Príloha č. 1
k vyhláške č. 147/2013 Z. z.
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
1. Vymedzenie a príprava staveniska
1.1. Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliadať na bezpečnosť priestorov a komunikácií v
okolí staveniska a na bezpečnosť ďalších priestorov dotknutých stavebnými prácami.
1.2. Stavenisko v zastavanom území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1, 8 m.
Líniová stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, v zastavanom
území obce sa ohradia dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpečia
iným vhodným bezpečnostným opatrením.
1.3. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov
alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa
zabezpečí iným spôsobom, najmä riadením premávky na týchto komunikáciách alebo
strážením počas trvania ohrozenia.
1.4. Pracovisko, na ktorom sa vykonávajú práce iba z lešenia, debnenia, pracovných plošín
alebo ak sa používa osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, musí sa vymedziť a
zabezpečiť podľa prílohy č. 6.
1.5. Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejnej komunikácie musí byť v noci a pri
zníženej viditeľnosti označené výstražným červeným svetlom umiestneným v čele prekážky a
vo vzdialenosti najviac každých 50 m.
1.6. Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí byť oplotené alebo ohradené, ak je
vzdialené od verejnej komunikácie viac ako 30 m.
1.7. Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa
nemusí oplotiť alebo ohradiť, ak je upozornenie na nebezpečenstvo vyznačené po obvode
staveniska. Možné zdroje ohrozenia, najmä otvory, jamy, nestabilné konštrukcie, stavebné
dielce a stroje, sa musia vhodným spôsobom zabezpečiť.
1.8. Všetky vstupy na stavenisko sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením
podľa osobitného predpisu11) so zákazom vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia
pracovné úlohy. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy
a výstupy oplotenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.
2. Komunikácie
2.1. Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať
prejazdné profily a prevádzkové podmienky komunikácií. Nevyhovujúce komunikácie sa
musia upraviť do bezpečného prevádzkového stavu.
2.2. Jazdiť pod podjazdom alebo inou pevnou prekážkou možno, ak vzdialenosť medzi
strojom alebo vozidlom vrátane jeho nákladu a podjazdom alebo inou pevnou prekážkou je

najmenej 0, 3 m. Podjazdy, ktoré majú svetlú výšku nižšiu ako 4, 3 m, musia byť označené
rovnako, ako na verejných komunikáciách.
2.3. Šírka komunikácie určenej pre chodcov na stavenisku musí byť najmenej 0, 75 m a pri
obojsmernej premávke najmenej 1, 5 m. Komunikácie určené pre chodcov s väčším sklonom
ako 1 : 3 musia mať aspoň na jednej strane dvojtyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m.
2.4. Podchody musia byť vysoké najmenej 2, 1 m, výnimočne možno túto výšku znížiť na 1, 8
m, ak sa vykonajú potrebné bezpečnostné opatrenia a podchod je označený bezpečnostným a
zdravotným označením podľa osobitného predpisu.11)
2.5. Prekážky na dopravných komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd, ako aj zákaz
vjazdu a koniec cesty, sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením podľa
osobitného predpisu.11)
2.6. Prekážky na dopravných komunikáciách a komunikáciách určených pre chodcov vyššie
ako 0, 1 m, najmä koľajnice, rúrky alebo hadice, musia byť vybavené priechodmi a prejazdmi
zodpovedajúcej únosnosti.
2.7. Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osoby, zjazd alebo zbehnutie
vozidla alebo stroja, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia, najmä sa použije ohradenie
alebo zvodidlá; to platí aj pre konce komunikácií a zakázaných vjazdov.
3. Zabezpečenie otvorov a jám
3.1. Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikácii, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb,
musia byť vždy zakryté alebo ohradené pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1
m.
3.2. Zakrytie otvoru a jamy súvislým poklopom sa musí vykonať tak, aby ho nebolo možné
pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť. Únosnosť súvislého poklopu musí zodpovedať
predpokladanej prevádzke.
3.3. Otvory a jamy, v ktorých sa bezprostredne vykonávajú práce, sa nezakrývajú. Ak sa v
blízkosti týchto otvorov a jám zdržujú ďalšie osoby vykonávajúce práce, musia byť otvory a
jamy ohradené alebo strážené počas trvania ohrozenia.
4. Zvislé komunikácie
4.1. Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp12) na stavenisku musia mať nešmykľavý
povrch. Voľné okraje, kde hrozí pád osôb z výšky alebo do hĺbky, musia byť zabezpečené
pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
4.2. Rebrík 13) možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití
jednoduchého náradia, pri ktorých sa osoba vykonávajúca stavebné práce môže pridržiavať
aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená proti pádu.
4.3. Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používa pneumatické náradie,
vstreľovací prístroj, reťazová píla a iné nebezpečné náradie.

4.4. Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch sa
nesmie pracovať nad sebou. Vystupovať a zostupovať po rebríku nesmie súčasne viac osôb.
Pri vystupovaní alebo zostupovaní je osoba vykonávajúca stavebné práce otočená tvárou k
rebríku a pridŕža sa ho oboma rukami.
4.5. Rebrík sa nesmie používať ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavovať.
4.6. Prenosný drevený rebrík používaný pri stavebnej práci môže byť dlhý najviac 8 m.
4.7. Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu najmenej o 1, 1 m; to
neplatí, ak sa možno spoľahlivo zachytiť o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie.
Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu,
prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomerom výšky
miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka od miesta opretia,
musí byť od 2,5:1 do 4:1.
4.8. Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0, 18 m; pri päte rebríka zo strany
prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0, 6 m.
4.9. Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno výnimočne použiť drevený zbíjaný
rebrík s najväčšou dĺžkou 3, 5 m s priečkami vsadenými do zdvojených postranníc, ktorý bol
vyrobený podľa dokumentácie obsahujúcej výkres a výpočet.
4.10. Lanový rebrík možno použiť len na výstup a zostup osoby.
4.11. Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku
vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0, 8 m pod miestom horného opretia rebríka a pri dvojitom
rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0, 5 m od horného konca rebríka. Pri práci na
rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške väčšej ako 5 m, sa musí použiť osobný
ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík; to
sa nevzťahuje na prenosný rebrík, ktorý podľa určenia výrobcu možno použiť na ukotvenie
osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.
4.12. Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a
pred každým použitím. Skúška rebríka14)sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonanej
skúške sa vyhotoví záznam. Poškodené a neúplné rebríky sa nesmú používať.
4.13. Pojazdné rebríky sa pred použitím musia stabilizovať oporami na dostatočne únosnom
podklade.
5. Skladovanie materiálov
5.1. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom
stavebných prác. Skládka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať v
priestoroch trvale ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou a na
komunikáciách, ak by prekážali ich prevádzke, ak nie je v dokumentácii stavieb určené inak. Na
skladovanie materiálov v ochranných pásmach sa vzťahuje osobitný predpis.15)
5.2. Skládka a skladisko sa musia označiť značkou "Nepovolaným vstup zakázaný" podľa osobitného

predpisu.11)
5.3. Skladovací priestor musí mať výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používanej
mechanizácii. Skladovací priestor, v ktorom sa môžu pohybovať osoby, musí mať svetlú výšku
najmenej 2, 1 m.
5.4. Skladovacia plocha musí byť spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne únosná.
5.5. Zariadenia skladu a oporné konštrukcie používané na opieranie skladovaného materiálu a
predmetov, najmä opora alebo stena, musia umožňovať skladovanie, odoberanie a dopĺňanie dielcov a
prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu.
5.6. Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných materiálov, šírka a únosnosť komunikácií musia
zodpovedať spôsobu skladovania, najmä používanej mechanizácii.
5.7. Po celý čas skladovania musí byť zabezpečená stabilita skladovaného materiálu, najmä
podložkami, zarážkami, oporami, stojanmi, klinmi alebo previazaním.
5.8. Konštrukčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré by umožnili
bezpečné uchopenie, najmä oká alebo držadlá, musia byť uložené na podložkách. Ako podklad sa
nesmie používať guľatina alebo vrstvené podložky.
5.9. Dielce možno skladovať podľa podmienok určených výrobcom alebo v polohe, v ktorej budú
zabudované. Dielce, ktorých statické vlastnosti môžu byť znížené pôsobením poveternostných
vplyvov, musia sa vhodne chrániť.
5.10. Miesta určené na odber dielcov z dopravných prostriedkov musia mať rovný a únosný povrch a
ich spojenie s príjazdovými komunikáciami musí zaisťovať bezpečný nájazd a zjazd.
6. Spôsob skladovania
6.1. Sypký materiál sa môže voľne ukladať mechanizovaným spôsobom do akejkoľvek výšky, ak sa
bude odoberať mechanizovaným spôsobom. Pri odoberaní materiálu sa musí zamedziť vytváraniu
previsov. Ak sa vytvorí stena, sypký materiál sa musí odoberať tak, aby výška steny nebola vyššia ako
9/10 dovoleného dosahu nakladacieho stroja.
6.2. Sypký materiál sa pri ručnom spôsobe môže ukladať len do výšky 2 m. Pri ručnom odbere alebo
odbere zhŕňacou mechanickou lopatou z hromád vyšších ako 2 m sa musí miesto odberu upraviť tak,
aby nevznikali previsy a výška steny nebola vyššia ako 1, 5 m.
6.3. Na skládke sypkých materiálov so spodným odoberaním sa osoby nesmú zdržiavať v nebezpečnej
blízkosti odberného miesta.
6.4. Vrecia so sypkým materiálom sa môžu ručne ukladať do výšky 1, 5 m a pri mechanizovanom
ukladaní do výšky 3 m. Okraje hromady sa musia zabezpečiť opornou konštrukciou alebo sa vrstvy
vriec musia prekladať tak, aby hromada mala bezpečný sklon a vrecia sa nezosunuli.
6.5. Otvorená nádrž sa musí zabezpečiť proti pádu osôb do nej.
6.6. Nádoba s tekutinou sa musí uložiť tak, aby plniaci otvor bol hore. Sudy a podobné nádoby sa
ukladajú stojato len v jednej vrstve. Ležato a stojato sa môžu skladovať vo viacerých vrstvách, ak
jednotlivé vrstvy sú vzájomne stabilizované prekladmi alebo sú uložené v konštrukcii zabezpečujúcej
ich stabilitu.
6.7. Kusový materiál pravidelných tvarov sa môže ručne ukladať do výšky 2 m tak, aby vrstvy

materiálu boli prekladané na zabezpečenie stability. Kusový materiál nepravidelných tvarov, najmä
lomový kameň a nepravidelné tvarovky, sa môže ručne ukladať do výšky 1, 5 m.
6.8. Tabuľové sklo sa musí skladovať stojato v rámoch s mäkkými podložkami.
6.9. Predmety z krehkého materiálu, najmä umývadlá a záchodové misy, možno ručne ukladať len v
jednej vrstve alebo v nosných rámoch do výšky 1, 5 m.
6.10. Spôsob skladovania nebezpečných látok sa určí podľa karty bezpečnostných údajov.16)
6.11. Oblé predmety sa môžu ručne ukladať do výšky 2 m, ak je zabezpečená ich stabilita. Rúry a
guľatina sa musia zabezpečiť proti rozvaleniu.
6.12. Prvky a dielce pravidelných tvarov vrátane paletizovaných stavebných výrobkov pri ukladaní
alebo odoberaní mechanizovaným spôsobom sa môžu skladovať do výšky 4 m, ak výrobca alebo
slovenská technická norma neurčuje inak.17)
6.13. Sklad horľavých materiálov nesmie byť umiestnený bližšie ako 60 m od miesta nasávania
vzduchu do podzemnej stavby.
6.14. Dielce, materiály a predmety sa musia upínať a odopínať zo zeme alebo z bezpečných plošín
alebo podláh tak, aby sa neupínali alebo neodopínali vo väčšej pracovnej výške ako 1, 5 m. Upínanie a
odopínanie dielcov pri použití rebríkov sa podrobne upraví v technologickom postupe.
6.15. S dielcami, materiálmi a predmetmi nemožno počas prenášania zdvíhacím zariadením
manipulovať a usmerňovať ich pohyb priamo rukami.
6.16. Poškodený materiál sa musí označiť a osobitne uložiť spôsobom určeným v technickej
dokumentácii alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
6.17. Materiál pozdĺž koľajníc sa musí uložiť a zabezpečiť tak, aby bol zachovaný prejazdný profil a
voľný priechodný priestor pozdĺž koľajníc.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
12) STN 73 4130 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia.
13) STN EN 131-1+ A1 Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery (Konsolidované znenie)
(49 3801).
14) STN EN 131-2 + A1 Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie (Konsolidované znenie)
(49 3801).
15) Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
17) Napríklad STN 26 9102 Palety a nadstavce paliet. Rady, STN 26 9108 Kovové ukladacie debny.
Technické požiadavky a skúšanie, STN 26 9110 Európska drevená štvorcestná jednoduchá paleta.
Technické požiadavky a skúšky, STN 26 9111 Vratné jednoduché palety. Základné parametre, STN
26 9121 Palety ohradové, skriňové a stĺpikové. Technické požiadavky a skúšanie, STN 26 9122 Palety
ohradové, skriňové a stĺpikové na hutnícke materiály. Základné parametre.

