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HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV 
 

        V našej firme Pastorkalt a.s. Nové Zámky sa vyskytujú nižšie uvedené nebezpečenstvá, ktoré  vzhľadom na charakter  ich účinkov, čas 

expozície a množstvo, napríklad koncentráciu alebo dávku, môžu poškodiť zdravie  alebo obťažovať pri  práci. 

Zdroje ohrozenia sú uvedené  podľa STN (83 3001) EN ISO 12100:2011. Číslovanie nebezpečenstiev je podľa prílohy č.2 Nariadenia vlády 

395/2006 Zz.  

Pokiaľ zamestnanci dodržiavajú predpísané pracovné postupy a zariadenia používajú v bežných a rozumne 

predvídateľných prevádzkových podmienkach, všetky uvedené nebezpečenstvá sú na úrovni 

spoločensky prijateľného rizika. 

 

ZOZNAM TECHNICKÝCH OHROZENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z KONŠTRUKCIE STROJOV A OBJEKTOV, PRI 

KTORÝCH SA ZVYŠKOVÉ OHROZENIA RIEŠIA OZNAČENÍM NEBEZPEČNÝCH MIEST. 

 

Pre technické ohrozenia, ktoré sa nedajú odstrániť  alebo  dostatočne znížiť   prostriedkami  kolektívnej   ochrany  alebo  opatreniami, metódami  

alebo postupmi  používanými  pri   organizácii  práce,  je zabezpečené ich označenie v súlade s Nariadením vlády o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

 

Jednotlivé zvyškové ohrozenia, ktoré prináša práca s konkrétnym pracovným prostriedkom sú uvedené v bezpečnostných pokynoch pre prácu 

s pracovným prostriedkom 

Číselné označenie zvyškového ohrozenia je podľa STN (01 8012) EN ISO 7010:2013  Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 

bezpečnostné značky 

Význam bezpečnostného a zdravotného  označenia  na  pracovisku je uvedený v Pokynoch o význame bezpečnostného a zdravotného 

označenia. 

 

Dňa:    15.12.2019 

Vyjadrenie zástupcu zamestnancov: súhlasím 

      

     

  __________________________ 
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číslo 

ohro-

zenia 

Zdroj ohrozenia 
číslo nebezpe-

čenstva podľa 

NV 395/2006 

Zz 

Potenciálne následky miesto výskytu: 

činnosť na 

pracovisku, 

pracovnom prostriedku 

alebo nevyskytuje sa 

stupeň rizika: 

kritický 

významný 

mierny 

málovýznamný 

nevýznamný 

riešenie 

zvyšk.ohrozenia: 

OOPP 

označenie 

školenie,revízia  

lekár.prehliad. 

Číslo 

zvyškového 

ohrozenia  

podľa STN 

01 8012 

  1 FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ 

1 Mechanické ohrozenia 

 Zrýchlenie 

(kinetická energia) 

(spôsobené dočasnou 

neprítomnosťou alebo 

nesprávnym 

umiestnením 

ochranných zariadení) 

1.2 Prebehnutie, prejdenie paletový vozík, zdvíhacia 

plošina, pracovné stoly 

málovýznamný školenie W018 

1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

vŕtačka, píla na hliník, 

píla na drevo, brúska, 

montáž, čistenie 

vzduchom 

mierny OOPP - 

okuliare 

M013 

1.3 Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

lisy, ohraňovací lis,  mierny označenie W019 

1.3 Odrezanie, strihnutie, 

seknutie alebo 

odtrhnutie 

nožnice, ohraňovací lis, 

píla, vysekávacie 

stroje,zrovnávačka, fréza 

mierny označenie W024 

1.3 Vtiahnutie, stiahnutie 

alebo zachytenie 

spojka dávkovača 

izotiokyanátu,  

skúšobná kabína, 

náhony kompresoru  

mierny OOPP- 

pokrývka hlavy 

W025 

1.3 Navinutie vŕtačka, pásová píla na 

kov 

mierny označenie W025 

1.3 Trenie alebo odretie skúšobná kabína nevýznamný školenie M009 



 

Analýza rizík 

 

 

 

 

 
Táto písomnosť a jej obsah je duševným majetkom firmy Pastorkalt a.s. Nové Zámky  a jej šírenie bez písomného súhlasu štatutárneho zástupcu nie je dovolené 

.                                                                      

. 

© 

 

1.3 Náraz, udretie, 

narazenie 

ohraňovací lis, skúšobná 

kabína 

málovýznamný školenie W024 

1.3 Vpichnutie    W022 

1.1 Pošmyknutie a pád    W011 

1.3 Bodnutie alebo 

prepichnutie 

ohraňovací lis  

práca s klincovačkou 

mierny označenie W022 

 Ostré časti 

(materiály, polotovary, 

ručná manipulácia) 

1.3.2 

1.3.3 

Odrezanie, strihnutie, 

seknutie 

rezačka fólie v kuchyni, 

 

málovýznamný označenie W022 

manipulácia s plechmi, 

manipulácia s drevom, 

montáž, rezanie hadice, 

odblankovanie vodičov 

mierny OOPP- 

rukavice 

1.3.2, 

1.3.3 

Vpichnutie výmena pílového kotúča 

výmena nožov na rezacích 

strojoch,  

mierny OOPP - 

rukavice 

z kovovej 

sieťoviny 

1.3.2, 

1.3.3 

Bodnutie alebo 

prepichnutie 

montáž skrutkovačom, 

vŕtačkou, nastreľovačkou 

málovýznamný označenie 

 Priblíženie pohyblivej 

časti k pevnej 

(podávače, dopravníky,) 

1.3.1, 

1.3.2 

Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

dopravníky lakovacej 

linky 

málovýznamný označenie W019 

M009 

 

1.3 Odtrhnutie    W025 

 

1.3.1, 

1.3.2 

Vtiahnutie, stiahnutie 

alebo zachytenie 

siahanie do činnej časti 

zdvíhacieho mechanizmu 

MV 

mierny označenie W019 

M009 

skartovačka 
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1.3.1, 

1.3.2 

Náraz, udretie, 

narazenie 

zohýnanie  sa pri strojoch nevýznamný školenie W025 

 Rezné časti 1.3.1 Odrezanie, seknutie    W024 

1.3.1 Strih    W024 

 Pružné časti 1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

   M013 

1.3 Náraz,  udretie, 

narazenie 

   W024 

1.1 Strata rovnováhy  a 

pád 

   W008 

 Padajúce predmety 1.3.2 Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

práca s nezaistenými 

tlakovými flašami, 

pílenie kovových 

materiálov 

mierny školenie, 

OOPP - obuv 

W015 

1.3.2 Trenie alebo odretie    M009 

1.3.2 Náraz, udretie, 

narazenie 

zdržiavanie sa pod 

zdvihnutým bremenom, 

práca na vysokozdvižnom 

vozíku, 

vykladanie a nakladanie 

regálov 

dopravníky lakovacej 

linky 

mierny OOPP- 

ochranná 

prilba, 

označenie 

W024 

1.3.2 Vpichnutie, bodnutie 

alebo prepichnutie 

   W022 
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 Gravitácia 

(nahromadená energia) 

1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

   M013 

1.3 Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

   W019 

1.3 Náraz, udretie, 

narazenie 

klincovanie nevýznamný školenie W024 

1.2 Prevrátenie mobilných 

prostriedkov 

nesprávna jazda na 

motorových vozíkoch 

mierny školenie P006 

1.1 Padanie, zosunutie  nepoužitie 

bezpečnostného pásu na 

mobilných prostriedkoch 

mierny školenie W015 

 Výška od podlahy 

(Poloha pracoviska) 

1.1 Pád, zrútenie schodište, zdvíhacia 

plošina; 

porušenie zákazu vozenia 

osôb na mobilných 

prostriedkoch; 

práca na obslužnej lávke 

chladiaceho zariadenia 

mierny označenie, 

školenie 

W008 

 Pracovisko v hĺbke 

(Poloha pracoviska) 

Pád    W001 

 Pracovisko pod zemou 

(Poloha pracoviska) 

Zasypanie    W008 

 Pracovisko pod vodou 

(Poloha pracoviska) 

Zatopenie    W020 

 Blízkosť 

k nebezpečnému okoliu 

(Poloha pracoviska) 

Následky z ohrozenia, 

strata stability 

   W007 

W008 
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 Vysoký tlak 

(výron tekutiny) 

1.15 

1.6 

Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

dávkovač izotiokyanátu, 

tlaková nádoba pre 

vypeňovaciu formu, 

stlačený vzduch, 

chladiace médium, 

oprava hydrauliky 

mierny OOPP- 

ochranné 

okuliare 

s bočným 

krytom 

W001 

M013 

1.15 

1.3 

Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

   W024 

1.15 

1.3 

Náraz, udretie, 

narazenie 

   

1.15 Zadusenie    W029 

GHS04 

 Pohyblivosť stroja 

(mobilné mechanizmy) 

1.2 Prebehnutie, prejdenie motorový vozík mierny školenie W014 

1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

   W001 

M013 

1.3.1 Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

motorový vozík mierny školenie W019 

1.3.1 Odrezanie, seknutie 

alebo odtrhnutie 

   W024 

1.3.1 Vtiahnutie, stiahnutie 

alebo zachytenie 

rám motorového vozíku mierny označenie W025 

1.3.1 Navinutie    W025 

1.3.1 Trenie alebo odretie     

1.3.1 Náraz, udretie, 

narazenie 

motorové vozíky mierny školenie W024 
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1.3.1 Vpichnutie, bodnutie 

alebo prepichnutie 

   W022 

 Pohyblivé časti 

(roboty, automaty) 

(spôsobené dočasnou 

neprítomnosťou alebo 

nesprávnym 

umiestnením 

ochranných zariadení) 

1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

vŕtačka, brúska mierny školenie W001 

M013 

1.3.1 Rozmliaždenie, 

pohmoždenie, 

stlačenie 

lisy, ohraňovací lis mierny označenie W019 

1.3.1 Odrezanie, seknutie 

alebo odtrhnutie 

nožnice, ohraňovací lis, 

vysekávacie stroje 

mierny označenie W024 

1.3.1 Vtiahnutie, stiahnutie 

alebo zachytenie 

spojka dávkovača 

izotiokyanátu 

nevýznamný označenie W025 

1.3.1 Navinutie vŕtačka mierny označenie W025 

1.3.1 Trenie alebo odretie ohraňovací lis, 

vysekávacie stroje 

málovýznamný školenie W001 

M009 

1.3.1 Náraz, udretie, 

narazenie 

ohraňovací lis, 

drevoobrábacie stroje 

mierny OOPP- zástera W024 

1.3.1 Vpichnutie, bodnutie 

alebo prepichnutie 

ohraňovací lis mierny označenie W022 

 Rotujúce časti 1.6 Vymrštenie, úlet, 

odfrknutie 

(Úraz odletujúcimi 

predmetmi) 

vŕtačka, brúska mierny označenie W001 

M013 

1.3.1 Odrezanie, seknutie 

alebo odtrhnutie 

   W024 

1.3.1 Vtiahnutie, stiahnutie 

alebo zachytenie 

   W025 
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1.3.1 Navinutie práca na vŕtačke s 

rukavicami 

mierny označenie W025 

1.3.1 Trenie alebo odretie    W001 

M009 

1.3.1 Náraz, udretie, 

narazenie 

   W024 

 Drsný povrch, 

nerovnosť 

(Nevhodný  povrch  

podláh  a komunikácií) 

1.2 Zakopnutie a pád zakopnutie o palety a 

materiál 

málovýznamný školenie W007 

W008 

Drsný povrch 

materiálov 

(ručná manipulácia) 

1.3.3 Trenie alebo odretie stolárske práce málovýznamný školenie W001 

M009 

 Šmykľavý povrch 

(Nevhodný  povrch  

podláh  a komunikácií) 

1.2 Pošmyknutie a pád vypeňovanie, stolárska 

dielňa 

mierny OOPP- obuv W011 

 Šikmosť 

(Nevhodný  povrch  

podláh  a komunikácií) 

1.2 Pošmyknutie a pád    W011 

Prevrátenie mobilných 

prostriedkov 

   W001 

P006 

 Pohyblivosť 

(Nevhodný  povrch  

podláh  a komunikácií) 

1.1 Strata stability a pád    W008 

 Vákuum (podtlak) 

(rýchle zmeny tlaku) 

1.15 

1.3.2 

Vtiahnutie, nasatie vákuová pumpa nevýznamný školenie W001 

1.15 Odvádzanie vzduchu, 

zadusenie 

   W001 

2 Elektrické ohrozenie (elektrický prúd, elektrické napätie) 

 Oblúk 1.12 

1.4 

Popálenie    W017 
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1.12 

2 

Chemické účinky    W001 

1.12 Odletovanie 

roztavených častíc 

   W001 

M019 

1.13 

1.5 

Možnosť vzniku ohňa, 

požiaru a výbuchu 

   W002 

1.12 Šok    W012 

 Elektromagnetické 

faktory 

1.13 Účinok na lekárske 

implantáty 

   W006 

1.13 Šok    

 Elektrostatický jav 

(elektrostatická 

elektrina) 

1.13 

1.5 

Možnosť vzniku ohňa, 

požiaru a výbuchu 

striekacie kabíny 

lakovacej linky 

mierny OOPP W002 

1.13 Šok    

 Živé časti 

(priamy dotyk, 

poškodenie vedenia) 

1.12 Zásah elektrickým 

prúdom 

nevypnutie prúdu pred 

údržbou 

mierny školenie W012 

1.12 

1.5 

Možnosť vzniku ohňa, 

požiaru a výbuchu 

   W002 

1.12 Šok neoprávnený zásah do 

elektrických zariadení 

(všetky pracoviská) 

mierny označenie W012 
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 Nedostatočná 

vzdialenosť od živých 

častí pod vysokým 

napätím 

1.12 Zásah elektrickým 

prúdom 

   W012 

 Preťaženie 1.12 

2 

Chemické účinky    W001 

1.12 

1.5 

Možnosť vzniku ohňa, 

požiaru a výbuchu 

stolárska dielňa mierny školenie W002 

1.12 Padanie alebo 

vyhodenie ističov 

   W001 

 Časti, ktoré sú živé pri 

poruche 

(nepriamy dotyk, 

krokové napätie) 

1.12 Zásah elektrickým 

prúdom 

   W012 

1.12 Šok    W012 

 Nebezpečie spôsobené 

poruchou dodávky 

energie 

1.12 Následky pôsobenia automatický štart 

kompresoru 

nevýznamný označenie W018 

 Spojenie nakrátko 1.12 Zásah elektrickým 

prúdom 

   W012 

W017 

1.12 

1.5 

Možnosť vzniku ohňa, 

požiaru a výbuchu 

   W002 

1.12 

1.6 

Odletovanie 

roztavených častíc 

   W001 

M019 

1.12 Šok použitie nevhodného 

hasiaceho prístroja 

mierny označenie W012 

3 Tepelné ohrozenie 
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 Horúce látky (plynné, 

kvapalné)  

Plameň, oheň,  

1.4 Popálenie práca s otvoreným ohňom 

a fajčenie 

(všetky pracoviská), 

zváranie, spájkovanie, 

chladič výparníku 

mierny označenie W017 

1.4 Oparenie    

 Horúce predmety alebo 

materiál (tuhé látky) 

1.4 Popálenie spojky hadíc kompresoru,  

vypeňovanie, 

zváranie, spájkovanie, 

obsluha kotolne, 

vysušovacia kabína 

lakovacej linky 

málovýznamný označenie 

OOPP- 

rukavice 

W017 

1.4 Dehydratácia    

 Chladné predmety alebo 

materiály (plynné, 

kvapalné, tuhé) 

1.4 Nepohoda zo 

studených materiálov 

skúšobná kabína, 

chladiace médiá, 

výparníky, plniaca stanica 

mierny OOPP- 

rukavice 

W010 

1.4 Omrznutie    W010 

 Žiarenie z horúceho 

zdroja ( radiácia 

z tepelných zdrojov) 

1.7 Úrazy spôsobené 

žiarením z horúceho 

zdroja 

   W017 

4 Ohrozenie hlukom (infrazvuk, ultrazvuk, vysoká hladina akustického hluku) 

 Kavitácia, tlakový ráz 1.21 Porucha rovnováhy, 

nepozornosť 

Stres 

   W001 

M003 

Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

   

 Odsávanie 1.21 Poškodenie sluchu    W001 

M003 Hučanie v ušiach    
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Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

centrálne odsávanie 

v stolárskej dielni 

nevýznamný školenie 

 Prúdenie plynu veľkou 

rýchlosťou 

1.21 Poškodenie sluchu    W001 

M003 Hučanie v ušiach    

Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

   

 Výrobný postup 

(nárazy, rezanie atď) 

1.21 Nepohoda, senzorická 

hluková záťaž 

píla na kov, montážna 

hala, píla na drevo, dielňa, 

tvárniace stroje, 

kompresorovňa, lakovňa 

málovýznamný OOPP- ochrana 

sluchu 

W001 

M003 

Nepozornosť    

Poškodenie sluchu    

Stres    

Hučanie v ušiach    

Únava    

Rušenie pri 

komunikácii 

a signáloch 

   

 Pohyblivé časti 1.21 Hučanie v ušiach    W001 

M003 Únava    

 Drsný povrch 1.21 Nepohoda, senzorická 

hluková záťaž 

   W001 

M003 

W001 

M003 
Nepozornosť    

Hučanie v ušiach    

Únava    
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Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

   

 Nevyvážené rotačné 

časti 

1.21 Porucha rovnováhy     

W001 

M003 
Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

   

 Pískanie pneumatického 

náradia 

1.21 Poškodenie sluchu    W001 

M003 Hučanie v ušiach    

Rušenie pri 

komunikácii a 

signáloch 

pneumatické vŕtačky, 

skrutkovače a brúsky 

málovýznamný školenie 

 Opotrebované časti 1.21 Únava    

5 Ohrozenie vibráciami 

 Kavitácia, otras 1.22 Nepohoda, senzorická 

záťaž vibráciami 

ručné vŕtačky a elektr. 

skrutkovače 

nevýznamný školenie --- 

 Pohyblivé zariadenia 

(mobilné mechanizmy) 

1.22 Nepohoda, senzorická 

záťaž vibráciami 

   --- 

Patologické zmeny 

v krížoch 

   --- 

Poranenie chrbtice    --- 

 Nevyvážené rotačné 

časti 

(statické stroje) 

1.22 Nepohoda, senzorická 

záťaž vibráciami 

lisovanie nevýznamný školenie --- 

 Opotrebované časti 

(statické stroje) 

1.22 Nepohoda, senzorická 

záťaž vibráciami 

   --- 

 Vibrátory 

(prenosné motorové 

stroje alebo ručne 

1.22 Patologické zmeny 

v krížoch 

   W001 

M009 

Neurologické choroby    
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držané časti) Poškodenie kĺbov    

Poranenie chrbtice    

Cievne poruchy    

6 Ohrozenie žiarením 

 

 

 Ionizujúce žiarenie 

(rádioaktívne žiarenie) 

1.10 Poškodenie zraku    W003 

Poškodenie pokožky    

Účinok na schopnosť 

reprodukcie 

   

Genetické mutácie    

 Nízkofrekvenčné 

elektromagnetické 

žiarenie 

1.14 Poškodenie zraku    W005 

Poškodenie pokožky    

Bolesť hlavy, poruchy 

spánku 

   

 Vysokofrekvenčné 

elektromagnetické 

žiarenie 

1.14 Poškodenie zraku    W005 

W006 Poškodenie pokožky    

Bolesť hlavy, poruchy 

spánku 

práca na monitoroch málovýznamný lekár.prehliad. 

 Optické žiarenie - 

infračervené 

1.9 Poškodenie pokožky, 

popáleniny 

zváranie málovýznamný školenie W017 

Poškodenie zraku    W027 

 Optické žiarenie 

viditeľné 

(oslnenie, 

stroboskopický jav, 

mihotanie) 

1.23 Poškodenie zraku    W027 

Bolesť hlavy, poruchy 

spánku 

   

 Optické žiarenie 

ultrafialové 

1.8 Poškodenie pokožky 

popáleniny 

   W017 
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Poškodenie zraku zváranie mierny OOPP- 

zváračské 

okuliare 

W027 

Úpal práca na slnku málovýznamný OOPP okuliare 

Bolesť hlavy, poruchy 

spánku 

   

Účinok na schopnosť 

reprodukcie 

   W001 

 

 Laser 1.11 Poškodenie pokožky, 

popáleniny 

   W004 

W017 

Poškodenie zraku oprava laseru 

ohraňovacieho lisu 

nevýznamný označenie 

 

W004 

9 Ohrozenie súvisiace s prostredím 

 Tuhé aerosóly : Prach 1.20 Následky z pôsobenia stolárska dielňa, 

lakovňa 

málovýznamný OOPP- 

respirátor 

W001 

M016 

Tuhé aerosóly : 

Zváracie dymy 

1.20 Následky z pôsobenia zváranie , spájkovanie málovýznamný odsávanie W001 

M019 

 Tuhé aerosóly : Vlákna 

vo vzduchu 

1.20 Následky z pôsobenia    W001 

M016 

 Kvapalné aerosóly vo 

vzduchu 

1.20 Následky z pôsobenia    W001 

M016 

 Nedostatočná 

rozoznateľnosť 

zariadení 

(senzorická zraková 

záťaž,  nedostatočný 

výhľad, hmla, dym) 

1.24 Následky z pôsobenia    W001 

M015 
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 Nedostatočná 

rozoznateľnosť 

(viditeľnosť) osôb  

 

Následky z pôsobenia vodič mierny OOPP- 

výstražná vesta 

W001 

M015 

 Elektromagnetické 

poruchy 

(ionizácia vzduchu) 

1.19 Následky z pôsobenia    W006 

 Osvetlenie 

(modré svetlo) 

1.11 Následky z pôsobenia    W001 

 

 Nedostatočné osvetlenie 1.23 Nedostatočná intenzita 

osvetlenia 

   W001 

M015 

 Nedostatočný jas 

osvetlenia  

(nevhodné osvetlenie) 

   

 Nevhodný kontrast 

pozadia 

   

 Nedostatočné denné 

osvetlenie 

   

 Vlhkosť, dážď 1.17 Ľahké ochorenia práca vonku málovýznamný OOPP- odev, 

obuv 

W001 

M010 

 Znečistenie  --- Následky z pôsobenia práca s vypeňovadlom, 

práca v stolárskej dielni 

málovýznamný OOPP- čiapka, 

zástera 

W001 

M008 

 Sneh, poľadovica, 

nepriaznivé klimatické 

podmienky 

--- Pošmyknutie, pád práca vonku mierny OOPP- obuv W010 

W011 
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 Teplota 1.16 Následky 

z pôsobenia(ohrozenia 

zdravia studeným 

alebo horúcim 

pracovným 

prostredím) 

vypeňovanie málovýznamný pitný režim W010 

Rýchle zmeny teploty 

vzduchu  

   W001 

M010 

 Voda 1.1 Následky z pôsobenia 

Utopenie 

práca pri vsakovacej 

nádrži 

mierny označenie W001 

 

 Prúdenie vzduchu 

(vietor, prievan) 

1.18 Ľahké ochorenia práca vonku a v sklade málovýznamný OOPP- odev W001 

M010 

 Nedostatok kyslíka, 

vzduchu 

--- Dusenie výron chladiaceho média nevýznamné školenie W001 

 

  2. CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

  2.1 Plyny, pary, výpary (exhaláty), aerosóly, prachy, pevné, kvapalné (tekuté) látky a ich účinky  

 Chemické látky horľavé 1.4 Popálenie zváracia súprava mierny školenie W021 

W028 

GHS02 

GHS03 

 Chemické látky výbušné 1.4 Výbuch oprava regulačnej stanice 

plynu, práca so zváračkou 

PB 

mierny označenie W002 

GHS01 

 Chemické látky toxické 

(jedovaté) 

2.1.1 Otrava zváracie dymy mierny OOPP- 

respirátor 

W016 

GHS06 

 Chemické látky žieravé 

- kyseliny 

2.1.2 Poleptanie práca s kyselinami mierny OOPP - 

rukavice, 

okuliare 

W023 

GHS05 

 Chemické látky žieravé 

- lúhy 

Poleptanie    W023 

GHS05 
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 Chemické látky 

dráždivé 

2.1.3 Následky účinkov nadýchnutie výparov pri 

dávkovaní izotiokyanátu 

mierny OOPP- 

respirátor 

W001 

GHS07 

 Chemické látky 

senzibilizujúce  

2.1.4 Alergické prejavy poliatie sa pri dopĺňaní 

izotiokyanátu, práca 

s dezinkekčnými 

prostriedkami 

mierny OOPP- 

rukavice, 

okuliare 

W001 

GHS07 

 Chemické látky 

karcinogénne 

(rakovinotvorné) 

2.1,5 Následky účinkov práca s polyuretánovou 

penou 

málovýznamný OOPP- 

respirátor 

W001 

GHS08 

 Chemické látky 

mutagénne 

2.1.6 Následky účinkov    W001 

GHS08 

 Chemické látky 

teratogénne (ohrozujúce 

potomstvo) 

2.1.7 Následky účinkov    W001 

GHS08 

  3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

 Rastliny 3.1 Popichanie, 

popŕhlenie, porezanie, 

pád stromov 

   W022 

 Živočíchy 3.2  

 zvieratá  pohryznutie, 

kopnutie, postúpanie, 

naplašenie 

   W013 

 hmyz poštípanie, vletenie do 

oka 

   W001 

 Patogénne 

mikroorganizmy 

3.3 (mikrobiologické nebezpečenstvo) 

 baktérie choroboplodné odpady, hnoj, fekálie upratovanie WC málovýznamný OOPP- 

rukavice, 

zástera 

W009 

 vírusy (od zvierat)    
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 huby a plesne (plesnivé materiály)    

 mikróby nepitná voda    

8 Ergonomické 

ohrozenie 

4 INÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

 Nevhodná pracovná 

poloha, nevhodný 

prístup 

4.1  fyzický diskomfort, 

nedodržanie 

ergonomických zásad, 

hypokinéza, nevhodné 

zohľadnenie anatómie 

ľudskej ruky alebo 

nohy 

príprava a montáž 

chladiacich vitrín 

mierny lekár.prehliad. W001 

 Nevhodné 

rozmiestnenie 

ukazovateľov 

a zobrazovacích 

jednotiek 

4.1 Únava, porucha 

pohybového aparátu, 

stres 

   W001 

 Nevhodné umiestnenie 

alebo identifikácia 

ovládačov 

4.1 Únava, porucha 

pohybového aparátu, 

chybné správanie sa 

   W001 

 Neprimeraná 

(nadmerná) fyzická 

statická záťaž 

4.2 Následky účinkov    W001 

 Neprimeraná fyzická 

dynamická záťaž 

Následky účinkov    --- 

 Ručná manipulácia 

s bremenami 

Následky účinkov všetky pracoviská   --- 

 Nadmerná psychická 

záťaž 

senzorická, mentálna, 

emocionálna 

obsluha strojov bez 

oprávnenia, 

montáž vitrín 

málovýznamný označenie W001 

M001 
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 Nepriaznivé 

mikroklimatické 

podmienky 

Následky účinkov vysoká denná teplota v 

lete 

málovýznamný pitný režim W001 

 Nadmerná pachová 

senzorická záťaž 

smrad, intenzívna 

vôňa 

   W001 

10  Kombinácia ohrození 

  5 Kombinácia nebezpečenstiev  

 Záťaž zraku + 

podpornej a pohybovej 

sústavy + psychickej 

pracovnej záťaže 

 Následky účinkov Práca so zobrazovacími 

jednotkami 

málovýznamný lekár.prehliad.  

 Monotónna činnosť + 

námaha + teplota 

 Potenie, dehydratácia montáž málovýznamný pitný režim  

 Odfrkujúce častice + 

hluk 

 Následky účinkov obsluha píly mierny OOPP  

 Padajúce premety + 

hluk 

 Následky účinkov    W015 

 Odfrkujúce častice + 

padajúce predmety 

 Následky účinkov     

 Nebezpečenstvo 

vzniknuté ako dôsledok 

odstránenia jednotlivých 

čiastkových 

nebezpečenstiev 

 Následky účinkov   prehodnotenie 

nebezpečenstiev 
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 Nebezpečenstvo 

spôsobené ochrannými 

pracovnými 

prostriedkami, 

ktoré obmedzujú pohyb, 

dýchanie, 

termoreguláciu, 

viditeľnosť alebo sluch 

 Následky účinkov Zvyškové ohrozenia vyplývajúce z používania OOPP sú riešené v položke 

Kritériá výberu OOPP 

 

 


