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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
(ďalej aj „FSEV UK“ alebo „fakulta“) v nadväznosti na vnútorný predpis č. 2/2012
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o poskytovaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov na UK (ďalej aj „smernica rektora UK“) a 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 a v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z.z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov vydáva túto smernicu o poskytovaní osobných ochranných
prostriedkov na FSEV UK.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica dopĺňa smernicu rektora UK na špecifické podmienky fakulty.
(2) Účelom tejto smernice je definovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných
pracovných prostriedkov na FSEV UK v súlade s ustanovením čl.1 ods.4 smernice
rektora UK a určenie povinností a zodpovednosti zamestnancov fakulty v tejto súvislosti.
(3) Zoznam je vypracovaný v súlade s § 5 nariadenia vlády a na základe posúdenia rizika
a hodnotenia nebezpečenstiev podľa § 4 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov a je prílohou tejto smernice.
(4) V zozname sú špecifikované konkrétne typy osobných ochranných pracovných
prostriedkov, ktoré FSEV UK poskytuje zamestnancom pri jednotlivých prácach;
osobitný režim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré
sú určené na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, a stanovené sú podmienky
používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä doba používania.
Čl. 2
Povinnosti zamestnávateľa
(1) Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej aj „OOPP“) pre zamestnancov fakulty
zabezpečuje oddelenie prevádzky.
(2) Vedúci oddelenia prevádzky je povinný:
a) poskytovať zamestnancom jednotlivé druhy osobných ochranných pracovných
prostriedkov podľa podmienok určených smernicou rektora UK a touto smernicou,
b) viesť osobitnú evidenciu osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa
podmienok určených smernicou rektora UK,
c) poskytnúť zamestnancovi informácie o každom type OOPP používanom na FSEV
UK, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho používanie a zabezpečenie udržiavania
osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou a výmenou,
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d) poučiť zamestnanca o správnom používaní osobného ochranného pracovného
prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť alebo zabezpečiť praktický výcvik.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
(1) Súčasťou tejto smernice je príloha č. 1: Zoznam poskytovaných osobných ochranných
pracovných prostriedkov na FSEV UK.
(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 14. septembra 2012.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
dekanka
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Príloha č. 1
Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
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
Toaletný papier

Doba používania v mesiacoch
PP (podľa potreby)
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,
 nachladnutie rúk od volantu v zimnom období,
 prechladnutie v zimnom období,
 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.
Zoznam OOPP:
1. Pracovný odev
2. Rukavice kožené päťprstové, s teplou vložkou
3. Gumové čižmy
4. Ochranné okuliare
5. Prešívaný kabát 3/4
6. Teplá čiapka
Hygienické prostriedky:
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Doba používania v mesiacoch
12
24
48
PP
48
48

Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
03
06
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: Pracovník registratúrneho strediska a podateľne - 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.
Doba používania v mesiacoch
36
12
PP
12
PP

Zoznam OOPP:
1. Plášť pracovný
2. Ochranná maska proti plesniam a prachu
3. Ochranné okuliare prachotesné
4. Rukavice bavlnené
5. Rukavice gumové
Hygienické prostriedky:
Mydlo
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
03
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v knižniciach ústredniach 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,
 úrazom.
Zoznam OOPP:
Doba používania v mesiacoch
1. Pracovný odev
48
2. Zimná bunda odolná proti vode a vetru
48
3. Rukavice ochranné
PP
4. Zimná čiapka
48
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5.
6.
7.
8.

Rukavice kožené zimné
Pracovná obuv
Čižmy gumové
Čiapka zimná

24
24
48
48

Hygienické prostriedky:
Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
12
12
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na vrátnici a vonkajšom prostredí a sú certifikované.
Povolanie: Upratovačka
Analýza nebezpečenstva:
 zvýšené znečisťovanie odevu,
 styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami - 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.
Doba používania v mesiacoch
24
PP
24

Zoznam OOPP:
1. Pracovný odev (nohavice, tričko, mikina)
2. Rukavice PVC (latexové )
3. Pracovná zdravotná obuv protišmyková
Hygienické prostriedky:
Mydlo
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
01
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia na chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú
certifikované.
Povolanie: Údržbár
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,
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 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.
Doba používania v mesiacoch
12
48
PP
36
24
PP
PP
36
12
PP
PP

Zoznam OOPP:
1. Pracovný odev
2. Bunda zimná - odolná proti vode a vetru
3. Rukavice ochranné
4. Zimná čiapka
5. Rukavice textilné zimné
6. Ochranné okuliare
7. Ochranný štít
8. Gumové čižmy
9. Pracovná obuv kožená antistatická
10. Chránič sluchu
11. Respirátor
Hygienické prostriedky:
Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
03
01
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
Povolanie: Údržbár - prevádzkový elektrikár
Analýza nebezpečenstva:
 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,
 celého pracovníka pred zásahom elektrickým prúdom,
 pred zimou pri práci vonku v zimnom období.
Doba používania v mesiacoch
02
12
PP
24
48

Zoznam OOPP:
1. Pracovný odev
2. Rukavice dielektrické
3. Okuliare ochranné a ochranný štít
4. Obuv antistatická protišmyková
5. Zimná bunda odolná proti vetru a vode
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6. Zimná čiapka
7. Ochranná obuv zateplená polovysoká
8. Rukavice kožené pracovné

48
48
PP

Hygienické prostriedky:
Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
06
06
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: Údržbár - 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:
1. Oblek pracovný
2. Rukavice textilné kombinované
3. Obuv kožená, antistatická
4. Zimná bunda (odolná voči vetru a dažďu)
5. Rukavice kožené päťprstové s teplou vložkou
6. Gumové čižmy
7. Teplá čiapka
8. Okuliare ochranné
Hygienické prostriedky:
Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

Doba používania v mesiacoch
12
PP
36
48
24
48
48
48

01
03
06
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaného OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia v kotolniach, výmenníkových staniciach a sú certifikované.
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Povolanie: Údržbár - 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 poranenia 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,
Doba používania v mesiacoch
12
48
48
48
24
48
48
24
48
48

Zoznam OOPP:
1. Pracovný oblek
2. Ochranné okuliare
3. Ochranná čiapka na vlasy
4. Ochranná obuv kožená
5. Rukavice kožené päťprstové
6. Ochranný štít
7. Zástera celtová a kožená
8. Respirátor
9. Chrániče uší
10. Zimná bunda
Hygienické prostriedky:
Mydlo
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranná masť na ruky
Toaletný papier

01
06
06
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: Údržbár - záhradník
Analýza nebezpečenstva:
 zvýšené znečisťovanie odevu,
 možnosť prechladnutia pri vlhkom a chladnom počasí,
 možnosť úrazu pri kosení trávy,
 možnosť bodnutia a porezania (infekcie),
 ohrozenie postrekmi (chemické látky).
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť,
 odev pracovníka pred poškodením,
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pracovníka pred prechladnutím,
pracovníka pred úrazom,
pracovníka pred ohrozením dýchacích ciest (akými - škodlivými?) postrekmi.
Doba používania v mesiacoch
60
12
48
24
PP
PP
36
36
PP
36

Zoznam OOPP :
1. Plášť do dažďa s kapucňou
2. Pracovný oblek
3. Zimná bunda
4. Pracovná obuv kožená
5. Pracovné rukavice kožené
6. Pracovné rukavice gumené
7. Čižmy gumené
8. Čižmy kožené s plstenou holeňou
9. Čiapka plátenná
10.Čiapka zimná
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
Ochranná masť na ruky
Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk
Ochranný prostriedok proti hmyzu
Toaletný papier

01
01
03
PP
PP

Hodnotenie vhodnosti poskytovaných OOPP: zodpovedajú podmienkam práce a pracovného
prostredia a sú certifikované.
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