujúcim umelým svetlom. Používa sa vtedy, 
keď nie sú splniteľné požiadavky na denné osvetlenie. Využiť združené osvetlenie pre účely 
trvalého celkového osvetlenia je možné len mimoriadne so súhlasom hygienickej služby. 
 
Združené vetranie 

 
Kombinácia prirodzeného a núteného vetrania. Môžu nastať dva prípady a to nútený 

prívod vzduchu a prirodzený odvod vzduchu alebo prirodzený prívod vzduchu a nútený 
odvod vzduchu. 
 
 
 
 
 



Zemné spojenie 
 
Neúmyselné vodivé spojenie spravidla jednej fázy so zemou v trofázovej sústave 

s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. Zemné spojenie môže byť takmer dokonalé (prakticky 
bezodporové) alebo nedokonalé (odporové, oblúkové, iskrivé). 

 
Zemný odpor 

 
Odpor medzi uzemňovačom a zemou. Určuje sa ako pomer napätia uzemňovača proti 

zemi a prúdu pretekajúceho uzemňovačom. 
 

Zemný prúd  
 
Prúd tečúci do zeme. Môže byť chybný, vzniknutý poruchou alebo nesprávnou 

funkciou elektrického zariadenia (zemným spojením, skratom apod.), alebo úmyselný, ak je 
zem použitá ako vodič. Zemný prúd spôsobuje koróziu kovových častí uložených v zemi. 
 
Zemný skrat 

 
Vodivé spojenie jednej alebo viacerých fáz so zemou v elektrizačnej sústave 

s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. V trojfázových sústavách s uzemneným bodom môže 
vzniknúť jednopólový, dvojpólový alebo trojpólový zemný skrat. V izolovaných trojfázových 
sústavách môže vzniknúť dvojpólový alebo trojpólový zemný skrat. Jednopólové spojenie so 
zemou sa tiež nazýva „zemné spojenie“. → Zemné spojenie. 
 
Zemný zvod  

 
Vedenie spájajúce uzemňovač s uzemňovaným predmetom. → Uzemňovací vodič. 

 
Zhodnocovanie odpadov 

 
Činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností 

odpadov (uvedené v prílohe príslušnej legislatívnej normy).  
 
Zhotovený uzemňovač 

 
Uzemňovač zámerne zriadený na uzemnenie. Typ zhotoveného uzemňovača sa volí 

podľa miestnych podmienok, tzn. Podľa merného odporu pôdy, veľkosti nezastavaného 
priestoru apod. Ukladajú sa do vrstvy dobre vodivej pôdy tak, aby uzemňovač bol s ňou 
v dobrom styku. Z hľadiska uloženia sa uzemňovače rozlišujú: 
− podpovrchový uzemňovač – drôt alebo pás uložený horizontálne v ryhe 
− hĺbkový uzemňovač – tyč dlhá 2 m zvisle v zemi, 
− základový uzemňovač – drôt alebo pás uložený v betonových základoch budov, stožiarov 

a pod. 
 
Zhromažďovací priestor 
  
           Priestor na zhromažďovanie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu 
plocha v rozsahu od 0,4 m2 do 4 m2. 
 



Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy  
 
Nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej 

hmotnosti. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy vzniká v dôsledku nesprávnych osevných 
postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania 
poľnohospodárskej techniky. 
 

Zľava z poistného na úrazové poistenie 
 
Zľava (bonus), ktorá sa poskytuje zamestnávateľovi na poistnom na úrazové poistenie 

vtedy, ak je v príslušnom období úroveň bezpečnostného rizika u zamestnávateľa 
percentuálne nižšia ako priemerné bezpečnostné riziko u zamestnávateľov zaradených do 
rovnakej skupiny ekonomických činností. Percento zľavy z poistného sa určí na základe 
percentuálneho rozdielu v úrovni bezpečnostného rizika → Prirážka k poistnému na úrazové 
poistenie.  Poskytovanie zliav z poistného na úrazové poistenie je ekonomickým nástrojom 
pôsobiacim na zvýšenie zainteresovanosti zamestnávateľov na zlepšovaní starostlivosti o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
 
Zložisko 

 
Nezastrešený, trvalo vymedzený priestor bez skladovacieho zariadenia používaný 

k uloženiu materiálu. Plocha zložiska musí byť odvodnená. 
 

Zmena fyzikálnej formy látky 
 
Opatrenie na zníženie prašnosti pracovného prostredia, pri ktorom sa prašný materiál 

peletizuje alebo sa používa v kvapalnom stave. 
 

Zmenová práca a práca v noci 
  
         Práca v dvoj a trojzmenovej, príp. nepretržitej prevádzke. Práca na zmeny predstavuje 
pre zamestnanca záťaž, nakoľko ľudský organizmus je na zmenovú prácu prispôsobený len 
čiastočne a od zamestnanca pracujúceho v zmenovom režime vyžaduje okrem iného aj zmeny 
v spôsobe života. Desynchronizácia časových rozvrhov je najvýznamnejšia v nepretržitých 
prevádzkach zahrňujúcich nočné zmeny.  

Nočná práca je v rozpore s prirodzeným biologickým rytmom organizmu. Plná 
adaptácia na ňu nie je možná a každá adaptácia je zároveň záťažovým faktorom. Zmenovú 
a nočnú prácu je potrebné organizovať tak, aby sa zabezpečili požiadavky ekonomického 
využívania výrobných kapacít a zároveň aj požiadavky orientované na zachovanie 
práceschopnosti a plnohodnotného života ľudí. 
 
Zmiešavacia vrstva 

 
Vrstva vzduchu, ktorá má v dôsledku turbulencie, resp. zmiešavania podobné 

meteorologické vlastnosti, rozprestiera sa medzi povrchom zeme a výškou, kde existuje 
teplotná inverzia. Výška zmiešavacej vrstvy charakterizuje schopnosť oblaku „plume“ 
zasiahnuť povrch zeme. 
 

 
 



Značka CE (na stroji) 
  

          Označenie na stroji (tzv. značka zhody), symbolizujúce záruku výrobcu, že ním 
vyrobené strojové zariadenia pri používaní na predpokladaný účel neohrozuje zdravie osôb, 
alebo ich bezpečnosť, prípadne domáce zvieratá alebo majetok. 
 
Značka zhody 

 
Značka, ktorá osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky 

na výrobok a boli dodržané postupy posudzovania zhody. Výrobca alebo dovozca je 
oprávnený označiť určený výrobok, na ktorý bolo vydané vyhlásenie o zhode, slovenskou 
značkou zhody (CSK). Výrobky, na ktoré bolo vydané vyhlásenie o zhode s technickými 
predpismi Európskych spoločenstiev, sa môžu označiť značkou označením CE.  
 
Znečistenie a znečisťovanie ovzdušia 

 
Znečistenie ovzdušia možno považovať za stav, keď sa cudzorodé látky nachádzajú 

v ovzduší v množstve, ktoré prevyšuje najvyššie prípustné hodnoty (NPH). Túto definíciu 
však možno použiť len pri látkach, pre ktoré bola stanovená NPH. Všeobecne sa však 
znečisťujúcou látkou môžu stať aj normálne zložky ovzdušia s prirodzeným výskytom 
v nízkych koncentráciách (ozón, oxidy dusíka), keď ich koncentrácie za určitých okolností 
dosiahnu hodnoty prevyšujúce NPH a sú obťažujúce alebo dokonca toxické. Znečisťovanie 
ovzdušia znamená vypúšťanie (vnášanie, emisiu) znečisťujúcich látok do atmosféry, ktoré  
priamo alebo po chemických zmenách, prípadne pri spolupôsobení inej látky nepriaznivo 
ovplyvňujú životné prostredie. Znečisťovanie ovzdušia označuje teda činnosť alebo dej. 
Znečistenie ovzdušia označuje prítomnosť (obsah, imisiu) znečisťujúcich látok v ovzduší, tzn. 
stav ovzdušia, ktorý je dôsledkom uvedeného deja. V užšom slova zmysle sa pod pojmom 
znečisťovanie ovzdušia rozumie vnášanie akýchkoľvek znečisťujúcich látok do ovzdušia 
antropogénnou cestou. 
 
Znečisťovanie životného prostredia 

 
Vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného 

prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé 
pre dané prostredie. 
 
Znečisťujúce látky 

 
Tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej 

zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a 
tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné 
prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.  
 
Znečisťujúce látky v ovzduší 

 
Tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po fyzikálnej či chemickej zmene 

v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým 
ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné 
prostredie, nadmerne ho zaťažujú alebo poškodzujú majetok.  
 



Znehodnotenie životného prostredia 
 

Zásah do životného prostredia, ktorý má negatívny vplyv na ekosystém, čo sa odrazí aj 
na sledovanej populácii, resp. na narušení dynamickej rovnováhy ekosystému následkom 
čoho dôjde k premene ekosystému na iný.  
 
Zneškodňovanie odpadov 

 
Činnosti súvisiace s ukladaním, spaľovaním alebo neutralizáciou, pri ktorom 

poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia nepresiahne mieru 
ustanovenú osobitnými predpismi. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, 
ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Odpady 
sa zneškodňujú najmä spaľovaním, skládkovaním a neutralizáciou. 
 

Zníženie rizika konštrukčným návrhom  
 
Metóda znižovania rizika, vychádzajúca zo zásady, že prioritu pri znižovaní rizika 

spojeného s používaním stroja (pri práci na stroji) alebo iného technického zariadenia má jeho 
konštrukčné riešenie, ktoré by malo odstraňovať riziko alebo znižovať ho na prijateľnú 
úroveň tak, aby prípadné nevyhnutné ochranné opatrenia v prevádzke mohli byť minimálne. 
→ Integrovanie bezpečnosti do konštrukcie stroja. 
 

Znižovanie znečistenia ovzdušia 
 
Opatrenia znižujúce alebo zamedzujúce znečistenie ovzdušia. 

Možno ich rozdeliť do dvoch skupín:   
1. opatrenia hygienické - uplatňovanie hygienických predpisov už pri projektovaní 

elektrární, chemických závodov, teplární a iných zdrojov znečistenia ovzdušia, teda 
v rámci preventívneho dozoru. 

2. opatrenia technické a technologické zahŕňajú technické spôsoby obmedzovania emisií a 
boj proti nadmernému znečisťovaniu ovzdušia metódami techniky. 

Tieto opatrenia je možné rozdeliť do nasledovných kategórií: 
- zníženie množstva emisií pomocou odlučovacích zariadení, 
-  zníženie emisií zmenou technológie výroby, paliva alebo výrobných surovín, 
-  zriedenie emisií vybudovaním vysokých komínov. 
 
Zobrazovacia jednotka 
  
         Zariadenie s obrazovkou na znázornenie abecedno-číslicových alebo grafických znakov 
bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania. 
 
Zodpovednosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 
Uplatnenie zásady, podľa ktorej zodpovednosť nesie ten, kto o určitej veci, činnosti, 

resp. procese rozhoduje. Preto celkovú, najvyššiu zodpovednosť za stav bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci má zamestnávateľ, a táto zodpovednosť je nezastupiteľná. Za 
starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na zverených úsekoch zodpovedajú 
vedúci zamestnanci v rozsahu svojich funkcií. Čiastkovú zodpovednosť za bezpečnosť pri 
práci nesie každý zamestnanec. Zodpovednosť zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci nie je dotknutá povinnosťami a zodpovednosťou vedúcich a 



ostatných zamestnancov. 
 
Zodpovednosť za výrobok 
 

Princíp, podľa ktorého za škodu spôsobenú vadným výrobkom, tzn. výrobkom, ktorý 
nezaručuje bezpečné použitie pri stanovených podmienkach, nesie zodpovednosť výrobca. 
Vyhlásenie o zhode výrobku s technickými predpismi nezbavuje výrobcu zodpovednosti za 
vadný výrobok, ani za škody spôsobené vadným výrobkom. 
 
Zodpovedný vedúci práce na elektrickej inštalácii 

 
Osoba poverená zamestnávateľom vedením pracovnej skupiny, príp. i sama prácu 

vykonávajúca. Zodpovedá za postup pri práci a za jej výsledok. V prípade, že je práca 
vykonávaná pod dozorom priamo zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek. 
Musí spĺňať kvalifikačné požiadavky  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie 
prevádzky“. 

 
Zóna zraniteľnosti (pri havarijnom úniku látky) 

 
Geografická oblasť, ktorá môže byť zasiahnutá havarijným únikom látky zo 

stacionárneho zdroja, je stanovená ako kruh, ktorého centrom je stacionárny zdroj a v ktorom 
môže koncentrácia látky vo vzduchu dosiahnuť úroveň predstavujúcu nebezpečenstvo pre 
ľudí a životné prostredie. 

 
Zorné pole 

 
Množina všetkých bodov, ktoré možno postrehnúť upriameným pohľadom bez pohybu 

oka a hlavy. 
 

Zosilnená izolácia elektrickej inštalácie 
 
Izolácia nebezpečných živých častí, ktorá zabezpečuje rovnocenný stupeň ochrany 

pred úrazom elektrickým prúdom, ako dvojitá izolácia. Zosilnená izolácia pozostáva 
z niekoľkých vrstiev, ktoré však nie je možné skúšať samostatne ako základnú a prídavnú 
izoláciu, pretože je vyhotovená z jedného celku. Dielektrické vlastnosti zosilnenej izolácie 
stanovené predpismi sú min. 7 Mohm.   
 
Zosilnená izolácia náradia 

 
Jediný (kompaktný) izolačný systém živých častí, ktorý poskytuje stupeň ochrany pred 

úrazom elektrickým prúdom ekvivalentný dvojitej izolácii. 
 
Zostatkové riziko 

 
Riziko, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nie je možné na 

zdroji vylúčiť alebo znížiť, ale ktoré pri použití ďalších bezpečnostných opatrení sa stáva 
akceptovateľným. Najčastejšie sa aplikuje pri technických zariadeniach, ktoré obvykle nie je 
možné konštruovať ako úplne bezpečné. 
 
 



Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 
Zoznam prostriedkov určených na individuálnu ochranu zamestnancov v práci, 

vypracovaný zamestnávateľom (v písomnej forme) na základe hodnotenia nebezpečenstiev. 
V zozname sa vyžaduje špecifikovať konkrétne druhy (typy) osobných ochranných 
pracovných prostriedkov poskytovaných pri jednotlivých prácach, určiť dobu ich používania 
a upraviť osobitný režim zaobchádzania s tými prostriedkami, ktoré sú určené na ochranu 
pred zvláštnymi nebezpečenstvami. V osobitnej časti zoznamu môže zamestnávateľ upraviť aj 
ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s poskytovaním, používaním a likvidáciou osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, napr. organizačné zabezpečenie, systém označovania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov používaných v podniku, systém overovania 
ich funkčných vlastností, spôsob ich poskytovania a výmeny, uskladňovania, údržby, čistenia 
a dezinfikovania, spôsob zaobchádzania s vrátenými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami a pod. Zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
je potrebné pravidelne prehodnocovať a dopĺňať podľa skutočne sa vyskytujúcich 
nebezpečenstiev a ohrození. 

 
Zraková pohoda 

 
Príjemný psychofyziologický stav, potrebný k účinnej práci i pre odpočinok, ktorý spĺňa 

hygienické požiadavky. Zraková pohoda závisí od intenzity a akosti osvetlenia, od farieb, tvarov 
a pomerov v danom priestore a od stavu zraku. 

Zraková únava 
 
Komplexný proces, ktorý môže mať viaceré príčiny, a to nedostatky v osvetlení vedúce   

k oslňovaniu, práce spojené s preťažovaním akomodácie, najmä u ľudí so zrakovými vadami 
a pod. Prejavom je napr. pálenie očí, pocit tepla a bolesť. Príznakom veľkej únavy je dvojité 
videnie (diplopia). 

 
Zraková veľkosť kritického detailu 

 
Relatívna veľkosť vyjadrená podielom pozorovacej vzdialenosti a skutočnej veľkosti 

kritického detailu. Slúži na zaradenie prác do tried pre určenie osvetlenia pri práci. 
 

Zručnosť  
  
           Spôsobilosť človeka vykonávať určité činnosti. Získava sa cieľavedomým  
systematickým zácvikom a praxou. Z hľadiska BOZP v procese získavania zručností má 
veľký význam nadobúdanie žiaducich, správnych a bezpečných pracovných návykov. 

 
Zrýchlenie vibrácií 

 
Priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého 

zrýchlenia vibrácií (pri uplatnení exponenciálnej časovej váhovej funkcie). Udáva sa v m.s-2. 
Veličina charakterizuje intenzitu vibrácií. 

 
Zuhoľnatenie 
  
            Vytvorenie uhlíkatého zostatku v priebehu horenia alebo pyrolýzy. 



 
Zvárací horák na elektrické oblúkové zváranie ( MAG, MIG, TIG/WIG, plazmové) 

 
Zvárací nástroj, ktorý slúži ako držiak elektródy, resp. na prívod drôtenej elektródy 

a súčasne na prívod a difúziu ochranného plynu elektrického oblúka, alebo plazmového plynu 
v prípade plazmového zvárania. Konštrukcia horákov závisí od konkrétneho druhu zváracej 
technológie. 
 
Zvárací horák na plameňové zváranie 
 

Zariadenie na vytvorenie plameňa požadovaného tvaru, mohutnosti a teploty potrebnej 
na natavenie kovu. Konštrukčne sú riešené ako injektorové alebo tlakové. Na odber plynu 
z tlakových fliaš kyslíkových a acetylénových sa používa tlakový. Ručný zvárací horák 
tlakový má rukoväť s prívodnými nátrubkami a uzavieracími ventilmi a nástavec s dýzou.  
 
Zvárací kábel 

 
Prúdovodič, ohybný medený kábel, izolovaný gumou alebo plastom,  ktorý je určený 

na spojenie zváracieho zdroja so zváraným predmetom, ako aj so zváracou elektródou.  
 
Zvárací plameň 

 
Zdroj tepla pri tavnom zváraní plameňom, horiaca zmes plynov, najčastejšie kyslíka 

s acetylénom, ktorých plameň dosahuje teplotu nad 3000º C. Podľa pomeru plynov môže byť 
oxidačný, neutrálny, karburačný (s prebytkom acetylénu). 
 
Zvárací zdroj (oblúková zváračka) 

 
Elektrické zariadenie, ktoré dodáva potrebnú elektrickú energiu pre zapálenie 

a udržiavanie elektrického oblúka. Z hľadiska konštrukcie to môžu byť zváracie dynamá 
(zváracie agregáty), transformátory alebo usmerňovače. V súčasnosti sa najviac používajú 
usmerňovače (s tyristorovou reguláciou prúdu), ktoré majú dobrú účinnosť, poskytujú 
výhodné možnosti regulácie želateľných charakteristík vzhľadom  na elektrický oblúk a majú 
bezhlučný chod.  
 
Zváracia súprava 

 
Zariadenie na plameňové zváranie, ktorého kompletnú zostavu vytvára zvárací horák 

s nástavcami a dýzami, poistky proti spätnému šľahnutiu plameňa (resp. spätnému prúdeniu 
plynu), hadice na plyny, tlakové plynové fľaše s redukčným ventilom. Súprava môže byť 
stabilná alebo pojazdná na vozíku. 
 
Zváracia svorka 

 
Náradie (prípravok) umožňujúce spojenie jedného pólu zváracieho obvodu  

prostredníctvom zváracieho vodiča (kábla) so zváraným predmetom, prípravkom alebo 
zváracím stolom. Konštrukčne je svorka riešená ako samosvorné kliešte, alebo ako 
skrutkovací strmeň.  

 
 



Zváracie plyny 
 
Základné technické plyny, vzácne plyny a zmesi plynov, ktoré sa používajú pri 

technológii zvárania a termického rezania kovov, tzn. predovšetkým kyslík, acetylén, oxid 
uhličitý, vodík, dusík, argón, hélium, atď. Na miesto spotreby sa prepravujú v kovových 
tlakových nádobách (fľašiach). 
 
Zváracie práce so zvýšeným nebezpečenstvom 

 
Zváracie práce vykonávané v takých pracovných podmienkach, ktoré vytvárajú 

zvýšený predpoklad ohrozenia, napr. zadusením, priotrávením, pádom, elektrickým prúdom, 
výbuchom a pod. Sú to najmä práce v uzavretých a tesných priestoroch, ako sú tlakové 
nádoby, nádrže, kotle a pod., ďalej v mokrých a vlhkých alebo horúcich priestoroch, 
v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, taktiež na nádobách, potrubiach a 
zariadeniach pod tlakom, alebo ktoré obsahovali horľavé alebo horenie podporujúce látky atď. 
Takéto práce sa smú vykonávať len na písomný príkaz a po vykonaní doplňujúcich 
bezpečnostných opatrení. 
 
Zvárač 

 
Osoba, ktorá je na základe úspešného vykonania príslušných skúšok držiteľom 

zváračského preukazu. Zvárač sa musí v pravidelných intervaloch  (max. 2 roky ) podrobiť 
prevereniu teoretických a praktických znalosti (tzv. periodická skúška zvárača). 

Držiteľ zváračskeho preukazu môže absolvovať kurz podľa európskej normy (STN 
EN), kedy na základe úspešnej skúšky obdrží certifikát európskeho zvárača → Európsky 
zvárač. 

 
Zváračské pracovisko 

 
Pracovný priestor vymedzený na zváranie. Môže to byť trvale určený priestor 

s príslušným vybavením v uzatvorených výrobných priestoroch alebo dielňach (voľne, 
v kabínach alebo v boxoch), alebo prechodné pracoviská v teréne (na stavbách, montážach 
a pod.). 

 
Zváračské sklo 

 
Súčasť zváracej masky, kukly, alebo zváračských okuliarov, ktorá pohlcuje škodlivé 

druhy žiarenia a chráni tým oči zvárača. Jednotlivé druhy zváračských skiel majú rôzny 
stupeň ochrany  v oblasti ultrafialovej (ochrana pred zápalom spojiviek), viditeľnej (ochrana 
pred oslnením) a infračervenej (ochrana pred šedým zákalom). 

 
Zváračský preukaz 

 
Doklad, osvedčenie o spôsobilosti vykonávať zváračské práce, ktorý vystavuje 

skúšobná organizácia na základe úspešnej skúšky. Je platný, ak obsahuje  lekárske potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 5 rokov a  potvrdenie zváračského technológa 
o vykonaní periodického preskúšania nie staršie ako 2 roky. 
 
 
 



Zváračský robotník 
 
Osoba, ktorá bola zaškolená v zamestnávateľskej organizácii na obsluhu zariadenia na 

zváranie plameňom, elektrickým oblúkom alebo elektrickým odporom. Je držiteľom preukazu 
zváračského robotníka, ktorý vymedzuje daný rozsah prác a tieto práce môže vykonávať len 
u svojho zamestnávateľa. 
 
Zváranie 

 
Technologický proces vytvárania nerozoberateľných spojov kovových a  plastických 

materiálov pomocou tepla alebo tlaku, alebo oboch súčasne, s použitím alebo bez použitia 
prídavného materiálu. Zahŕňa veľkú skupinu metód a spôsobov, pri ktorých sa využíva teplo a 
pôsobenie mechanickej sily z rôznych zdrojov a v rôznych vzájomných pomeroch. Základné 
rozdelenie je na tri skupiny : 

- zváranie tavné – teplom 
- zváranie teplom a tlakom 
- zváranie tlakom. 
Technológia zvárania je sprevádzaná vznikom nebezpečných a škodlivých faktorov, 

pred ktorými je potrebné zvárača a okolie chrániť → Nebezpečenstvo pri zváraní. 
 
Zváranie autogénom (Autogénne zváranie) 

 
Pôvodný názov pre zváranie plameňom, ktorý vyjadroval, že základný zváraný 

materiál sa spája pomocou prídavného materiálu toho istého zloženia, pričom oba sa 
natavovali plameňom. 
 
Zváranie elektrickým oblúkom (Oblúkové zváranie) 

 
Tavné zváranie, pri ktorom sa na roztavenie zváraného a prídavného materiálu využíva  

ako tepelný zdroj elektrický oblúk horiaci medzi elektródou a zváraným materiálom. Podľa 
konkrétnych technických podmienok, využívajúcich princíp elektrického oblúka, možno tento 
spôsob zvárania ďalej rozdeliť do viacerých skupín (napr. zváranie obalenou elektródou, 
zváranie pod tavivom, zváranie v ochrannej atmosfére, atď).  

Zdrojmi ohrozenia sú: elektrický prúd (vysokonapäťový, aj zvárací), elektrický oblúk 
a s ním spojené žiarenie (infračervené, viditeľné, ultrafialové), škodlivé splodiny z procesu 
tavenia kovov a trosky, horúci kov a jeho rozstrek, hluk. Zvárač musí byť preto vybavený 
príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 
 
Zváranie elektrickým odporom (Odporové zváranie) 

 
Zváranie, pri ktorom sa spojenie materiálov vytvára spolupôsobením tepla vyvinutého 

v mieste styku zváraných dielcov  prechodom elektrického prúdu a prítlačnej sily. Prúd sa do 
miesta zvaru privádza elektródami, zvyčajne medenými, alebo zo zliatiny medi. Podľa tvaru 
elektród a tým aj podoby vytvoreného spoja sa rozlišuje odporové zváranie bodové, švové, 
výstupkové a stykové. 

Zdrojmi ohrozenia sú: elektrický prúd, horúce povrchy, zvýšený rozstrek kovu, 
škodlivé splodiny, pohybujúce sa mechanické časti stroja. Pracovník musí byť preto vybavený 
príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 
 
 



Zváranie elektrónovým lúčom (Elektrónové zváranie) 
 
Tavné zváranie vo vákuu, ktoré na roztavenie zváraného materiálu využíva dopad 

zväzku lúčov urýchlených elektrónov, vysielaných z wolfrámovej katódy na materiál, ktorý 
tvorí anódu. Zváranie prebieha vo vákuovej komore a celý proces je zautomatizovaný. 
Pracovník sleduje zvárací proces prostredníctvom priemyselnej televízie a nie je 
bezprostredne ohrozený.  
 
Zváranie MIG a MAG 

 
Druh elektrického oblúkového zvárania, kde oblúk horí medzi taviacou sa elektródou  

a zváraným materiálom v ochrannej atmosfére inertného (MIG)  alebo aktívneho (MAG) 
plynu. Pri zváraní MIG a MAG pôsobia  ohrozenia ako pri klasickom oblúkovom zváraní, 
zvýšený je rozstrek kovu a tvorba ozónu, prípadne hromadenie oxidu uhličitého  pri zemi a pri 
zváraní MAG aj zvýšená tvorba nitróznych plynov. Zvárač preto musí byť chránený 
potrebnými osobnými ochrannými prostriedkami. 
 
Zváranie plameňom (Plameňové zváranie) 

 
Technológia tavného spájania kovov, s prídavným alebo bez prídavného materiálu, pri 

ktorej je tepelným zdrojom plameň, vznikajúci horením zmesi kyslíka s horľavým plynom, 
najčastejšie s acetylénom. Zdrojom ohrozenia je predovšetkým otvorený plameň a samotné 
zváracie plyny, pri ich prípadnom úniku, či nesprávnej manipulácii s nimi, ktoré môžu 
vyvolať požiar, alebo výbuch. Plameňové zváranie je tiež sprevádzané intenzívnym 
viditeľným a infračerveným žiarením, vznikom škodlivých splodín a hlukom. Zvárač musí 
dodržiavať najmä protipožiarne a protivýbušné bezpečnostné predpisy a musí byť vybavený 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 
 
Zváranie plastov 
 

Vytváranie nerozoberateľných spojov plastových súčiastok (rúrok, dosiek a pod.) 
pôsobením tepla a  použitím prídavného materiálu rovnakého alebo podobného zloženia, 
zvyčajne v podobe káblika, prípadne vzájomným zatlačením nahriatych plôch. Tepelným 
zdrojom je najčastejšie horúci vzduch, ale teplo sa môže dodať aj trením, vysokofrekvenčne, 
ultrazvukom alebo kondukčne. Ohrozenie vytvárajú: elektrický prúd, horúci povrch, uvoľnené 
dráždivé látky zo zahrievania plastov. V priestore zvárania je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
výmenu vzduchu a zamestnanca vybaviť potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. 

 
Zváranie pod tavivom 

 
Tavné zváranie elektrickým oblúkom, s taviacou sa elektródou, ktorou môže byť jeden 

alebo viac holých alebo plnených drôtov, automaticky podávaných do oblúka. Oblúk je 
zakrytý vrstvou zrneného tavidla, ktorého časť sa roztaví a vytvorí na zvare odstrániteľný 
troskový obal. Vykonáva sa na zváracích automatoch a vzhľadom na zakrytý oblúk  nepôsobí 
na zvárača žiarenie. Počas tohto spôsobu zvárania sú však vo zvýšenej miere uvoľňované 
škodlivé emisie a prach z tavidla a pri odstraňovaní vychladnutej trosky má zvárač ohrozené 
najmä oči a tvár. Musí byť preto vybavený príslušnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. 
 



Zváranie teplom a tlakom 
 
Súhrnné označenie pre viaceré spôsoby spájania materiálov, kedy spoj vzniká 

stlačením základných materiálov zváraných dielov, ohriatych v mieste styku do plastického 
stavu. Patrí sem odporové zváranie, kováčske, trením, indukčné a ďalšie. 
 
Zváranie termitom 

 
Druh tavného zvárania, ktoré využíva na tavenie zvarových plôch reakčné teplo, 

vzniknuté pri reakcii zmesi kovových kysličníkov s jemne rozomletým hliníkovým práškom. 
Tento spôsob zvárania bol pôvodne určený na zváranie koľajníc, pracovný postup je podobný 
ako pri zlievarenskom zváraní. Ohrozenie pre pracovníka vzniká v dôsledku možného dotyku 
s horúcim povrchom formy, resp. z rozstreku  taveniny. 
 
Zváranie tlakom 

 
Spájanie materiálov plastickou deformáciou spájaných častí pôsobením sily, bez 

ohrevu. Uplatňuje sa najmä u tvárnych materiálov, napr. u hliníku a medi. 
 
Zváranie ultrazvukom 

 
Vytváranie spoja pôsobením ultrazvukových vibrácií v mieste stykových plôch 

a vzájomným stlačením týchto plôch. Výhodou je možnosť spájania rôznych druhov 
materiálov, aj kovov a nekovov. Nepriaznivé účinky ultrazvuku s frekvenciou  ležiacou 
v oktávovom pásme so strednou frekvenciou 31,5 kHz možno očakávať, ak hladina 
akustického tlaku presiahne 100 dB. 

 
Zváranie výbuchom 

 
Spôsob spájania materiálov, ktorý využíva na silové pôsobenie energiu uvoľnenú pri 

explózii výbušniny, s čím je spojené ohrozenie hlukom a prípadnými odletujúcimi časťami. 
Zváranie WIG (TIG) 

Oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu, kde oblúk horí medzi 
netaviacou sa wolfrámovou (v angličtine tungsten, TIG) elektródou a zváraným materiálom, 
môže sa pridať prídavný materiál. Ohrozenia sú podobné ako pri klasickom zváraní 
elektrickým oblúkom, pôsobenie zdrojov  je však intenzívnejšie, napr. výraznejšie je 
vysokofrekvenčné žiarenie (pri zapaľovaní oblúka),  vzniká viac ozónu a škodlivých splodín. 
Zvárač musí byť chránený  príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 
 
Zvarovňa 

 
Pracovisko, trvalo určené na vykonávanie zváračských prác, ktoré musí byť vybavené  

potrebným zváracím zariadením a odsávaním a musí spĺňať príslušné bezpečnostné (najmä 
 protipožiarne) a hygienické predpisy. 
 
Zvlhčovač vzduchu (humidifikátor) 

 
Špeciálny prístroj umožňujúci zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu 

 
 



Zvodič prepätia  
 
Prístroj, ktorým sa obmedzí prepätie vzniknuté atmosférickými vplyvmi alebo 

spínacími pochodmi na bezpečnú hodnotu (bleskoistky, prierazky a pod.). Pôsobí tak, že sa 
prepätie zvedie do země.  

 
Zvodový prúd 

 
Pomer rozdielu potenciálov dvoch častí elektrických zariadení k izolačnému odporu 

medzi týmito časťami. Spôsobuje straty elektrickej energie. 
 
Zvuk 
  
           Akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem. V závislosti od frekvencie 
akustických vĺn sa rozlišuje počuteľný zvuk, infrazvuk a ultrazvuk. 
 
Zvukomer 

 
Prístroj používaný na meranie hladín zvuku (hluku) za definovaných podmienok. 

Spravidla pozostáva z mikrofónu, zosilňovača, deliča rozsahov (meraných hladín), váhových 
filtrov a meracieho prístroja. Zvukomery sa členia na presné zvukomery, ktoré sú určené na 
náročné merania, bežné zvukomery, ktoré sú určené pre široké použitie orientačného 
charakteru a impulzové zvukomery (bežné a presné), ktoré sú určené na meranie impulzného 
hluku. Každý zvukomer musí spĺňať predpísané technické požiadavky, ktoré je potrebné 
pravidelne kontrolovať, resp. preskúšavať. 

  
Zvuková expozícia 
  

Určujúca veličina hluku, ktorá vyjadruje hlukovú záťaž jednotlivca. Určuje sa z 
časovej funkcie akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou A integrovaním 
nameraných hodnôt v časovom intervale, v priebehu ktorého sa zvuková expozícia určuje. 
Jednotkou zvukovej expozície je Pa2.s. 
 
Zvuková izolácia  
 

Súhrn opatrení proti prenosu zvuku z jedného prostredia do druhého. Účinnosť  
zvukovej izolácie, ktorá sa prejavuje zoslabením prenikajúceho zvuku, sa vyjadruje stupňom 
zvukovej izolácie Dn vyjadrenej v decibeloch (dB). Stupeň zvukovej izolácie pri prenikaní 
zvuku z jedného prostredia do druhého je daný rozdielom hladín akustického tlaku v týchto 
prostrediach. Závisí od toho, akú časť akustického výkonu stena (konštrukcia) oddeľujúca 
tieto priestory prepustí, tiež od zvukovej pohltivosti stien sledovaného priestoru a od obsahu 
plochy, na ktorú zvuk dopadá. 
 
Zvuková pohltivosť 

 
Vlastnosť materiálu (priestoru) pohltiť časť dopadajúcej zvukovej energie. Pohltivosť 

plochy z určitého materiálu je daná súčinom činiteľa zvukovej pohltivosti a plošného obsahu 
povrchu telesa, do ktorého zvuk vstupuje. Celková zvuková pohltivosť  ohraničeného 
priestoru (miestnosti) je daná súčtom pohltivosti všetkých jeho súčastí (stien, predmetov 
umiestnených v danom priestore).   



 
Zvukové pole 

 
Oblasť, v ktorej sa šíri zvuková vlna. Základná veličina charakterizujúca zvukové pole 

je akustický tlak. Voľné zvukové pole predstavuje šírenie zvukovej energie do všetkých 
smerov v okolí zdroja. Zvukové pole priamych zvukových vĺn je definované ako časť 
priestoru, kde prevládajú vlny prichádzajúce priamo zo zdroja zvuku pričom vplyv 
odrazeného zvuku je nepodstatný. V poli odrazených zvukových vĺn prevládajú odrazené vlny 
nad postupujúcimi vlnami šíriacimi sa od zdroja. Aplikáciou poznatkov o zvukových poliach 
sa zaoberá priestorová akustika. 

 
Zvukové vlnenie 

 
Mechanické vlnenie, ktorým sa zvuk v pružnom prostredí šíri od zdroja zvuku do 

priestoru, ktorý zdroj obklopuje. V plynoch a kvapalinách sa zvukové vlny šíria pozdĺžne, v 
tuhých látkach sa môže vyskytnúť okrem vlnenia pozdĺžneho aj vlnenie priečne. Zvukové 
vlnenie sa šíri od zdroja všeobecne vo všetkých smeroch. Ak sa vyskytne v smere šírenia vĺn  
prekážka, alebo vlnenie prechádza nehomogénnym prostredím, môže sa odrážať, ohýbať 
alebo lomiť v prostredí. 
 
Zvukový impulz 

 
Jednorazový akustický dej charakterizovaný skokovým nárastom tlaku s nasledujúcim 

rýchlym poklesom.  
Zvlášť rušivý hluk  
 Zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka (intenzívne opakujúce sa  zvukové 
impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín, výrazné tónové 
zložky vo zvuku apod. 
 
Zvýšená ochrana pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom 

 
Základná ochrana rozšírená o niektorý ďalší druh ochrany, keď pri zlyhaní jednej 

z nich preberá ochrannú funkciu ochrana druhá (pozri: Základná ochrana). 
 
Žeravenie 
  
           Emitácia svetla vytváraného látkou  pri intenzívnom ohreve. 
 
Žeravenie samovoľné 
 
 Pretrvávanie horenia žeravením po oddialení iniciátora horenia a po skončení horenia 
plameňom. 
 
Žiarenie pri zváraní 

 
Žiarenie, ktoré produkuje tepelný zdroj tavného zvárania, najmä elektrický oblúk 

a ktoré má nepriaznivý až škodlivý vplyv na ľudský organizmus. Žiarenie sa skladá 
z viacerých druhov, intenzita ktorých závisí najmä od priemeru použitej elektródy a intenzity 
zváracieho prúdu. 

Podľa vlnovej dĺžky možno žiarenie pri zváraní rozdeliť na: 



- vysokofrekvenčné – najznámejším efektom je ohrev biologického tkaniva, ktorý 
môže viesť až k jeho funkčným zmenám; 

- infračervené (tepelné, neviditeľné) – nepriaznivo pôsobí na oči a vyvoláva miestne 
prehriatie, až popálenie;  

- viditeľné – spôsobuje intenzívne oslnenie; 
- ultrafialové (neviditeľné) – pôsobí nepriaznivo na oči (zápal spojiviek) a pokožku 

(sčervenanie až popáleniny); 
- ionizujúce – spôsobuje poškodenie buniek. 
Pred pôsobením žiarenia sa musí zvárač i ostatní zamestnanci chrániť používaním 

osobných ochranných pracovných prostriedkov (najmä na ochranu očí a pokožky) 
a ochrannými zástenami a krytmi. Podrobnejšie o účinkoch žiarenia na ľudský organizmus 
pozri príslušné heslo. 
 
Žieravá chemická látka 

 
Látka, ktorá pri kontakte s povrchom iných látok v krátkom čase a aj v malom 

množstve spôsobuje citeľné zmeny, zapríčiňuje poškodenie pokožky a slizníc alebo aj 
vnútorných orgánov (poleptanie). 
 
Živá časť elektrickej inštalácie 

Časť elektrickej inštalácie (zariadenia), ktorá je pri obvyklom (normálnom) používaní 
pod napätím. Živú časť predstavuje vodič alebo iná vodivá časť. 
Živelná pohroma 

Mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu nepriaznivého 
pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé 
faktory, ktoré majú nepriaznivý účinok na život, zdravie alebo majetok  
 
Životné prostredie  

 
Tá časť sveta, s ktorou je organizmus (aj človek) v interakcii, t.j. ktorú používa, 

ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje. Životné prostredie je vytvárané súhrnom prírodných, 
umelých a sociálnych zložiek materiálneho sveta, ktoré sú alebo môžu byť v bezprostrednej 
interakcii s človekom. Životné prostredie je komplexným mnohozložkovým systémom 
vytvoreným a určeným fyzikálnym, chemickým a biologickým prostredím a sociálnym 
prostredím, v ktorom človek žije a realizuje svoje biologické, materiálne, sociálne a kultúrne 
potreby. 
Životné prostredie  človeka možno rozdeliť podľa prevládajúcich činností na funkčné druhy :  

- pracovné 
- obytné 
- rekreačné. 

Podľa prevládajúcich zložiek sa rozoznáva : 
- prírodné prostredie – prirodzené, kultivované ( antropogénne zmenené), 
- umelé – sídlisko, pracovisko. 

 
Životnosť technického zariadenia  

 
Časová lehota, počas ktorej je technické zariadenie spôsobilé plniť požadované 

funkcie za podmienok prevádzky, údržby a opráv stanovených  výrobcom, až do dosiahnutia 
medzného stavu. Vyjadruje sa tiež ako technický život zariadenia. 
 



Žmurkanie 
 
Pohyby očných viečok. Je možné ho ovládať vôľou, prebieha však i reflexné na rôzne 

mechanické, chemické, tepelné a iné podráždenie oka. Od podráždenia do žmurknutia uplynie 
doba latencie asi l00 ms. Žmurkanie preto nie je postačujúce na ochranu oka pred faktormi , ktoré 
môžu spôsobiť jeho poškodenie počas kratšej doby. Príkladom je žiarenie laserov o vysokom 
výkone. 
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