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BEZPEČNÁ ÚDRŽBA PRENOSNÝCH NÁSTROJOV 
V STAVEBNÍCTVE 

Údržba 
Údržbu možno definovať ako činnosť zameranú na zachovanie funkčnosti a bezpečného stavu 
niečoho a na jeho ochranu pred zlyhaním alebo opotrebovaním. To „niečo“ môže byť pracovisko, 
pracovný prostriedok alebo dopravné prostriedky (napr. loď). 

 Preventívna alebo iniciatívna údržba sa vykonáva s cieľom zachovať funkčnosť. Tento druh 
činnosti sa spravidla plánuje.  

 Korektívna alebo reaktívna údržba sa vykonáva na opätovné zabezpečenie funkčnosti. Je to 
neplánovaná úloha, ktorá sa spravidla spája s väčšou úrovňou nebezpečenstva a rizík. 

Údržba nie je výlučne záležitosťou inštalatérov a mechanikov. Je úlohou takmer všetkých 
zamestnancov v každom odvetví a vykonáva sa takmer v každom pracovnom prostredí. 
Na zdravie a bezpečnosť zamestnancov môže mať vplyv vykonávanie údržby, ale takisto aj 
chýbajúca alebo nedostatočná údržba. Návrh zariadení a pracoviska má takisto podstatný vplyv na 
zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktorí vykonávajú údržbu.  
 

Úvod 
Na účely tohto elektronického bulletinu sa prenosné nástroje definujú ako nástroje, ktoré je 
možné niesť v ruke. Tieto nástroje sa môžu rozdeliť na mechanické prenosné (ručné) nástroje 
a motorové prenosné nástroje. 
 
Mechanické prenosné (ru čné) nástroje  zahŕňajú píly, kladivá, skrutkovače, kliešte, sekery a kľúče. 
Najväčšie nebezpečenstvo spojené s týmito nástrojmi vyplýva z nesprávneho použitia a nesprávnej 
údržby. Napríklad tupé nástroje môžu prácu sťažiť a spôsobiť viac poranení.  
 
Motorové prenosné nástroje  
Existuje niekoľko druhov motorových nástrojov podľa zdroja, ktorý využívajú: elektrické nástroje 
(napr. kotúčové píly, vŕtačky), pneumatické nástroje (napr. kladivá, dláta, pneumatické pištole), 
nástroje na tekuté palivo (plyn) (napr. píly), hydraulické nástroje (zdviháky) a nastreľovacie nástroje 
(pištole na nastreľovanie klincov).  
Motorové prenosné nástroje používa takmer každé odvetvie. Pomáhajú vykonávať úlohy, ktoré by 
inak vyžadovali vyčerpávajúcu manuálnu prácu. Pri nesprávnom používaní alebo údržbe však môžu 
tieto každodenné nástroje spôsobiť vážne poranenia, ako napríklad poranenia prstov alebo rúk, alebo 
vážne poranenia očí. Pokazené (chybné) nástroje alebo neodborne upravené nástroje môžu byť 
nebezpečné. Napríklad chybné elektrické nástroje môžu spôsobiť popáleniny a elektrický šok alebo 
dokonca smrť elektrickým prúdom. Pneumatické nástroje môžu byť veľmi hlučné a spôsobiť stratu 
sluchu.  
Prenosné nástroje sa intenzívne používajú na staveniskách, takže zamestnanci sú stále vystavení 
nebezpečenstvui spojenému s ich používaním. 
Z prieskumu vyplýva, že miera úrazov spôsobených mechanickými ručnými nástrojmi bola druhá 
najvyššia v oblasti stavebníctva, vyššia bola iba v poľnohospodárstve.  
Poradie odvetví podľa miery úrazov spôsobených motorovými nástrojmi bolo: stavebníctvo, 
poľnohospodárstvo, výroba a ťažobný priemysel.ii Približne polovica všetkých amputácií prstov sa 
každý rok zaznamenáva pri nehodách spojených s používaním motorových nástrojov.iii.  
Podľa ISSA (2009)iv je pomer úrazov spôsobených prenosným elektrickým zariadením a všetkých 
úrazov spôsobených elektrickým prúdom približne 1:5 a z pozorovaní univerzity vo Wolverhamptone 
(2006)v vyplýva, že takmer štvrtina všetkých úrazov spôsobených elektrickým prúdom 
a podliehajúcich hláseniu súvisela s prenosnými zariadeniami. To zodpovedá zisteniam výboru HSE, 
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podľa ktorých takmer štvrtina všetkých úrazov spôsobených elektrickým prúdom a podliehajúcich 
hláseniu súvisí s prenosnými zariadeniami.vi 
V záujme predchádzania nebezpečenstvu alebo jeho odstránenia je nevyhnutné venovať osobitnú 
pozornosť údržbe prenosných nástrojov. Kontrola a údržba prenosných nástrojov na staveniskách je 
úlohou, ktorá vyplýva z charakteru staveniska a z dôvodu, že prenosné nástroje možno ľahko 
premiestňovať.  
Úrazy môžu vzniknúť aj pri údržbe chybných motorových nástrojov.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Nebezpečenstvá a riziká spojené s nedostato čne udržiavanými 
prenosnými nástrojmi na staveniskách 
Nedostatočne udržiavané prenosné nástroje na staveniskách (ručné alebo motorové nástroje) 
predstavujú veľké riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktorí ich používajú. Tieto riziká sú 
úmerné stavu nástrojov a časom sa zvyšujú. Účelová oprava poškodeného zariadenia sa často 
vykonáva na stavenisku, aby bolo možné pokračovať v práci. Takéto opravy sa často vykonávajú 
v zhone, bez prípravy, často s improvizovanými riešeniami (napr. nahradenie poistky klincom, 
zalepenie poškodeného elektrického kábla páskou). Neodborne opravené zariadenie môže byť 
nebezpečné. 

Nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z chýbajúcej alebo nedostatočnej údržby zahŕňajú: 

V súvislosti s ručnými nástrojmi: 

 mechanické zlyhanie alebo stratu kontroly pri používaní nástroja s chybnými časťami; 
príkladmi nespoľahlivých nástrojov sú kladivá s voľnou alebo poškodenou hlavou, 
skrutkovače so zlomenou rukoväťou alebo tupými hranami, dláta s hríbovitou 
deformáciou hlavy a tupé píly. 

V súvislosti s motorovými nástrojmi: 

 nesprávne fungovanie bezpečnostných zariadení, ako napríklad núdzové tlačidlo 
(červené tlačidlo), ochranné kryty, chrániče atď. V núdzovej situácii nebudú tieto 
zariadenia fungovať správne alebo zamestnancom poskytnú iba obmedzenú ochranu, čo 
v niektorých prípadoch môže byť horšie ako nijaká ochrana, pretože poskytuje klamlivý 
pocit bezpečia; 

 riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, šok alebo popáleniny spôsobené nesprávnym 
fungovaním elektrických zariadení, poškodenými káblami a chýbajúcou správnou izoláciu 
alebo chýbajúcim správnym uzemnením;  

 prasknuté alebo zlomené brúsne kotúče alebo prasknuté čepele môžu spôsobiť úraz. 
Napríklad prasknuté brúsne kotúče by sa mohli počas práce rozpadnúť a spôsobiť vážne 
zranenie alebo smrť; 
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 emisie chemických látok, ako napríklad toxické výpary alebo prach atď.; 

 hluk a vibrácie, ktoré spôsobujú takmer všetky prenosné nástroje a ktoré môžu spôsobiť 
stratu sluchu a prípadne syndróm chvenia hornej končatiny; vibrácie môžu zapríčiniť tzv. 
chorobu bielych prstov spôsobenú poškodením svalov a nervov, ktoré kontrolujú tok krvi; 
nedostatočne udržiavané nástroje môžu spôsobiť podstatné zvýšenie emisií hluku 
a vibrácií (napr. rezný nástroj, ktorý nie je ostrý, emituje vyššie úrovne vibrácií); takisto 
poškodená inštalácia zabraňujúca vibráciám môže zvýšiť prenos vibrácií z nástroja na 
pracovníka.  

 

Predchádzanie nebezpe čenstvám spojeným s používaním ru čných 
a motorových nástrojov prostredníctvom údržby 
Pre bezpečné používanie prenosných nástrojov na staveniskách je dôležitá stála starostlivosť 
a primeraná údržba a skladovanie. V praxi to znamená každodenné vizuálne kontroly zamerané na 
zistenie známok prípadnej chyby; napríklad unikanie oleja alebo chladiacej látky, prasknutá 
konštrukcia alebo opotrebované rezné hrany. Takisto to zahŕňa mechanické nastavenie a úpravu 
zariadenia a zistenie a odstránenie malých problémov, skôr ako sa stanú veľkými problémami. Je 
potrebné ohlásiť predmety, ktoré vyžadujú pozornosť. 

Niektoré základné pravidlá predchádzania nebezpečenstvám spojeným s používaním ručných 
a motorových nástrojov sú: 

 pred použitím skontrolovať každý nástroj, či nie je poškodený 

• skontrolovať prítomnosť a bezpečnosť ochranných zariadení 

• skontrolovať, či kotúče a čepele nie sú prasknuté 

• skontrolovať elektrické káble, spojenia, uzemnenie. Je dôležité, aby kompetentné 
osoby pravidelne kontrolovali zemné tesnenie pružného kábla a príslušné spojenie 
prenosných elektrických zariadení so zemou s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
a pevnosť uzemnenia. 

 

Veľa úrazov elektrickým prúdom spôsobujú chybné pružné  káble, predlžovacie vedenie, 
zásuvky a zástr čky. Na čo sa je potrebné zamera ť pri kontrole? 

 Sú viditeľné nejaké neizolované káble? 

 Je izolácia kábla nepoškodená, bez trhlín a odrenín? 

 Je elektrická zástrčka v dobrom stave, napr. kryt nie je prasknutý a kolíky nie sú ohnuté? 

 Sú na kábli zlepené alebo inak neštandardne upravené spoje? 

 Je vonkajší kryt nástroja nepoškodený? 

 

 Všetky poškodené prenosné nástroje je potrebné vylúčiť z používania a označiť nápisom 
Nepoužívať.  

 Nástroje uchovávajte ostré a čisté.  

 Nahraďte veľmi opotrebované, prasknuté alebo neokrúhle kotúče, opotrebované a prasknuté 
čepele. 

 Vymeňte všetky opotrebované a/alebo poškodené predlžovacie káble, poškodené spojenia. 
Nepokúšajte sa zalepiť káble páskou. 

 Dodržiavajte pokyny v príručke pre používateľov, týkajúce sa mazania a výmeny 
príslušenstva. 

 Údržbu nástrojov vykonávajte podľa špecifikácií výrobcu, aby sa zabránilo zhoršeniu vibrácií: 

 Vymeňte vibračnú výstuž, skôr ako sa opotrebuje 
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 Skontrolujte vyváženie rotujúcich častí a vymeňte ich, ak je to potrebné. 

 Zabezpečte, aby boli nástroje vždy ostré. 

 

Príklady nástrojov, ktoré môžu spôsobi ť zranenie vibráciou: 

 reťazové píly 

 zbíjacie kladivo na betón, pneumatické vŕtačky  

 vŕtacie kladivá 

 ručné brúsky 

 buchary 

 

 V záujme zaistenia bezpečnosti hydraulických systémov je nevyhnutná ich správna údržba. Je 
potrebná pravidelná výmena všetkých sústav hydraulických hadíc. Vytvorte harmonogram údržby 
a dôsledne ho dodržiavajte. 

 Pred použitím skontrolujte všetky hydraulické hadice, či na nich nie sú trhliny, odreniny, 
praskliny a iné známky poškodenia. 

 Častejšie kontrolujte/vymieňajte kritické sústavy hydraulických hadíc. Kritické sústavy 
hadíc sú tie, ktoré sa nachádzajú pri zamestnancoch pracujúcich so zariadením 
alebo ktorých zlyhanie by mohlo spôsobiť zranenie. 

Okrem minimalizácie nebezpečenstiev súvisiacich s používaním prenosných nástrojov sú potrebné 
správny servis a údržba, ktoré zabezpečujú účinné fungovanie zariadení; servis a údržba sa teda 
považujú za prínos k produktivite. 

 

Aké riziká ohrozujú pracovníkov vykonávajúcich údrž bu prenosných 
nástrojov?  

Údržba je dôležitý postup na zaistenie bezpečnej a správnej funkčnosti zariadenia, a preto je 
potrebné, aby pracovníci mali príslušnú kvalifikáciu. Samotné vykonávanie údržby je však výzvou pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem všetkých nebezpečenstiev a rizík na staveniskách, 
ako napríklad pošmyknutie, potknutie, pád, hluk a vozidlá v pohybe, sa údržba prenosných nástrojov 
spája s osobitnými rizikami, ako: 

 Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, popáleniny a usmrtenie elektrickým prúdom 
v prípade, keď sa nástroje pred vykonaním servisu alebo údržby neodpoja od siete, 
pracovníci nepoužívajú ochranné prostriedky, ako napríklad topánky a rukavice 
a správne nástroje, keď elektrické nástroje nie sú správne uzemnené alebo keď zástrčky 
a zásuvky nie sú chránené prenosným prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou 
(SPE-PRCD). 

 Riziko úrazu pohybujúcimi sa časťami nástroja, ktoré môže vzniknúť počas kontroly 
zameranej na zistenie chyby, počas údržby (ak sa nevykonala úplná dezaktivácia 
a odpojenie nástroja), a napokon počas opätovného uvedenia do prevádzky.  

 Riziko zranenia pohybujúcimi sa časťami pri náhodnom uvoľnení 
hydraulickej/pneumatickej energie nástroja. Pred začiatkom údržby je nevyhnutné 
zastaviť prevádzku tlakových systémov a zaistiť ventily. 

 Riziko zranenia pohybujúcimi sa časťami pri náhodnom uvoľnení mechanickej energie 
(napr. pružiny) nástroja, na ktorom sa vykonáva údržba. 

 Riziko zranenia náhodným pádom nezabezpečených častí alebo nástrojov počas údržby.  
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 Riziko úrazu vysokým tlakom kvapaliny z hydraulických nástrojov. Nezabudnite, že 
hydraulický olej je pod vysokým tlakom. Pred údržbou systému uvoľnite tlak. Pri kontrole 
zariadenia sa hadíc, ktoré sú pod tlakom, nikdy nedotýkajte rukami ani v rukaviciach. 
Kvapaliny pod vysokým tlakom sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážny úraz alebo smrť. 

 Riziko popálenia horúcim olejom z hydraulických nástrojov.  

 Riziko požiaru alebo výbuchu horľavých látok z pracovného zariadenia. Pri údržbe sa 
môžu vznietiť horľavé látky (od zdrojov tepla, ako napríklad cigariet, statickej elektriny 
a elektrických výbojov, paliva v prenosných nástrojoch atď.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

NIKDY sa nedotýkajte rukami hydraulických hadíc, ktoré sú pod tlakom, pri zisťovaní miesta úniku. 
Pri podozrení na poranenie ostreknutím sa bezodkladne nechajte ošetriť na lekárskej pohotovosti. 

 

Riadenie BOZP a údržba 

Rámcová smernica stanovuje zamestnávateľom povinnosť prijať nevyhnutné opatrenia na zaistenie 
zdravia, bezpečnosti a sociálnej starostlivosti o všetkých svojich zamestnancov vrátane 
zamestnancov vykonávajúcich údržbu. Zamestnávatelia musia vykonať hodnotenie rizík na 
pracovisku s cieľom určiť nebezpečenstvá súvisiace s používaním a údržbou prenosných nástrojov 
a prijať preventívne opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu rizík. Spoločnosti, pre ktoré údržbu 
vykonáva zmluvná strana, musia zabezpečiť, aby zmluvná strana riadila bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci podľa právnych požiadaviek.  

Plány údržby a kontroly 

Podstatou bezpečnej údržby je zavedenie plánu údržby, v ktorom sa spájajú aspekty bezpečnosti 
a zdravia pri údržbe a ktorý zahŕňa kontrolu, ohlasovanie a vedenie záznamov. Je nevyhnutné viesť 
záznamy s cieľom poskytnúť informácie pre plánovanie údržby a výmenu častí tak, aby sa uskutočnili 
včas. Pre správne riadenie údržby zariadenia je nevyhnutný podrobný zoznam všetkých hlavných 
položiek vrátane informácií o výrobcovi, modeli, roku a čísle, a zoznam častí potrebných pre bežný 
servis a prípadne väčšie opravy.  
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Dôležitou súčasťou plánu údržby je plán kontroly, v ktorom sa stanovuje frekvencia formálnych 
kontrol, ktoré vykonajú kompetentní a kvalifikovaní údržbári. 

Prenosné nástroje je nevyhnutné skontrolovať: 

� pred prvým použitím nástroja 
� po vykonaní servisu a výmene častí 
� v pravidelných intervaloch určených pre každý nástroj.  

 

Lehota medzi kontrolami môže byť rôzna v závislosti od druhu nástroja, podmienok používania 
a prostredia. V Nemecku existujú technické pravidlá a predpisy týkajúce sa predchádzania úrazom, 
ktoré poskytujú informácie o tom, ako určiť a stanoviť intervaly údržby motorových prenosných 
nástrojov.vii,viii Výkonný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (HSE) v Spojenom 
kráľovstve takisto poskytuje informácie týkajúce sa údržby motorových prenosných zariadení vrátane 
intervalov kontrol.ix 

 

Faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy pri tvorbe plánu údržby (upravené výborom HSE)x): 

� druh nástroja a zdroj energie 

� pokyny a odporúčania výrobcu 

� vek nástroja 

� frekvencia používania a pracovný cyklus nástroja 

� pracovné prostredie, v ktorom sa nástroj používa (napr. vlhké alebo prašné), alebo 
pravdepodobnosť mechanického poškodenia 

� predvídané nesprávne použitie nástroja 

� vplyv každej úpravy alebo opravy na nástroj 

� analýza predchádzajúcich záznamov o údržbe. 

 

Údržbu vykonávajte bezpe čne: 

 Motorové nástroje vždy odpojte pred vykonaním servisu, nastavením, olejovaním, čistením alebo 
opravou, brúsením alebo výmenou príslušenstva, ako napríklad čepelí.  

 Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené v príručke pre údržbu a servis (napr. mazanie, čistenie) 
a výmenu častí a príslušenstva. 

 Pri vykonávaní údržby používajte vhodné nástroje a zariadenie. 

 Nástroje neupravujte ani neprispôsobujte. Nikdy neodstraňujte ochranné kryty. Opätovne ich 
neupevňujte ani neupravujte. Neupravujte bezpečnostné prvky prepínačov. 

 

Osobné ochranné prostriedky 

Vzhľadom na nebezpečenstvá a riziká na staveniskách, ako napríklad pošmyknutie, potknutie, pád, 
hluk, vozidlá v pohybe a osobitné riziká spojené s údržbou prenosných nástrojov, je často 
nevyhnutné používanie osobných ochranných prostriedkov. Napríklad bezpečnostné prilby sa musia 
používať v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo nad hlavami. Ochranu rúk a rukavice je nevyhnutné 
používať tam, kde pracovníci pracujú s ostrými nástrojmi. Pri používaní napr. mazadiel, hydraulických 
kvapalín alebo čistiacich prostriedkov (rozpúšťadiel) môže vzniknúť poranenie očí alebo pokožky, 
takže je nevyhnutná ochrana. Pri práci s hlučnými strojmi alebo zariadením, alebo pri práci v ich 
blízkosti môže byť nevyhnutná ochrana uší.  

Odborná príprava a informácie 

Pracovníci, ktorí vykonávajú údržbu, musia byť kvalifikovaní a informovaní o úlohe, výsledkoch 
hodnotenia rizík, bezpečných systémoch práce a postupov vrátane ohlasovania problémov.  
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Údržbu motorových prenosných nástrojov musia vykonávať kompetentní pracovníci v súlade 
s pokynmi a odporúčaniami výrobcu. Pracovníci vykonávajúci údržbu musia vedieť, ktoré nástroje sa 
používajú a kde sa uskladňujú, a musia rozumieť bezpečnostným opatreniam a dodržiavať ich. 

Niektoré úlohy vyžadujú osobitnú odbornú prípravu, ako napríklad školenie o hydraulike na 
vykonávanie údržby hydraulických nástrojov. Pokiaľ nemáte oprávnenie, nevykonávajte úpravy, 
opravy ani nastavenia nijakého hydraulického systému. 

Záverečná kontrola  

Pracovníci musia po dokončení údržby skontrolovať, či údržba zaistila bezpečnosť a funkčnosť 
prenosných nástrojov:xi 

� Skontrolujte funkčnosť nástroja. 
� Vymeňte všetky ochranné kryty a bezpečnostné zariadenia. 
� Vytvorte záznam o kontrole a činnostiach, ktoré ste vykonali, zapíšte odchod a nástroj 

odovzdajte zamestnancovi alebo ho bezpečne uskladnite. 

Kontrolné zoznamy 

Kontrolný zoznam vám môže pomôcť určiť nebezpečenstvá spojené s údržbou prenosných nástrojov 
a vykonať nevyhnutné preventívne opatrenia. Vzhľadom na zdroj energie môžu byť potrebné rôzne 
kontrolné zoznamy: 

Všeobecné otázky  áno  nie  

Existuje plán údržby?   

Vykonáva sa pravidelná kontrola prenosných nástrojov a uvádza sa na nich dátum 
kontroly?   

Sú k dispozícii pokyny a prevádzkové príručky?   

Sú poškodené nástroje označené nápisom Nepoužívať?   

Vedú sa záznamy o všetkých nástrojoch, ktoré sa používajú na mieste?   

Sú všetky nástroje, ktoré sa používajú na pracovisku, v dobrom stave a čisté?   

Sú všetky nástroje správne naolejované/namazané?    

Sú čepele, hroty a ostatné rezné časti ostré a dobre upevnené a nie sú 
opotrebované, prasknuté alebo uvoľnené?   

Sú nástroje uložené na suchom a bezpečnom mieste?   

Odstraňujú sa čepele, keď sa nástroj prepravuje, skladuje alebo nepoužíva?   

Sú pracovníci údržby školení v oblasti bezpečných pracovných postupov?   

Elektrické nástroje  áno  nie  

Sú nástroje odpojené od zdroja energie?   

Sú káble alebo zástrčky poškodené?   

Nachádzajú sa elektrické nástroje v nevhodných podmienkach (vlhko alebo prach)?   

Sú pružné predlžovacie káble v bezpečnom stave?   

Sú zrejmé známky prehriatia?   

Majú všetky nástroje bezpečnostné ochranné kryty na čepeliach, hrotoch, valčekoch, 
reťaziach, ozubených kolesách, reťazových kolesách a ostatných nebezpečných 
pohyblivých častiach? 

  

Nastre ľovacie nástroje  áno  nie  

Sú nástroje počas údržby prázdne?   

Nenachádzajú sa v hlavách nástrojov prekážky?   
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Sú hlavy naplnených alebo prázdnych nastreľovacích nástrojov otočené vždy 
bezpečným smerom od tela operátora a nikdy nesmerujú k nijakej osobe?   

Kontrolujú a skúšajú sa nástroje denne?   

Sú na nástrojoch ochranné kryty alebo chrániče?   

Pneumatické nástroje  áno  nie  

Je zastavený prívod vzduchu?   

Sú hadice v dobrom stave a vhodné pre nástroj?   

Sú nástroje vždy otočené bezpečným smerom od tela operátora a nikdy nesmerujú 
k nijakej osobe?   

Sú namontované bezpečnostné svorky, aby sa zabránilo neúmyselnému vystreleniu 
násadcov, ako napríklad dláta na pneumatickom sekáči, z hlavy?  

 

 

Hydraulické nástroje  áno  nie  

Sú zrejmé známky vonkajšieho poškodenia sústav hydraulických hadíc, ako 
napríklad trhliny, odreniny, praskliny a iné?    

Bol pred údržbou systému uvoľnený tlak?   

Konštrukcia nástroja  
Konštrukcia zameraná na dobré udržiavanie pomáha uľahčiť údržbu prenosných nástrojov a znižuje 
bezpečnostné riziká.  

Všetky prvky a rozhrania by mali byť konštruované a umiestnené tak, aby boli priamo a ľahko 
dostupné pre údržbuxii. Úlohy údržby by mali byť zostavené tak, aby sa odstránila alebo 
minimalizovala nevyhnutnosť osobitných nástrojov. 

Dobrá konštrukcia môže podstatne prispieť k odstráneniu alebo zníženiu možnosti zlyhania ľudského 
faktora pri údržbe. 

 

Právne predpisy 
V európskych smerniciach sú stanovené minimálne normy na ochranu zamestnancov.  

Najdôležitejšia je smernica Rady 89/391/EHS , rámcová smernica, o zavádzaní opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ktorá stanovuje postup hodnotenia 
rizík a hierarchiu preventívnych opatrení, ktoré musia dodržiavať všetci pracovníci.  

Rámcovú smernicu dopĺňajú samostatné smernice, z ktorých sa staveniska týka najmä smernica 
92/57/EHS o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo 
lokalitne sa meniacich staveniskách. Stanovuje povinnosť udržiavať zariadenia, stroje a pracovné 
prostriedky vrátane ručného náradia v dobrom prevádzkyschopnom stave a obsahuje ustanovenia 
o technickej údržbe, kontrole pred uvedením do prevádzky a pravidelných kontrolách zariadení 
a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie pracovníkov. 

Používanie pracovných prostriedkov je predmetom smernice 2001/45/ES  o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi 
pri práci.  

Obsahuje minimálne požiadavky na kontrolu a ochranné prostriedky a ustanovenia týkajúce sa 
údržby pracovných prostriedkov, ako aj osobitné ustanovenia týkajúce sa pravidelných kontrol. 

Smernica 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku 
stanovuje vykonávanie technickej údržby pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, ktoré sa 
na ňom používajú, a čo najrýchlejšie odstránenie všetkých zistených nedostatkov, ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. 
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Smernica 89/656/EHS o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie 
osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku upravuje minimálne požiadavky na 
osobné ochranné prostriedky používané pracovníkmi pri práci.  

Viaceré prenosné nástroje na staveniskách sú elektrické. Smernica 2006/95/ES (smernica o nízkom 
napätí) sa týka všetkých zdravotných a bezpečnostných rizík a stanovuje, že elektrické zariadenie 
musí byť bezpečné v rámci svojho určeného používania. 

Cieľom smernice 2006/42/ES  je stanoviť základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky vo vzťahu 
k návrhu a výrobe so zámerom zlepšiť bezpečnosť strojových zariadení uvedených na trh. Smernica 
stanovuje, že strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby boli 
prispôsobené pre svoju funkciu a aby ich bolo možné prevádzkovať, nastavovať a udržiavať bez toho, 
aby boli osoby vystavené riziku. 

Prijalo sa viacero samostatných smerníc, ktoré upravujú vystavenie pracovníkov fyzikálnym faktorom 
s potenciálnym škodlivým účinkom na pracovisku, ako napríklad vibrácií a hluku. Tieto smernice 
obsahujú ustanovenie zamerané na predchádzanie alebo zníženie pôsobenia, okrem iného 
prostredníctvom vhodných plánov údržby pracovných prostriedkov.  

Ďalšie informácie o právnych predpisoch nájdete na stránke http://osha.europa.eu/sk/legislation 

Na bezpečnú údržbu prenosných nástrojov na staveniskách sa môžu takisto uplatňovať viaceré 
normy. Napríklad CEN/TC 255 pre bezpečnosť ručných mechanických nástrojov a CEN/TC 213 pre 
bezpečnosť ručných nástrojov s patrónou. Alebo ISO 2380-1 s odporúčaniami pre ručné a strojové 
skrutkovače. 
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