
Lesníctvo 
 
Pri práci s motorovou pílou je dovolené 
1. pracovať z rebríka; 
2. pozdĺžne rozrezávať drevo; 
3. vstupovať na hromadu dreva len ak je zabezpečená proti pohybu. 
 

   

Ako sa štartuje ručná reťazová motorová píla ? 
1. pracovník môže pílu držať voľne v rukách a naštartovať; 
2. motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie; 
3. pri štartovaní položiť reťazovú pílu na vhodné a bezpečné miesto, pevne ju držať. 
 

   

Pri preprave ručnej motorovej reťazovej píly spolu s prepravou osôb v dopravnom 
prostriedku je pracovník povinný: 
1. reťazovú pílu prevážať iba s nasadeným ochranným puzdrom rezacej časti alebo 
demontovanou rezacou časťou a uložiť pílu tak, aby nemohla ohroziť prepravované osoby, 
v zmysle návodu na prepravu; 
2. reťazovú pílu nemožno prevážať spolu s osobami; 
3. pracovník nemusí zakryť rezaciu časť píly resp. ju demontovať, postačuje ak ju počas 
prepravy drží v rukách. 
 

   

Musí byť vždy reťazová motorová píla vybavená bezpečnostnou brzdou? 
1. nemusí byť; 
2. musí byť vždy; 
3. len píly vyrobené po r.1985. 
 

   

Kedy nemožno používať ručnú motorovú pílu? 
1. ak je poškodený vzduchový filter; 
2. ak je niektorá z hlavných častí z hľadiska BOZP nefunkčná: bezpečnostná brzda, 
automatické vypínanie chodu reťaze, tlmič vibrujúcich častí, zachytávač roztrhnutej reťaze, 
poistka plynu a tlmiča výfuku pohyblivý prívod a ovládacie prvky; 
3. ak nie je vidieť spaliny na tlmiči výfuku. 
 

   

Ktoré hlavné funkcie ručne reťazovej píly povinný si obsluhovateľ skontrolovať? 
1. automatické vypínanie chodu reťaze, bezpečnostná brzda, tlmič vibrujúcich častí, 
zachytávač roztrhnutej reťaze, poistka plynu a tlmiča výfuku, pohyblivý prívod a ovládacie 
prvky; 
2. poškodenie prívodu energie; 
3. funkciu bezpečnostnej brzdy. 
 

   

Je organizácia povinná vykonávať kontrolu technického stavu ručnej motorovej reťazovej píly:  
1. nie je povinná; 
2. je povinná zabezpečiť aby pracovný prostriedok vyhovoval minimálnym požiadavkám 
na pracovný prostriedok ; 
3. postačuje kontrola vykonaná samotnou obsluhou píly. 
 

   

Kto môže zakázať prácu s ručnou reťazovou pílou: 
1. príslušný inšpektorát práce; 
2. regionálny úrad verejného zdravotníctva; 
3. obvodný lesný úrad. 
 

   

Kedy sa vykonáva kontrola motorovej píly? 
1. pred začiatkom práce; 
2. po ukončení práce; 
3. raz mesačne alebo ak to určí vedúci pracoviska. 

   



 
Na základe akého dokladu alebo dokladov môže fyzická osoba obsluhovať motorovú pílu? 
1. nemusí mať žiaden doklad; 
2. osoba má platný preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva; 
3. osoba má platný preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo platný preukaz 
na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti. 

   

 


