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1 Účel dokumentu
Účelom tejto inštrukcie je stanovenie podmienok pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom v závode
SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o.
Pre účel tejto inštrukcie sa za práce so zvýšeným nebezpečenstvom považujú tieto činnosti:
1. práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (hladinou),
2. práce v uzatvorených priestoroch,
3. práce na pohyblivej pracovnej plošine,
4. práce s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu (zváranie, rezanie a brúsenie),
5. práce s horľavými náterovými látkami,
6. činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku, alebo ak zamestnanec pracuje na
pracovisku sám,
7. práce s materiálmi z umelých minerálnych vlákien.
Tieto práce musia vykonávať pracovníci, ktorí sú prakticky a odborne vyškolení v zmysle platnej legislatívy.
Na pracoviskách musí byť zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia mimo iného:



pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi,
pri príprave technických zariadení, montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach s nimi
súvisiacich, a odborná spôsobilosť na výkon niektorých pracovných činností v rámci platnej
legislatívy.

Rozsah platnosti:
Postupy a zásady stanovené v tejto inštrukcii sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti
SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o., pre zamestnancov dodávateľských organizácií, ktoré sú so spoločnosťou
SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o. v obchodnom styku, pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych
a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich (ďalej len „práce“).
1.1 Zodpovednosti a právomoci

Elektronicky riadený dokument

Postupy a zásady uvedené v tejto inštrukcii sú záväzné pre všetkých zamestnancov SCHAEFFLER Kysuce,
spol. s r.o., ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných
v inštrukcii.
Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto inštrukciou a dodržiavať jej ustanovenia.
Táto inštrukcia je záväzná pre každého zamestnanca SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o. dňom, kedy bol
s ňou oboznámený.
Vedúci zamestnanci sú povinní umiestniť túto inštrukciu na takom mieste, aby bola zamestnancom verejne
prístupná.
1.1.1 Povinnosti zamestnávateľa
Vedúci zamestnanci/koordinátori pre dodávateľské firmy a práce sú povinní v súvislosti s prácou so
zvýšeným nebezpečenstvom:
a) zabezpečiť vyplnenie povolenia na vykonávanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom v spolupráci
s oddelením BOZP,
______________________________________________________________________________________________
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b) vykonávať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na pracovisku na základe
analýzy a hodnotenia účinkov škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia,
c) preukázateľne oboznámiť s touto inštrukciou zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP
a informovať ich o všetkých aspektoch BOZP, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko,
d) zaškoliť zamestnancov pred zaradením na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom a pri každej
zásadnej zmene na pracovisku alebo pri zmene organizácie práce,
e) pre jednotlivé úlohy zabezpečovať vhodné OOPP, zodpovedajúce bezpečnostným požiadavkám,
f) riešiť problematiku BOZP v spolupráci so zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre BOZP,
g) zabezpečovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu v zmysle čl. 1.2 tejto
inštrukcie,
vedúci zamestnanec je povinný nedostatky zistené pri práci so zvýšeným nebezpečenstvom bezodkladne
oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi a odd. BOZP, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení
a ochranných opatrení je nad rámec jeho pracovných povinností.
1.1.2 Povinnosti zamestnancov
Zamestnanci sú v súvislosti s prácou so zvýšeným nebezpečenstvom povinní:

Elektronicky riadený dokument

a) bezodkladne nahlasovať svojmu vedúcemu zamestnancovi všetky nedostatky a aspekty BOZP
spôsobujúce ich pracovnú nepohodu,
b) náležite používať všetky poskytnuté ergonomické a nainštalované ochranné zariadenia a
prostriedky, nevyradzovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, dodržiavať bezpečnostné
označenia, výstražné signály a upozornenia a tiež pokyny pracovníkov určených na stráženie
ohrozeného priestoru,
c) podrobiť sa posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci v zmysle čl. 1.2 tejto inštrukcie,
d) na základe požiadavky odd. BOZP vyplniť dotazník pre vykonanie analýzy rizík podľa špecifikácie
prác (práca vo výškach a nad voľnou hladinou, práca v uzatvorených priestoroch alebo práce so
zvýšeným nebezpečenstvom požiaru),
e) dodržiavať technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá a pokyny,
f) obsluhovať len tie stroje a zariadenia a používať náradie a pomôcky, ktoré im boli na výkon práce
určené,
g) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a upozornenia a tiež pokyny pracovníkov
určených na stráženie ohrozeného priestoru,
h) vykonávať prácu na určenom pracovisku; z pracoviska sa nesmú vzdialiť bez súhlasu
zodpovedného pracovníka okrem naliehavých dôvodov (nevoľnosť, náhle ochorenie, úraz a pod.),
takýto odchod sú povinní čo najskôr vhodným spôsobom ohlásiť zodpovednému pracovníkovi,
i) nemeniť bez súhlasu zodpovedného pracovníka nič na prevádzkových, bezpečnostných a
požiarnych zariadeniach,
j) zamestnanci nesmú použiť iné, ako zamestnávateľom dodané programové vybavenie
1.1.3 Základné povinnosti dodávateľa prác
a) Dodávateľ prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie
bezpečnosti práce,
b) súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k
dispozícii na stavbe. Pracovný postup musí obsahovať požiadavky na vykonanie prác pri dodržaní
zásad bezpečnosti práce,
______________________________________________________________________________________________
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c) dodávateľ prác je povinný viesť evidenciu pracovníkov od ich nástupu do práce až do opustenia
pracoviska,
d) dodávateľ prác je povinný:
 vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na pracovisko, osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu,
 vybaviť pracovníkov vhodným náradím a ostatnými pomôckami a osobnými pracovnými
prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce, ako aj dokumentáciou, návodmi a pravidlami,
 vybaviť pracovníkov poverených riadením a kontrolou prác právnymi a ostatnými predpismi na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v rozsahu
potrebnom na výkon ich práce,
e) dodávateľ prác nesmie poveriť pracovníkov vykonávaním prác, ak nespĺňajú požiadavky odbornej
a zdravotnej spôsobilosti,
f) dodávateľ prác je povinný viesť evidenciu o školeniach, zaučeniach, skúškach a o odbornej a
zdravotnej spôsobilosti pracovníkov,
g) na pracovisku sa môže zdržovať iba vyškolený personál.
1.2 Zdravotná a odborná spôsobilosť



Osoby musia mať platné lekárske osvedčenie od lekára na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
pred zaradením na prácu vo výškach a voľnou hladinou s periodicitou raz ročne, pri zváracích prácach
do 50 r. veku s periodicitou raz za 5 rokov, nad 50 r. veku s periodicitou raz za 3 roky,
obsluhovať zariadenia a vykonávať práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť môžu vykonávať len
odborne spôsobilé osoby.

1.3 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom
1.3.1 Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou
Je práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím.
Sú definované nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami,
kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia a od výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 1.

Elektronicky riadený dokument

1.3.2 Práca v uzatvorených priestoroch
Je každý priestor, do ktorého môže človek vstúpiť a vykonávať v ňom prácu a zároveň sú z neho obmedzené
podmienky úniku. Tento priestor nie je navrhnutý pre stály pobyt osôb a nemá zabezpečené prirodzené
vetranie. Má znížené možnosti vstupu, výstupu príp. úniku a za bežných podmienok je vstup doň zakázaný
alebo obmedzený.
V uzatvorenom priestore nedochádza k bežnej výmene vzduchu, je bez prirodzeného vetrania a nejde vylúčiť
prítomnosť toxických, nedýchateľných alebo horľavých plynov a pár a látok výbušných. Za uzatvorené
priestory sa pokladajú i priestory čiastočne uzatvorené, v ktorých sa môžu hromadiť toxické plyny a páry
ťažšie ako vzduch.
Pre účely tejto inštrukcie sa za uzatvorené priestory (i čiastočne uzatvorené) považujú výrobné
a technologické zariadenia s charakterom uzatvorených nádob: septiky, pece, kotly, potrubie, kanalizácia,
______________________________________________________________________________________________
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technologické zariadenia, práčky, uzatvorený kontajner, vodovodná šachta, priestory pod úrovňou podlahy,
káblové a technologické kanály, zásobníky sypkých hmôt, železničné a cestné cisterny, skladovacie nádrže
pre kvapalné a plynné látky, nádrže s otvorenou hladinou, studne a potrubia.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 3.
1.3.3 Práce na pohyblivej pracovnej plošine
Sú práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri ktorých sa používa pohyblivá pracovná plošina.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 7.
1.3.4 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo
pri skladovaní horľavých látok.
Sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo
pri skladovaní horľavých látok.
K týmto činnostiam patrí najmä:
a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich
horľavé látky,
b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie
ich poruchových stavov,
c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie,
brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku
požiaru alebo výbuchu,
d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov
pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
f) spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.
Pre účel tejto inštrukcie sa za činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru považuje zváranie, tepelné
delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace
zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 8.

Elektronicky riadený dokument

1.3.5 Práce s horľavými náterovými látkami
Na vytvorenie trvalého povlaku náterovou farbou na výrobku, podlahe, potrubí a pod. za účelom zvýšenia
jeho estetických a funkčných vlastnosti sa používajú aj požiarne nebezpečné látky (farby), ktorými sú horľavé
kvapaliny. Natieračke práce sa vykonávajú v rámci podniku denne.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 13.
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1.3.6 Činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku, alebo ak zamestnanec pracuje na
pracovisku sám
Pre účel tejto inštrukcie sa za túto činnosť pokladá činnosť:
1. zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
3. osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré
osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie.
Pokiaľ nie je možné zabezpečiť, aby zamestnanec na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom (na
staveniskách, miestach s nebezpečenstvom výbuchu, výkopové práce, pádu z výšky alebo do hĺbky,
mechanického zachytenia, klzké povrchy, mobilné stroje a vozidlá, ohrozenie chemickými látkami, riziko
otravy, tepelné ohrozenie, nebezpečné žiarenie) nepracoval sám, pod dohľadom ďalšieho zamestnanca, je
potrebné stanoviť jeho účinnú kontrolu pre potrebu včasného poskytnutia prvej pomoci v prípade úrazu alebo
vzniku nebezpečnej udalosti.
Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 15.
1.3.7 Práce s umelými minerálnymi vláknami
Za účelom tejto inštrukcie sa za práce s umelými minerálnymi vláknami považujú práce stavebné,
rekonštrukčné, údržbárske a všetky práce a činnosti spojené s využitím materiálov z umelých minerálnych
vlákien, pri ktorých sa vytvára vláknitý prach. Práce údržbárske a pomocné vykonávané v rámci údržby na
kaliacich peciach, ako aj ďalšie práce a činnosti, pri ktorých sa vláknitý prach, ktorý je klasifikovaný ako
karcinogénny môže dostať do vzduchu. Podrobnosti vykonávania prác sú uvedené v Prílohe č. 17.
1.4 Dokumentácia

Elektronicky riadený dokument

Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Vyhláška č. 147/2013 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č.392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych bezpečnostných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády č.355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
Inštrukcia - Lekárske preventívne prehliadky IWK
Inštrukcia - Prevádzkový pokyn pre manipuláciu s fľašami na plyny
______________________________________________________________________________________________
Strana 6 z 12

Prevádzkový poriadok pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom
Číslo:

IN IWK 75825

Verzia:

1.4

Vlastník:
Kontrola:
Schválil:
Rozsah platnosti:
Schaeffler proces:
Kľúčové slová:

Dubovec Michal, WP/IWK-HA
Masárová Natália, WP/IWK-PQP1
Dulaj Ľudovít, WP/IWK-HA
IWK
PD7.17
zvýšené nebezpečenstvo, koor., zhotoviteľ, dodávateľ, BOZP,

Dátum:

Účinnosť:

11.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
19.02.2020

.
INŠTRUKCIA

Požiarny štatút SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r. o.
S týmto postupom súvisia všetky vytvorené pracovné postupy v oblasti BOZP.
Súvisiace predpisy


Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Príloha č. 01


Povolenie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Príloha č. 02


Práce v uzavretých priestoroch

Príloha č. 03


Certifikát povolenie prace v uzatvorenom priestore

Príloha č. 04


Koncentrácie plynov a par

Príloha č. 05


Kontrola šácht, vstupovanie do uzavretých priestorov

Príloha č. 06 - IN IWK 75833 – PP 97
\\schaeffler.com → kysuce → INFOPUBLIC → PW-BOZP-Kataster → register_PP→ Cinnost_zariadenie
→ BOZP_ZOZNAM_PP__PRACE_A_MANIPULACIE.xls


Práca na pohyblivej pracovnej plošine

Príloha č. 07

Elektronicky riadený dokument



Práce so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a výbuchu

Príloha č. 08


Zváracie povolenie

Príloha č. 09
______________________________________________________________________________________________
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Zakázané zmesi

Príloha č. 10


Minimálne lehoty čistenia

Príloha č. 11


Pracovisko zvárania

Príloha č. 12


Prace s horľavými náterovými látkami

Príloha č. 13


Žiadosť o požiarny dozor

Príloha č. 14


Odlúčené pracovisko

Príloha č. 15


Zaistenie kontroly pracovníka na odlucenom pracovisku

Príloha č. 16


Prace s umelými minerálnymi vláknami (UMV)

Príloha č. 17


Kategorizácie prác s UMV

Príloha č. 18

Elektronicky riadený dokument



Povolenie prace s UMV

Príloha č. 19


Označenie pracoviska s UMV

Príloha č. 20
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Práce s umelými minerálnymi vláknami - PP na prácu

Príloha č. 21 - IN IWK 75833 – PP 127
\\schaeffler.com → kysuce → INFOPUBLIC → PW-BOZP-Kataster → register_PP→ Cinnost_zariadenie
→ BOZP_ZOZNAM_PP__PRACE_A_MANIPULACIE.xls


Material z umelých vlákien - PP

Príloha č. 22 - IN IWK 75833 – PP 719
\\schaeffler.com→kysuce→INFOPUBLIC→PW-BOZP-Kataster→stoffkataster_iwk.xls

2 Skratky
BOZP

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OŽP

- ochrana životného prostredia

PO

- požiarna ochrana

NRSR

- Národná rada Slovenskej Republiky

Z.z.

- zbierka zákonov

spol. s r.o.

- spoločnosť s ručením obmedzeným

MV

- motorový vozík

OOPP

- osobné ochranné pracovné prostriedky

Zamestnávateľ je SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o.
Zamestnanci sú všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s SCHAEFFLER Kysuce,
spol. s r.o.
Vedúci zamestnanci sú zamestnanci, ktorí riadia niektorý z útvarov
Kysuce, spol. s r.o.

alebo oddelení v SCHAEFFLER

Prevádzkovateľ je organizácia používajúca pohyblivú pracovnú plošinu.
Užívateľ je pracovník prevádzkovateľa zodpovedný za technický stav a prevádzku pracovnej plošiny.

Elektronicky riadený dokument

Obsluhovateľ je pracovník prevádzkovateľa oprávnený obsluhovať pracovnú plošinu a zodpovedný za jej
bezpečnú prevádzku.
Kolektívne zabezpečenie sú ochranné a záchytné konštrukcie (ochranné zábradlie, ochranné ohradenie,
lešenie, poklopy, záchytné ohradenie, záchytné lešenie, záchytné siete), ktoré musia byť dostatočne pevné
a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané
namáhanie. Ich únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným záväzným podkladom.
Osobné zabezpečenie (bezpečnostné lano, bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj, skracovač lana,
samonavíjacia kladka, bezpečnostná brzda, prípravky na spúšťanie a vyťahovanie vrátane príslušenstva) sa
musí použiť pri prácach nad voľnou hĺbkou vo výškach v prípadoch, keď nemožno použiť kolektívne
zabezpečenie.
______________________________________________________________________________________________
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Kotviaci bod je bod, ktorý musí odolať v smere pádu statickej sile najmenej 15 kN.
Zdravotný dohľad je individuálne hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k jeho práci.
Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci.
Rebrík je kovová, drevená, alebo oceľová konštrukcia určená na práce vo výškach.
Dodávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má odberateľovi dodať, alebo mu dodáva za
odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách, určitý výrobok alebo službu.
Zhotoviteľ je externá firma, dodávateľ služieb
Koordinátor je kontaktná osoba alebo poverený zamestnanec závodu SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o.,
ktorý riadi a kontroluje činnosť externej firmy
Zodpovedná osoba je kontaktná osoba externej firmy riadiaca skupinu jej pracovníkov a vedúci
zamestnanci pracovísk SCHAEFFLER Kysuce spol. s r.o., kde je vykonávaná práca
Bezpečnostným opatrením je opatrenie, ktoré zabezpečuje organizačným alebo technickým spôsobom
bezpečný výkon činnosti alebo bezpečnú prevádzku zariadení
Dodávateľskou dokumentáciou je dokumentácia vypracovaná dodávateľom prác v rámci prípravy výroby
Nebezpečnou prácou je činnosť, ktorá pri použití určených bezpečnostných opatrení predstavuje zvýšené
úrazové riziko.
Nebezpečnou prekážkou je prekážka, ktorá svojou polohou, pohybom alebo pôsobením ohrozuje bezpečný
priebeh pracovnej činnosti alebo pohybu
Nebezpečným prostredím a nebezpečným priestorom je priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
pracovného úrazu alebo poškodenia technického zariadenia (ochranné pásma rozvodových a dopravných
sietí, staré uzatvorené priestory, prevádzky s výskytom škodlivín v prostredí a pod.)
Nebezpečným dosahom stroja je maximálny dosah pracovného zariadenia stroja zväčšený o
bezpečnostné pásmo v šírke 2 m
Ohrozeným priestorom je pracovný priestor so zvýšeným úrazovým rizikom vyvolaným umiestnením a
činnosťou pracovníka, stroja alebo zariadenia, nebezpečenstvom pádu predmetov z výšky, zrútením
konštrukcie a pod.
Oboznámením pracovníkom je podpísaný záznam o oboznámení s predpismi o bezpečnosti práce v
rozsahu potrebnom na výkon jeho práce
Prácou nad sebou je práca, pri ktorej môže byť pracovník ohrozený pádom predmetov alebo materiálu z
pracoviska nad ním

Elektronicky riadený dokument

Prácou pri sťažených podmienkach je práca v stiesnených priestoroch, extrémnych klimatických alebo
mikroklimatických podmienkach
Stálym dozorom je nepretržité sledovanie pracovnej činnosti pracovníkov a stavu pracoviska, pri ktorom sa
pracovník určený organizáciou nesmie od pracovníkov vzdialiť a nesmie sa zamestnávať ničím iným ako
dozorom
Udržiavacími prácami sú práce na prevádzkových objektoch, budovách, konštrukciách a ich častiach,
ktorými sa udržiavajú v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave.
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Zábranou je prírodná alebo umelá prekážka, ktorá vymedzuje alebo delí priestor určený na pohyb osôb
(vozidiel a pod.) alebo tomuto pohybu nežiaducim smerom zabraňuje a to z bezpečnostných alebo
prevádzkových dôvodov, pričom nemusí spĺňať požiadavky na zaťaženie ako zábradlie
Zodpovedným pracovníkom je pracovník poverený riadením práce na zverenom úseku s právomocou
samostatne rozhodovať
Zváranie je proces vyhotovenia nerozoberateľného spoja vytvorením medziatómových väzieb medzi
zváranými časťami pri ohreve alebo plastickej deformácii alebo pôsobením oboch.
Zvarok (zvarenec) - element konštrukcie, v ktorej sa zvárajú navzájom pripojené časti, obsahuje aspoň jeden
zvar.
Zvar je časť zvarovaného spoja vytváraná v dôsledku kryštalizácie roztaveného kovu alebo plastickej
deformácie pri tlakovom zváraní.
Používateľ pracovnej plošiny je osoba vykonávajúca pracovnú činnosť na plošine bez oprávnenia ju
obsluhovať.
Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax v súlade s vyhláškou č.
508/2009 Z.z. Osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže vykonávať odbornú prehliadku a odbornú
skúšku zariadenia podľa vypracovaného pracovného postupu.
Skúšobné bremeno je bremeno, ktorým sa plošina zaťažuje pri skúškach.
Teplota vzplanutia alebo bod vzplanutia je najnižšia teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne
stanovených podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného zdroja
(napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnú.
Odlúčené pracovisko je pracovisko, na ktorom práce vykonáva jeden zamestnanec, mimo kolektív
ostatných zamestnancov, nie je zaistený dohľad nad činnosťou zamestnanca a je výrazne sťažená možnosť
zabezpečenia kontroly a poskytnutia prvej pomoci.
Zamestnanec pracujúci na pracovisku sám je ak nie je zaistený dohľad nad činnosťou zamestnanca na
pracovisku, je odkázaný na vlastné rozhodovanie bez priamej účasti ďalšieho zamestnanca na zmene.
Dozor je kontrolný zamestnanec vedúci zamestnanec alebo zamestnanec strážnej služby, ktorý bude
poverený vykonávaním kontroly zamestnanca.

Elektronicky riadený dokument

Kontrolovaný zamestnanec je zamestnanec, ktorý bude vykonávať prácu na odlúčenom pracovisku, alebo
pracovať na pracovisku sám.
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3 Zmeny
Nová inštrukcia – táto inštrukcia nahrádza IN_6.4.1_17_2.0
Verzia 1.2 – doplnené prílohy 02, 04, 09, 14, 19 priamo do ERD
Verzia 1.3 – doplnená príloha 16 priamo do ERD
Verzia 1.4 – odkazy na prílohy dané priamo do ERD

4 Zoznam súvisiacich dokumentov
P 175810
P 175830
Manual BOZP,ŽP

5 Zoznam príloh
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_01_Prace_vo_vyskach_a_nad_volnou_hladinou.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_02_Povolenie_na_prace_vo_vyskach_a_nad_volnou_hl.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_03_Prace_v_uzatvorenych_priestoroch.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_04_Certifikat_Povolenie_prace_v_uzatvorenom_priestore.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_05_Koncentracie_ plynov_a_par.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_07_praca_na_pohyblivej_pracovnej_plosine.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_08_prace_so_zvysenym_nebezpec_poziaru_a_vybuchu.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_09_Zvaracie_povolenie_VZOR.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_10_Zakazane_zmesi.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_11_Minimalne_lehoty_cistenia.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_12_Pracoviska_zvarania.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_13_Prace_s_horlavymi_naterovymi_latkami.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_14_Ziadost_o_pozarny_dozor.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_15_Odlucene_pracovisko.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_16_Zaistenie_kontroly_pracovnika_na_odlucenom_pracovisku.docx

Elektronicky riadený dokument

A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_17_Prace_s_UMV.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Príloha_18_Kategoriazacia_prac_s_UMV.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_19_POVOLENIE_Prace_s_UMV.docx
A_IN IWK 75825 1.4 Priloha_20_Oznacenie_pracoviska_s_UMV.docx
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