Príloha č. 5 k Vnútornému predpisu č. 2/2012

Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
na pracoviskách UK
Rektorát UK - Šafárikovo námestie 6, Bratislava 814 99
Povolanie: Vodič nákladného, osobného auta
Analýza nebezpečenstva:
o znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi,
o práca s ručným náradím pri opravách, rôzne drobné aj závažnejšie poranenia,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia, pádu na zľadovatenom
povrchu,
o úraz elektrickým prúdom pri vysokonapäťovom rozvode – nabíjačka,
o poškodenie zraku brzdovou kvapalinou, chladiacou kvapalinou – vystreknutie,
o prechladnutie v zimnom období,
o popálenie od výfuku, chladiacej kvapaliny,
o zacviknutie prstov do súčasti dopravného prostriedku (kufor, dvere, kapota a podobne),
o práca s bremenami (pád kolesa pri oprave a výmene na nohy zamestnanca, pruh pri
prenášaní a zdvíhaní, úraz chrbtice a podobne).
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov, olejov a benzínov, pred zimou a
pred poranením pri opravách a základnej údržbe,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovné nohavice, tričko/košeľa, sveter
12
2. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
24 (PP)
3. Pracovná uzavretá obuv
24
4. Ochranné okuliare
48 (PP)
5. Zimná bunda s kapucňou
48
Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
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:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s mastnými látkami,
o styk s horúcimi povrchmi,

o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia,
o riziko otravy zemným plynom a oxidom uhoľnatým.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o ruky pracovníka pred agresívnymi olejmi a horúcimi povrchmi,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa
12
2. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
3. Pracovná obuv uzavretá
24
4. Zimná bunda s kapucňou
48
5. Gumové čižmy
48
6. Rukavice tepelne odolné 5 prstové
12 (PP)
7. Okuliare ochranné
48 (PP)
Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v kotolniach, výmenníkových staniciach a sú certifikované.
Povolanie: Stolár
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o práca so strojovým zariadením a ručným náradím, možnosť porezania sa, pichnutia alebo
bodnutia, pomliaždenia, riziko skalpovania, zachytenia ruky a odevu do stroja,
o riziko poranenie odletujúcimi časťami, riziko odrazenia rezaného materiálu od stroja
o práca s bremenami, (úraz chrbtice pri zdvíhaní a prenášaní , pád bremena na zamestnanca,
pricviknutie končatiny alebo prstov).
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o celého pracovníka pred úrazom na stroji alebo s náradím,
o pred odletujúcimi čiastočkami od stroja,
o pred spätným vrhom dosky do brušnej časti.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa
12
2. Ochranné okuliare
48 (PP)
3. Ochranná čiapka na dlhé vlasy
48
4. Pracovná obuv uzavretá, spevnená špica
24
5. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
24 (PP)
6. Rukavice neprierezné 5 prstové
24 (PP)
7. Zimná bunda s kapucňou
48

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štít tváre
2. Zástera proti spätnému vrhu rezaného materiálu
3. Chránič sluchu
4. Respirátor do prašného prostredia (FFP2 s ventilčekom)

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Povinné vybavenie stolárskej dielne Prostriedky prvej pomoci – lekárnička
Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v drevoobrábacích dielňach a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o nevhodné používanie nábytku,
o záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Zástera
6
2. Pracovná obuv uzavretá
24
3. Pracovný odev: tričko dlhý aj krátky rukáv, pracovné nohavice/legíny
12
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové a PVC latexové rôzne druhy
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
4. Zimná bunda s kapucňou

(PP)
(PP)
(PP)
48 (PP)

Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky

1

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Povolanie: Údržbár viacerých profesií
Analýza nebezpečenstva:
o možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím,
o riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí,
o nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo
ekzémov v dôsledku vlhka a čistiacich prostriedkov, olejov, benzínov,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami,
o ruky pracovníka pred poranením,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím pri odpratávaní snehu,
o vlastný odev pracovníka pred znečistením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza
12
2. Zimná bunda s kapucňou
48
3. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
4. Ochranné okuliare
24 (PP)
5. Gumové čižmy
36
6. Pracovná obuv uzavretá, spevnená špica
12
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štít tváre
2. Chránič sluchu
2. Respirátor ak sa pracuje v prašnom prostredí (FFP2 s ventilčekom)
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Strážnik – informátor na vrátnici
Analýza nebezpečenstva:
o vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam,
o možnosti úrazu pádom, zakopnutím a šliapnutím na ostrý predmet.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,

o pracovníka pred úrazom.
Zoznam OOPP:

Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Zimná bunda s kapucňou
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na vrátnici a vonkajšom prostredí a sú certifikované.
Povolanie: Prevádzkový elektrikár
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o možnosť porezania,
o nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri práci na elektrických zariadeniach alebo v
elektrickej rozvodni,
o riziko prechladnutia pri práci vonku v zimnom období.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť:
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o pred chemickým faktorom – kyselinou sírovou,
o celého pracovníka pred elektrickým prúdom,
o pred zimou pri práci vonku v zimnom období.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa.
12
2. Rukavice dielektrické 5 prstové
12 (PP)
3. Okuliare ochranné a ochranný štít tváre
24 (PP)
4. Obuv uzavretá antistatická
24
5. Zimná bunda s kapucňou
48
7. Gumové čižmy do mokrého prostredia
48
8. Plášť do dažďa s kapucňou
48
9. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
10. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
48 (PP)
Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
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: Pracovník inžinierskej činnosti, Technik prevádzky a Technik CO
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí,
o možnosť úrazu,
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia chrániť odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o pracovníka pred prechladnutím,
o pracovníka pred úrazom.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Plášť do dažďa s kapucňou
60 (PP)
2. Zimná bunda s kapucňou
60 (PP)
3. Čižmy gumové
60 (PP)
4. Topánky kožené pracovné
60 (PP)
5. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
60 (PP)
6. Prilba ochranná
60 (PP)
Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovania OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Botanická záhrada UK Bratislava
Povolanie: Záhradník, poľnohospodársky pracovník a pracovník v skleníku
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu, možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí,
o možnosť úpalu a dehydratácie v letnom období,
o možnosť úrazu pri kosení, pílení, orezávaní stromov,
o možnosť pádu z výšky pri rôznych pracovných činnostiach,
o možnosť bodnutia a porezania (infekcie),
o ohrozenie postrekmi (chemické látky), otrava, poškodenie pokožky, poškodenie zraku,
o ohrozenie od uštipnutia hmyzom, infekcie, choroby, zápaly,
o možnosť úrazov na elektrických, benzínových a naftových strojoch, spotrebičoch,
pracovnom náradí,
o možnosť úrazov pri práci s bremenami a iné.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia hlavne chrániť odev pracovníka pred poškodením, pracovníka
pred prechladnutím, pred úpalom, pred úrazom, pred ohrozením dýchacích ciest postrekmi,
pri používaní pracovného náradia a zariadenia, pred hmyzom.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Plášť do dažďa s kapucňou
60
2. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa/mikina
12
3. Prešívaný kabát / bunda
48
4. Pracovná obuv uzavretá kožená
12
5. Pracovné rukavice kožené 5 prstové
12 (PP)
6. Čižmy gumené
36
7. Čižmy kožené s plstenou holeňou
36
8. Zateplená obuv pre ženy
24
9. Čiapka plátenná letná
36 (PP)
10. Čiapka zimná
36
11. Ľadvinový pás
36
Pri občasných činnostiach s ručnou reťazovou motorovou pílou aj:
1. Rukavice určené pre prácu s motorovou pílou 5 prstové
2. Ochranné nohavice so zvýšenou odolnosťou voči prerezaniu motorovou pílou
3. Ochranná prilba s chráničom sluchu a ochrannou sieťkou
4. Ochranná celá pracovná protišmyková obuv s vystuženou špičkou

24 (PP)
36 (PP)
48 (PP)
36 (PP)

Pri chemickej ochrane aj:
1. Ochranný štítok tváre
2. Respirátor s G-filtrom
3. Oblek gumený
4. Plynová maska podľa škodlivosti postreku

24 (PP)
24 (PP)
24 (PP)
(PP)

Pri práci s motorovou kosačkou aj:
1. Chrániče sluchu
2. Ochranné okuliare alebo štít tváre

24 (PP)
24 (PP)

OOPP dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
2. Pracovné rukavice gumené, rôzne druhy podľa potreby

(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky
2. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
3. Ochranný prostriedok proti hmyzu ( repelent a pod.)

3
6
(PP)

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Strážnik – informátor na vrátnici
Analýza nebezpečenstva:
o vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam,
o možnosti úrazu pádom, zakopnutím.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o pracovníka pred vlhkým počasím,
o pracovníka pred úrazom.
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
Zoznam OOPP:

Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP

1. Plášť do dažďa

PP

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na vrátnici a vonkajšom prostredí a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov, nebezpečenstvo z dýchania sa výparov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku, zakopnutie, pošmyknutie,
porezanie,
o práca s bremenami, nevhodné používanie nábytku, záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením,
Zoznam OOPP:
1. Zástera

Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
24

2. Pracovná obuv uzavretá protišmyková
3. Pracovný odev: tričko dlhý aj krátky rukáv, pracovné nohavice/legíny
4. Zimná bunda s kapucňou

24
12
24

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové, latexové, rôzne druhy podľa potreby
3. Ochranný štítok na tvár (pri práci s agresívnymi čistiacimi prostriedkami)
4. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
5. Respirátor (ak pracuje v prašnom prostredí)

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky

3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Povolanie: Stolár
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o práca so strojovým zariadením a ručným náradím, možnosť porezania sa, pichnutia alebo
bodnutia, pomliaždenia, riziko skalpovania, zachytenia ruky a odevu do stroja,
o riziko poranenie odletujúcimi časťami, riziko odrazenia rezaného materiálu od stroja
o práca s bremenami, (úraz chrbtice pri zdvíhaní a prenášaní , pád bremena na zamestnanca,
pricviknutie končatiny alebo prstov).
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o celého pracovníka pred úrazom na stroji alebo s náradím,
o pred odletujúcimi čiastočkami od stroja,
o pred spätným vrhom dosky do brušnej časti.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa
12
2. Ochranné okuliare
48 (PP)
3. Ochranná čiapka na dlhé vlasy
48
4. Pracovná obuv uzavretá, spevnená špica
24
5. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
24 (PP)
6. Rukavice neprierezné 5 prstové
24 (PP)
7. Zimná bunda s kapucňou
48
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štít tváre
2. Zástera proti spätnému vrhu rezaného materiálu
3. Chrániče uší
4. Respirátor do prašného prostredia (FFP2 s ventilčekom)

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Povinné vybavenie stolárskej dielne:
Prostriedky prvej pomoci – lekárnička
Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v drevoobrábacích dielňach a sú certifikované,
Povolanie: Kurič plynových zariadení
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s mastnými látkami,
o styk s horúcimi povrchmi,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia,
o riziko otravy zemným plynom a oxidom uhoľnatým.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o ruky pracovníka pred agresívnymi olejmi a horúcimi povrchmi,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa
12
2. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
3. Pracovná obuv uzavretá
24
4. Zimná bunda s kapucňou
48
5. Gumové čižmy
48
6. Rukavice tepelne odolné
12 (PP)
7. Okuliare ochranné
48 (PP)
Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v kotolniach, výmenníkových staniciach a sú certifikované.
Povolanie: Údržbár viacerých profesií
Analýza nebezpečenstva:
o možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím,
o riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí,
o nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní,

o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo
ekzémov v dôsledku vlhka a čistiacich prostriedkov, olejov, benzínov,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami, ruky pracovníka pred poranením,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,
o vlastný odev pracovníka pred znečistením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza
12
2. Zimná bunda s kapucňou
48
3. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
4. Ochranné okuliare
24 (PP)
5. Gumové čižmy
36
6. Pracovná obuv uzavretá, spevnená špica
12
7. Chránič sluchu
24 (PP)
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štítok tváre
2. Respirátor (druh podľa potreby)
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Rektorát UK - Úsek pre knižničné a informačné služby - Archív UK
Povolanie: Pracovník registratúrneho strediska - archivár
Analýza nebezpečenstva:
o pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o práca v skladoch – alergické reakcie, astma, ekzémy,
o toxíny- plesne,
o zvýšené znečisťovanie odevu.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia chráni pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním odevu,
samotného pracovníka pred plesňami,
o kožu, dýchacie cesty, oči pracovníka pred účinkom plesní a prachu.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovný plášť
24
2. Ochranné okuliare prachotesné
36 (PP)
3. Pracovné vesty zateplené do depozitárov
48
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca - pomôcky dennej
spotreby:
1. Bavlnené biele rukavice 5 prstové
(PP)
2. Tenké gumené rukavice, rôzne druhy podľa potreby
(PP)
3. Rúška jednorazové
(PP)
4. Respirátor FFP3 s výdychovým ventilčekom
(pri bežnej pracovnej činnosti orientačne 1 kus na zamestnanca na mesiac)
1 (PP)
Hygienické prostriedky:
1. ochranný krém na ruky
(pre veľmi namáhanú pokožku, rýchlo a dobre vstrebávateľný)

3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Rektorát UK - Staré grunty č. 55, Polygrafické stredisko UK
Povolanie: Tlačiar
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o alergické reakcie na lepidlá a farbivá,
o nebezpečenstvo pri práci na strojoch.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o oči a pokožku pracovníka.
Zoznam OOPP:
1. monterkové nohavice
2. tričko s krátkym rukávom

Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie
(12)
(12)

OOPP dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranné okuliare
2. Ochranné rukavice rôzne druhy podľa potreby

(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Knihár
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o alergické reakcie na lepidlá a farbivá,
o nebezpečenstvo pri práci na strojoch.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o oči a pokožku pracovníka.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie
1. pracovná obuv uzavretá, protišmyková
(12)
2. monterkové nohavice
(12)
3. tričko s krátkym rukávom
(12)
OOPP dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranné okuliare
2. Ochranné rukavice rôzne druhy podľa potreby

(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky

6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov, nebezpečenstvo z dýchania sa výparov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o nevhodné používanie nábytku,
o záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Zástera
12
2. Pracovná obuv uzavretá protišmyková
24
3. Pracovný odev: tričko dlhý aj krátky rukáv, pracovné nohavice/legíny
12
4. Zimná bunda s kapucňou
48
OOPP dostupné na pracovisku:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové a PVC latexové rôzne druhy podľa potreby
3. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky

(PP)
(PP)
(PP)
1

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Rektorát UK - Staré grunty č. 55
Rektorát UK - Lodenica UK
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov, nebezpečenstvo z dýchania sa výparov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o nevhodné používanie nábytku,
o záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Zástera
12
2. Pracovná obuv uzavretá, protišmyková
24
3. Pracovný odev: tričko dlhý aj krátky rukáv, pracovné nohavice/legíny
12
4. Zimná bunda s kapucňou
48
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové a PVC latexové rôzne druhy podľa potreby
3. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky

(PP)
(PP)
(PP)
1

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Povolanie: Údržbár viacerých profesií / Kurič plynových zariadení
(združená pracovná činnosť)
Analýza nebezpečenstva:
o možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím,
o riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí,
o nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo
ekzémov v dôsledku vlhka a čistiacich prostriedkov, olejov, benzínov,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia.

Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami,
o ruky pracovníka pred poranením,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím pri odpratávaní snehu,
o vlastný odev pracovníka pred znečistením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa
12 (PP)
2. Zimná bunda s kapucňou
48
3. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
4. Ochranné okuliare
24 (PP)
5. Pracovná obuv uzavretá
12
6. Chránič sluchu
24 (PP)
7. Letná čiapka (šiltovka)
24
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štít tváre
2. Respirátor ak sa pracuje v prašnom prostredí (FFP2 s ventilčekom)
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Strážnik – informátor na vrátnici
Analýza nebezpečenstva:
o vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam,
o možnosti úrazu pádom, zakopnutím a šliapnutím na ostrý predmet.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím,
o pracovníka pred úrazom.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovný odev: pracovné nohavice, tričko/košeľa, sveter/vesta
24
2. Rukavice zimné (pletené 5 prstové)
24 (PP)
3. Zimná čiapka + Letná čiapka (šiltovka)
24
4. Pracovná obuv uzavretá
12
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Čižmy gumové
(PP)
2. Plášť do dažďa
(PP)
3. Zimná bunda s kapucňou
(PP)
4. Záhradnícke rukavice
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

12
12

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na vrátnici a vonkajšom prostredí a sú certifikované.

Rektorát UK - Botanická záhrada UK vysunuté pracovisko (Blatnica)
Povolanie: Pracovník pri práci v teréne – vedecký pracovník
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí, možnosť úpalu,
o možnosť pošmyknutia sa, možnosť pádu z výšky pri rôznych pracovných činnostiach,
o možnosť úrazu, možnosť bodnutia a porezania (infekcie),
o ohrozenie od uštipnutia hmyzom, infekcie, choroby, zápaly.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia chrániť pracovníka pred chladom, zimou, vlhkosťou a vetrom,
o odev pracovníka pred poškodením,
o pracovníka pred úrazom.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Ochranný nepremokavý odev proti vlhku, chladu a vetru (nohavice, bunda)
36
2. Nepremokavé turistické čižmy
12
3. Turistická obuv (vibramy)
12
4. Rukavice kožené 5 prstové
12 (PP)
5. Plášť do dažďa
36
6. Ostatné potreby podľa druhu prác v teréne
PP
7. Turistické protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu 36 (PP)
Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky
2. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
3. Ochranný prostriedok proti hmyzu (repelent a pod.)

3
6
(PP)

Hodnotenie vhodnosti poskytovaných OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom- nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o nevhodné používanie nábytku,
o záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia chrániť odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
1. Zástera

Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
24

2. Pracovná obuv uzavretá protišmyková
3. Pracovný odev: tričko dlhý aj krátky rukáv, pracovné nohavice/legíny
4. Zimná bunda s kapucňou

24
12
48

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové, latexové, rôzne druhy podľa potreby
3. Ochranný štítok na tvár (pri práci s agresívnymi čistiacimi prostriedkami)
4. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
3

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Povolanie: Údržbár viacerých profesií
Analýza nebezpečenstva:
o možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím,
o riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí,
o nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo
ekzémov v dôsledku vlhka a čistiacich prostriedkov, olejov, benzínov,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami,
o ruky pracovníka pred poranením,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím pri odpratávaní snehu,
o vlastný odev pracovníka pred znečistením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Monterkové nohavice, monterková blúza
12
2. Zimná bunda s kapucňou
48
3. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
12 (PP)
4. Ochranné okuliare
24 (PP)
5. Gumové čižmy
36
6. Ochranná celá pracovná protišmyková obuv, spevnená špica
12
Pri občasných činnostiach s ručnou reťazovou motorovou pílou aj:
1 Rukavice určené pre prácu s motorovou pílou 5 prstové
24 (PP)
2. Ochranné nohavice so zvýšenou odolnosťou voči prerezaniu motorovou pílou 36 (PP)
3. Ochranná prilba s chráničom sluchu a ochrannou sieťkou
48 (PP)
Pri práci s motorovou kosačkou aj:
1. Chrániče sluchu
2. Ochranné okuliare alebo štítok tváre

24 (PP)
24 (PP)

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štítok tváre
2. Respirátor (FFP2 s ventilčekom)
3. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Vodič nákladného, osobného auta
Analýza nebezpečenstva:
o znečisťovanie odevu,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi,
o práca s ručným náradím pri opravách, rôzne drobné aj závažnejšie poranenia,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia, pádu na zľadovatenom
povrchu,
o úraz elektrickým prúdom pri vysokonapäťovom rozvode – nabíjačka,
o poškodenie zraku brzdovou kvapalinou, chladiacou kvapalinou – vystreknutie,
o prechladnutie v zimnom období,
o popálenie od výfuku, chladiacej kvapaliny,
o zacviknutie prstov do súčasti dopravného prostriedku (kufor, dvere, kapota a podobne).
o práca s bremenami (pád kolesa pri oprave a výmene na nohy zamestnanca, pruh pri
prenášaní a zdvíhaní, úraz chrbtice a podobne).
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov, olejov a benzínov, pred zimou a
pred poranením pri opravách a základnej údržbe,
o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovné nohavice, tričko/košeľa, sveter
12
2. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové
24 (PP)
3. Pracovná uzavretá obuv
24
4. Ochranné okuliare
36 (PP)
5. Zimná bunda s kapucňou
48
Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky

6
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.

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.
Sezónne práce: Starostlivosť o experimentálne kultúry
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí,
o možnosť úpalu a dehydratácie v letnom období,
o možnosť bodnutia a porezania (infekcie),
o ohrozenie postrekmi (chemické látky), otrava, poškodenie pokožky, poškodenie zraku,
o ohrozenie od uštipnutia hmyzom, infekcie, choroby, zápaly,
o možnosť úrazov na pracovnom náradí.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia hlavne chrániť odev pracovníka pred poškodením, pracovníka
pred prechladnutím, pred úpalom, pred úrazom, pri používaní pracovného náradia
a zariadenia, pred hmyzom.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Plášť do dažďa s kapucňou
60
2. Monterkové nohavice, monterková blúza, tričko/košeľa/mikina
12
3. Pracovný plášť proti znečisteniu oblečenia
24
4. Prešívaný kabát /zimná bunda
48
5. Pracovná obuv uzavretá kožená
12
6. Pracovné rukavice kožené 5 prstové
12 (PP)
7. Čižmy gumené
36
8. Čiapka plátenná letná
36
9. Čiapka zimná
36
Hygienické prostriedky:
1. Ochranná masť na ruky
2. Ochranný prostriedok proti hmyzu (repelent a pod.)

6
(PP)

Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
2. Pracovné rukavice gumené, rôzne druhy podľa potreby
3. Ochranný štítok tváre

(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Rektorát UK - Učebno-výcvikové zariadenie UK Richňava
Povolanie: Kuchár - kuchárka
+ zamestnanci vypomáhajúci v kuchyni (vedúca + admin. hosp. prac.)
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,
o zvýšené nebezpečenstvo úrazu na vlhkej podlahe,
o práca v stoji a chôdza,
o nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku vlhka,
o riziko infekcie,
o pri vykosťovaní a výmene nožov na rezacích strojoch nebezpečenstvo poranenia ruky.
Charakteristika OOPP:
o poskytnuté OOPP musia chrániť odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred porezaním a bodnutím,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovná obuv - poltopánky s protišmykovou podrážkou – letná
12
2. Pracovná obuv - poltopánky s protišmykovou podrážkou – zateplená
12
3. Gumáky
24
4. Šiltovka - univerzálna veľkosť
12
5. Nohavice (tepláky)
12
6. Tričko s krátkym rukávom
12
7. Tričko s dlhým rukávom
12
8. Vesta flisová
24
9. Mikina flisová
24
10. Zástera
6
11. Zástera pogumovaná
6
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Pracovné rukavice gumené, rôzne druhy podľa potreby
2. Teplovzdorné chňapky
3. Rukavice z kovovej sieťoviny na krájanie
4. Ochranný štítok na tvár (pri práci s agresívnymi čistiacimi prostriedkami)

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
Ochranný krém na ruky
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk

3
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
+ zamestnanci vypomáhajúci pri upratovaní (vedúca + admin. hosp. prac.)
Analýza nebezpečenstva:
o zvýšené znečisťovanie odevu,

o styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkom - nebezpečenstvo ekzémov v dôsledku
vlhka a čistiacich prostriedkov,
o práca v stoji a chôdza, nedostatky pri chôdzi po rovinách,
o pád zamestnanca na podlahe, pád zamestnanca z rebríku,
o zakopnutie, pošmyknutie, porezanie,
o práca s bremenami,
o nevhodné používanie nábytku,
o záťaž pohybovej sústavy,
o nepredvídané okolnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o odev pracovníka pred zvýšeným znečisťovaním,
o ruky pracovníka pred agresivitou čistiacich prostriedkov,
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovná obuv (poltopánky s protišmykovou podrážkou – letné)
24
2. Pracovná obuv (poltopánky s protišmykovou podrážkou – zateplené)
24
3. Nohavice (tepláky)
12
4. Tričko s krátkym rukávom
12
5. Tričko s dlhým rukávom
12
6. Vesta flisová
24
7. Mikina flisová
24
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Plášť do dažďa
2. Rukavice gumové, latexové, rôzne druhy podľa potreby
3. Ochranný štítok na tvár (pri práci s agresívnymi čistiacimi prostriedkami)
4. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Ochranný krém na ruky
2. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk

3
6

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Údržbár viacerých profesií
Analýza nebezpečenstva:
o možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím,
o riziko prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí,
o nebezpečenstvo poranenia oka, tváre, odletujúcimi časticami pri brúsení a vŕtaní,
o styk rúk s čistiacimi, dezinfekčnými prostriedkami, olejmi a benzínmi, nebezpečenstvo
ekzémov v dôsledku vlhka a čistiacich prostriedkov, olejov, benzínov,
o v zimnom alebo vlhkom období nebezpečenstvo prechladnutia.
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť
o tvár pracovníka pred odletujúcimi čiastočkami,
o ruky pracovníka pred poranením,

o pracovníka pred vlhkým a chladným počasím pri odpratávaní snehu,
o vlastný odev pracovníka pred znečistením.
Zoznam OOPP:
Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie OOPP
1. Pracovná obuv kožená - poltopánky s protišmykovou podrážkou – letná
12
2. Pracovná obuv kožená - celé topánky s protišmykovou podrážkou – zateplená 12
3. Gumofilcové čižmy
36
4. Šiltovka - univerzálna veľkosť
12
5. Montérky s náprsenkou
12
6. Tričko s krátkym rukávom
12
7. Tričko s dlhým rukávom
12
8. Vesta flisová
24
9. Mikina flisová
24
10. Pracovný kabát zimný 3/4 prešívaný/zimná bunda pracovná
48
11. Čiapka zimná – ušianka
36
12. Rukavice pracovné ochranné 5 prstové
12 (PP)
13. Rukavice pracovné ochranné textilné zimné 5 prstové
12 (PP)
OOPP pri občasných činnostiach s ručnou reťazovou motorovou pílou aj:
1. Rukavice pre prácu s motorovou pílou 5 prstové
2. Ochranné nohavice so zvýšenou odolnosťou voči prerezaniu motorovou pílou
3. Ochranná prilba s chráničom sluchu a ochrannou sieťkou
4. Ochranná celá pracovná protišmyková obuv s vystuženou špičkou

24 (PP)
36 (PP)
48 (PP)
36 (PP)

OOPP dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca:
1. Ochranný štítok tváre
2. Protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu
3. Ochranné okuliare
4. Chránič sluchu

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Hygienické prostriedky:
1. Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
2. Ochranný krém na ruky
3. Ochranný prostriedok proti hmyzu (repelent a pod.)

6
6
PP

Hygienické prostriedky dostupné na pracovisku:
mydlo, toaletný papier sú nepretržite k dispozícii na pracoviskách zamestnávateľa podľa
potreby.
Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Poznámka:
(PP) podľa potreby

Príloha č. 6 k Vnútornému predpisu č. 2/2012
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
OSOBNÁ EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH
Číslo:
OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV (ďalej len „OOPP“)
v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Menovaný zamestnanec prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje:
- že bol poučený, pri akých pracovných činnostiach musí používať pridelené OOPP a bol oboznámený s
nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého OOPP chráni,
- že bol poučený o správnom používaní a nosení OOPP, o ich čistení a skladovaní,
- že bude OOPP používať určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade
s pokynmi na používanie, ktoré mu zamestnávateľ poskytol zrozumiteľným spôsobom.
Meno a priezvisko zamestnanca:
Pracovisko:
Profesia - vykonávaná činnosť:
Pridelené OOPP:
P. č. Dátum
Názov a typ OOPP
pridelenia

Cena/€ Množstvo Doba
Prevzal
používania (podpis
v mes.
zamestnanca)

Vyradenie
OOPP
(dátum
vyradenia)

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý vykonal poučenie: ..........................................................................................................

