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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade so zákonom č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č.395/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády“) a v súlade s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku 

UK túto smernicu: 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Táto smernica upravuje podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov zamestnancom UK, práva a povinnosti UK a jej zamestnancov pri poskytovaní 

a udržiavaní osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

(2) Táto smernica sa s výnimkou prílohy č. 5 vzťahuje na všetky pracoviská UK vrátane fakúlt a 

samostatne hospodáriacich súčastí (ďalej len „zamestnávateľ“)
1
, a je záväzná pre 

zamestnancov, ktorým sú osobné ochranné prostriedky poskytnuté. 

(3) V prílohe č. 5 táto smernica vymedzuje zoznam poskytovaných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov zamestnancom Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí 

UK vypracovaný v súlade s § 5 nariadenia vlády a na základe posúdenia rizika a hodnotenia 

nebezpečenstiev podľa § 4 nariadenia vlády. V zozname sú špecifikované konkrétne typy 

osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú poskytované pri jednotlivých 

prácach. 

(4) Fakulty UK a samostatne hospodáriace súčasti UK si vypracujú vlastné zoznamy 

poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vypracované v súlade s § 5 

nariadenia vlády. a na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev podľa § 4 

nariadenia vlády. V zoznamoch špecifikujú konkrétne typy osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, ktoré poskytujú pri jednotlivých prácach; osobitný režim 

zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú určené na 

ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami a určia podmienky používania osobného 

ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania. 

Čl. 2 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 

(1) Osobným ochranným pracovným prostriedkom (ďalej aj „OOPP“) je každý prostriedok, 

ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov 

a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. 

(2) Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je 

a) bežný pracovný odev, uniforma a obuv, 

b) prostriedok, ktorým záchranné zložky podľa zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom 

záchrannom systéme poskytujú pomoc, 

c) prostriedok používaný pri cestnej doprave, 

d) športový výstroj, 

                                                 
1
 Čl. 1 ods. 3 a 5 vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave. 
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e) prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie. 

 

(3) Osobný ochranný pracovný prostriedok musí 

a) zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi a  predvídateľnými nebezpečenstvami a 

sám nesmie zvyšovať riziko, 

b) zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému 

prostrediu na pracovisku, 

c) vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po nevyhnutnom malom 

prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to OOPP umožňuje, 

d) byť zdravotne neškodný. 

Čl. 3 

Povinnosti zamestnávateľa 

(1) Zamestnávateľ poskytuje OOPP  zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani 

obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami 

a formami organizácie práce.  

(2) Pred výberom OOPP je zamestnávateľ povinný posudzovať riziko a hodnotiť 

nebezpečenstvá vyplývajúce z pracovného procesu a prostredia, analyzovať nebezpečenstvá 

a určiť tie, ktoré nemožno vylúčiť technickými prostriedkami a ktoré môžu ohroziť život 

alebo zdravie zamestnanca; charakterizovať vlastnosti, ktoré musia mať OOPP aby chránili 

život a zdravie zamestnancov a hodnotiť, či OOPP zodpovedá požiadavkám na vzájomnú 

kombinovateľnosť OOPP v prípade ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi viac OOPP 

a či  spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov.
2
 

(3) Zamestnávateľ je povinný sprístupniť zamestnancom tie informácie o každom type OOPP 

používanom u zamestnávateľa, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho používanie a 

zabezpečuje udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, 

opravou a výmenou. 

(4) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred 

ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni 

a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku 

a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik. 

(5) OOPP má v zásade používať jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý OOPP 

používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby 

a) nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

b) osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade 

potreby. 

 

(6) Pracovný odev alebo pracovnú obuv, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý  pracuje 

v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo 

mimoriadnemu znečisteniu, ak  sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov. 

                                                 
2
  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; nariadenie vlády SR 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. 
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(7) Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu 

poskytovaných OOPP vypracovaného na základe posúdenia rizika a hodnotenia 

nebezpečenstiev. 

Čl. 4 

Povinnosti zamestnanca 

Zamestnanec je povinný používať poskytnutý osobný ochranný pracovný prostriedok len 

určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi 

na používanie. 

Čl. 5 

Spoločné ustanovenia 

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky na základe 

písomného potvrdenia, v ktorom je označený osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý 

sa zamestnancovi poskytol a ktoré obsahuje potvrdenie o prevzatí osobného ochranné 

pracovného prostriedku s podpisom zamestnanca. 

(2) O poskytnutých osobných ochranných pracovných prostriedkoch vedie zamestnávateľ 

osobitnú evidenciu. V evidencii musí byť uvedené meno a priezvisko osoby, ktorej bol 

osobný ochranný pracovný prostriedok poskytnutý, označenie osobného ochranného 

prostriedku, dátum poskytnutia a doba životnosti. 

(3) Evidenciu osobných ochranných pracovných prostriedkov na Rektoráte UK a centrálne 

financovaných súčastiach vedie vedúci oddelenia prevádzky Rektorátu UK. Evidenciu 

osobných ochranných prostriedkov na fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach 

vedie príslušný organizačný útvar podľa schválenej organizačnej štruktúry alebo podľa 

poverenia dekana fakulty alebo riaditeľa samostatne hospodáriacej súčasti.  

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

(1)  Súčasťou tejto smernice sú prílohy:  

Príloha č. 1 Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky 

v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie OOPP  

 

Príloha č. 2 Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle NV SR 

č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP  

 

Príloha č. 3 Zoznam ďalších kritérií na výber osobného ochranného pracovného 

prostriedku v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.  o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie OOPP  

 

Príloha č. 4 Zoznam nebezpečenstiev v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP 
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Príloha č. 5 Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na  

Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK. 

 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 12. marca 2012.  

 

 

 

 

 V Bratislave dňa 12. marca 2012 

 

 

 

         prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                                                 rektor UK 
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2012 

 
Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky 

v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.  o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie OOPP  
 

 

Práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri 

ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, sú 

najmä 

1. OCHRANA HLAVY 

1.1 Ochranná prilba pri: 

 stavebných prácach, najmä prácach na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich 

blízkosti, pri montáži a demontáži debnenia a lešenia, pri montážnych a inštalačných 

prácach, pri demolačných prácach, 

1.1.1. práci v chemických prevádzkach, 

1.1.2 práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, oceľových 

hydraulických konštrukciách, na stožiaroch, vežiach, vysokých peciach, 

v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkom potrubí, 

v kotolniach, 

1.1.3 práci v energetike, 

1.1.4 práci v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch, 

1.1.5 zemných prácach a prácach v lomoch, prácach s kameňom, 

1.1.6 práci v podzemí, povrchových baniach, pri vŕtnych a geofyzikálnych 

prácach, pri práci na skládkach uhlia, 

1.1.7 práci so vstreľovacím náradím, 

1.1.8 trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní         

výbušnín, 

1.1.9 práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov, 

pri zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch, 

1.1.10 abrazívnom čistení materiálov brokmi a pieskom (otryskávanie), 

1.1.11 vysokých peciach, v oceliarňach, vo valcovniach, v lisovniach, 

pri spracúvaní kovov, kovaní, zlievaní, 

1.1.12 práci v priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, 

silách, zásobníkoch a potrubiach, 

1.1.13 stavbe lodí, 

1.1.14 posunovaní na železnici, 

1.1.15 práci na bitúnku, 

1.1.16 ťažbe dreva a lesníckej činnosti, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo pádu 

predmetov z výšky,  

1.1.17 práci v stiesnených priestoroch, 

1.1.18 likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní 

záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách. 

 

1.2 Ochranná čiapka, šatka a pod. pri: 

1.2.1  pohyblivých zariadeniach a ich častiach, 

1.2.2  práci v prostredí s nebezpečenstvom infekcie. 

 

1.3 Protihluková prilba pri: 
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 1.3.1 práci v hluku pri vysokých hladinách a frekvenciách. 

 

2. OCHRANA SLUCHU 

2.1 Chránič sluchu pri: 

2.1.1 tvarovaní kovov, napr. pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení a pod.,  

2.1.2 práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím, 

2.1.3 práci v blízkosti kompresorov, 

2.1.4 práci pozemného personálu na letiskách, 

2.1.5 práci s baranidlom, 

2.1.6 práci v drevospracujúcom a textilnom priemysle, 

2.1.7 práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi, 

2.1.8 spracúvaní keramických a tehliarskych surovín, 

2.1.9 rezaní železobetónových prefabrikátov.  

 

3. OCHRANA ZRAKU A TVÁRE 

3.1 Ochranné okuliare, štít na ochranu tváre, kukla pri: 

3.1.1 zváraní, brúsení, rozbrusovaní, 

3.1.2 dlabaní a sekaní, 

3.1.3 ťažbe a spracúvaní hornín, 

3.1.4 ťažbe a spracúvaní dreva, 

3.1.5 práci so vstreľovacím náradím, s vŕtacím náradím, 

3.1.6 odstraňovaní častí materiálu alebo pri práci, pri ktorej vznikajú úlomky 

(triesky), 

3.1.7 abrazívnom čistení materiálu brokmi a pieskom (otryskávanie), 

3.1.8 práci s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými látkami 

a žieravými čistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi 

a liečivami, 

3.1.9 práci s roztavenými látkami alebo pri práci v blízkosti týchto látok, 

3.1.10 rozprašovaní tekutín, 

3.1.11 práci v sálavom teple (sálavom žiarení), 

3.1.12 práci s lasermi, ultrafialovým žiarením, silným svetelným žiarením, 

3.1.13 práci s motorovou reťazovou pílou a krovinorezom, 

3.1.14 likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, 

3.1.15 trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní        

výbušnín. 

 

4. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV 

4.1 Ochranné rúško, maska, respirátor, dýchací prístroj pri: 

4.1.1 práci s nebezpečnými látkami, 

4.1.2 práci v prostredí s nedostatkom kyslíka, 

4.1.3 práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných 

zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napr. 

so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka, 

4.1.4 práci v blízkosti sadzobne vysokej pece, 

4.1.5 práci v blízkosti plynových konvertoroch a plynového potrubia vysokej 

pece, 

4.1.6 práci v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov 

obsahujúcich ťažké kovy, 

4.1.7 vymurovaní pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti, 

4.1.8 zariadeniach s vysokou prašnosťou, 
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4.1.9 likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,  

4.1.10 práci v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich 

s kanalizáciou,  

4.1.11 práci v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média, 

4.1.12 nanášaní náterových látok, 

4.1.13 ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou, 

4.1.14 strojovom brúsení dreva,  

4.1.15 zdravotnom vyšetrení a ošetrení, 

4.1.16 práci v archívoch. 

 

5. OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN 

5.1 Ochrana predlaktia pri: 

5.1.1 vykosťovaní a krájaní mäsa, 

5.1.2 armovaní železa. 

 

5.2 Ochranné rukavice pri: 

5.2.1 práci s materiálmi so zvýšenou alebo so zníženou teplotou, 

5.2.2 práci s chemickými látkami, napr. s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, 

dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami, 

5.2.3 zváraní, 

5.2.4 manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou prác, 

pri ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavíc, 

5.2.5 práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi a pod., 

5.2.6 práci s rádioaktívnymi látkami, so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

5.2.7 práci s biologickými materiálmi, so škodlivinami a v prostredí 

s nebezpečenstvom infekcie, 

5.2.8 práci s vibrujúcimi nástrojmi. 

 

5.3 Rukavice z kovovej sieťoviny pri: 

5.3.1 vykosťovaní a krájaní mäsa ručným nožom, 

5.3.2 výmene nožov na rezacích strojoch. 

 

6. OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN 

6.1 Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti prepichnutiu a prerezaniu pri: 

6.1.1 stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach, 

6.1.2 lešenárskych prácach, 

6.1.3 demolácii budov a konštrukcií, 

6.1.4 práci s betónovými a prefabrikovanými dielmi, pri montáži debnenia 

a jeho odstraňovaní, 

6.1.5 nádvorných prácach a prácach v skladoch, 

6.1.6 práci na strechách, 

6.1.7 práci v lese, 

6.1.8 práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, 

vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých 

peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkých 

potrubiach, v kotolniach, energetických zariadeniach, na žeriavoch, 

6.1.9 stavbe pecí, montáži vykurovacích, vetracích zariadení a kovových      

dielcov, 

6.1.10 údržbe a oprave strojov, 

6.1.11 prestavbe a údržbárskych prácach, 
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6.1.12 vysokých peciach, v oceliarňach, valcovniach, pri spracúvaní kovov, 

kovaní, lisovaní, valcovaní, ťahaní drôtov, 

6.1.13 práci s kameňom a pri jeho spracúvaní, 

6.1.14 práci v lomoch a otvorených výkopoch, na uhoľných skrývkach, 

6.1.15 ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov, razení a hĺbení podzemných 

priestorov, 

6.1.16 výrobe a spracúvaní tabuľového a obalového skla, 

6.1.17 manipulácii s formami v keramickom priemysle, 

6.1.18 vymurovaní pecí v keramickom priemysle, 

6.1.19 formovaní v keramickom priemysle a v priemysle stavebných hmôt, 

6.1.20 doprave a skladovaní, 

6.1.21 práci s mrazenými blokmi mäsa a blokmi konzervovaných potravín, 

6.1.22 stavbe lodí, 

6.1.23 posunovaní železničných vozňov, 

6.1.24 likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov. 

 

6.2. Ochranná obuv proti šmyku pri: 

6.2.1 práci na strechách, 

6.2.2 práci na leteckej technike, 

6.2.3 práci na šmykľavej, napr. vlhkej podlahe. 

 

6.3 Ochranná obuv s tepelnoizolačnou podrážkou pri: 

6.3.1. práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi. 

 

6.4 Ochranná obuv, ktorú možno rýchlo a ľahko vyzuť pri: 

6.4.1 práci s nebezpečenstvom preniknutia roztaveného kovu, agresívnych látok 

a pod.  

 

6.5 Ortopedická obuv (proti statickej záťaži) pri: 

6.5.1 práci, pri ktorej sa prevažne stojí alebo pohybuje. 

 

6.6. Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri: 

6.6.1 ošetrovaní zvierat, 

6.6.2 práci vo vlhkom prostredí, 

6.6.3 práci v chladnom prostredí. 

 

6.7 Ochranná obuv s antistatickou úpravou pri: 

6.7.1 práci s nebezpečenstvom výbuchu, vo výpočtových strediskách, 

v operačných sálach a pod.  

 

6.8 Ochranná obuv proti prieniku agresívnych látok pri: 

6.8.1 práci v chemickom priemysle. 

 

7. OCHRANA TRUPU 

7.1 Zástera odolná proti prerezaniu, prebodnutiu, vystužená pri: 

7.1.1 vykosťovaní a rezaní mäsa, 

7.1.2 práci s ručným nožom, ak treba ťahať nôž smerom k telu, 

7.1.3 rezaní dreva na kotúčovej píle, 

7.1.4 klampiarskych prácach a pri práci so sklom.  
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7.2 Kožená zástera pri: 

7.2.1 zváraní, 

7.2.2 kovaní, 

7.2.3 zlievaní, odlievaní. 

 

7.3 Špeciálna zástera pri: 

7.3.1 práci v ionizujúcom a neionizujúcom žiarení. 

 

7.4 Gumená alebo pogumovaná zástera pri: 

7.4.1 práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami, 

7.4.2 práci s biologickými materiálmi, 

7.4.3 práci s kvapalinami. 

 

7.5 Bedrový a spevňovací pás pri: 

7.5.1 práci v chlade, 

7.5.2 prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou. 

 

8. OCHRANA CELÉHO TELA 

8.1 Ochranný odev pri: 

8.1.1 práci s chemickými látkami, napr. s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, 

s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami, 

8.1.2 práci s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a všade tam, kde sa 

pociťuje vplyv nadmerného tepla, 

8.1.3 výrobe plochého a technického skla, 

8.1.4 abrazívnom čistení brokmi a pieskom (otryskávanie), 

8.1.5 práci v chladných priestoroch, najmä v hlbokomraziacich priestoroch, 

8.1.6 práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi, 

8.1.7 práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi a pod., 

8.1.8 ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov, 

8.1.9 práci s rádioaktívnymi látkami, 

8.1.10 práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pri trhacích ohňostrojných 

prácach, 

8.1.11 likvidácii následkov havárií, 

8.1.12 práci s biologickými materiálmi, 

8.1.13 trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní         

výbušnin. 

 

8.2 Ohňovzdorný ochranný odev pri: 

8.2.1 zváraní v obmedzených priestoroch, 

8.2.2 zdolávaní požiarov, 

8.2.3 práci v prostredí s možnosťou výbuchu a požiaru. 

 

8.3 Odev chrániaci pred nepriaznivým počasím pri: 

8.3.1 práci vonku v daždivom a chladnom počasí. 

 

8.4 Výstražný odev alebo vesta pri: 

8.4.1 práci, pri ktorej musia byť zamestnanci zreteľne viditeľní. 

 

8.5 Ochranné zariadenie proti pádu, bezpečnostné lano, popruh pri: 

8.5.1 práci vo výškach a nad priehlbňami, 
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8.5.2 práci na lešení, 

8.5.3 montáži lešení, 

8.5.4 montáži stavebných prefabrikátov, 

8.5.5 práci na stožiaroch, 

8.5.6 práci na pracovných plošinách, výsuvných rebríkoch, v korunách stromov 

a pod., 

8.5.7 práci v kabínach výškových žeriavov, 

8.5.8 práci vo výškových kabínach stohovacích a vyhľadávacích zariadení 

v skladoch, 

8.5.9 práci v horných častiach vrtných veží, 

8.5.10 práci v šachtách a stokách. 

 

9. OCHRANA KOŽE 

9.1 Ochranný olej, masť a pod. pri: 

9.1.1 spracúvaní materiálov na povrchovú úpravu, 

9.1.2 vypracúvaní koží, 

9.1.3 manipulácii s chemickými látkami, 

9.1.4 práci vo vlhkom prostredí. 

 

10. INÉ 

10.1 Bielizeň a ponožky pri: 

10.1.1 práci v chlade, 

10.1.2 biologickom zamorení, 

10.1.3 gumený izolačný koberec pri elektrikárskych prácach. 
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Príloha č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2012 

 
Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle NV SR  

č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

OOPP  
 

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä 

 

1. NA OCHRANU HLAVY 

Ochranné prilby, napríklad proti úderu, nárazu, roztavenému kovu, dielektrické, na použitie 

v baníctve, strojárstve, hutníctve, lesníctve, energetike, stavebníctve, pri zdolávaní požiarov, 

pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách a pod. 

Ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom, bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu, baretky, 

šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku a pod., vyrobené 

z textilu, sieťoviny, impregnované a pod., proti skalpovaniu a iným nebezpečenstvám. 

 

2. NA OCHRANU SLUCHU 

2.1 Zátkové chrániče sluchu a podobné prostriedky. 

2.2 Slúchadlové chrániče sluchu. 

2.3 Protihlukové prilby, plnoakustické prilby pre extrémne hlučné prostredie. 

2.4 Chrániče sluchu s prijímačom pre nízkofrekvenčnú indukčnú slučku. 

2.5 Chrániče sluchu s interkomunikačným zariadením na vnútorné dorozumievanie.  

2.6 Slúchadlové chrániče sluchu, ktoré možno upevniť na prilbu. 

 

3. NA OCHRANU ZRAKU A TVÁRE 

3.1 Ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám, napr. proti 

mechanickým vplyvom, proti röntgenovému, laserovému, ultrafialovému, 

infračervenému, proti oslneniu, vode. 

3.2 Štíty na ochranu tváre. 

3.3 Kukly. 

3.4 Zváračské kukly, štíty a okuliare. 

3.5 Masky a prilby určené na zváranie oblúkom, držané rukami, uchytené na hlave 

pomocou pásky, alebo ktoré možno upevniť na ochrannú prilbu.  

 

4. NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV 

4.1 Ochranné rúška. 

4.2 Náustky s malými priemyselnými filtrami. 

4.3 Respirátory proti organickým parám, toxickému prachu a dymu, aerosólom.  

4.4 Filtre proti prachu, rádioaktívnemu prachu. 

4.5 Masky s filtrami, napr. proti organickým parám a plynom, kysličníku uhoľnatému, 

aerosólom, kyslým plynom.  

4.6 Izolačné dýchacie prístroje kyslíkové alebo vzduchové, prenosné, diaľkové. 

4.7 Potápačské vybavenie. 

 

5. NA OCHRANU HORNÝCH KONČATÍN 

5.1 Ochranné rukavice (palcové, trojprstové alebo päťprstové) na prácu so strojovým 

zariadením, s ručným náradím a nástrojmi na manipuláciu s materiálmi proti 

bodnutiu, porezaniu, vyšmyknutiu, vibráciám, na ochranu proti chemickým 
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látkam a biologickým materiálom, pred elektrickým prúdom a napätím, 

pred sálavým teplom, chladom, pred ionizujúcim žiarením a pod. 

5.2 Ochranné prsty na ochranu prstov. 

5.3 Ochranné rukávy na ochranu rúk. 

5.4 Zápästné remienky na ochranu zápästia. 

5.5 Dlaňovnice na ochranu dlaní. 

5.6 Ochrana predlaktia z krúžkového pletiva. 

5.7 Podložky pod lakeť na ochranu lakťa proti tlaku.  

 

6. NA OCHRANU DOLNÝCH KONČATÍN 

6.1 Ochranná obuv nízka, členková, polovysoká alebo vysoká. 

6.2 Obuv s ochrannou špicou.  

6.3 Obuv s ochranou priehlavku. 

6.4 Obuv, ktorú možno rýchlo vyzuť. 

6.5 Obuv s podrážkami odolnými proti teplu. 

6.6 Obuv odolná proti sálavému teplu. 

6.7 Oteplená obuv. 

6.8 Obuv odolná proti vibráciám. 

6.9 Antistatická obuv. 

6.10 Izolačná obuv, vysoké topánky alebo prezuvky.  

6.11 Ochranná obuv pre obsluhu reťazových píl. 

6.12 Ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu, šmyku, kvapalinám, chemickým 

látkam, napr. proti žieravinám, organickým rozpúšťadlám, olejom. 

6.13 Chránič proti porezaniu (stehien a pod.). 

6.14 Chránič kolena, predkolenia. 

6.15 Snímateľné chrániče priehlavku.  

6.16 Gamaše. 

6.17 Vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi odolné proti sálavému teplu, 

chladu, prepichnutiu a pod.  

6.18 Snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy.  

 

7. NA OCHRANU TRUPU A BRUCHA 

7.1 Ochranné vesty, plášte a zástery na ochranu pri práci so strojovým zariadením 

a ručným náradím proti pichnutiu, porezaniu, postriekaniu roztaveným kovom 

a pod. 

7.2 Ochranné vesty, plášte, haleny a zástery na ochranu pred chemickými látkami 

a biologickými materiálmi. 

7.3 Vyhrievané vesty. 

7.4 Zástery na ochranu pred röntgenovým žiarením. 

7.5 Telové pásy, napr. brušné a obličkové.  

 

8. NA OCHRANU CELÉHO TELA 

8.1 Prostriedky na prevenciu proti pádu. 

8.1.1 úplný výstroj na prevenciu proti pádu vrátane všetkých nevyhnutných 

doplnkov, 

8.1.2 brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu, úplné vybavenie vrátane 

všetkých nevyhnutných doplnkov, 

8.1.3 prostriedky na držanie tela, napr. bezpečnostné popruhy, bezpečnostné 

pásy, prídavné laná. 

8.2 Ochranné odevy, napr. dvojdielne alebo kombinézy. 
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8.2.1 odevy poskytujúce ochranu pri práci so strojovým zariadením a ručným 

náradím proti bodnutiu, porezaniu a pod.,  

8.2.2 odevy na ochranu pred chemickými látkami a biologickými materiálmi, 

odevy chrániace pred postriekaním roztaveným kovom alebo 

pred infračerveným žiarením, 

8.2.3 odevy odolné proti prepáleniu, 

8.2.4 odevy odolné proti krátkodobému pôsobeniu ohňa, 

8.2.5 odevy odolné proti sálavému teplu (tepelnému žiareniu), 

8.2.6 odevy na ochranu pred rádioaktívnym žiarením, 

8.2.7 prachotesné odevy, 

8.2.8 plynotesné odevy, 

8.2.9 antistatické odevy, 

8.2.10 ochranné odevy a plášte proti chladu a poveternostným podmienkam, 

8.2.11 ochranné odevy pre špeciálne profesie, napr. pre hasičov, potápačov, 

8.2.12 výstražné odevy a vesty s fluorescenčnými a odrazovými prvkami 

a doplnky, napr. pásky na rukávy, rukavice a pod., 

8.2.13 ochranné prikrývky.  

 

9. NA OCHRANU KOŽE 

 

9.1 Ochranné pasty, masti, oleje proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému 

žiareniu, hmyzu a pod. 

 

10. INÉ 

 

10.1 Záchranná plávacia vesta. 

10.2 Doplnky (spodná bielizeň, ponožky a pod.). 

10.3 Gumený koberec. 
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Príloha č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2012 

 
Zoznam ďalších kritérií na výber osobného ochranného pracovného prostriedku 

v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.  o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie OOPP  
 

 

 

Nebezpečenstvá Príčiny a druh nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť 

1. Ochranná prilba 

Mechanické - padajúce predmety, nárazy - schopnosť tlmiť nárazy 

2. Ochranné okuliare  

Mechanické - čiastočky (črepiny, triesky) 

    

- mechanická odolnosť 

3. Prostriedok na ochranu dýchacích orgánov 

Pôsobenie 

nebezpečných látok 

vo vdychovanom 

vzduchu 

- pevné látky (častice) 

znečisťujúce vzduch (prach)  

 

  

-  filter na zachytávanie častíc 

s potrebnou účinnosťou 

zodpovedajúcou koncentrácii, 

riziku a veľkosti častíc, 

  

4. Ochranné rukavice 

Všeobecné - kontaktom,  

- namáhaním pri použití 

- zakrytie pokožky 

- odolnosť proti roztrhnutiu, 

   predĺženiu a odieraniu. 

Mechanické - drsné, špicaté, ostré predmety 

 

- náraz, úder 

- odolnosť proti preniknutiu, 

prepichnutiu, prerezaniu 

- tlmiace vlastnosti 

Elektrické - elektrické napätie - elektrická izolácia 

5. Ochranná obuv 

Mechanické - pád ako dôsledok pošmyknutia - protišmykové vlastnosti 

Elektrické - nízke a stredné napätie 

- statická elektrina 

- elektrická izolácia 

- zvod statického náboja 

Tepelné - chlad  - tepelná izolácia proti chladu 

6. Ochranný odev 

Mechanické - drsné, špicaté, ostré predmety - odolnosť proti preniknutiu 

7. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu 

Náraz - pád z výšky,  

- nestabilita 

- odolnosť a vhodnosť OOPP a       

miesta upevnenia alebo ukotvenia 
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Príloha č. 4 k Vnútornému predpisu č. 2/2012 

 
Zoznam nebezpečenstiev v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.  o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP 
 

Nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo, napr. 

koncentráciu alebo dávku, môžu poškodiť zdravie alebo obťažovať pri práci a možno sa pred 

nimi chrániť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, sú najmä 

 

1. FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ  

1.1 Poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, napr. vo výške, v hĺbke, pod zemou 

alebo pod vodou ak inému pracovisku, napr. v jeho blízkosti. 

1.2 Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napr. 

ich pohyblivosť, šikmosť, šmykľavosť, nerovnosť. 

1.3 Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie. 

1.3.1 pri pohyblivých strojoch, mechanizmoch a ich častiach, 

1.3.2 na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje, 

1.3.3 na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch. 

1.4 Oheň, horúce alebo chladné látky (plynné, kvapalné, tuhé) a predmety, 

ich povrchová teplota. 

1.5 Výbušnosť. 

1.6 Odletujúce a padajúce predmety. 

1.7 Tepelné žiarenie. 

1.8 Ultrafialové žiarenie. 

1.9 Infračervené žiarenie. 

1.10 Ionizujúce žiarenie. 

1.11 Laserové žiarenie. 

1.12 Elektrický prúd a napätie. 

1.13 Statická elektrina. 

1.14 Elektromagnetické žiarenie. 

1.15 Barometrický tlak a jeho rýchle zmeny. 

1.16 Teplota vzduchu a jej rýchle zmeny. 

1.17 Vlhkosť vzduchu. 

1.18 Prúdenie vzduchu. 

1.19 Ionizácia vzduchu. 

1.20 Prach, vlákna vo vzduchu. 

1.21 Tuhé a kvapalné aerosóly vo vzduchu. 

1.22 Hluk (infrazvuk, ultrazvuk). 

1.23 Vibrácie. 

1.24 Osvetlenie (intenzita, jas, kontrast, oslnenie, nedostatočné denné osvetlenie). 

1.25 Nedostatočná rozoznateľnosť, napr. osôb alebo zariadení vzhľadom na pozadie. 

 

2. CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

2.1 Plyny, pary, aerosóly, prachy, pevné, kvapalné látky a ich účinky. 

2.1.1 toxické, 

2.1.2 žieravé, 

2.1.3 dráždivé, 

2.1.4 senzibilizujúce, 

2.1.5 karcinogénne, 
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2.1.6 mutagénne, 

2.1.7 teratogénne. 

 

3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

3.1 Rastliny. 

3.2 Živočíchy, napr. zvieratá, hmyz. 

3.3 Patogénne mikroorganizmy, napr. baktérie, vírusy, huby a pod.  

 

4. INÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

4.1 Nevhodná pracovná poloha. 

4.2 Neprimeraná fyzická (statická alebo dynamická) záťaž. 
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Príloha č. 5 k Vnútornému predpisu č. 2/2012 

 

Zoznam  poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na 

Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach  UK 

 
Odporúčame dodržať systém číslovania ako v predchádzajúcich prílohách. 

 

 

Povolanie: Administratívny pracovník  

 

Analýza nebezpečenstva:  

  ochorenia pohybového systému, poruchy zraku,  

  riziko pádu v objekte organizácie pošmyknutím alebo zakopnutím, 

 

Minimálne požiadavky pri práci v administratívnych priestoroch:  

 práca so zobrazovacími jednotkami -  správne rozmiestnenie - monitor PC, klávesnica, 

myš, vyhovujúce osvetlenie a pod., 

 kancelársky stôl a stolička - umiestnenie vyhovujúce ergonomickým  požiadavkám na 

dobré pracovné prostredie, 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         PP 

Toaletný papier       PP 

 

 

Povolanie: Vodič nákladného, osobného auta a autobusu 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 znečisťovanie odevu, 

 styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi,  

 práca s ručným náradím pri opravách, 

 v zimnom  alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia, 

 poleptanie kyselinou sírovou pri dopĺňaní baterky, 

 úraz elektrickým prúdom pri vysokonapäťovom rozvode – nabíjačka, 

 poškodenie zraku brzdovou kvapalinou – vystreknutie, 

 nachladnutie rúk od volantu v zimnom období, 

 prechladnutie v zimnom období, 

 pád do pracovnej jamy, 

 popálenie od výfuku, 

 zacviknutie prstov a poranenie pri práci s náradím, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť  

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním a účinkami kyseliny sírovej, 

 ruky pracovníka pre agresivitou čistiacich prostriedkov, olejov a benzínov, kyselinou 

sírovou, pred zimou a pred poranením pri opravách, 

 pracovníka pred vlhkým a chladným počasím, 
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Zoznam OOPP:                                                           Doba užívania v mesiacoch 

1. Oblek pracovný       12      

2. Rukavice kožené päťprstové, s teplou vložkou              24 

3. Gumové čižmy       48 

4. Ochranné okuliare      PP 

5. Prešívaný kabát 3/4      48 

6. Teplá čiapka       48 

7. Ľadvinový pás       PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    03 

Ochranná masť na ruky      06 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP:  zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia vodičov, ktorí okrem vedenia automobilu sú poverovaní čiastkovými opravami, 

údržbou, umývaním v letnom aj zimnom období a sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Kurič plynových zariadení 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu,  

 styk rúk s mastnými látkami, 

 styk s  horúcimi povrchmi,  

 nebezpečenstvo  ekzémov  v dôsledku vlhka a  olejov,  

 v zimnom  alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia,   

 riziko otravy zemným plynom a oxidom uhoľnatým, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť 

 ruky  pracovníka pred   agresívnymi  olejmi a horúcimi povrchmi,  

 pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,    

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 

Zoznam OOPP:                                                                     Doba užívania v mesiacoch 

1. Oblek pracovný a  pracovný plášť     12 

2. Rukavice textilné kombinované     PP 

3. Obuv kožená        36 

4. Kabát zimný prešívaný      48 

5. Rukavice kožené päťprstové s teplou vložkou   24 

6. Gumové čižmy       48 

7. Teplá čiapka       48 

8. Rukavice azbestové      PP 

9. Zástera z ohňovzdornej plachtoviny    PP 

10.Okuliare ochranné       48 

11.Plášť do dažďa       48 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 
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Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    03 

Ochranná masť na ruky      06 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia v kotolniach, výmenníkových staniciach a sú certifikované. 

 

 

Povolanie:  Stolár 

 

Analýza nebezpečenstva:    

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 práca so strojovým  zariadením a ručným náradím, možnosť porezania sa, pichnutia alebo 

bodnutia, riziko skalpovania,  zachytenia  ruky a odevu do stroja,   

 riziko  poranenie odletujúcimi časťami,  

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť 

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,  

 celého pracovníka pred úrazom na stroji alebo s náradím, 

 pred odletujúcimi čiastočkami od stroja, 

 pred spätným vrhom dosky do brušnej časti, 

 

Zoznam OOPP:                                                                 Doba užívania v mesiacoch 

1. Pracovný oblek keprový      12 

2. Ochranné  okuliare         48 

3. Ochranná čiapka na vlasy     48 

4. Ochranná obuv kožená      48 

5. Rukavice  kožené päťprstové                24 

6. Ochranný štít       48 

7. Zástera celtová a kožená      48 

8. Respirátor        24 

9.   Chrániče uší           48 

10. Kabát zimný prešívaný      48 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    06 

Ochranná masť na ruky      06 

Toaletný papier       PP 

 

Povinné vybavenie stolárskej dielne 

Prostriedky prvej pomoci – lekárnička     

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP:  zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia  v drevoobrábacích dielňach a sú certifikované, 

 

 

Povolanie: Knihár - Tlačiar 

 

Analýza nebezpečenstva:  
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 zvýšené  znečisťovanie odevu,  

 alergické reakcie  na lepidlá a farbivá, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť 

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,  

 dýchacie cesty a pokožku pracovníka,  

 

Zoznam OOPP:                                        Doba užívania v mesiacoch 

1. Ochranný plášť            12 

2. Ochranné rukavice                   PP  

3. Topánky pracovné kožené                                 48 

4. Oblek keprový                                 12 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo          01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk     03 

Ochranná masť na ruky       03 

Toaletný papier        PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce vo výrobe a  

sklade  tlačeného a upravovaného papierového materiálu a sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Pracovník registratúrneho strediska - archivár 

 

Analýza nebezpečenstva:    

 zvýšené  znečisťovanie odevu 

 práca v  skladoch – alergické reakcie, astma, ekzémy 

 toxíny- plesne 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť  

 pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním odevu, 

 kožu, dýchacie cesty, oči pracovníka pred účinkom plesní a prachu, 

 

Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 

1. Plášť pracovný keprový      36 

2. Ochranná maska proti plesniam a prachu   12 

3. Ochranné okuliare prachotesné                PP 

4. Rukavice bavlnené      12 

5. Rukavice gumové                                                                      PP 

6.     Overal s kapucňou - netkaný polypropylén     PP 

7.     Návleky na obuv        PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo           01 

Ochranná masť na ruky        03 

Toaletný papier         PP 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia v knižniciach ústredniach a sú certifikované. 
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Povolanie: Upratovačka 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov  v 

dôsledku vlhka a čistiacich  prostriedkov, 

 práca v stoji a chôdza 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 ruky  pracovníka pred   agresivitou čistiacich prostriedkov,  

 samotného pracovníka pred statickým zaťažením, 

 

Zoznam OOPP:                                                                Doba užívania v mesiacoch 

1.  Pracovný plášť keprový      24 

2.  Rukavice gumové       PP 

3.  Rukavice PVC ( latexové )                                               PP 

4.  Pracovná zdravotná obuv                                                     24 

5.  Ochranná šatka                                                                    24 

6.  Respirátor  ( ak pracuje so žeravinami )                                 PP 

7.  Bezpečnostný pás ( ak pracuje vo výškach )                               PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      01 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú 

certifikované. 

 

 

Povolanie: Kuchár - kuchárka 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 zvýšené nebezpečenstvo úrazu na vlhkej podlahe, 

 práca v stoji a chôdza, 

 nebezpečenstvo  ekzémov  v dôsledku vlhka, 

 riziko infekcie,   

 pri vykosťovaní a  výmene nožov na rezacích strojoch nebezpečenstvo poranenia ruky, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 ruky  pracovníka pred   porezaním a bodnutím,  

 samotného pracovníka pred statickým zaťažením, 

 

Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 

1.  Plášť  biely keprový  alebo  oblek                                        06 
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2.  Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou                                12        

3.  Šatka alebo sieťka na hlavu  - čiapka                                   06   

4.  Nohavice biele / pepito /                                                     03 

5.  Biela blúza                                                                            03 

6.  Biela zástera dlhá                                                                  03  

7.  Ochranná zástera mäsiarska                                                   06                       

8.  Rukavice z kovovej sieťoviny na krájanie                                   PP  

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      01 

Toaletný papier                  PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP:  zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia v kuchyniach a  sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Pomocná sila v kuchyni 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 zvýšené nebezpečenstvo úrazu na vlhkej podlahe, 

 práca v stoji a chôdza, 

 nebezpečenstvo  ekzémov  v dôsledku vlhka, 

 riziko infekcie, 

 riziko popálenia, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 ruky  pracovníka pred   porezaním a bodnutím,  

 samotného pracovníka pred statickým zaťažením, 

 pracovníka pred účinkom čistiacich prostriedkov, 

 

Zoznam OOPP:                                                     Doba užívania v mesiacoch 

1. Biele nohavice keprové      06 

2. Biela blúza        06 

3. Biela zástera pogumovaná      06 

4. Ortopedická obuv s protišmykovou úpravou   12 

5. Šatka alebo sieťka na hlavu     06 

6. Gumené rukavice       PP 

7. Gumené čižmy       12 

Miesto nohavíc a blúzy môže byť poskytnutý ženám biely pracovný plášť. 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo          01 

Ochranná masť na ruky       01 

Toaletný papier        PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia v kuchyniach a jedálenských zariadeniach sú certifikované. 
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Povolanie: Údržbár viacerých profesií 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 možnosť porezania a  pichnutia pri práci s ručným náradím,   

 riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom 

počasí, 

 nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní, 

 styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo  

ekzémov  v dôsledku vlhka a čistiacich  prostriedkov, olejov, benzínov,   

 v zimnom  alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť 

 tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami, 

 ruky pracovníka pred poranením,   

 pracovníka pred vlhkým a chladným počasím pri odpratávaní snehu,   

 vlastný odev pracovníka pred znečistením, 

 

Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 

1. Oblek keprový       12 

2. Kabát  zimný  3/4  prešívaný      48 

3. Rukavice ochranné       PP 

4. Zimná čiapka ušianka      36 

5. Rukavice textilné zimné      24 

6. Ochranné okuliare       PP 

7. Ochranný štít       PP 

8. Gumové čižmy       36 

9. Pracovná obuv kožená      12 

10. Chránič sluchu       PP 

11. Respirátor        PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo           01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk      03 

Ochranná masť na ruky        01 

Toaletný papier         PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia a sú certifikované. 

 

 

Povolanie:  Strážnik – informátor na  vrátnici 

 

Analýza nebezpečenstva:  

 vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam,   

 možnosti úrazu pádom, zakopnutím a šliapnutím na ostrý predmet, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť 

 pracovníka pred vlhkým a chladným počasím, 

 pracovníka pred úrazom, 
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Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 

1.  Pracovný plášť keprový alebo uniformu     48 

2.  Kabát  zimný  3/4  prešívaný       48 

3.  Rukavice ochranné       PP 

4.  Zimná čiapka ušianka       48 

5.  Rukavice kožené zimné       24 

6.  Plášť do dažďa                                                                             36 

7.  Pracovná obuv        24  

8.  Čižmy gumové                   48 

9.  Čiapka letná                   48 

10. Čiapka zimná        48 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo           01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk      12 

Ochranná masť na ruky        12 

Toaletný papier          PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného 

prostredia na vrátnici a vonkajšom prostredí a sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Skladník 

 

Analýza nebezpečenstva:  

 vystavenie nepriaznivým skladovým podmienkam, 

 možnosti úrazu pádom a zakopnutím, 

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť 

 pracovníka pred vlhkým a chladným prostredím, 

 pracovníka pred úrazom, 

 ruky pracovníka pred poranením, 

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 

Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 

1.  Pracovný plášť        48 

2.  Rukavice textilné             48  

Hygienické prostriedky: 

Mydlo           03 

Ochranná masť na ruky      03 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia a sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Prevádzkový  elektrikár 

 

Analýza nebezpečenstva:     
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 zvýšené  znečisťovanie odevu,   

 možnosť porezania,  

 nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri práci na elektrických zariadeniach alebo v 

elektrickej rozvodni,  

 riziko prechladnutia pri práci vonku v zimnom období, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť: 

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,  

 pred chemickým faktorom – kyselinou sírovou, 

 celého pracovníka pred   elektrickým prúdom, 

 pred zimou pri práci vonku v zimnom období, 

 

Zoznam OOPP:                                                                        Doba užívania v mesiacoch 

1. Pracovný oblek keprový                 02 

2. Rukavice dielektrické      12 

3. Okuliare ochranné a ochranný štít    PP 

4. Obuv s W podrážkou      24  

5. Prešívaný kabát 3/4      48 

6. Zimná čiapka ušianka      48 

7. Gumové čižmy do mokrého prostredia    48 

8. Plášť do dažďa s kapucňou     48 

9. Rukavice kožené pracovné     PP 

10. Bezpečnostný pás s lanom     PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    06 

Ochranná masť na ruky      06 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia na rozvádzačoch, elektrických zariadeniach v administratívnych objektoch a  

podmienkam práce mimo budovy za chladného alebo vlhkého počasia a sú certifikované, 

 
 

Povolanie: Chyžná 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami - nebezpečenstvo ekzémov v 

dôsledku vlhka a čistiacich  prostriedkov, 

 práca v stoji a chôdza, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 ruky  pracovníka pred   agresivitou čistiacich prostriedkov,  

 odev  pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 samotného pracovníka pred statickým zaťažením, 

 

Zoznam OOPP:                                                      Doba užívania v mesiacoch 
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1.  Pracovný plášť                   12 

2.  Pracovný odev       12 

3.  Rukavice gumové       PP 

4.  Pracovná zdravotná obuv                                                     24 

5.  Ochranná šatka                                                                    24 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      01 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce  a pracovného 

prostredia v ubytovacích zariadeniach a  hygienických zariadeniach sú certifikované. 

 

 

Povolanie: Pracovník inžinierskej činnosti, Technik prevádzky a Technik BOZP, PO 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí, 

 možnosť úrazu, 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním, 

 pracovníka pred prechladnutím,  

 pracovníka pred úrazom, 

 

Zoznam OOPP:                                         Doba užívania v mesiacoch 

1. Plášť do dažďa s kapucňou                60 

2. Prešívaný kabát zimný      60 

3. Čižmy gumové                                                           60 

4. Topánky kožené       60 

5. Rukavice kožené prstové      60 

6. Prilba ochranná       60 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      06 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    12 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovania OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného 

prostredia a sú certifikované. 

 

Povolanie: Záhradník, poľnohospodársky pracovník a  pracovník v skleníku 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené  znečisťovanie odevu, 

 možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí, 
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 možnosť úrazu pri kosení trávy, 

 možnosť bodnutia a porezania (infekcie), 

 ohrozenie postrekmi (chemické látky), 

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť, 

 odev pracovníka pred poškodením, 

 pracovníka pred prechladnutím,  

 pracovníka pred úrazom, 

 pracovníka pred ohrozením dýchacích ciest postrekmi, 

 

Zoznam OOPP :                                         Doba užívania v mesiacoch 

1. Plášť do dažďa s kapucňou 60 

2. Pracovný oblek keprový 12 

3. Prešívaný kabát 48 

4. Pracovná obuv kožená 24 

5. Pracovné rukavice kožené PP 

6. Pracovné rukavice gumené PP 

7. Čižmy gumené 36 

8. Čižmy kožené s plstenou holeňou 36 

9. Zateplená obuv pre ženy 36 

10.Čiapka plátenná  PP 

11.Čiapka zimná 36 

12.Ľadvinový pás 36 

 

Pri práci s motorovou pílou: 

01. Ochranné okuliare alebo štít 24 

02. Ochranná prilba 60 

 

Pri chemickej ochrane: 

01. Ochranný štítok PP 

02. Respirátor s G- filtrom 24 

03. Oblek gumený                                                         24 

04. Plynová maska podľa škodlivosti postreku           PP 

 

Pri práci s motorovou kosačkou 

01. Chrániče sluchu                                                             PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    03 

Ochranný prostriedok proti hmyzu     PP 

Toaletný papier       PP 
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Hodnotenie vhodnosti poskytovaných OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného 

prostredia a sú certifikované. 

 

Povolanie: Pracovník pri práci v teréne – vedecký pracovník 

 

Analýza nebezpečenstva:   

 zvýšené znečisťovanie odevu, 

 možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí, 

 možnosť úrazu,  

 

Charakteristika OOPP: poskytnuté  OOPP musia chrániť   

 pracovníka pred chladom, zimou, vlhkosťou a vetrom,  

 odev pracovníka pred poškodením, 

 pracovníka pred úrazom, 

Zoznam OOPP:                                         Doba užívania v mesiacoch 

1.  Vetrovka prešívaná                                                  36 

2.  Ľadvinový pás                                                              48 

3.  Turistická obuv                                                                             12 

4.  Rukavice kožené                                                                           12 

5.  Plášť do dažďa                                                              36 

6.  Čiapka         36 

7.  Ostatné potreby podľa druhu prác v teréne    PP 

 

Hygienické prostriedky: 

Mydlo         01 

Ochranná masť na ruky      01 

Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk    03 

Toaletný papier       PP 

 

Hodnotenie vhodnosti poskytovaných OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného  

prostredia a sú certifikované. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


