
Školenie o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel podľa vyhlášky č. 208/1991
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Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla

1. Návod výrobcu alebo technologický postup.

2. Pracovník je povinný:

a) zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému pohybu,

b) kontrola spodku vozidla pri vypnutom motore,

c) zabezpečiť zdvihnuté vozidlo,

d) pri hustení pneumatík použiť bezpečnostný kryt,

e) uzavrieť všetky ventily tlakových zásobníkov plynu,

f) vypustiť plyn pri zváračských prácach,

oboznámiť sa s havarijným plánom pracoviska.



3. Je zakázané:

a) opravovať nezabezpečené naložené vozidlo,

b) opravovať vozidla, ak zdvihnutá sklápacia časť nie je zabezpečená,

c) manipulovať s ovládacím zariadením vozidla,

d) uvoľňovať pneumatiku prihusťovaním,

4. Prevádzkovateľ je povinný na vozidlách s plynovým zariadením

vykonávať pravidelné vizuálne prehliadky.

8

Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla



1. Pracovisko musí byť vybavené zariadením na odvádzanie 

výfukových plynov.

2. Pracovisko musí byť vybavené zdvihacími zariadeniami tak, 

aby pracovníci pri práci stáli.

3. V uzavretých priestoroch musia byť inštalované indikátory 

s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynu.
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Pracovisko na údržbu a opravy vozidiel 



1. Rampa musí mať vodiace lišty.

2. Pracovisko vo výške väčšej ako 0,5 m sa musí opatriť 

zábradlím.

3. Na koncoch neprejazdnej rampy sa musia namontovať

zarážky.
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Rampa 



1. Označenie pracovnej jamy.

2. Nepoužívaná pracovná jama sa musí zabezpečiť krytmi.

3. Pracovná jama sa musí vybaviť:

a) najmenej jednou elektrickou zásuvkou,

b) pevnými svietidlami,

c) výklenkami v stenách,

d) záchytnou šachtou.

4.Do pracovnej jamy môžu vstupovať len pracovníci určení 

prevádzkovateľom.
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Pracovná jama 



5. Je zakázané:

a. pracovnú jamu preskakovať a prekračovať,

b. používať v pracovnej jame otvorený oheň a fajčiť

c. čistiť vozidla stojace nad pracovnou jamou horľavinami

d. umiestňovať v pracovnej jame akumulátorové batérie a nádoby 

obsahujúce výbušné látky,

e. odkladať v pracovnej jame predmety ohrozujúce bezpečnosť osôb,

f. zotrvávať v pracovnej jame v čase príjazdu a odjazdu vozidiel

g. demontovať z vozidiel nad pracovnou jamou súčiastky, ktoré 

svojou hmotnosťou môžu ohroziť bezpečnosť pracovníkov,

h. výpušťať do pracovnej jamy akékoľvek prevádzkové kvapaliny,

i. Zváranie sa v pracovnej jame povoľuje iba za podmienok

ustanovených osobitnými predpismi.
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Pracovná jama 



1. Zúžené vjazdy a výjazdy sa musia po obidvoch stranách opatriť 

šikmým šrafovaním.

2. Horľaviny sa nesmú v garáži ukladať. Pohonné hmoty len 

v plechových nádobách.

3. Uvádzanie motoru do chodu len za účelom bezprostredného výjazdu.

4. V garáži je zakázané uvádzať do chodu ohrievacie zariadenie motora 

ak pri jeho prevádzke vznikajú škodlivé splodiny.

5. Priestory na garážovanie vozidiel s plynovým zariadením sa musia 

vybaviť indikátormi s optickou a akustickou signalizáciou.

6. Ak nemožno zabrániť vzniku nebezpečenstva výbuchu, je 

prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na zníženie jeho 

nepriaznivých účinkov.
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Garáže, servisy a opravovne 


