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Anotácia 

KMEŤ, Marek. Zavedenie systému BOZP v lakovni. Ostrava, 2012, 63 s. Diplomová práca, 

Vysoká škola bánska-Technická univerzita Ostrava.  

 Diplomová práca sa zaoberá zavedením systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v lakovni. Autor sa zaoberá súvisiacimi právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP 

a požiadavkami, ktoré tieto predpisy kladú zamestnávateľovi, popisom jednotlivých zariadení 

nachádzajúcich sa na prevádzke. V časti venovanej zavedeniu systému autor aplikuje 

požiadavky právnych predpisov a noriem na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 Kľúčové slová: systém BOZP, lakovňa, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

 

Anotation 

KMEŤ, Marek. Introduction of OHS system in the paint shop, Ostrava, 2012, 63 p. Master 

thesis, VSB – Technical university of Ostrava. 

 The master thesis deals with the implementation of OSH system in the paint shop. The 

author deals with legal regulations relating to OSH  and deals with the requirements which  

are imposed to an employer, with a description of individual devices. In the part dealing with 

the implementation of OSH system, the author is applying the requirements of legal 

regulations, norms and standards to safety and health protection at work. 

 Keywords: OHS system, the paint shop, safety and health protection at work 
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1 Úvod 
 

 Súčasná veda o bezpečnosti práce uznáva, že neexistuje absolútna bezpečnosť, že 

každá činnosť a zariadenie skrýva v sebe určité riziko, určitý stupeň ohrozenia. Rozhodujúce 

je to, aby toto riziko bolo buď odstránené pri zdroji alebo minimalizované na akceptovateľnú 

hodnotu. 

 Z tohto dôvodu je veľmi dôležité aby zamestnávateľ zaviedol taký systém bezpečnosti 

a ochrany zdravia (ďalej iba BOZP) , ktorý zaistí bezpečnosť zamestnancov a všetkých osôb 

zdržujúcich sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách. 

 Bezpečnosť pri práci sa zaoberá rizikami, ktoré vznikajú pri pracovných činnostiach, 

pri prevádzke so strojmi a technickými zariadeniami, alebo vyplývajú z pracovného 

prostredia, či pracovných podmienok.  Úlohou BOZP je prijímanie všetkých opatrení ( 

technických, organizačných, výchovných) k odstráneniu alebo obmedzeniu rizík v pracovnom 

procese. Čím väčšie riziká vyplývajú z pracovnej činnosti, tým je táto činnosť menej 

bezpečná a naopak. 

 Všeobecnou požiadavkou bezpečnosti pri práci  v rámci prevencie je vytvárať také 

pracovné podmienky, aby zamestnanci neboli z  pracovného procesu vyraďovaní chorobami 

alebo úrazmi, aby pracovné podmienky a prostredie, ktoré ich obklopujú umožňovali 

pracovať produktívne a bezpečne. 

 Základnou zákonnou povinnosťou zamestnávateľa v oblasti  bezpečnosti prace je 

zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ohľadom na riziká možného ohrozenia života 

a zdravia zamestnancov, ktoré sa týkajú výkonu práce.[3] 

 Zamestnávateľ je v zaujme zaistenia bezpečností a ochrany zdravia pri práci povinný 

vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, zlepšovať pracovné 

podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zisťovať a odstraňovať nebezpečenstvá a 

ohrozenia, posudzovať riziká, určovať bezpečné pracovné postupy a mnohé ďalšie úkony 

vedúce k tomu aby zaistil svojím zamestnancom čo najväčšiu bezpečnosť a ochranu na 

pracoviskách. Jedným s efektívnych spôsobov, ako tieto podmienky zamestnancom zaistiť je 

zavedenie systému BOZP. 
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    Systém zavedenia BOZP je progresívnou metódou, mechanizmom, ktorý má 

zabezpečiť správne usporiadanie a fungovanie danej oblasti, systematickú a trvalú kontrolu a 

kontinuálne zlepšovanie. Podľa známeho vedca Deminga, autora všeobecne uznávaného 

modelu riadenia nemožno ponechať na vôľu ľudí v podniku viac ako 15 % problémov, ktoré 

majú kontrolovať, 85 % musí byť kontrolované systémom riadenia. Tak ako aj systém 

riadenia kvality, riadenia environmentu a ďalšie systémy riadenia, aj systém riadenia BOZP je 

založený na princípe Demingovho modelu riadenia: Naplánuj – Urob – Skontroluj – 

Vyhodnoť a vykonaj nápravné opatrenia. Tento cyklus, ktorý sa opakuje, vychádza z 

deklarovanej stratégie, cieľov a z koncepcie politiky BOZP. [4] 

 

 Cieľom diplomovej práce je zavedenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci na prevádzke lakovne, ktorá je súčasťou výrobného komplexu firmy ROSS s.r.o. . Práca 

sa venuje rozboru  právnych predpisov týkajúcich sa BOZP, popisu technologických zariadení 

na prevádzke, zhodnoteniu rizikových faktorov na jednotlivých pracoviskách prevádzky 

a navrhnutým opatreniam.  
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2 Firma ROSS s.r.o. 
 

 Spoločnosť ROSS, sídliaca v meste Rajec, vznikla 26. marca 1992. V súčasnosti je 

lídrom na slovenskom trhu v oblasti výroby svetelnej a nesvetelnej reklamy, jednak vo 

výrobnom a technologickom zázemí, rovnako aj v celkovom objeme produkcie. Ako jediná 

na slovenskom trhu disponuje vlastným oddelením vývoja.  

 

Obrázok 1: Areál firmy 

 

 Filozofiou spoločnosti ROSS je poskytnúť zákazníkom produkty s jedinečným 

dizajnom, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky užívateľov a pomáhajú zvyšovať predaj. Firma 

poskytuje široký rozsah služieb, počnúc vytvorením základnej vizualizácie a grafiky, cez 

vývoj prvotného prototypu, až po vlastnú produkciu, montáž a servis.  

Spoločnosť sa vo výrobných postupoch sústreďuje na výber najkvalitnejších 

svetových technológií vo výrobe svetelnej a nesvetelnej reklamy. Na všetkých produktoch je 

použitý tradičný i moderný materiál od renomovaných dodávateľov, ktorý spĺňa nielen 

estetické požiadavky klienta, ale je i plne funkčný a praktický.  Spoločnosť disponuje 

komplexným technologickým vybavením: 
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 tlač -sieťotlač, digitálna tlač, transfer, plotrová grafika, mechanické gravírovanie, 

gravírovanie laserom 

 spracovanie kovov -  zváranie Fe, nereze, hliníku, letovanie kovov, tepelné ohýbanie, 

frézovanie, laser kovov, povrchová úprava komaxitom 

 spracovanie plastov -  vákuové lisovanie, frézovanie, laser plastov, kompletačné 

práce, povrchová úprava lakovaním 

 neón - ručné ohýbanie nad plameňom, sintrovanie, napúšťanie plynom ARGÓN, 

NEÓN, oživovanie 

Ukážky produktov firmy ROSS : 

 

Obrázok 2: Produkty 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=64&nadpis=sietotlac
http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=64&nadpis=sietotlac
http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=65&nadpis=digitalna-tlac
http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=63&nadpis=spracovanie-kovov
http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=62&nadpis=spracovanie-plastov
http://www.ross.sk/sk/?kategoria=technologie&id=66&nadpis=neon
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3 Popis prevádzky 
 

Prevádzka povrchových úprav, lakovňa, je určená pre povrchovú úpravu dielcov 

nanášaním práškových plastov s predchádzajúcou predúpravou povrchu odmasťovaním so 

súčasným fosfátovaním. Rozmery jednotlivých technologických zariadení i rozsah použitej 

mechanizácie celého pracoviska sú dané charakterom upravovaných dielcov. Limitujúcimi 

výrobkami sú rôzne kovové dielce s maximálnymi rozmer mi 300 x 1000 x 4000 mm(š x d x 

v). 

 

Obrázok 3: Lakovňa 

 

Prevádzka, na ktorej sa nachádzajú pracoviská pre nanášanie práškového plastu, 

odmasťovanie a čistenie dielcov od nečistôt, vytvrdzovacia pec a čistička odpadových vôd sa 

nachádza v miestnosti s rozmermi 17,8 x 12,5 x 3,7 m. Podlaha miestnosti je z betónového 

poteru, pri nanášacom boxe sa nachádza dlažba s antistatickým účinkom, pri odmasťovacom 

boxe je kovová perforovaná podlaha. Steny miestnosti sú murované omietnuté, jedna stena je 

presvetlená oknami. Strop tvoria kovové nosníky s tepelnou izoláciou, podhľad je zo 
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sendvičového panelu. Pod stropom sa nachádza odsávacie zariadenie z vytvrdzovacej pece. 

Vetranie miestnosti je prirodzené, odsávanie je zabudované v striekacích kabínach. 

3.1 Popis pracovnej činnosti 
 

 Na prevádzke pracuje šesť zamestnancov, traja muži a tri ženy. Zamestnanci sú 

rozdelení do dvoch osemhodinových pracovných zmien, v ktorých je zahrnutá polhodinová 

prestávka na obed. Pracovné zmeny sú rozdelené na rannú, ktorá trvá od 6:00 do 14:00 

a poobednú, ktorej trvanie je od 14:00 do 22:00. 

 Pracovné činnosti pozostávajú zo striekania, ktoré sa vykonáva maximálne štyri 

hodiny za jednu zmenu, čistenia a odmasťovania dielcov. Ostatný čas pracovník nakladá 

nenalakované kusy, zakladá do pece, vyťahuje z pece a ukladá z vozíku na palety. 

 Technologický postup práce  

 Dielce určené k predúprave povrchu sú zavezené pomocou ručného vozíku do 

odmasťovacieho boxu, kde sú postrekom vodným roztokom chemického prípravku pomocou 

vysokotlakového čistiaceho zariadenia odmastené a súčasne zabezpečené tenkou vrstvičkou 

železnatého fosfátu. Oplach dielcov je uskutočňovaný krátkym postrekom čistou úžitkovou 

vodou z vodovodného rádu pomocou postrekovej pištole. Upravené dielce sú po vyfúkaní 

tlakovým vzduchom ponechané k dosušeniu v pracovnom priestore boxu. Odmasťovanie, 

oplach a vyfukovanie tlakovým vzduchom sú vykonávané ručne pomocou postrekovej pištole 

s rôznymi nadstavcami podľa potreby a vyfukovacou pištoľou tlakového vzduchu 

 Po predúprave povrchu dielcov a následnom vysušení nasleduje nanášanie práškového 

plastu. Dielce sú manuálne upevnené na závesovú tyč, ktorá je ručne zavezená pred 

práškovaciu kabínu. Ručný pohyb závesovej tyče po dráhe je povolený pomocou 

manipulačného háku alebo za navesené dielce. Spustením reťazového dopravníka 

s elektrickým pohonom prechádza tyč pracovným priestorom práškovacej kabíny, kde 

pracovník vykonáva nástrek. Striekanie sa vykonáva ručne pomocou aplikačnej techniky 

SureCoat. Nanášanie práškového plastu na menšie dielce prebieha v práškovacom boxe. Cely 

proces je manuálny a pozostáva s upevnenia dielca do boxu, prevedenia nástreku a odloženia 

dielca z priestorov boxu na určené miesto. 

 Po prevedení nástreku sú povrchovo upravené dielce prevezené pomocou ručného 

manipulačného vozíku do pracovného priestoru vytvrdzovacej pece. Vytvrdzovanie povlaku 
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práškového plastu na dielcoch prebieha vo vytvrdzovacej peci cirkuláciou horúceho vzduchu. 

Po uplynutí doby potrebnej k vytvrdeniu práškového plastu vysunie obsluha dielce pomocou 

manipulačného vozíku na určené miesto, kde prebehne vychladenie a odsun na ďalšiu 

prevádzku. 

3.2 Škodliviny na pracovisku 
 

 V priestore prevádzky lakovne a na výstupe z prevádzky sú predpokladané 

nasledujúce škodliviny: 

Odmasťovací box 

 

 Z pracovného priestoru odmasťovacieho boxu je odsávaný vzduch v množstve asi 2,5 

m³/s. Vzhľadom k tomu že použité chemické prípravky neuvoľňujú do vzduchu 

chemické splodiny, obsahuje odsávaná vzdušina len vodné pary. Unášané kvapky sú 

zrážané v odlučovačoch vody 

 Pri spálení 1 kg motorovej nafty vznikne pri 1,8 násobnom prebytku vzduchu asi 30 

m³ dymových plynov, pri spotrebe 3 kg nafty za hodinu vznikne asi 90 m³ dymových 

plynov. Odvod dymových plynov od vysokotlakového čistiaceho zariadenia je 

zaisťované ventilátorom odsávajúce množstvo 430m³ za hodinu 

 Produkované odpadové vody v množstve priemerne 0,5 m³/deň, maximálne 1 m³/deň. 

Tieto vody sú čistené v ručne riadenej čističke odpadových vôd QUINS DS-1P a po 

vyčistení sú vypúšťané do kanalizácie. Špecifikácia odpadových vôd, spôsob 

likvidácie a garantované hodnoty zbytkovej kontaminácie o vyčistenej vode sú 

uvedené v technologickom projekte čističky. 

 Odpadom sú vyschnuté odpadové kaly z čističky s vlhkosťou približne 40-50 %, 

v množstve približne 8kg/m³ spracovanej vody. Likvidácia je možná biodegradáciou, 

solidifikáciou či spaľovaním. Za likvidáciu a odvoz odpadových kalov zodpovedá 

externá firma. 

 

Nanášanie práškového plastu 

 

 Vzhľadom k tomu, že práškové plasty sú obecne charakterizované ako práškové 

náterové hmoty bez obsahu organických látok, nie je pri ich nanášaní predpoklad 

úniku prchavých organických látok 
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 Filtračný systém kabín pre nanášanie práškového plastu plní ktorýkoľvek požiadavok 

na limitnú koncentráciu prachu v cirkulovanom vzduchu vracanom do priestoru 

pracoviska 

 

Vytvrdzovacia pec 

 Pri činnosti vytvrdzovacej pece je odvetrávaný vzduch v množstve asi 0,1 m³/s 

z priestoru pece. Vzhľadom k tomu, že práškové plasty sú obecne charakterizované 

ako práškové náterové hmoty bez obsahu organických látok, nie je pri ich 

vytvrdzovaní predpoklad úniku prchavých organických látok 

3.3 Chemické látky vyskytujúce sa na pracovisku 
 

 Na prevádzke sa okrem látok používaných pri príprave roztokov do čističky 

odpadových vôd používajú tieto látky: 

  KOMAXIT  

 Prášková náterová látka, ktorá sa používa k povrchovej úprave kovových predmetov, 

pre technické, ale tiež dekoratívne použitie. Nanáša sa v striekacích kabínach elektrostatickým 

alebo elektrokinetickým striekaním a následným vytvrdzovaním vo vypaľovacích peciach 

podľa predpísaných technologických parametrov. 

 Symboly nebezpečia: 
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  REALCOAT(TM) MT 

 Prášková náterová hmota na báze polyesterovej živice. Používa sa na povrchové 

úpravy výrobkov s vysokou chemickou odolnosťou. 

Symboly nebezpečia: 

 

  

  DURIDINE 3822 IT 

 Prípravok slúžiaci na priemyselné použitie. Používa sa ako kombinovaný odmasťovací 

a fosfátovací prípravok na železné, pozinkované a hliníkové materiály. 

 Symboly nebezpečia: 
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4 Rozdelenie pracoviska 
 

Technologicky je prevádzka povrchových úprav rozdelená na niekoľko samostatných 

pracovísk: 

Dopravný systém 

 Dopravný systém zaisťuje presun rozmerných dielcov na pracovisku pre nanášanie 

práškového plastu. 

Odmasťovací box 

 Na tomto pracovisku sa vykonáva odmasťovanie vysokotlakovým postrekom 

s fosfátovaním, oplach úžitkovou vodou, ofuk tlakovým vzduchom a sušenie po odmastení na 

voľnom priestranstve. 

Vodné hospodárstvo 

 Tu prebieha recyklácia odmasťovacieho kúpeľa a čistenie odpadových vôd 

z odmasťovacieho boxu. 

Prejazdná práškovacia kabína 

 Ručné nanášanie práškových plastov na rozmerné dielce. 

Práškovací box 

 Ručné nanášanie práškových plastov na drobné dielce. 

Vytvrdzovacia pec 

 Pracovisko určené na vytvrdzenie nanesenej vrstvy práškových plastov, samovoľné 

ochladenie dielcov na voľnom priestranstve a sušenie dielcov po odmastení. 
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4.1 Dopravný systém W 40 
 

Dopravný systém tvorí nosná konštrukcia uchytená na kabíne a prevážacia pojazdová 

dráha zavesená ku stropnej konštrukcii. Po dráhe jazdí závesová tyč s upravovanými dielcami. 

Pohyb závesovej tyče sa uskutočňuje ručne, cez prejazdnú práškovaciu kabínu je pohyb tyče 

mechanizovaný elektricky poháňaným reťazovým dopravníkom. 

 

Obrázok 4: Dopravný systém 

 

 Elektrický reťazový dopravník je zložený z elektroprevodovky, pojazdovej drážky 

z profilu C a reťaze s jazdcami, Spustením reťazového dopravníka sa uvedie do pohybu 

elektroprevodovkou reťaz s palcami, ktorá posúva závesovú tyč po pojazdovej dráhe. 

Otáčanie závesovej tyče s upravovanými dielcami pre možnosť prevedenia nástreku 

práškových plastov z oboch strán dielca sa uskutočňuje ručne ovládaným otáčacím 

zariadením umiestneným za prejazdnou práškovacou kabínou. 
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4.2 Odmasťovací box 3410 
 

 Odmasťovací box s jednostranne otvoreným pracovným priestorom je určený pre 

prípravu povrchu dielcov vysokotlakovým postrekom. Odmasťovanie a súčasne i železnaté 

fosfátovanie sa uskutočňuje pomocou vysokotlakového čistiaceho agregátu ALTO DX 865, 

potom nasleduje oplach úžitkovou vodou pomocou postrekovej pištole so sprchovým 

nástavcom. Vysokotlakové čistiace zariadenie je umiestnené v blízkosti odmasťovacieho 

boxu. 

 

Obrázok 5: Odmasťovací box 
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 Box na odmasťovanie sa skladá z nasledujúcich dielov: 

  Predný diel 

Je tvorený pracovným priestorom pre obsluhu. Skelet predného dielu je zložený 

z oceľových nosných prvkov a plechových výplňových panelov. Osvetlenie je zaistené 

žiarivkovými svietidlami, ktoré sú umiestnené v strope pracovného priestoru. Predný diel je 

doplnený držiakmi pre uchytenie postrekovej a vyfukovacej pištole tlakových hadíc. 

 Podlahu boxu tvoria liatinové pochôdzne rošty. Pod zaroštovanou podlahou 

odmasťovacieho boxu je zospádovaná nádrž smerom k jednej strane, kde najhlbšiu časť tvorí 

zberný kanálik. Zberný kanálik je prepojený plastovou trubkou s prečerpávacou šachticou. 

Z čerpacej šachtice je voda čerpaná ponorným kalovým čerpadlom do vedľa umiestnenej 

retenčnej nádrže. 

  Odsávacia stena 

 Je zhotovená z oceľových nosných prvkov a plechových panelov. Vybavená je 

dvojstupňovým odlučovacím systémom a odsávacím ventilátorom. Dvojstupňový odlučovací 

systém je zložený z plechových filtračných žalúzií a odlučovača prestreknutej vody. 

 Plechové filtračné žalúzie tvoria špeciálny štrbinový systém. Sú ľahko vynímateľné 

a uspôsobené pre ľahké čistenie jednoduchými pracovnými pomôckami. 

 Odlučovač prestreknutej vody je zostavený z lamiel, ktoré sú vzájomne presadené 

a tvoria tak komôrky, v ktorých dochádza k odlúčeniu a zachyteniu kvapôčok vody 

z prechádzajúceho vzduchu. Umiestnený je za filtračnými žalúziami na nosnom ráme. 

 Odsávací ventilátor je umiestnený za zadnou stenou odsávacej steny a zaisťuje 

odsávanie pary a rozprášenej vody z pracovného priestoru, ktorá môže vzniknúť pri postreku 

dielcov. 

4.3 Vodné hospodárstvo 
 

 Skladá sa z retenčnej nádrže a čistiarne odpadových vôd. Retenčná nádrž slúži 

k čisteniu a recyklácií mycieho roztoku a k retencii prebytočnej vody pre čističku odpadových 

vôd. Retenčná nádrž je vybavená hrubým filtrom, lamelovým odlučovačom a hladinovým 

zberačom odlúčeného oleja. Súčasťou je automatické čerpacie zariadenie pre recykláciu 
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mycieho roztoku k vysokotlakovému postreku. Nádrž je vybavená bezpečnostným snímačom 

hladiny. 

 Čistička odpadových vôd QUINS DS-1P prebytočnú vodu čistí pred jej vypúšťaním 

do kanalizácie. 

 

Obrázok 6: Vodné hospodárstvo 

 

4.4 Prejazdná práškovacia kabína 
 

 Kabína je určená pre ručné jednostranné nanášanie práškových plastov. Skelet kabíny 

je zložený z oceľových nosných prvkov a plechových výplňových panelov pre zakrytovanie. 

Kabína je zabezpečená vstupným a výstupným otvorom. V strope kabíny je zhotovená drážka 

kadiaľ prechádzajú závesy s dielcami zavesenými na mechanizovanom podvesnom 

dopravníku. Osvetlenie pracovného priestoru kabíny je zaistené žiarivkovými svietidlami, 

ktoré sú umiestnené na zvislej prednej stene kabíny, vždy zo strany obsluhy. Pre práškovanie 

dielcov rôznych výškových rozmerov je kabína vybavená pracovnou plošinou. 
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Obrázok 7: Práškovacia kabína 

 

 Prejazdná práškovacia kabína sa skladá z nasledujúcich dielov: 

  Filtračná skriňa 

 Obsahom skrine je filtračný systém, ktorý slúži k zachytenie prestrekov práškových 

plastov z odsávanej vzdušiny. Je tvorená šiestimi filtračnými patrónami, ktoré sú pomocou 

upínacích šraubou ľahko vynímateľné. Filtračná stena je zabezpečená pojazdnými kolieskami 

a rýchloupínacími prvkami pre ľahkú manipuláciu pri výmene farebného odtieňa. 

  Sací modul 

 Sací modul nadväzuje na filtračnú skriňu. Obsahuje čistenie filtračných vložiek, ktoré 

slúžia k oklepávaniu prestrekov práškových plastov zachytených na filtračných patrónoch do 

zásobníka práškových plastov. Čistenie je zložene zo zásobníka tlakového vzduchu s tromi 

elektromagnetickými ventilmi. Tento celok je umiestnený vo vnútri sacej komory. 

Z elektromagnetických ventilov sú zavedené do sacej komory trysky, ktoré sú nasmerované 
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do osi každej filtračnej vložky. K zvýšeniu účinku čistenia sú medzi ústim trysiek 

a filtračných vložiek vsadené dýzy. 

  Odsávací ventilátor 

 Slúži k dostatočnému odsávaniu pracovného priestoru kabíny. Je umiestnený pod 

stropom skeletu. Elektromotor ventilátora je umiestnený mimo skeletu. 

  Výstupný filter 

 Slúži na zachytávanie jemných častíc práškových plastov, ktoré neboli zachytené 

filtračnými patrónami. Zároveň slúži k utlmeniu hluku z výfuku odsávacieho ventilátora. 

Tvorí ho filtračná rohož v ráme umiestnená v strope skeletu kabíny, kde je ľahko prístupná. 

  Rozvod tlakového vzduchu 

 Kabína je vybavená rozvodom tlakového vzduchu umiestneným v zadnej časti kabíny. 

Skladá sa z ručne uzatváracieho ventilu, elektromagnetického ventilu a rozvodnej kocky, 

z ktorej pokračuje do príslušnej časti kabíny pre napojenie aplikačnej techniky, vyfukovacej 

pištole, preosievacieho zariadenia a čistenia filtračných vložiek. 

Napojenie aplikačnej techniky PRSTEN 03 na rozvod tlakového vzduchu je riešené 

cez regulačný blok umiestnený zo strany obsluhy na káblovom žľabe. 

Aplikačná technika Sure Coat – Nordson je napojená na rozvodnú kocku tlakového 

vzduchu.  

4.5 Práškovací box typ 03286 
 

 Práškovací box ohraničuje pracovný priestor striekača. Box je panelovej konštrukcie. 

Pre ľahkú manipuláciu s dielcami je box vybavený zavesovacím zariadením, ktoré slúži 

k zaveseniu povrchovo upravovaných dielcov. Pripevnene je k stropu a skladá sa z C profilu, 

v ktorom sa pohybuje jazdec s otočným háčkom. Osvetlenie pracovného priestoru je 

zabezpečené žiarivkovými svietidlami, ktoré sú umiestnené priamo v strope a na zvislých 

predných stenách.  
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Obrázok 8: Práškovací box 

 

Box je ďalej vybavený odsávaním s dvojstupňovým filtračným systémom, ktorý sa 

skladá z rovnakých častí ako u prejazdnej práškovacej kabíny.  

Súčasťou prejazdnej práškovacej kabíny a práškovacieho boxu ďalej sú: 

 Pneumatické  preosievacie zariadenie 

 Nachádza sa vo filtračnej skrini kabíny a vo filtračnom systéme práškovacieho boxu. 

Je tvorené vibračným sitom, cez ktoré je preosievaný práškový plast oklepaný z filtračných 

vložiek. Preosiate použité práškové plasty sú zachytávané v zásobníku. Nad týmto sitom je 

umiestnené hrubé sito, ktoré zabraňuje mechanickému poškodeniu vibračného sita. 

Preosievacie zariadenie je ovládané pneumaticky. Zabezpečené je puzdrom pre ejektor 

a uzemňovacou svorkou. 
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 Zásobník práškových plastov 30 l 

Je to guľatá nádoba, zabezpečená upínacími prvkami. Nachádza sa pod preosievacím 

zariadením, kde slúži ako zásobník prestrekov práškových plastov oklepaných z filtračných 

vložiek. 

 Aplikačná technika 

K prevedeniu povrchovej úpravy dielcov je použité manuálne elektrostatické aplikačné 

zariadenie SURE COAT s riadiacim panelom a rozprašovacou elektrostatickou pištoľou, 

s fluidným zásobníkom, s injektorom a prepojovacími káblami a hadicami na pojazdovom 

vozíku a elektrokinetická práškovacia pištoľ PRSTEN 031 s nádobkou a regulačným, 

meracím a kontrolným blokom REGTEST 3. 

4.6 Vytvrdzovacia pec PPK 
 

Pec je určená k vytvrdeniu aplikovaného povlaku práškového plastu na dielcoch. Je 

zložená z tepelne izolovaných panelov namontovaných do oceľového nosného rámu. Čelná 

stena pece je osadená jednokrídlovými izolovanými vrátami. Dno pece je tepelne izolované 

s drážkami pre zavážanie upravovaných dielcov na vozíku. 
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Obrázok 9: Vytvrdzovacia pec 

 

Vlastný ohrev vzduchu a cirkuláciu horúceho vzduchu v pracovnom priestore pece 

zaisťuje ohrievacia jednotka. Jednotka je umiestnená v samostatnom bloku na boku pece. Je 

zložená z cirkulačného ventilátora pre nútený obeh horúceho vzduchu a ohrievacej komory 

zaisťujúce spolu s plynovým horákom WEISHAUPT vykurovanie príslušného pracovného 

priestoru. Ventilátor zaisťuje dostatočnú cirkuláciu horúceho vzduchu vo vnútri pece tak, aby 

bola teplota vo vnútornom priestore pece vo všetkých miestach rovnomerná v požadovanom 

teplotnom rozsahu. 

Vo vnútri pracovného priestoru na boku pece je zhotovený nasávací otvor zakrytý 

sitom, ktorým je cirkulačný vzduch nasávaný ventilátorom z pracovného priestoru cez 

ohrievaciu komoru a vyfukovaný vzduchovým kanálom pri strope do medzipriestoru na 

bočnej stene. Do pracovného priestoru vzduch vstupuje regulovateľnými výustkami po celej 

dĺžke bočnej steny. Výustkami je možné regulovať množstvo a smer vzduchu. 
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Na strope pece je umiestený odvetrávací komín s ručne ovládanou klapkou, na ktorom 

je napojené odvetrávacie vzduchotechnické potrubie. Pec je vybavená snímačom teploty 

a kapilárnou nevratnou poistkou. 

Pec nie je vybavená bezpečnostnými prvkami pre iné druhy technológie. 

4.7 Ostatné technické zariadenia na pracovisku 
 

 Technické zariadenia, ktoré zaisťujú odsávanie a rozvod kvapalín, plynov a zaisťujú 

prívod elektrickej energie. 

4.7.1 Vzduchotechnika 

 

 Vzduchotechnika zaisťuje požadované odsávanie odmasťovacieho boxu, odvetrávanie 

vytvrdzovacej pece a odťah spalín od plynného horáka pece a od vysokotlakového čistiaceho 

agregátu WAP. 

 Odsávanie vzduchu z odmasťovacieho boxu zaisťuje odsávací ventilátor spolu s 

odlučovačom vody. Ventilátor je napojený na výfukové potrubie odsávaciu stenu cez tlmiacu 

vložku. Odsávaný vzduch z odmasťovacieho boxu sa po odlúčení vody v odlučovači vracia 

výfukovým potrubím cez výustky späť do priestorov haly. Malá časť odsávaného vzduchu je 

vedená cez regulačnú klapku výfukovým potrubím cez susednú halu do vonkajšieho priestoru, 

kde je potrubie zakončené výfukovým dielom s pletivom. 

 Odvetrávacie potrubie vytvrdzovacej pece je napojené priamo na odvetrávaciu klapku 

pece. Vyvedené je stenovými prestupmi cez susednú halu do vonkajšieho priestoru, kde je 

zakončené výfukovým dielom s pletivom. 

 Odvod spalín od výfukového otvoru vysokotlakového čistiaceho agregátu ALTO je 

vyvedené do vonkajšieho priestoru, kde je ukončené výfukovým dielom so strieškou. Pre 

dobrý odťah spalín je do potrubia vložený potrubný ventilátor. 

 Odvod spalín od výfukového otvoru ohrievacej komory pece je prevedený 

odvetrávacím komínom, ktorý je vyvedený stropom haly a nad strechou zakončený 

výfukovým dielom. Potrubie je osadené kontrolným otvorom a odvodom kondenzátu 

s nádobou. 
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 Prívod vonkajšieho vzduchu k plynovému horáku pece je prevedený hliníkovým spiro 

potrubím. 

4.7.2 Potrubné rozvody 

 

Rozvod cirkulujúceho odmasťovacieho roztoku je vedený potrubím PVC od retenčnej 

nádrže k vysokotlakovému čistiacemu zariadeniu. Napojenie je prevedené cez guľový ventil 

a rýchlospojku prostredníctvom PVC hadice. 

Rozvod úžitkovej vody je vedený potrubím PVC od napájacieho miesta cez 

elektromagnetický ventil a je rozdelený do troch vrstiev:  

  -do priestoru čistiarne odpadových vôd pre možnosť doplňovania vody do 

zariadenia a prípadné Čistenie. Rozvod je ukončený ručným uzatváracím ventilom 

s koncovkou pre napojenie plastovej hadice. 

  -do odmasťovacieho boxu pre oplach odmastených dielcov , kde je rozvod 

ukončený ručným uzatváracím ventilom a koncovkou pre napojenie plastovej hadice 

s postrekovou pištoľou. 

  -k vysokotlakovému čistiacemu zariadeniu pre možnosť napojenia na čistú 

vodu z vodovodného rádu. Napojenie je prevedené cez guľový ventil s rýchlospojkou 

prostredníctvom PVC hadice. 

 Elektromagnetický ventil blokuje prívod vody na pracovisku pri dosiahnutí havarijnej 

hladiny v prečerpávacej šachtici alebo retenčnej nádrži. 

 Rozvod tlakového vzduchu je od napojovacieho miesta prevedený plastovým 

potrubím  PVC cez predfilter PE 0009, za ktorým sa delí do troch vetiev: 

  -k odmasťovaciemu boxu, kde je rozvod zakončený guľovým ventilom, na 

ktorý je pripojená pryžová hadica s vyfukovacou pištoľou. 

  -k práškovacej kabíne a práškovaciemu boxu, kde je rozvod ukončený 

guľovými ventilmi. Tieto ventily sú prepojené pomocou plastových hadičiek cez jemnú 

filtráciu s kabínou a boxom. 
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 Odpadové vody z odmasťovacieho boxu priebežne stekajú samospádom do čerpacej 

šachtice a odtiaľ sú čerpané ponorným čerpadlom do retenčnej nádrže čističky odpadových 

vôd. 

4.7.3 Elektroinštalácia 

 

 Elektroinštalácia pozostáva z rozvádzačov RM a ich prepojenia so spotrebičmi 

a ovládačmi pracoviska pre odmasťovanie a nanášanie práškových plastov vrátane napojenia 

čističky odpadových vôd. Súčasťou nie je prívod elektrickej energie do rozvádzača, 

kompenzácia jalového výkonu a ochrana objektu proti atmosférickej elektrine. Pospájanie je 

prevedené vodičmi podľa platných noriem. 

5 Legislatíva týkajúca sa prevádzky 
 

 Táto kapitola je venovaná vyhľadávaniu jednotlivých zákonov, vyhlášok , nariadení 

vlády a noriem ktoré sa týkajú prevádzky. Vypísanie kompletného znenia každého zákonu, 

vyhlášky, nariadenia alebo normy by bolo priveľmi obsiahle, preto je ku každému jednému 

pridelený krátky popis čoho sa týkajú a aké hlavné povinnosti ukladajú zamestnávateľovi.  

5.1 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 

Zo slovenského zákonníku práce vyplývajú pre zamestnávateľa najmä povinnosti sústavne 

zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať 

potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného 

systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je taktiež povinný zlepšovať úroveň 

ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa 

skutočnostiam. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci upravuje osobitný zákon. 

5.2 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 

Z. z.) 
 

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie, povinnosti zamestnávateľa 

a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  na vylúčenie rizík 
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a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania  a iných poškodení 

zdravia spôsobených prácou.  

5.3 Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších 

predpisov 
 

Vyhláška z roku 1982 určuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení. V jednotlivých častiach sú vypísané požiadavky na pracovné objekty a 

priestory, na stroje a strojové zariadenia, plynové, tlakové, elektrické zariadenia. Štvrtá časť 

tejto vyhlášky je venovaná jednotlivým typom úprav a spracovania materiálov. V 

jednotlivých oddieloch sú požiadavky na každý typ úpravy.  

Trinásty oddiel sa zaoberá úpravami náterovými latkami. V jednotlivých paragrafoch 

sú stanovené  podmienky aké musia spĺňať lakovne, úpravne náterových látok, podmienky 

pre natieranie a striekanie, máčanie a polievanie, elektrostatické a elektroforetické nanášanie, 

sušenie a vypaľovanie, chemické a elektrochemické povrchové úpravy a metalizáciu. 

5.4 Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri 

výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa 

vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami 
 

Vyhláška, ktorá sa kompletne zaoberá prevádzkami, v ktorých sa vykonáva úprava 

materiálov náterovými hmotami. Určuje požiadavky na stavebné riešenie budov, v ktorých sa 

prevádzka nachádza, na dopravné, výrobné, vzduchotechnické zariadenia a vyhrievacie 

zariadenia v sušiarni. Podmienky vyhotovenia striekacích kabín, v ktorých sa náterové látky 

alebo práškové plasty nanášajú ručne aj automaticky. Vybavením striekacích kabín 

zariadením na ochranu proti požiaru a výbuchu. Následne určuje požiadavky na zaistenie 

protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní prevádzkarne a priestorov na nanášanie náterových 

látok. 
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5.5 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko 
 

Nariadenie vlády vzťahujúce sa na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a 

nevýrobnej sféry okrem pracovísk uvedených v konkrétnom odseku ako sú napríklad dočasné 

a mobilné pracoviská, rybárske plavidlá, pracoviská na ktorých sa vykonáva banská činnosť. 

V prílohe sú obsiahnuté požiadavky na rozmery jednotlivých miestností, na dvere, 

okna a brány nachádzajúce sa v prevádzke. Požiadavky na vetranie úžitkových priestorov, 

teplotu a osvetlenie na pracovisku, únikové cesty a ďalšie požiadavky. 

 

5.6 Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 

Toto nariadenie vlády určuje podmienky, pri ktorých musí zamestnávateľ poskytnúť 

zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky a aké funkcie musia pomôcky spĺňať. 

V jednotlivých prílohách sú uvedené zoznamy osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, nebezpečenstiev, prác pri ktorých sú prostriedky poskytované a zoznam kritérií 

na výber prostriedkov. 

 

5.7 Nariadenie vlády SR č. 392/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
 

V tomto nariadení sú ustanovené minimálne podmienky, ktoré musia spĺňať pracovné 

prostriedky týkajúce sa bezpečnosti, používania, označovania a ďalšie podmienky na zaistenie 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek. 

Jednotlivé požiadavky sú ustanovené v prílohách 1 až 3. 
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5.8 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečného a zdravotného označenia pri práci 
 

 Nariadenie vlády ustanovujúce minimálne požiadavky bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci. Ukladá zamestnávateľovi povinnosť označiť pracovisko v súlade s týmto 

nariadením, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť. 

 Jednotlivé požiadavky sú ustanovené v prílohách 1 až 10. 

5.9 Nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
 

 Nariadenie vlády, ktoré ukladá zamestnávateľovi povinnosť vykonávať prevenciu 

a ochranu zdravia pred výbuchom technickými a organizačnými opatreniami, prehodnocovať 

prijaté opatrenia. Povinnosť posudzovať riziko výbuchu, klasifikovať priestory s výbušným 

prostredím.  

 Jednotlivé požiadavky na klasifikáciu, minimálne požiadavky na bezpečnosť a 

ochranné opatrenia sú uvedené v prílohách 1 až 5. 

5.10 Zákon 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Predmetom  tohto zákona je ustanovenie podmienok a postupu pri prevencii 

závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok 

a na pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, 

životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. 

Zákon udáva povinnosť kategorizovať podnik do jednej zo skupiny podľa celkového 

množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku, alebo písomne 

oznámiť, že množstvo vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku nedosahuje 

prahové hodnoty podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu. 
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5.11 Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
 

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácií s bremenami, pri ktorej je riziko poškodenia 

zdravia. 

 Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť organizačnými opatreniami alebo použitím 

prostriedkov vylúčenie ručnej manipulácie zamestnancov s bremenami. Ak ručnú 

manipuláciu nie je možne vylúčiť je povinný zabezpečiť, aby bola ručná manipulácia pre 

zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najnižším rizikom poškodenia zdravia. 

 Jednotlivým faktorom súvisiacimi s poškodením zdravia a smernými hmotnostnými 

hodnotami sú venované prílohy 1 až 4. 

 

5.12 Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktorov práce 

a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska 

zdravotných rizík a náležitostí návrhu na zaradenie prác do kategórii 
 

  V jednotlivých prílohách vyhlášky sú uvedené podrobnosti o faktoroch práce 

a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií a náležitosti návrhu na zaradenie 

prác do tretej a štvrtej kategórie. 

 

5.13 Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
 

 Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám. 

Vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci 

exponovaní chemickým faktorom. 
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5.14 STN EN 129811+A1 
 

 Norma zaoberajúca sa lakovňami, konkrétne bezpečnostnými požiadavkami na 

striekacie kabíny na nanášanie organických práškových materiálov. 

6. Zavedenie systému  BOZP 
 

 Jednou zo základných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce je 

zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ohľadom na riziká možného ohrozenia ich 

života a zdravia, ktoré sa týkajú výkonu práce. 

 Náplňou tejto kapitoly diplomovej práce je zavadenie systému bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na prevádzke lakovňa, v ktorej prebiehajú povrchové úpravy. 

 

6.1 Kategorizácia pracoviska 
 

 Kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 

Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií 

prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií 

bola vypracovaná externou akreditovanou  firmou .  

 Merania na pracoviskách boli vykonané na rizikové faktory  hluk, vibrácie, fyzická 

záťaž a chemický faktor. Na základe vykonaných meraní nebolo žiadne pracovisko 

kategorizované ako rizikové ( kategória zdravotného rizika 3,4 ). 

 Jednotlivé zariadenia pracoviska povrchových úprav sa považujú za výrobno 

technologické zariadenia s fyzickou prácou bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie 

a kontrolu sluchom a dorozumievania rečou. Najvyššia prípustná hladina akustického tlaku ( 

hluku ) v priestore výrobnej haly je stanovená na 85 dB v LAcq8h.  Pri vlastnom odmasťovaní 

postrekovou pištoľou prípadne pri ofukovaní dielca tlakovým vzduchom, môže dôjsť 

k prekročeniu tejto hodnoty v závislosti na tvarovej členitosti a tuhosti odmasťovaných 

dielcov. Z týchto dôvodov sa pracovisko z hľadiska zdravotných rizík spôsobených hlukom 

a fyzickou záťažou zaraďuje do kategórie 2 - práce pri ktorých závery posúdenia rizika 

nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika. 



28 
 

V prípade odmasťovania postrekovou pištoľou osadenou rotačnou tryskou, je možné 

s ohľadom na vznikajúce vibrácie od účinku tejto trysky uskutočňovať odmasťovanie  bez 

zaradenia činnosti do rizika s nadmernými vibráciami maximálne 90 minút na pracovníka za 

jednu osemhodinovú pracovnú zmenu. 

Na prevádzke povrchových úprav sa na základe vlastností uvedených prípravkov 

a výsledkov merania chemických faktorov v pracovnom prostredí predpokladá, že priemerné 

hodnoty neprekročia najvyšší prípustný expozičný limit, prípadne nie sú určené a tým vzniká 

únosná miera zdravotného rizika. Povaha a rozsah rizika, ktoré vyplýva z používania 

chemických faktorov na pracoviskách neznamená závažné ohrozenie osôb a prostredia. 

Predstavuje únosné riziko vzhľadom na vlastnosti používaných nebezpečných chemických 

faktorov na pracoviskách a nevyžaduje jeho ďalšie posudzovanie.   

Z výsledkov meraní koncentrácií používaných chemických látok vyplýva, že 

namerané koncentrácie chemických faktorov neprekračujú koncentráciu pre daný chemický 

faktor podľa NV SR č. 355/2006 v znení NV SR č. 300/2007, tým vzniká únosná miera 

zdravotného rizika. 

Z merania vyplýva že pracovisko sa z hľadiska zdravotných rizík spôsobených 

chemickým faktorom zaraďuje do kategórie 2 – práce pri ktorých závery posúdenia rizika 

nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických 

faktorov.  

 

Opatrenia: 

Odborná a zdravotná spôsobilosť 

 Na pracoviskách s nebezpečnými chemickými faktormi sa môžu zamestnávať len 

osoby zdravotne a odborne spôsobilé, ktoré dosiahli osemnásty rok 

 Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje písomným súhlasom ošetrujúceho alebo 

závodného lekára na vykonanie prác s nebezpečnými chemickými látkami 

 Odborná spôsobilosť sa zaisťuje pravidelnými školeniami vykonávanými 

kompetentnou osobou v intervaloch jeden krát za rok 
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Kontroly 

 Vstupné kontroly zamestnancov 

 Kontrola expozície meraním 

 Kontrola používania osobných ochranných pracovných pomôcok priamym 

nadriadeným denne 

 Kontrola používania osobných ochranných pracovných pomôcok bezpečnostným 

technikom náhodne 

 Kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení bezpečnostným technikom 

Technické opatrenia 

 Znižovanie koncentrácie látky v pracovnej zóne pracovníkov intenzívnejším vetraním 

 Znižovanie koncentrácie usmernením prúdu vzduchu 

 Inštalácia kapotáže v mieste pravdepodobného úniku škodliviny 

Organizačné opatrenia 

 Znižovanie počtu exponovaných osôb 

 Znižovanie doby expozície 

 Zákaz fajčenia na pracovisku 

 Zákaz jedenia na pracovisku 

 Informovanosť zamestnancov 

 

Zdravotné opatrenia 

 Vstupná lekárska prehliadka 

 Periodická lekárska prehliadka jeden krát za tri roky 

 

6.2 Stanovenie prostredia 
 

 Protokol o určení prostredia na prevádzke bol vypracovaný odbornou komisiou podľa 

STN-P 33 2000-5-51: 2001. Stanovenie zón nebezpečnosti pre jednotlivé zariadenia na 

pracoviskách je nasledovné: 
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  Prejazdná kabína 

 Vo vnútornom priestore kabíny a v priestore filtračného modulu sa stanovuje 

prostredie BE3 nebezpečie výbuchu, ZÓNA 22. Na výstupnej strane filtračných patrón sa 

stanovuje prostredie BE1 bez významnejších rizík. 

 V okolí kabíny je do vzdialenosti 0,5 m od otvorených častí kabíny všetkými smermi 

a v priestore pre striekača až k podlahe haly prostredie BE3 nebezpečie výbuchu, ZÓNA 22. 

V nadväzujúcom priestore do vzdialenosti 1,5 m všetkými smermi je prostredie BE2 požiarne 

nebezpečie. 

V ostatných priestoroch okolo kabíny pre nanášanie práškového plastu je prostredie 

BE1 bez významnejších rizík, pokiaľ v nich prebiehajú len manipulačné alebo iné operácie 

nevytvárajúce nebezpečné prostredie. 

  Box pre nanášanie práškového plastu 

 Vo vnútornom priestore boxu sa stanovuje prostredie BE3 nebezpečie výbuchu, 

ZÓNA 22. Na výstupnej strane filtračných patrón sa stanovuje prostredie BE1 bez 

významnejších rizík. 

 V okolí boxu je do vzdialenosti 0,5 m od otvorených častí kabíny všetkými smermi 

a v priestore pre striekača až k podlahe haly prostredie BE3 nebezpečie výbuchu, ZÓNA 22. 

V nadväzujúcom priestore do vzdialenosti 1,5 m všetkými smermi je prostredie BE2 požiarne 

nebezpečie. 

 V ostatných priestoroch okolo boxu pre nanášanie práškového plastu je prostredie BE1 

bez významnejších rizík, pokiaľ v nich prebiehajú len manipulačné alebo iné operácie 

nevytvárajúce nebezpečné prostredie. 

  Vytvrdzovacia pec 

 Vo vnútornom priestore pece sa stanovuje prostredie BE1 bez významnejších rizík 

a ďalej priestor s maximálnou teplotou 220 ˚C. 

 V priestore okolo pece je prostredie BE1 bez významnejších rizík pokiaľ tu prebiehajú 

len manipulačné alebo iné operácie nevytvárajúce nebezpečné prostredie. 
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  Odmasťovanie 

 Vo vnútornom priestore odmasťovacieho boxu sa stanovuje prostredie AD5 

(tryskajúce), pod podlahovými roštami prostredie AD4(striekajúce). 

 V priestore zemnej zbernej šachtice sa stanovuje prostredie AD7(ponorené). 

 V ostatných priestoroch okolo odmasťovacieho boxu do vzdialenosti 1,5 m je 

prostredie AD1(zanedbateľné). 

 V ostatných priestoroch je prostredie BE1 bez významnejších rizík pokiaľ v nich 

prebiehajú len manipulačné alebo iné operácie nevytvárajúce nebezpečné prostredie. 

  Čistička odpadových vôd 

 Vo vnútri čističky, zariadenia pre recykláciu vody, retenčnej nádrže s lamelovým 

odlučovačom a zbernej šachtici sa stanovuje prostredie AD7(ponorené), nad hladinou vody 

alebo pracovných roztokov potom prostredie AD2(voľne padajúce). 

 V ostatných priestoroch okolo týchto zariadení do vzdialenosti 1,5 m sa stanovuje 

prostredie AD1(zanedbateľné). 

 V nadväzujúcich priestoroch je prostredie BE1 bez významnejších rizík pokiaľ v nich 

prebiehajú len manipulačné alebo iné operácie nevytvárajúce nebezpečné prostredie.      

 

6.3 Všeobecné požiadavky 
 

Patria sem bezpečnostné požiadavky, ktoré platia pre celú prevádzku lakovne, tieto 

požiadavky musí každý zamestnanec, ktorý pracuje na tomto pracovisku poznať a musí sa 

nimi riadiť. 

6.3.1 Požiadavky na stavbu a pracovné priestory na ktorých sa nachádza prevádzka 

 

 výrobné a prevádzkové priestory, pri ktorých v dôsledku výskytu horľavín a iných 

médií je zvýšené nebezpečenstvo výbuchu a havárií, musia mať určené konkrétne 

opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu alebo havárie. 

 podlahy musia byť rovné a odolné proti poškodeniu. 
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 podlahy v miestnostiach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami, musia byť z 

nehorľavého materiálu, nepriepustné, z ľahko omývateľného materiálu a bez škár. 

 v miestach, kde horľavé pary, plyny alebo prach môžu so vzduchom vytvoriť výbušnú 

zmes, musia byť podlahy z neiskrivého materiálu. 

 všetky komunikácie (pre chodcov i pre dopravu nákladov a pod.) sa musia budovať so 

zreteľom na výrobný proces, organizáciu vnútro závodnej dopravy, včasnú a 

dostatočne rýchlu evakuáciu všetkých pracovníkov v prípade nebezpečenstva a na 

pohodlné a bezpečné prechádzanie medzi strojmi a zariadeniami. Komunikácie musia 

byť stále voľné a nesmú sa zužovať stavebnými konštrukciami, výrobným a 

prevádzkovým zariadením, materiálom, výrobkami a pod. a musia sa udržiavať a 

čistiť. 

 komunikácie musia mať rovný povrch, ktorý nesmie byť šmykľavý. 

 komunikácie pre chodcov musia byť technicky riešené so zreteľom na počet osôb, 

ktoré ich budú používať; musia byť však najmenej 1,2 m široké. 

 nosné konštrukcie stropu musia byť chránené spoľahlivou izoláciou tam, kde sa 

vyskytujú nebezpečné látky, ktoré by mohli konštrukciu narušiť. 

 všetky zariadenia umelého osvetlenia musia byť bezpečne prístupné a musia sa dať 

ľahko čistiť. 

 pri dennom osvetlení musí byť zabezpečená možnosť riadnej a bezpečnej údržby 

všetkých osvetľovacích otvorov (okná, svetlíky). 

 v miestach s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru musia byť všetky 

vzduchotechnické zariadenia zhotovené z nehorľavých látok a v neiskrivej úprave a 

trvalo udržiavané v prevádzkyschopnom stave. 

 systém vykurovania a druh vykurovacieho zariadenia nesmie byť zdrojom 

nebezpečenstva úrazu, výbuchu alebo požiaru. 

 vykurovacie zariadenie sa musí dať ľahko, prípadne samočinne regulovať. 

 ak sú v lakovni otvory v požiarnych stenách alebo v stropoch, musia byť vyhotovené 

tak, aby neumožňovali šírenie ohňa do lakovne alebo z nej. 

 v miestnostiach bezprostredne susediacich s lakovňou nesmú byť v blízkosti vstupu do 

lakovne zdroje iskrenia ani otvoreného ohňa. 

 lakovne sa nesmú používať na skladovanie náterových látok. 

 dvere do priestorov susediacich s lakovňou sa musia otvárať v smere úniku. 
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 vykurovacie telesá musia byť upravené alebo umiestnené tak, aby sa na ne nemohli 

klásť nádoby s náterovými látkami ani nalakované predmety na sušenie. 

 Na pracoviskách prevádzky nanášania práškových plastov je zakázané skladovať 

náterové hmoty, riedidlá, chemikálie a iné horľaviny. V týchto priestoroch nesmie byť 

umiestnený žiadny zdroj nebezpečného prostredia 

 Prevádzka musí byť vybavená vhodnými hasiacimi prístrojmi podľa pokynov 

požiarneho technika závodu, prístroje musia byť pravidelne kontrolované a udržovane 

vo funkcie schopnom stave 

 

6.3.2 Požiadavky na stroje, zariadenia, chemické látky a predmety nachádzajúce sa na 

pracovisku 

 

 technická dokumentácia pre výrobu, prepravu, montáž, prevádzku, údržbu a opravy 

strojov a technických zariadení a tiež technická dokumentácia technológií musí 

obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce. Neoddeliteľnou súčasťou 

technickej dokumentácie musia byť zásady vykonávania kontrol, skúšok a revízií. 

 O strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musí viesť predpísaná 

prevádzková technická dokumentácia. 

 zmeny na strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musia vyznačiť v ich 

technickej dokumentácii. 

 Pri zariadení pracoviska na nanášanie práškového plastu a elektroinštalácie sa musia 

dodržiavať príslušné stupne ochrán: 

- Samočinným odpojením chybnej Časti 

- Zvýšená doplňujúcim pospojením 

- Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny 

 Technologické zariadenia smie obsluhovať, prípadne uskutočňovať údržbu len 

preukázateľne poučená osoba, ktorá bola zoznámená s bezpečnostnými, hygienickými 

a požiarnymi predpismi vydanými pre obsluhu tohto pracoviska. 

 Ovládanie, údržbu a opravy technologických zariadení je možné uskutočňovať len 

podľa návodov uvedených v sprievodnej dokumentácií týchto zariadení.  

 Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len osoby preukázateľne poučené podľa 

vyhlášky číslo 508/2009 Z.z 
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 Údržbu na elektrickom zariadení smú uskutočňovať len pracovníci so skúškami podľa 

vyhlášky číslo 508/2009 Z.z 

 stroje a technické zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpovedajú 

príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií. 

 počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané 

kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy. 

 pri jednotlivých strojoch a zariadeniach musí byť dostatočný pracovný a manipulačný 

priestor umožňujúci bezpečne vykonávať všetky obvyklé pracovné operácie vrátane 

nastavovania, údržby, prísunu materiálu a odkladania obrobkov alebo výrobkov. 

 potrubia musia byť chránené proti mechanickým vplyvom, korózii a iným chemickým 

vplyvom. Ak potrubia na nebezpečné látky ústia do voľného priestoru, musia mať 

zdvojené uzatváracie zariadenie. 

 po skončení práce musia pracovníci z lakovne odstrániť náterové látky, horľavé 

kvapaliny a ich zvyšky. 

 v zariadeniach na úpravu náterovými látkami sa musí zabezpečiť, aby koncentrácia 

výparov v nijakom mieste nepresiahla 25 % spodnej hranice výbušnosti. Výpary 

kvapalín a častice náterových látok rozptýlené pri striekaní sa musia okrem toho 

odsávať miestne, prípadne celkovo, ak použitá technológia zaručuje malý rozptyl. 

 odsávacie potrubie musí mať filtre z nehorľavého materiálu alebo iné zariadenie na 

zachytávanie častíc náterových látok pred vstupom do potrubia. 

 pracovné priestory pod úrovňou podlahy lakovne musia mať nútené vetranie okrem 

žliabkov pre podlahové dopravníky. 

 ak vznikne porucha odsávacieho zariadenia, musí sa nanášanie náterových látok ihneď 

prerušiť. 

 ako rozprašovacia látka sa pri striekaní nesmie používať kyslík ani horľavé plyny. 

 nátery s obsahom chrómanov a olovnatých zlúčenín sa nesmú brúsiť za sucha ani 

ručne za mokra. 

 ručné striekanie náterových látok s obsahom olovnatých zlúčenín je zakázané. 

Náterové látky s obsahom chrómanov sa smú nanášať ručným striekaním iba v 

priestoroch, ktoré sú odsávané miestne. 

 zariadenie na elektrostatické alebo elektroforetické nanášanie musí byť umiestnené v 

osobitnej kabíne alebo v oddelenom priestore.  
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 v zariadení na elektrostatické nanášanie sa smú používať iba náterové látky s bodom 

vzplanutia vyšším ako 21 °C. 

 otvory na dopravu predmetov do kabíny musia byť riešené tak, aby sa pri náhodnom 

vniknutí týmito otvormi nemohol nikto dostať do nebezpečnej blízkosti zariadení s 

vysokým napätím; inak musia mať otvory varovný červený signál, ktorý svieti po celý 

čas chodu zariadenia s vysokým napätím. 

 spúšťanie generátorov vysokého napätia sa musí viazať na spúšťanie odsávacieho 

zariadenia elektrostatickej kabíny s časovým zdržaním. 

 funkcia dávkovacieho čerpadla dopravujúceho náterové látky do rozprašovačov sa 

musí viazať na chod odsávacieho zariadenia elektrostatickej kabíny. 

 vypracovanie elektrostatickej pištole v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musí 

zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce. 

 predmety, ktorých povrch bol upravený náterovými látkami, sa musia pri sušení 

umiestňovať tak, aby výpary z nich prúd vzduchu odnášal mimo dýchacej zóny 

obsluhujúceho pracovníka. Ak sa tieto predmety dosúšajú v uzavretých priestoroch pri 

teplote okolitého pracovného prostredia, musia sa tieto priestory vetrať tak, aby v nich 

vznikal mierny podtlak. 

 zapnutie vyhrievacích systémov sa musí viazať na spúšťanie odsávacieho zariadenia 

sušiarne s časovým zdržaním. Ak vznikne porucha odsávacieho zariadenia, musí byť 

zabezpečené samočinné vypnutie vyhrievacích systémov. 

 sušiace priestory musia mať samostatné odvetrávacie potrubie vyústené do vonkajšej 

atmosféry. 

 povrchová teplota vyhrievacích telies musí byť aspoň o 50 °C nižšia, ako je bod 

vznietenia použitých rozpúšťadiel alebo riedidiel; to neplatí pre sušiaky používané na 

vypaľovanie alebo stvrdnutie náterov. 

 Stávajúce i novo navrhnuté konštrukcie do priestoru prevádzky musia zodpovedať 

stupňu požiarnej bezpečnosti, ktorý je stanovený požiarnym technikom podniku 

a presné hodnoty a podmienky sú zahrnuté v ich vypracovanej požiarnej správe 
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6.3.3 Bezpečnostné značenie na prevádzke 

 

 pracoviská, stroje a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia osôb musia 

byť vybavené bezpečnostným označením, prípadne signalizačným zariadením 

(bezpečnostné farby, značky, tabuľky, svetelné a akustické signály). Bezpečnostné 

označenia a signály nenahrádzajú ochranné zariadenia a musia sa dať rozpoznať. 

 Zodpovedajúce značenie musí byť vyhotovené podľa normy STN 01 8012-1 

 všetky komunikácie musia byť od ostatných plôch s rovnakou úrovňou farebne 

odlíšené ohraničujúcimi pásmi alebo inou farbou povrchu. 

 Zariadenie na elektroforetické nanášanie musí mať bezpečnostné označenie a 

zariadenie, ktoré zamedzuje dotýkať sa výrobkov a závesov vodivo spojených so 

zapnutým zdrojom elektrického prúdu. 

 potrubia musia byť označené bezpečnostným označením podľa druhu dopravovaných 

látok. 

 kabína alebo oddelený priestor, v ktorých sú umiestnené zariadenia na elektrostatické 

alebo elektroforetické nanášanie, musia byť zvonka opatrené červeným signálnym 

svetlom, ktoré sa samočinne rozsvieti pri uvedení zariadenia do chodu. Okrem toho 

musí mať kabína zariadenie, ktoré samočinne vypne zdroj elektrického prúdu pri 

vstupe do kabíny. Kabína musí mať vybíjač statického náboja. 

 Pravidelne kontrolovať neporušenosť výstražných a bezpečnostných značiek. 

 Prevádzka musí byť označená únikovými východmi 
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 Prevádzka musí byť označená tabuľkami: 

 

Obrázok 10: Bezpečnostné značenia 
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6.4 BOZP a pracovné postupy 
 

Pracovná činnosť na prevádzke lakovňa sa skladá z jednotlivých činností, pri ktorých 

hrozia odlišné riziká. Každá jedna činnosť sa vykonáva na pracovisku, ktoré je pre ňu 

predurčené, odlišuje sa pracovnými postupmi, vybavením a špecifickými rizikami. Preto je 

dôležité pri určovaní rizikovosti pristupovať ku každému pracovnému postupu individuálne.  

 Z tohto hľadiska bola prevádzka rozdelená na jednotlivé pracoviská, pre ktoré boli 

určené pracovné postupy a BOZP čerpané najmä zo zákonov, vyhlášok a noriem. 

6.4.1 Dopravný systém 

  

 Dopravný systém slúži na manipuláciu s väčšími a ťažšími dielcov po pracovisku. 

  Pracovný postup 

 V priebehu prevádzky nevyžaduje toto zariadenie žiadnu zvláštnu obsluhu. Zariadenie 

sa ovláda ovládačmi dopravníka, ktoré sú umiestnené na rozvádzači RM 3 kabíny. 

 zapnutie dopravníka sa vykoná stlačením tlačidla označeného šípkou v požadovanom 

smere. 

 Smer z točne sa ovláda tlačidlom SB 7.2, dopravník sa zastaví v koncovej polohe za 

kabínou 

 smer do točne sa zapne tlačidlami SB 7.3, dopravník sa zastaví v polohe pred točňou 

 zastavenie dopravníka je možné uskutočniť ovládačom SB 7.1 STOP DOPRAVNÍKA 

 

Pomôcky a náradie 

 

 manipulačný hák 
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Obrázok 11: Manipulácia s dielcami 

 

 

Údržba 

 Údržba dopravného systému spočíva v nasledujúcich činnostiach: 

 podľa prevádzkových podmienok mazať točné taniere mazacím prostriedkom 

 pravidelná údržba a kontrola prevodovky 

 denne sledovať neporušenosť reťaze s jazdcami a ich napnutie 

 denne kontrolovať neporušenosť závesnej tyče a jej priechodnosť dopravným 

systémom 

 denne kontrolovať a zriaďovať aretácie umiestnené na pojazdovej dráhe 

 denne kontrolovať neporušenosť transportných vozíkov závesových tyčí  
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

  pri ručnom pohybe závesovej tyče do otáčacieho zariadenia musí byť otáčacie 

zariadenie vždy v zaaretovanej polohe, inak hrozí nebezpečenstvo vypadnutia 

závesovej tyče 

 Maximálne povolené zaťaženie závesovej tyče je 50 Kg 

 Na závesovej tyči je povolene prepravovať len dielce určené k povrchovej úprave 

 Zaťaženie závesovej tyče musí byť rozložené rovnomerne na transportné vozíky 

 Narážať závesným vozíkom do dorazu na konci drážky je zakázané 

 Ručný pohyb závesovej tyče po dráhe je povolený pomocou manipulačného háku, 

alebo za navesené dielce 

 Obsluha dopravného systému je povinná sledovať správny chod reťazového 

dopravníka, ak vznikne behom prevádzky porucha alebo nebezpečenstvo poškodenia 

zariadenia či úrazu, musí byť dopravník zastavený najbližším tlačidlom STOP 

 Pod zavesenými dielcami na dopravnom systéme je prísny zákaz pohybu osôb 

 

  Dokumentácia 

 Pri dopravníku musí byť k dispozícií nasledujúca dokumentácia: 

Prevádzkový denník obsahujúci: 

 mená pracovníkov zodpovedných za prevádzku a kontrolu 

 denný záznam o prevádzke dopravného systému 

 záznam o poruchách a vykonaných opravách 

 záznam o požiadavkách obsluhy 

 záznam o pokynoch vedúcich pre obsluhu 

 všetky eventuálne mimoriadne okolnosti 

Prevádzkový poriadok 
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6.4.2 Odmasťovanie  

 

 Pracovisko slúžiace k príprave povrchov kovových dielcov pred nanášaním 

náterových hmôt. Je tvorené odsávanou podlahovou odmasťovacou kabínou 

a vysokotlakovým čistiacim zariadením. 

  Príprava a dávkovanie pracovných roztokov 

 Na pracovisku je používaný prípravok pre odmasťovanie a súčasné fosfátovanie 

Duridine 3822 IT. Pracovné roztoky sa pripravujú podľa potreby z koncentrátu 

a prevádzkovej vody. Do nádrže vysokotlakového agregátu sa naleje najskôr 10litrov vody 

a potom 0,25 litra koncentrátu, prehodené poradie nalievania kvapalín spôsobuje silné 

penenie.  

 Dávkovanie pracovného roztoku sa nastavuje na panely vysokotlakového pristroja. 

Prisávané množstvo sa riadi stupňom znečistenia dielcov, pri bežnom znečistení postačuje 

stupeň 1 alebo 2. 

  Technologický postup 

 Predpríprava dielcov pred nanášaním náterových hmôt sa vykonáva nasledujúcim 

postupom: 

 dielce sa navezú do kabíny 

 vykoná sa odmastenie so súčasným fosfátovaním intenzívnym  striekaním roztoku 

postupne po celej ploche dielcu od spodnej časti, vzdialenosť trysky je približne 0,2 

metra 

 dielce sa opláchnu krátkym postrekom studenej vody pomocou sprchovej pištole od 

vrchnej časti smerom dole, vzdialenosť pištole je približne 0,5 až 1 meter  

 prevedie sa vizuálna kontrola odmasteného dielcu, povrch dielcov musí byť zbavený 

mastnoty a mechanických nečistôt 

 kvapky vody na povrchu, v spojoch a otvoroch dielcov sa odstránia vyfukovaním za 

pomoci vyfukovacej pištole 

 dielce sa prevezú do voľného priestoru k samovoľnému dosušeniu, alebo sa dosušia 

v sušiarni 
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 po usušení sa vizuálne kontroluje stav povrchu dielcov, dielce musia byť suché, 

zbavené mastnoty a mechanických nečistôt, nezkorodované, lom svetla v tenkej vrstve 

železnatého fosfátu zafarbuje povrch dielcov do žltomodra až modrofialova 

 

Obrázok 12: Odmasťovanie 

 

Likvidácia odpadov 

 Jediným odpadom sú zamastené, silno zriedené, slabo kyslé odpadové vody, ktoré sú 

zneškodňované v susednej čističke odpadových vôd. Iné odpady pracovisko neprodukuje, 

odsávaný vzduch obsahuje iba vodnú paru. 
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  Pomôcky a náradie na pracovisku 

 Pracovné pomôcky : 

 3 plastové vedrá o objeme 10 litrov s hubkou a stupnicou objemu  

 3 plastové odmerky o objeme 1 liter s hubkou stupnicou objemu 

 1 odmerka s objemom 0,02 litra 

Náradie pre údržbu: 

 lopata, murárska lyžica a naberačka 

 hasák 

 sada matkových kľúčov 

 štiepacie a kombinované kliešte 

 sada šraubovákov 

 kladivo 

 metla alebo kartáč na násade s mäkkými štetinami 

  Údržba 

 Údržba pracoviska spočíva v nasledujúcich činnostiach: 

 pravidelné odstraňovanie nečistôt zachytených v kanálikoch pod zaroštovaním kabíny 

 pravidelné doplňovanie kvapaliny pre zmäkčovanie vody do vysokotlakového 

zariadenia 

 pravidelná výmena oleja vo vysokotlakovom zariadení 

 pravidelné čistenie a kontrola tesnosti agregátu a tlakových hadíc vysokotlakového 

zariadenia 

 pravidelná kontrola čerpadla a tlakového spínača tlakovej stanice  

 pravidelná kontrola a údržba ventilátora odlučovača 

 jeden krát za týždeň čistiť presklené panely osvetlenia 

 kontrolovať funkciu hladinometru 
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                           Prevádzka za mimoriadnych okolností 

 Zimné obdobie 

 pracovisko je umiestnené vo vykurovanom priestore takže nehrozí nebezpečenstvo 

zamrznutia 

 v prípade poruchy vykurovania pri nebezpečenstve poklesu teploty pod bod mrazu je 

nutné vypustiť vodu z potrubných rozvodov a vysokotlakového agregátu 

 pri väčších mrazoch vniká odvetrávacím potrubím studený vzduch, ktorý môže 

spôsobiť zamrznutie vysokotlakového prístroja. V tejto dobe sa doporučuje po 

skončení zmeny posunúť toto zariadenie asi o meter mimo dosah chladného vzduchu 

Požiar 

 v prípade požiaru je nutné použiť hasiace prostriedky pre elektrické zariadenie 

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 pracovisko môže obsluhovať iba k tomu určený a zaškolený pracovník 

 všetky zásahy do elektrickej výzbroje môže vykonávať iba osoba znalá 

 všetky opravy zariadenia je možné vykonávať iba za vypnutého stavu 

 vysokotlakové zariadenie môže byť uvedené do prevádzky iba pri zapnutom odsávaní 

 pracovať s poškodenou vysokotlakovou hadicou je zakázané 

 vysokotlakový paprsok musí smerovať dovnútra kabíny, nesmie byť mierený na 

osoby, nesmie byť zasahované do paprsku 

 spúšť pištole nesmie byť v zapnutej polohe dlhšiu dobu zaistená, po skončení práce je 

potrebne uvoľniť tlak krátkym stlačením spúšte 

 pri vysokotlakovom postreku musí obsluha mať ochranný odev, obuv s drsnou 

podrážkou a ochranu očí 

 pri riedení koncentrátu musí obsluha používať osobné ochranné pomôcky, 

predovšetkým okuliare a gumené rukavice a dodržiavať predpisy pre prácu so 

žieravinami 

 pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť 
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   Dokumentácia 

 Na pracovisku odmasťovne musí byť k dispozícií nasledujúca dokumentácia: 

Prevádzkový denník obsahujúci: 

 mená pracovníkov zodpovedných za prevádzku a kontrolu 

 denný záznam o prevádzke odmasťovne 

 záznam o spotrebe chemických prípravkov 

 záznam o poruchách a vykonaných opravách 

 záznam o požiadavkách obsluhy 

 záznam o pokynoch vedúcich pre obsluhu 

 všetky eventuálne mimoriadne okolnosti 

Prevádzkový poriadok 

6.4.3 Čistenie odpadových vôd 

 

 Pracovisko čističky odpadových vôd QUINS DS-1 na čistenie zamastených 

odpadových vôd z odmasťovacieho pracoviska. 

  Príprava a dávkovanie používaných činidiel 

 Na pracovisku čističky odpadových vôd sa používajú tieto činidlá: 

 Bentonit sa dávkuje v suchom stave, objemovo odmeraná dávka sa vsype do 

rozplavovacej nádržky a pri plnení čističky odpadových vôd sa niekoľkokrát premieša. 

 Síran železitý sa dávkuje bez úprav naliatím odmeraného množstva do reakčnej nádrže 

 Vápenný hydrát sa rozmieša pred dávkovaním na vápenné mlieko. Odmerané 

množstvo sa rozmieša v 3 – 5 litroch vody 

 Organický flokulant sa pripraví do zásoby na 5 operácií (maximálne na dva týždne 

dopredu). Rozpustením 16 gramov granulátu v 10 litroch vody. Množstvo odmerané 

odmerkou sa za stáleho miešania pomaly vsype do vedra s vodou, mieša sa asi 3 

minúty a v priebehu ďalšej hodiny sa ešte niekoľko krát premieša. Roztok sa môže 

použiť najskôr po dvoch hodinách od prípravy, najneskôr do dvoch týždňov. Pre 

každú operáciu sa odmerajú dva litre roztoku. 
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Dávkovanie činidiel pre danú kontamináciu odpadnej vody je pre jednu dávku 

stanovené následovne: 

- Bentonit – suchý prach                        3 litre 

- Síran železitý                                      1 liter 

- Vápenný hydrát – suchý prach             2 litre 

- Flokulant – granulát                             3 gramy( 2 litre zásobného roztoku ) 

 

Obrázok 13: Prípravky na tvorbu roztoku 

 

Technologický postup 

 Postup je stanovený pre vstupný stav čističky, keď je prázdna, všetky kohútiky sú 

zatvorené, v zbernom kanáliku (retenčnej komore) je objem viac ako 1,5 m³ vody 

signalizovaný svietiacou červenou kontrolkou. 

 otvorí sa ventil plnenia čističky odpadovej vody 
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 v sacom potrubí sa otvorí ventil  vetvy sania z kalového priestoru lamelového 

odlučovača 

 spusti sa operačné čerpadlo a do nádrže čističky sa načerpá asi 50 litrov vody 

z lamelového odlučovača 

 vypne sa operačne čerpadlo, uzatvorí ventil vetvy sania s odlučovača a otvorí sa ventil 

sania z kanáliku 

 spusti sa operačné čerpadlo, čistička sa plní 

 do rozplavovacej nádobky sa po častiach vsype odmerané množstvo bentonitu a ručne 

sa niekoľkokrát premieša 

 bentonit sa rozplavuje natekajúcou vodou, po naplnení čističky sa čerpadlo 

automaticky vypne 

 uzatvorí sa ventil plnenia na čističke, a ventil sania zo zberného kanáliku, otvorí sa 

ventil miešania na  čističke 

 spustí sa operačné čerpadlo, nádrž čističky sa premiešava 

 do víriacej vody v nádrži sa pomaly vleje odmeraná dávka síranu železitého, po dvoch 

minútach sa vykoná kontrola pH (požadovaná hodnota < 4).Pri vyššej hodnote pH sa 

síran železitý dodávkuje. 

 do nádrže sa pomaly vleje pripravené vápenné mlieko, po dvoch minútach sa vykoná 

kontrola pH (požadovaná hodnota 9 – 9,5), prípadná odchýlka sa upraví pridaním 

vápenného mlieka, eventuálne síranu železitého. 

 do nádrže sa vleje pripravená dávka flokulantu, po 2-3 minútach sa vypne operačné 

čerpadlo a uzatvorí sa ventil premiešavania. 

 obsah čističky sa nechá sedimentovať minimálne 3 hodine, najlepšie do nasledujúceho 

dňa 

 skontroluje sa vzhľad vyčistenej vody a jej pH (8,5 – 9). 

 otvorí sa ventil čerpania vyčistenej vody, spustí sa čerpadlo, vyčistená vody nateká do 

retenčných kanálikov vyčistenej vody. 

 ku koncu čerpania sa výpustné hrdlo pomaly znižuje tak aby nad kalom ostalo čo 

najmenej vyčerenej vody (nesmie byť strhávaný kal). 

 po vypustení vody sa uzatvorí ventil čerpania vyčistenej vody. 

 kal sa rozmieša ručne plastovou škrabkou, vo výtlaku sa otvorí ventil odkaľovania 

a spustí čerpadlo, kal nateká do odvodňovača. 
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 ihneď po vyčerpaní kalu sa vypne čerpadlo a uzatvoria ventily odkaľovania a sania 

z čističky. 

 kal v odvodnovači sa nechá sedimentovať najlepšie do druhého dňa. Nastaví sa výpusť 

odsadenej vody nad hladinu kalu, otvorí sa kohútik, voda vyteká do vane filtrátu, po 

vypustení vody sa kohútik uzatvorí. 

 pod výpusť kalu sa postaví prázdny kalový kôs. Zahustený kal sa do neho vypustí a po 

vypustení kalu sa ventil ihneď uzatvorí. 

 kal sa ponechá v koši čo najdlhšie, pred novým použitím sa kal z koša vysype do 

kontajneru a kôs sa vráti späť do odvodňovača. Ak je v koši dostatok miesta je možné 

kôš vyprázdňovať po viacerých operáciách. 

 odfiltrovaná voda sa automaticky vracia do retenčného kanáliku oplachu. 

  Likvidácia odpadových kalov 

 Kal sa nechá odvodvodniť v odvodňovaciom koši čo najdlhšie. Potom sa vysype do 

určeného kontajneru, najlepšie s PE vložkou, kde kal ďalej vysychá až do doby pravidelného 

odvozu k likvidácií. 

Pomôcky a náradie 

 Pre prevádzku a údržbu sa používajú rovnaké pracovné pomôcky ako pre prevádzku 

odmasťovne. 

Údržba 

Údržba pracoviska sa delí na údržbu vykonávanú  pri každej čistiacej operácií, 1 krát 

za mesiac a 1 krát za rok. 

Údržba pri každej čistiacej operácii 

 vyčistenie mechanických nečistôt usadených v lamelovom odlučovači 

 kontrola prítomnosti plávajúcich mastnôt na hladine odlučovača, v prípade potreby sa 

zapne pásový zberač oleja. Odstránené mastnoty sa uložia k likvidácií spoločne 

s kalmi z čističky. 

 pravidelné čistenie filtru hrubých nečistôt. Filter sa vyberie, nečistoty vyklepú do 

kontajneru kalov, filter sa vráti späť. 
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 očistenie stien reakčnej nádrže čističky po odčerpaní kalu metlou a podľa potreby 

opláchnutie stien vodou zo zberného kanálika pomocou vedra. K čisteniu sa nemôžu 

používať kovové nástroje. 

 kontrola tesnosti kohútikov a ucpávok čerpadla. Pri zistení netesnosti kohútiku sa 

mierne dotiahnu matice jadier kohútika. Pri väčšom kvapkaní vody z ucpávky 

čerpadla sa upchávka dotiahne, prípadne sa vymení tesnenie. 

1 krát za mesiac 

 odstraňovanie hrubých nečistôt zo dna prečerpávacej šachtice. Pri čistení sa zo 

šachtice vyčerpá čo najviac vody ( zdvihnutím plaváku kalového čerpadla). Kal sa 

vyberie murárskou lyžicou a naberačkou do vedra. Vedro sa vyleje do kalového 

odvodňovača čističky. Súčasne sa skontroluje stav kalového čerpadla a prívodného 

kábla. 

 kontrola hladinového spínača v prečerpávacej šachtici, zabraňujúceho pretečeniu 

šachtice pri poruche čerpadla. Do odmerky 1 liter sa naberie voda, odmerka sa 

podsunie pod hladinovú sondu tak, aby boli obidve elektródy ponorené a skontroluje 

sa zablokovanie zásuvky vysokotlakového agregátu a uzatvorenie solenoid. ventilu na 

prívode oplachovej vody (z oplachovacej pištole po stlačení spúšte netečie voda). 

 kontrola hladinového spínača zberného kanálika zabraňujúceho pretečeniu kanálika 

pri nerešpektovaní alebo poruche signalizácie nutnosti vykonania čistiacej operácie. 

Do odmerky 1 liter sa naberie voda, odmerka sa podsunie pod hladinovú sondu tak 

aby boli obidve elektródy ponorené a skontroluje sa zablokovanie zásuvky 

vysokotlakového agregátu a uzatvorenie solenoid. Ventilu na prívode oplachovej vody 

( z oplachovacej pištole netečie voda). 

1 krát za rok 

 celková kontrola všetkých zariadení vrátane čerpadiel a signalizačných obvodov 

a odstránenie prípadných porúch. 

 kontrola nepriepustnosti a čistenie všetkých časti zberného kanáliku. Všetka voda 

z kanálika a lamelového odlučovača sa postupne vyčerpá do čističky, nečistoty ktoré 

neodsaje čerpadlo sa odstránia vhodnou naberačkou a odvodnia v košovom 

odvodňovači čističky. Komora vrátenej vody sa pred ďalšou prevádzkou naplní 

minimálnou dávkou čistej vody aby sa spustila tlaková stanica. 
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  Prevádzka za mimoriadnych okolností 

 Pracovné prestávky 

 pred dlhšou pracovnou prestávkou ako jeden týždeň je vhodné spracovať väčšinu vody 

zo zberného kanáliku v čističke a čističku vyprázdniť, aby nedošlo k rozmnoženiu 

mikroorganizmov vo vode, ktorá potom hnije a zapácha. 

Zimné obdobie 

 pracovisko je umiestnené vo vykurovanom priestore takže nehrozí nebezpečenstvo 

zamrznutia 

 v prípade poruchy vykurovania pri nebezpečenstve poklesu teploty pod bod mrazu je 

nutné vypustiť vodu z potrubných rozvodov a z čerpadiel. Pred opätovnom spustení je 

nutné čerpadlo zavodniť. 

Požiar 

 v prípade požiaru je nutné použiť hasiace prostriedky pre elektrické zariadenie 

Ropná havária 

 čistička nemôže spracovať neemulgované ropné látky, preto tieto látky nemôžu 

vniknúť do reakčnej nádrže. Čistička je preto proti nasatiu týchto látok chránená, 

plávajúce mastnoty sú odstraňované už v lamelovom odlučovači. Ak aj napriek 

tomuto  tieto látky na hladinu reakčnej nádrže preniknú je nutné plávajúce mastnoty 

vhodným spôsobom pozbierať ( hladinovým zberačom) a prípadne oddeliť 

v lamelovom odlučovači. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 čističku odpadových vôd môže obsluhovať iba k tomu určený a zaškolený pracovník 

 všetky zásahy do elektrickej výzbroje môže vykonávať iba osoba znalá 

 všetky opravy zariadenia je možné vykonávať iba za vypnutého stavu 

 pri manipulácií s činidlami, predovšetkým s vápenným hydrátom a síranom železitým 

musí obsluha používať osobné ochranné pomôcky, predovšetkým okuliare a gumené 

rukavice 

 pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť 
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Dokumentácia 

Na pracovisku čističky odpadových vôd musí byť k dispozícií nasledujúca 

dokumentácia: 

Prevádzkový denník obsahujúci: 

 mená pracovníkov zodpovedných za prevádzku a kontrolu 

 záznamy o čistených dávkach vo forme tabuliek ,v ktorých musí byť uvedené: 

-dátum a čas naplnenia čističky 

 -dávky činidiel 

 -dátum a čas ukončenia sedimentácie 

 -pH a vzhľad vyčerenej vody 

 -dátum a čas vypustenia vody 

 -dátum a čas odvodnenia kalu 

 -dátum a množstvo kalu odvážaného k likvidácií 

 -dátum odberu vzorky pre analytickú kontrolu, výsledky analýzy 

 požiadavky obsluhy 

 pokyny  a kontroly vedúcich 

 kontroly vodohospodárskych orgánov, orgánov hygieny a bezpečnosti práce 

 poruchy a vykonané opravy 

 všetky eventuálne mimoriadne okolnosti 

Prevádzkový poriadok 

6.4.4 Pracovisko pre nanášanie práškového plastu 

 

 Na tomto pracovisku sa nachádzajú dve zariadenia, ktoré slúžia na nanášanie 

práškového plastu na dielce. Je to zariadenie kabína na nanášanie práškového plastu 

s dopravníkom a práškovací box. Funkcia práškovacieho boxu je zhodná s funkciou kabíny. 

Len manipulácia s dielcami nie je mechanizovaná ale ručná. Voľba práškovacej kabíny alebo 

boxu sa určuje podľa veľkosti dielca a počtu upravovaných dielcov 
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Obrázok 14: Nanášanie práškového plastu v kabíne 

 

  Pracovný postup 

 pred uvedením do prevádzky je nutné skontrolovať správne uchytenie filtračných 

vložiek a výstupných filtrov, skontrolovať uzemnenie práškovacej kabíny 

a práškovacieho boxu, skontrolovať naplnenie zásobníkov práškového plastu 

a správnu funkciu odsávania kabíny 

 závesná tyč s predupravenými a suchými dielcami je ručne zavezená pred práškovaciu 

kabínu 

 spustením reťazového dopravníka s elektrickým pohonom závesová tyč so zavesenými 

dielcami prechádza pracovným priestorom práškovacej kabíny 

 obsluha následne uskutoční jednostranný postrek 

 pracovník musí vždy stáť pred kabínou alebo boxom a striekať na dielec umiestnený 

v pracovnom priestore tak, aby prestreky práškovacieho plastu boli strhávané smerom 

k filtračným vložkám 
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 po uskutočnení jednostranného postreku pracovník pomocou ručného otáčacieho 

zariadenia otočí dielec a pri spätnom pohybe dielca pracovným priestorom sa vykoná  

nástrek z druhej strany 

 po prevedení nástreku sú povrchovo upravené dielce prevezené do pracovného 

priestoru vytvrdzovacej pece 

 

Pomôcky a náradie 

 

 manipulačný hák 

 

 

Obrázok 15: Nanášanie práškového plastu v boxe 
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Údržba 

Údržba pracoviska spočíva v nasledujúcich činnostiach: 

 pravidelná kontrola elektromotora  

 denne dbať na čistotu a neporušenosť presklených krytov a osvetľovacích telies 

 denne pravidelne čistiť vnútorný priestor 

 denne pravidelne kontrolovať stav filtračných patrón 

 pravidelne po každom ukončení pracovnej doby uskutočniť regeneráciu filtračných 

patrón 

 dva krát za mesiac kontrolovať stav výstupného filtra 

 v prípade silného znečistenia alebo jeden krát za štyri mesiace uskutočniť výmenu 

výstupného filtra umiestneného v stropnej časti kabíny 

 denne kontrolovať uzemnenie aplikačnej techniky 

 uskutočňovať pravidelnú kontrolu a údržbu aplikačnej techniky 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 zariadenie smie obsluhovať len osoba nato určená a zaškolená 

 nanášacie zariadenie práškového plastu sa nesmie používať mimo odsávaný priestor 

kabíny a boxu 

 musia sa používať práškové plasty, ktoré po stránke vodivosti a minimálnej iniciačnej 

energie vyhovujú schváleným hodnotám 

 čistenie práškovacej kabíny a boxu a jeho príslušenstva je nutné uskutočňovať len 

podľa pokynov uvedených v sprievodnej dokumentácií 

 je zakázané uskutočňovať nežiaduce manipulácie, ktoré by mali za následok 

znečistenie pracovného prostredia práškom 

 okolo pracoviska pre nanášanie práškového plastu musí byť do vzdialenosti 

minimálne 2,5 metra elektrostaticky vodivá podlaha 

 obsluha musí mat elektrostatickú obuv a nesmie používať rukavice 

 pri uskutočňovaní povrchovej úpravy musia byť dielce ukostrené pomocou závesou so 

samoostriacími britvami. Závesy dielcov musia zaručovať hodnotu zvodového odporu 

maximálne 10⁶ Ω na nanášanom predmete 
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Dokumentácia 

Na pracovisku nanášania práškových plastov musí byť k dispozícií nasledujúca 

dokumentácia: 

Prevádzkový denník obsahujúci: 

 mená pracovníkov zodpovedných za prevádzku a kontrolu 

 požiadavky obsluhy 

 pokyny  a kontroly vedúcich 

 poruchy a vykonané opravy 

 všetky eventuálne mimoriadne okolnosti 

Prevádzkový poriadok 

6.4.5 Vytvrdzovacia pec 

 

 Pracovisko, na ktorom sa nachádza zariadenie vytvrdzovacia pec je určené 

k vytvrdeniu aplikovaného povlaku práškového plastu na dielcoch pri teplote maximálne 220 

˚C. 

  Pracovný postup 

 do komory vytvrdzovacej pece sa navezú nastriekané dielce pomocou ručného 

manipulačného vozíka 

 na riadiacom systéme sa nastaví doba vytvrdzovania, požadovaná teplota a ďalšie 

požadované parametre (postupuje sa podľa návodu na obsluhu zariadenia ) 

 po uplynutí nastaveného času sa na displeji objaví nápis KONIEC VTVRZ, vypne sa 

kúrenie a približne 3 sekundy húka húkačka 

 po ukončení húkania vysunie obsluha pomocou manipulačného vozíka dielce na 

určené miesto, kde prebehne vychladnutie a odsun na ďalšiu prevádzku 

 

Pomôcky a náradie 

 

 manipulačný vozík 

 priemyselný vysávač 

 škrabka na odstraňovanie nečistôt 
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Obrázok 16: Vytvrdzovanie dielcov 

 

Údržba 

Údržba pracoviska spočíva v nasledujúcich činnostiach: 

 jeden krát týždenne uskutočňovať kontrolu hlučnosti ventilátora 

 jeden krát týždenne udržiavať čistotu vnútorného priestoru pece, sacích mriežok 

a obežného kruhu cirkulačného ventilátora od pevných emisií 
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 čistenie uskutočňovať priemyselným vysávačom, prípadne mechanicky pomocou 

škrabky 

 čistenie trubkovnice kotla pece uskutočňovať podľa vlastného návodu po demontáži 

plynového horáka a vyňatí krycieho panelu nad horákom 

 údržba plynového horáka a ohrievacej komory podľa vlastnej sprievodnej 

dokumentácie 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 v priebehu prevádzky je prísne zakázané vstupovať do pracovného priestoru 

vytvrdzovacej pece 

 akýkoľvek zásah na plynovom zariadení pece môže uskutočňovať len odborná firma 

s príslušným opatrením 

 v pracovnom priestore pece i v jej bezprostrednom okolí nesmú byť inštalované ani 

skladované žiadne horľavé hmoty 

 vytvrdzovacia pec je určená len k vytvrdzovaniu povlaku práškového plastu, nemá 

bezpečnostné prvky pre iné druhy technológie 

 pre obsluhu vytvrdzovacej pece je potrebne zaistiť ochranný odev zhotovený 

z prírodných materiálov bez umelých vlákien, pracovná obuv a pracovné rukavice pre 

styk s horúcimi časťami pece, pripadne dielca 

Dokumentácia 

Na pracovisku vytvrdzovacej pece musí byť k dispozícií nasledujúca dokumentácia: 

Prevádzkový denník obsahujúci: 

 mená pracovníkov zodpovedných za prevádzku a kontrolu 

 požiadavky obsluhy 

 pokyny  a kontroly vedúcich 

 záznamy o pravidelnom čistení 

 poruchy a vykonané opravy 

 všetky eventuálne mimoriadne okolnosti 

Prevádzkový poriadok 
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6.5 Poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok 
 

 Poskytovanie osobných ochranných a čistiacich pracovných pomôcok je jedna 

z povinností zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 Zamestnávateľ je  podľa tohto zákona povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných  vypracovať zoznam 

poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a 

hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia. 

Bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, 

potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí, 

udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o 

ich riadne používanie. Zamestnávateľ je tiež povinný bezplatne poskytovať zamestnancom 

pracovný odev a pracovnú obuv ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha 

mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.. [1] 

 

Bližšie požiadavky na poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok sú 

uvedené v nariadení vlády číslo 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 Podľa tohto nariadenia sa za osobný ochranný pracovný prostriedok považuje každý 

prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a 

príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Osobný ochranný 

pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí zabezpečovať 

účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami 

a sám nesmie zvyšovať riziko, zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným 

podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku, vyhovovať ergonomickým 

požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu 

zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje a musí byť zdravotne 

neškodný. [2] 
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6.5.1 Vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami  

 

 V priestoroch prevádzky lakovne sa smú pohybovať len pracovníci pre tieto činnosti 

určení, preukázateľne zaškolení a vybavení nasledujúcimi OOPP: 

 

 pri uskutočňovaní povrchovej úpravy práškovým plastom: 

- pracovný odev zhotovený z prírodných materiálov bez umelých vlákien 

- pokrievka hlavy 

- ochranná pomôcka pre dýchanie (respirátor) 

- elektrostatická pracovná obuv 

- ochrana sluchu 

 

 

 pri manipulácií s práškovým plastom pri jeho dopĺňaní do aplikačnej techniky: 

- pracovný odev zhotovený z prírodných materiálov bez umelých vlákien 

- ochranný štít 

- elektrostatická pracovná obuv 
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 pri manipulácií s horúcimi dielcami po vytvrdzovaní: 

- pracovný odev zhotovený z prírodných materiálov bez umelých vlákien 

- pracovná obuv 

- ochranné rukavice 

 

 

 pri manipulácií s chemikáliami pri nasadzovaní pracovných roztokov: 

- pracovný odev 

- pracovná obuv 

- ochranný štít 

- ochranné rukavice 

- gumová zástera 

 

 

Za prideľovanie osobných ochranných pracovných pomôcok je zodpovedný majster na 

prevádzke. Kontrolu používania OOPP a dodržiavania pokynov pre zaobchádzanie s nimi 

vykonáva denne majster prevádzky a náhodnými kontrolami technik BOZP. 

 

6.5.2 Vybavenie čistiacimi, hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami 

 

Zo zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplýva zamestnávateľovi 

povinnosť zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to 

vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné 

prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny. 
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Prostriedky sú poskytované formou umývacích mydiel a čistiacej pasty, ktoré sú voľne 

prístupné v priestoroch šatne. 

 

6.6 Pracovné úrazy 
 

 Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, 

náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.[5] 

 Povinnosťou každého zamestnávateľa je vyšetrovať pracovné úrazy a viesť o nich 

evidenciu, ktorú uchováva najmenej 5 rokov. Zamestnávateľ vnútorným predpisom určí, 

komu a akým spôsobom sa budú pracovné úrazy oznamovať. 

 

 Na pracovisku lakovne má každý zamestnanec povinnosť bezodkladne oznámiť 

technikovi BOZP vznik: 

 pracovného alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to jeho zdravotný stav 

dovoľuje, 

  iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom 

pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, 

  nebezpečnej udalosti, 

  bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej 

havárie, 

 

 Povinnosť oznámiť vznik udalosti uvedenej v predchádzajúcom texte má aj zamestnanec 

alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnávateľ je povinný 

po oznámení takejto udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k 

ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia a následne vykonať šetrenie príčin vzniku úrazu.  

 

Objasňovanie príčin vzniku úrazu treba vykonať veľmi podrobne: 

 

 zabezpečiť miesto úrazu, 

 zaistiť svedkov úrazu, 
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 zabezpečiť doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti, o školení a inštruktážach 

           o predpisoch na zaistenie BOZP postihnutého, prípadne ďalších zamestnancov ,  

 zabezpečiť dokumentáciu o pracovných a technologických postupoch, písomné 

podklady o stave protiúrazových opatrení a ich kontrole, 

 vykonať obhliadku miesta úrazu, vyhotoviť jeho opis, náčrtok, prípadne 

fotodokumentáciu, 

  vykonať potrebnú prehliadku zdroja úrazu (zariadení), preveriť protiúrazové opatrenia 

            a zariadení vrátane OOPP postihnutého, 

 vypočuť svedkov a iné osoby, u ktorých je predpoklad, že svojou výpoveďou môžu 

prispieť k objasneniu prípadu, vykonať o zistených skutočnostiach zápis, 

 vypočuť postihnutého ihneď, len čo to jeho zdravotný stav dovoľuje, 

 zabezpečiť znalecké posudky, prípadne expertízy (ak si to prípad nevyhnutne 

vyžaduje), 

 vykonať rekonštrukciu celého úrazového deja (ak je to z hľadiska objasnenia príčin 

úrazu potrebné ), 

 

Po dôkladnom prešetrení pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný prijať a vykonať 

potrebné opatrenia s cieľom preventívne pôsobiť proti vzniku udalosti z podobných príčin, 

ustanoviť termíny na ich splnenie a určiť zodpovedné osoby. 

 

Pri príprave týchto opatrení musí zamestnávateľ umožniť príslušnému odborovému 

orgánu, zástupcom zamestnancov pre BOZP a dotknutým zamestnancom vyjadriť sa k obsahu 

a štruktúre opatrení a následne ich o prijatých opatreniach informovať. Tiež je povinný ich 

informovať o plnení týchto opatrení.  

 

Aktuálne sú najmä nasledovné opatrenia: 

 materiálno-technické, technologické (rekonštrukcie zariadení, pravidelná technická 

diagnostika, nahrádzanie fyzicky namáhaných prác technickými prostriedkami, a i.), 

 organizačné (vykonanie analýzy rizík, skvalitnenie preventívnej kontroly a údržby 

zariadení a objektov, úprava režimu práce, zavedenie bezpečnostných prestávok  

kontrola konzumácie alkoholu a i.), 

 výchovno-vzdelávacie, informačné (vstupné a opakované školenia, preverovanie 

vedomostí, informácie o pracovných rizikách a ochrane pred nimi a i), 
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 predpisové (pravidlá o BOZP a pokyny, smernice pre poskytovanie a používanie 

            prostriedkov osobnej ochrany a i.), 

 zdravotno-hygienické (preverovanie psychofyzickej a zdravotnej spôsobilosti na 

prácu,preventívne a pravidelné lekárske prehliadky, meranie škodlivín a i.), 

 ekonomické (finančné postihy zamestnancov za nedodržanie požiadaviek ,prémie, 

odmeny a i.), 

 sociálne (vytváranie podmienok pre sociálnu pohodu, skvalitňovanie sociálnych 

vzťahov, odstraňovanie stresu a i.). 

 

 Evidovaný pracovný úraz  

 

Medzi takéto úrazy patrí každý úraz, ktorý sa stane na pracovisku a súvisí s pracovnou 

činnosťou. Zamestnávateľ je povinný po oznámení takejto udalosti bezodkladne vykonať 

potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Najneskôr do dvoch 

dní po prijatí hlásenia o pracovnom úraze spísať záznam. O úraze vedie evidenciu, v ktorej 

uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie 

podobným úrazom a udalostiam. 

 

Registrovaný pracovný úraz 

 

 Úrazy, ktoré spôsobujú pracovnú neschopnosť zamestnanca trvajúcu viac ako tri dni 

alebo smrť. Ak sa takýto úraz vyskytne nemožno meniť stav pracoviska do príchodu 

príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu 

života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v 

dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia 

alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave 

pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti. 

 Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná 

neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo 

následkom pracovného úrazu , tak, že: 

 zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý 

utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný 
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stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade 

smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 

dní (ďalej len „závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať 

k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,  

  spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,  

  prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného 

pracovného úrazu. 

 

 Po prijatí oznámenia je zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik 

registrovaného pracovného úrazu  príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, 

príslušnému útvaru Policajného zboru, ak je podozrenie, že v súvislosti s pracovným úrazom 

bol spáchaný trestný čin a príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, 

ak ide o závažný pracovný úraz.  

6.7 Návykové látky  
 

 Návykové látky a alkohol pôsobia na centrálny nervový systém mozgové funkcie. 

Spôsobujú útlm týchto centier. Znižujú rýchlosť reakcií, úsudku a rozhodovania, znižujú 

koordináciu pohybov, pozornosť, utlmujú vnímanie bolesti, zvyšujú agresivitu a majú 

negatívny vplyv na svalstvo. 

 Z týchto dôvodov je na prevádzke zakázané : 

 požívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v 

priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov 

 nastupovať pod ich vplyvom do práce 

 prinášať ich na pracoviská 

 fajčiť  

 

Povinnosťou každého zamestnanca je podrobiť sa náhodným vyšetreniam, ktoré 

vykonáva zamestnávateľ aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných 

látok alebo psychotropných látok. Po preukázaní pozitívneho nálezu u zamestnanca bude 

riešené ako hrubé porušenie pracovnej morálky podľa príslušných právnych predpisov. 
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6.8 Školenia 
 

 Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať 

každého zamestnanca: 

 pri jeho prijatí do zamestnania,  

 preložení na iné pracovisko,  

 zaradení alebo prevedení na inú prácu,  

 zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného 

prostriedku. 

 s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci,  

 so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci,  

  so zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými 

postupmi a overovať ich znalosť,  

 s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie 

a s ochranou pred nimi,  

 so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, 

ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.  

 

Školenia zo zameraním na hore uvedené požiadavky vykonáva technik BOZP 

v pravidelných intervaloch jeden krát za dva roky. Školenia sú vykonávane počas pracovnej 

doby zamestnancov a na náklady zamestnávateľa. 

O školeniach sú vedené záznamy, ktoré sa dokumentujú u technika BOZP. Záznamy 

obsahujú rozsah školenia ,mená školených zamestnancov a dátumy vykonania školení pre 

prípad že dôjde k pracovnému úrazu alebo ako doklad pre orgány štátnej správy v oblasti 

BOZP. 
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7 Záver 
 

 Diplomová práca sa zaoberá zavedením systému bezpečnosti a ochrany zdravia na 

pracovisku. Pracoviskom pre posúdenie bola prevádzka lakovne vo firme ROSS s.r.o., na 

ktorej okrem samotného lakovania prebiehajú aj činnosti zahrňujúce predúpravu dielcov 

odmasťovaním, čistením a následné vytvrdzovanie v peci. 

 Prvé kapitoly práce boli venovane oboznamovaniu sa so samotnou firmou, v ktorej sa 

prevádzka nachádza. Nasleduje popis pracovných činností vykonávaných na jednotlivých 

pracoviskách, popis možných škodlivín vyskytujúcich sa v miestnosti a spôsob ich 

odstraňovania, jednotlivé chemické látky nachádzajúce sa na prevádzke. Popisované 

sú jednotlivé zariadenia, ich časti, s ktorých sa skladajú, funkcie, ktoré plnia.  

 Nasleduje rozbor jednotlivých právnych predpisov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, ktoré  boli následne použité pri samotnom zavedení systému. 

 V kapitolách venovaným zavedenie systému BOZP sa práca zaoberá kategorizáciou 

pracoviska, s ktorej vyplynulo stanovenie kategórie 2 z hľadiska chemického faktoru, faktoru 

hluku a faktoru fyzickej záťaže. Boli stanovené jednotlivé požiadavky na pracovné priestory, 

stroje a zariadenia, chemické látky a bezpečnostné značenie na prevádzke. Požiadavky na 

bezpečné pracovné postupy pri jednotlivých prácach vykonávaných na prevádzke, 

poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok. Posledná časť práce sa zaoberá 

pracovnými úrazmi a povinnosťou zamestnávateľa školiť svojich zamestnancov. 

 Cieľom práce bolo pomocou zákonov a noriem týkajúcich sa jednotlivých činností na 

prevádzke, návodov a dokumentácií jednotlivých technických zariadení  minimalizovať 

rizikové faktory, navrhnúť vhodné bezpečnostné opatrenia  a zviesť bezpečnosť a ochranu 

zdravia jednotlivých zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na prevádzke. 
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