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AGRI.BI.

Bilaterálna agentúra pre poľnohospodárstvo Verona 

funguje na základe kolektívnej zmluvy medzi 

organizáciami zamestnávateľov a pracovníkmi v 

poľnohospodárskom odvetí v provincii Verona, 

Confagricoltura – Verona, Provinčné federácie 

Coldiretti , Cia , Fai cisl, Flai Cgil , e Uila – Uil.

Bilaterálna agentúra má za účel integráciu a ošetrenie 

sociálneho práva , v prípade choroby alebo úrazu 

pracovníkov v poľnohospodárstve , poskytovanie 

dávok pre podporu prímov pre pracovníkov v 

poľnohospodárstve , podporu opatrení na zlepšenie 

bezpečnosti na pracovisku v provincii Verona a 

podporu vzdelávania pracovníkov a podnikov v 

odvetí poľnohospodárstva.

B e z p e č n o s ť  p r e d o v š e t k ý mB e z p e č n o s ť  p r e d o v š e t k ý m

MANUÁL ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU
INFORMÁCIE/ ŠKOLENIA O 
ZAMESTNANCOVI/ PRACOVNÍKOVI

Podla zákonného dekrétu 27/03/2013

ODTRHNI TÚTO LISTINU A DAJ JU ZAMESTNÁVATEĽOVI.
NEZABUDNI SI ODLOŽIŤ LISTINU NA UKONČENIE

PRACOVNÉHO POMERU SO SPOLOČNOSŤOU
A DOBRE JU UCHOVÁVAJ.

SEDE  d i  VERON ASEDE  d i  VERON A



BEZPEČNOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE
Konsolidované legislatívne nariadenie 81/08 e s.m.i.

Organizácia spoločnosti Organizácia bezpečnosti
(organizačná schéma tvojej spoločnosti)

Zamestnávateľ je osoba ,ktorá prijíma 
zamestnancov.
Musí poskytnúť:
·	 Posúdenie rizík a spracovanie 

dokumentov pre posudzovanie rizík 
(D.V.R.)

·	 Poskytovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov (D.P.I.)

·	 Informácie o vzdelávaní a školení 
pracovníkov

·	 Zabezpečiť aby zamestnanci boli v súlade 
s prevádzkovými podmienkami D.V.R.

Výkonný zástupca realizuje smernice pre 
zamestnávateľa tým, že organizuje a sleduje 
činnosti.
Zodpovedný vedúci je zodpovedný za dohľad 
nad pracovnou činnosťou a zabezpečuje 
realizáciu smerníc prijatých zamestnávateľom 
a manažérom, kontroluje riadne plnenie práce.

RSPP Zodpovedá za služby,prevenciu a ochranu 
v priestoroch spoločnosti. Zvyčajne túto prácu 
vykonáva zamestnávateľ, ale môže byť ním aj 
externý zamestnanec spoločnosti.

RLS/RLST Zástupca bezpečnosti zamestnancov 
pri práci. Zastupuje pracovníkov v aspektoch 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. 
Navrhuje možnosti zvýšenia prevencie 
bezpečnosti zamestnávateľovi.

Bezpečnostný technik na prácu s ohňom, 
zasahuje v  prípade ohrozenia ohňom 
a používa núdzové postupy. 

Zamestnanec prvej pomoci , je povolaný 
zasahovať v prípade úrazu a iných zranení 
a poskytnúť prvú pomoc.

Príslušný lekár sleduje zdravotný stav 
zamestnancov (hlavne prípadoch, keď je 
pracovník vystavený rizikám).

Zamestnanec

Má právo na :
·	 Byť informovaný o možných rizikách na 

pracovisku (pozri nasledujúci formulár).
·	 Byť uvedomení o rizikách pri úlohách 

zadaných zamestnávateľom.
·	 Byť vybavený osobnými ochrannými 

prostriedkami a zariadeniami určených 
pre danú úlohu (D.P.I.).

·	 Byť zaškolený zamestnávateľom 
o ochrane pri požiari a poskytnutí prvej 
pomoci.

·	 Poznať organizačnú schému týkajúcu sa 
bezpečnosti.

Má povinnosť :
·	 Používať osobné ochranné pomôcky 

určené zamestnávateľom.
·	 Poznať pracovné postupy a návody 

určené zamestnávateľom.
·	 Oznámiť akékoľvek problémy týkajúce sa 

bezpečnosti na pracovisku.
·	 Nevystavovať sa rizikám,ktoré by mohli 

ublížiť zamestnancovi ako aj ľuďom 
v jeho okolí alebo iného subjektu. 
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RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Mikroklíma a pobyt na slnku Čo môže 
spôsobiť ? Čo je potrebné urobiť ?

Počas výkonu zrezávania a 
žatvy môže pracovník čeliť 
nepriaznivým podmienkam, 
pracovať v teple/zime, s vysokou 
vlhkosťou vzduchu alebo 
s ventiláciou. Je taktiež možné, že 
pracovník je vystavený ostrému 
slnečnému žiareniu v centrálnych 
okamihoch dňa, keď je slnko 
najsilnejšie.

o	Dehydratácia 

o	Úpal

o	Omrzliny

o	 Stres 
vnútorných 
orgánov

o	Poškodenie 
kože 
(podráždenie, 
spálenie od 
slnka)

o	Poškodenie očí

	Dodržiavať pitný režim počas 
celého dňa, hydratovať

	V teplých mesiacoch odpočívať 
v tieni a v zimných mesiacoch 
odpočívať v teple, pričom 
nezabudnúť dodržiavať 
prestávky nariadené 
zamestnávateľom.

	Chrániť hlavu, krk a ramená, 
s klobúkom so širokou strechou 
a tkaninou odolnou voči UV 
žiareniu. 

	Chrániť oči, ak je to potrebné

	Nosiť vhodné oblečenie (viď 
sekciu o vhodnom oblečení )

Využívané časti tela

Celé telo (aj vnútorné orgány), 
Oči
Hlava
Krk
Ramená

4

15R1839_AGRIBI LIBRETTI SLOVACCHIA.indd   4 21/01/16   18:02



RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Ručná manipulácia s 
bremenami

Čo môžu 
spôsobiť ?

Čo je potrebné 
urobiť ?

Zamestnanci v závislosti na ich 
povolanie je zhromažďovať, 
prenášať a pohybovať sa s 
košíkmi/vrecami/krabicou/ 
A ďalším možným materiálom .

o	Bolesť končatín 
a rúk

o	 Svalové 
zranenia

o	Problémy s 
chrbticou

o	Rozdrvenie 
chodidiel

	Používať zariadenia ktoré sú k 
dispozícii(napr. Traktor) 

	Minimalizovať množstvo 
materiálov pri manuálnom 
presúvaní

	Minimalizovať počet 
prepraviek prepravovaných 
súčasne

	Počas prepravy nákladu, musí 
sa dbať na dobrú rovnováhu 
pri distribúcii

	Ohnúť nohy, nie chrbát
	Vyhnúť sa vykrútenia trupu pri 

pohybe zaťažením
	Udržovať zaťaženie blízko tela
	Pri preprave materiálu je 

potrebné sa uistiť, že nie sú 
prekážky počas presunu.

Využívané časti tela

Nohy
Chodidlá
Chrbát
Ramená
Ruky
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RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Opakujúce pohyby a preťaženie 
hornej končatiny

Čo môže 
spôsobiť? Čo je potrebné urobiť ?

Pri zbere a žatve pracovník 
vykonáva opakujúce pohyby 
horných končatín pomocou 
nožníc alebo pri ručnom zbieraní 
produktu

o	 Zápal šliach

o	 Poruchy 
chrbtice

o	 Svalové 
zranenia

	Skontrolovať stav opotrebenia 
zariadení v príručkách pre 
údržbu

	Používať vhodné nástroje s 
rukoväťou

	Používať ručné nožnice s 
pružinou

	Dodržiavať prestávky podľa 
nariadenia zamestnávateľa.

Využívané časti tela

Dlaň
Lakeť
Zápästie
Ruky
Ramená
Chrbát
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RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Nesprávny postoj Čo môže 
spôsobiť ? Čo je potrebné urobiť ?

Počas zberu a zrezávaní operátor 
v poľnohospodárstve, môže 
predpokladať s nesprávnou 
pozíciou tela dlhšiu dobu.
(Paže nad líniou ramien, 
zostávajúce dlhodobo v jednej 
pozícii alebo dlhodobé státie, 
ohýbanie nesprávne v kolenách)

o	Poruchy 
chrbtice

o	 Svalové 
zranenia

	Udržiavať pohodlnú polohu, 
ktorá nevytvára bolesť

	Nezostávať dlhý čas v jednej 
polohe

	Dodržiavať prestávky dané 
zamestnávateľom

Využívané časti tela

Kolená
Chrbát
Ruky
Ramená
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RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Riziká mechanické / 
popáleniny

Čo môže 
spôsobiť ? Čo je potrebné urobiť ?

Zberači a zarezávači pri obrábaní 
môžu prísť do kontaktu s vegetáciou. 
To môže nastať pri použití ručného 
zariadenia pri spracovaní materiálov.
Pracovníci v poľnohospodárstve 
sa môžu pri práci s materiálom 
pošmyknúť, alebo zraniť na 
pracovisku na zariadeniach 
a vybavení.
Pri presune je možnosť pomliaždenia 
chodidiel.

o	Rezy

o	 Skreslenie

o	Modriny

o	 Zlomeniny

o	Odreniny

o	 Pomliaždeniny

o	 Popáleniny 
pri kontakte 
s horúcimi 
časťami 
materiálu a 
zariadení

	Používať rukavice ( pozri bod 
DPI)

	Používať okuliare (pozri bod  DPI)

	Používať Pracovnú obuv (pozri 
bod  DPI)

	Udržiavať odstup od kolegov 
počas vykonávania pracovných 
operácii

	Udržiavať odstup pri doprave

	Nepoužívať a neobsluhovať 
stroje a zariadenia ktoré 
si vyžadujú špeciálneho 
zaškoleného pracovníka

	Na nožnice používať ochranný 
kryt a nenosiť ich vo vrecku

Využívané časti tela

 Hlava
Oči
Hruď
Ramená, ruky
Nohy, chodidlá
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Riziká mechanické / 
popáleniny

Čo môže 
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To môže nastať pri použití ručného 
zariadenia pri spracovaní materiálov.
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pošmyknúť, alebo zraniť na 
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o	 Skreslenie
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o	 Pomliaždeniny
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	Udržiavať odstup pri doprave

	Nepoužívať a neobsluhovať 
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10

RIZIKÁ V POĽNOHOSPODÁRSTVE PRI ZBERE A ŽATVE

Biologické riziká Čo môže 
spôsobiť ? Čo je potrebné vykonať ?

Počas prác je možné prísť do 
kontaktu (aj náhodne) s:
·	 Hmyzom, zvieratami a ich 

výlučkami
·	 Plesňou
·	 Škodlivým materiálom
·	 Výtrusmi tetanu

o	 Infekčné 
choroby

o	Alergie

o	Dýchacie 
problémy

o	Tetanus

	Byť zaočkovaný proti tetanu

	Dodržiavať správnu hygienu

	Používať predpísaný odev (viď 
prílohu o obliekaní)

	Používať pracovnú obuv alebo 
čižmy ( viď sekcia DPI)

	Používať rukavice (viď sekcia 
DPI)

Využívané časti tela

Oči
Ústa
Nos
Ruky
Chodidlá
Koža
Vnútorné orgány
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ZARIADENIA POUŽÍVANÉ NA ZBER/ŽATVU

REBRÍK

Pri operáciách na zbere, žatve, atď.:, pracovník nastaví rebrík tak, že ho pristaví ku prednej strane 
stromu, aby sa zabránilo šmyku a pádu.
Zamestnanec pred použitím rebríka, musí overiť : 
·	 Prítomnosť označenia UNI- EN 131,
·	 Stav ochrany prístroja ,
·	 Že podpory a priečky sú protišmykové
·	 Že je správne ukotvený a zaistený k základni pomocou spolupracovníka
·	 Že vyčnieva najmenej jeden meter nad prístupový bod
Pre vyhnutie sa nebezpečným situáciám, vyhnite sa lezeniu na posledné tri schody.

11
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ZARIADENIA POUŽÍVANÉ NA ZBER/ŽATVU

NOŽNICE RUČNÉ, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ

 Riziká pri používaní nožníc ručných, elektrických a pneumatických sú :

·	 porezanie,
·	 Zakopnutia/pády vzhľadom k veľkosti kábla, 
·	 Opakované pohyby horných končatín,
·	 Vstupné pozície tela.

V operáciách pri žatve a zberu úrody ovocia, musí zamestnanec :

·	 Skontrolovať stav údržby nožníc,
·	 Skontrolujte príkaz zabezpečenia vydaný povolanou osobou (proti náhodnému spusteniu).
·	 Používať okuliare a ochranné rukavice(viď sekciu DPI),
·	 Použiť navijak, alebo usporiadať káble tak, aby sa nevytvárali prekážky,
·	 Umiestniť ďaleko od ďalších prác
·	 Uložiť nástroj do vhodného obalu alebo fólie, alebo na bezpečnom mieste a nie do vrecka.

Dodržiavať prestávky dané zamestnávateľom a využiť ich pri oddychu pulzu, rúk a ramien. 

12
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ZARIADENIA POUŽÍVANÉ NA ZBER / ŽATVU

KOMBAJN NA OVOCIE MIEŠAČ

Pri operáciách pri zbere ovocia s kombajnom 
nezabudnite, že nesmiete manipulovať 
s ochranou, postupujte podľa pokynov pre 
vodiča, neopierajte sa nikdy o stroj a dbajte 
na ochranu keď je v pohybe. Vystúpte 
len v momente keď je stroj zastavený 
a nakoniec udržujte bezpečnú vzdialenosť 
s pracovníkmi. 

Pri operáciách pri zbere olív pracovník využíva 
miešač. Naše použitie tohto zariadenia zahŕňa 
expozíciu vibrácií v neprirodzených polohách. 
Čo môže spôsobiť poškodenie a preťaženie 
horných končatín a poškodenie svalovej 
a kostrovej sústavy, ako napríklad bolesti 
chrbta, nervov, bolesti v ramenách, v lakti. 
Aby sa zabránilo týmto zraneniam je nutné 
dodržiavať prestávky dané zamestnávateľom 
a neustále striedať pracovníkov na danej 
pozícii. 

13
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OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY D.P.I.

BEZPEČNOSTNÁ OBUV

Pri práci na žatve a zbere musia mať 
zamestnávateľom predpísanú pracovnú 
obuv, čo sú topánky alebo čižmy 
s protišmykovou

podrážkou chrániace pred nebezpečenstvom 
náhodných rezov alebo rozdrvenie chodidla. 
V prípade práce pri nakládke a v pohybe obuv 
musí mať zosilnenú špičku.
Pre riziká spojené so zberom sa používajú 
obyčajné topánky, označené CE, klasifikované 
aspoň SB. 

OCHRANNÉ OKULIARE

Zamestnaný pracovníci pri zbere a žatve 
môžu používať, na základe odporúčania 
od zamestnávateľa, okuliare čo chránia od 

yzikálnych faktorov (slnko) a mechanických 
faktorov (projekcia materiálu, v kontakte 
s vegetáciou). Okuliare musia mať označenie 
buď na sklíčku, alebo na ráme, označenie CE.
Príklad označenia na sklíčku :

 

5=  ľahká ochrana
(2 alebo 3 = ochrana UV
5 alebo 6 = ochrana pred slnečným 
žiarením)
    
1=Optická trieda
(1 = každodenné používanie
3 = príležitostné používanie)
  
F = Trieda odolnosti pri nízkej 
energii (toto je stupeň ochrany, 
ktorý slúži pri zrezávaní)
  

EV prípade nízkej viditeľnosti použite okuliare 
s farebnými možnosťami, ako príklad, so žltými 
sklíčkami.

RUKAVICE

Rukavice počas práce 
v poľnohospodárstve slúžia ako základná 
ochrana pred porezaním, stačením, 
odreninami a znečistením. 

Pre každý typ práce sa používajú odlišné tipy 
rukavíc. To má za úlohu zamestnávateľ oznámiť 
zamestnancovi, aký tip rukavíc má momentálne 
používať. 

Klasifikácia rukavíc
Ochrana pred mechanickými rizikami – symbol 
4 čísla
·	 Odreniny. od 0 do 4
·	 Rez čepele od 0 do 5
·	 Roztrhnutie od 0 do 4
·	 Vŕtanie od 0 do 4

Pre riziká pri zbere sa používajú rukavice 4141.
Pre riziká pri zrezávaní sa používajú rukavice 
4341.

V prípade práce v zimných mesiacoch sa 
používajú rukavice chrániace pred zimou 
symbol

  3 čísla
• Chladná zima od 0 do 4
·	 Kontaktná zima od 0 do 5
• Chrániace pred vodou od 0 do  1
• Pre riziká pri zrezávaní v zime použite 

rukavice x2x

Pre prácu a kontakt s biologickým 
materiálom použite rukavice s týmto 
symbolom.  

VHODNÝ ODEV

Vhodný odev
Obliecť sa teplo vo viacerých vrstvách, 
tak aby pracovník bol pripravený na 
klimatické zmeny počas dňa.

Cez zber a zrezávanie sa preferuje oblečenie 
s dlhým rukávom a dlhé nohavice, kvôli ochrane 
ramien a nôh, čím sa predíde podráždeniu 
a uštipnutiu od hmyzu.

14
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poľnohospodárskom odvetí v provincii Verona, 

Confagricoltura – Verona, Provinčné federácie 

Coldiretti , Cia , Fai cisl, Flai Cgil , e Uila – Uil.

Bilaterálna agentúra má za účel integráciu a ošetrenie 

sociálneho práva , v prípade choroby alebo úrazu 

pracovníkov v poľnohospodárstve , poskytovanie 

dávok pre podporu prímov pre pracovníkov v 

poľnohospodárstve , podporu opatrení na zlepšenie 

bezpečnosti na pracovisku v provincii Verona a 

podporu vzdelávania pracovníkov a podnikov v 

odvetí poľnohospodárstva.

B e z p e č n o s ť  p r e d o v š e t k ý mB e z p e č n o s ť  p r e d o v š e t k ý m

MANUÁL ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU
INFORMÁCIE/ ŠKOLENIA O 
ZAMESTNANCOVI/ PRACOVNÍKOVI

Podla zákonného dekrétu 27/03/2013

ODTRHNI TÚTO LISTINU A DAJ JU ZAMESTNÁVATEĽOVI.
NEZABUDNI SI ODLOŽIŤ LISTINU NA UKONČENIE

PRACOVNÉHO POMERU SO SPOLOČNOSŤOU
A DOBRE JU UCHOVÁVAJ.
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