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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj 
„FSEV UK“ alebo „fakulta“) vydáva smernicu o poskytovaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (ďalej aj „OOPP“) 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 pre zamestnancov na pracoviskách FSEV UK.   

 
Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 
 
1) Účelom tejto smernice je definovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov na FSEV UK. 
2) Zoznam je vypracovaný v súlade s §5 nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách 
na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  
3) V zozname sú špecifikované konkrétne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré 
FSEV UK poskytuje zamestnancom pri jednotlivých prácach a stanovené  sú základné podmienky 
používania osobného ochranného pracovného prostriedku. 
 
 

Čl. 2 
Osobitné ustanovenia 

 
1) OOPP sú určené k tomu, aby sa ich používaním zamestnanci pri plnení pracovných povinností 
chránili pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, bezpečnosť alebo ich život. 
2) Prehľad OOPP ktoré sa poskytujú jednotlivým profesiám je uvedený ako príloha dokumentu. 
3) Tam, kde prítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne viac 
druhov OOPP, musia sa OOPP dať navzájom kombinovať tak, aby boli proti týmto nebezpečenstvám 
účinné. 
4) OOPP uvedené v prílohách pre zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ. 
5) OOPP sa používajú určeným spôsobom a na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva. 
 

 
Čl. 3 

Povinnosti a právomoci vedúcich zamestnancov v súvislosti s poskytovanými OOPP 
 
1) Povinnosti vedúcich zamestnancov: 
a) Príslušní vedúci zabezpečia vybavenie zamestnancov spadajúcich pod nich OOPP určenými 
v smernici tak, aby ich chránili pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z práce.  
b) Ak pridelený OOPP stratí funkčnú vlastnosť z dôvodu nadmerného opotrebovania alebo 
znehodnotenia, dotknutý vedúci musí neodkladne zabezpečiť vybavenie zamestnanca novým 
príslušným OOPP. 
c) Vykonávať sústavne kontrolu používania OOPP u svojich zamestnancov, (aspoň štyrikrát mesačne 
pri kontrole pracovísk, kontrola sa vykonáva vizuálnym spôsobom). 
d) Pri výbere OOPP pre určitého zamestnanca akceptovať jeho zdravotný stav, aby napriek jeho 
zdravotným obmedzeniam (krátkozrakosť, alergia a pod.), dostal vhodný a účinný typ OOPP. 
e) Zabezpečia preukázateľné poučenia zamestnancov o správnom používaní a nosení poskytovaných  
OOPP, oboznámia zamestnancov s nebezpečenstvami pred ktorými ich používanie OOPP chráni, o ich 
čistení a skladovaní, (vyplnia prílohu č. 2). Oboznámenie vedúcich zamestnancov zabezpečí 
bezpečnostný technik. 
f) Dotknutí vedúci pre svoje pracoviská vedú evidenciu poskytovaných OOPP pre každého 
zamestnanca, ktorému sa OOPP prideľujú. (vyplnia prílohu č. 2) 
g) Dotknutí vedúci poskytujú zamestnancom potrebné informácie o každom pridelenom druhu OOPP, 
ktoré zamestnanci potrebujú na ich správne používanie a údržbu. 



h) Vedúci sú povinní neodkladne informovať bezpečnostného technika zamestnávateľa o všetkých 
nových pracovných činnostiach/profesiách na svojich pracoviskách, pre ktoré je potrebné 
zabezpečiť/doplniť nové druhy OOPP, a za jeho súčinnosti aktualizovať zoznam OOPP podľa 
aktuálnych potrieb. 
2) Právomoci vedúcich zamestnancov: 
a) Vyjadrovať sa k výberu jednotlivých typov OOPP. 
b) Za úmyselné poškodenie alebo stratu OOPP zamestnancom, požadovať náhradu za vzniknutú škodu 
od tohto zamestnanca v súlade so ZP. 
 

 
Čl. 4 

Povinnosti a práva zamestnancov v súvislosti s poskytovanými OOPP 
 

1) Povinnosti zamestnancov: 
a) Zamestnanci ktorým boli OOPP poskytnuté sú povinní používať ich určeným spôsobom, pri 
pracovných činnostiach pre ktoré im boli pridelené, počas celého trvania nebezpečenstva a v súlade 
s pokynmi na používanie OOPP ktoré im boli poskytnuté. 
b) Používať OOPP na súkromné účely sa zakazuje. 
c) Primerane sa starať o pridelené OOPP. 
d) Neodkladne hlásiť stratu funkčných vlastností prideleného OOPP svojmu príslušnému vedúcemu 
a žiadať o jeho výmenu. 
e) Za škodu na OOPP, ktorú zamestnanec spôsobil ich stratou, nesprávnym, resp. nedbalým 
zaobchádzaním alebo ich úmyselne poškodil tak, že sa nedajú ďalej používať, zodpovedá dotknutý 
zamestnanec  v súlade so ZP. 
f) Zamestnanci majú povinnosť používať pridelené a dostupné OOPP na pracoviskách pri každej 
pracovnej činnosti, kde im OOPP vie zabezpečiť alebo zvýšiť ochranu života alebo zdravia, aj 
v prípadoch ak neboli priamo na použitie OOPP upovedomení vedúcim svojho pracoviska. 
2) Práva zamestnancov: 
a) Upozorniť príslušného vedúceho na nedostatočné funkčné vlastnosti prideleného OOPP a na jeho 
poškodenie. 
b) Zástupca zamestnancov pre BOZP má právo kontrolovať evidenciu prideľovania OOPP a vyjadrovať 
sa k výberu OOPP. 
 

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. 12 2022 .a nahrádza predpis č. 9/2012. 
2) Touto smernicou sa ruší vnútorný predpis č. 9/2012 Smernica dekanky Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave o poskytovaní osobných ochranných 
pracovných prostriedkov na pracoviskách FSEV UK. 
3) Zoznam OOPP 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 ich vhodnosť 
a množstvá určil bezpečnostný technik za súčinnosti s dotknutými vedúcimi konkrétnych pracovísk. 
4) Zamestnávateľ je povinný s pokynmi oboznámiť všetkých dotknutých zamestnancov, oboznámenie 
zabezpečujú dotknutí vedúci pracovísk pre ktoré sa OOPP poskytujú. Prechodné ustanovenie pre plnenie 
povinností zo strany zamestnávateľa k obstaraniu OOPP je do 31.1.2023. 
 
 
Neoddeliteľnou súčasťou smernice sú: 
 
Príloha č. 1   
Zoznam  poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov  na pracoviskách FSEV UK 



 
Príloha č. 2   
Osobná evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
                                                                                            doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r. 
                                                                                                               dekanka fakulty 

 
 
Vypracoval:  
Mgr. Michal Stegena, ABT a TPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1   
Zoznam  poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov  na pracoviskách FSEV 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 chrániť  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. 1x Pracovný plášť                                                                                24 
2. 1x Ochranné okuliare prachotesné                                                   36 (PP)  
 
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. 4x ochranný krém na ruky                                                           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 
chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú certifikované. 
Poznámka:(PP) podľa potreby 
 
Povolanie:  Strážnik – informátor na  vrátnici  
Analýza nebezpečenstva:   

o vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam,    
o možnosti úrazu pádom, zakopnutím a šliapnutím na ostrý predmet, 
o  možnosť porezania a pichnutia pri práci s ručným náradím, 
o  riziko pošmyknutia a prechladnutia pri odpratávaní snehu, pri práci vonku v chladnom a daždivom počasí. 

 
Charakteristika OOPP: poskytnuté OOPP musia chrániť  

o pracovníka hlavne pred vlhkým a chladným počasím, pred pošmyknutím, pred úrazmi s ručným náradím. 
 
 
Zoznam OOPP:                                                  Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie  OOPP 
 
1. Plášť do dažďa                                                                                                                    36 
2. Zimná bunda s kapucňou                                                                                                  48 
3. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu     (PP)  
4. Rukavice kombinované pracovné 5 prstové      (PP) 
5. Rukavice kožené – zimné  5 prstové       24(PP) 
6. Pracovná obuv letná – protišmyková podrážka       24 
7. Pracovná obuv zimná – protišmyková podrážka      24 
8. Čižmy gumofilcové          48 
 
Hygienické prostriedky:  



1. 1x ochranný krém na ruky                                                           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 
chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú certifikované. 
Poznámka:(PP) podľa potreby 
 
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 , tvár a oči pracovníka pred   agresivitou čistiacich prostriedkov,   
o samotného pracovníka pred statickým zaťažením. 

 
Zoznam OOPP:                                                  Doba užívania v mesiacoch/opätovné poskytnutie  OOPP 
1.  1x Pracovná obuv uzavretá - protišmyková  podrážka                                                    24 (PP) 
(určená na celodenné nosenie hlavne v interiéri) 
2. 1x tričko dlhý rukáv         12 (PP) 
3. 1x tričko krátky rukáv          12 (PP) 
4. 1x pracovné nohavice/legíny        12 (PP) 
5. 1x vesta s vreckami          12 (PP) 
 
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca: 
1. Plášť do dažďa                                                                             (PP) 
2. Rukavice gumové a PVC latexové rôzne druhy              (PP) 
3. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu    (PP) 
4. Zimná bunda s kapucňou          (PP) 
5. Ochranný štít tváre – plexisklový        (PP) 
 
Hygienické prostriedky:  
1. 4x Ochranný krém na ruky         12(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 
chodbách, hygienických zariadeniach a v kanceláriách objektov a sú certifikované. 
Poznámka:(PP) podľa potreby 
 



Povolanie:  
Údržbár viacerých profesií- Kurič plynových zariadení- Vedúci oddelenia prevádzky 
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. 1x monterkové nohavice,        12 
2. 1x monterková blúza,          12 
3. 1x Zimná bunda s kapucňou                                                                             48  
4. Rukavice kombinované pracovné  5 prstové      (PP) 
5. 1x Rukavice zimné 5 prstové         24 (PP) 
6. 1x Ochranné okuliare                                                                      24 (PP) 
7. 1x Gumové čižmy                                                                                                       36  
8. 1x Pracovná obuv antistatická – letná – protišmyková podrážka                                  12 
9.  1x Pracovná obuv antistatická – zimná – protišmyková podrážka                                  12  
 
Oopp dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca: 
1. Ochranný štít tváre         (PP)  
2. Chránič sluchu          (PP) 
2. Respirátor  ak sa pracuje v prašnom prostredí (FFP2 s ventilčekom)                    (PP) 
3. protišmykové návleky na obuv určené na zľadovatený sneh a poľadovicu    (PP) 
 
Hygienické prostriedky:  
1. 4x Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk                                                   12 
2.4x  Ochranný krém na ruky                                                                              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 a sú 
certifikované. 
Poznámka:(PP) podľa potreby 
 
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. 2x  Rukavice dielektrické   5 prstové       12 (PP) 
2. 2x Rukavice kombinované pracovné 5 prstové      12 (PP) 
3. 1x Okuliare ochranné          24 (PP) 
4. 1x ochranný štít tváre         24 (PP) 
5. 1x Rukavice na jemnú prácu         12 (PP) 
6. 1x Pracovná obuv antistatická – letná – protišmyková podrážka                                  12 
7. 1x Pracovná obuv antistatická – zimná – protišmyková podrážka                                  12  
 
Hygienické prostriedky:  
1. 4x Čistiaci prostriedok proti mastnote rúk                                                   12 
2.4x  Ochranný krém na ruky                                                                              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 a sú 
certifikované. 
Poznámka:(PP) podľa potreby 
 
Povolanie: Záhradník  
Záhradnícke činnosti na FSEV UK zabezpečujú povolania:  
Strážnik – informátor na  vrátnici, Údržbár viacerých profesií, Kurič plynových 
zariadení, Vedúci oddelenia prevádzky 
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.  
  
Dotknutí zamestnanci používajú hore uvedené OOPP a pri nasledujúcich činnostiach aj: 
 
Pri občasných činnostiach s ručnou reťazovou motorovou pílou aj:  
1. 1x Rukavice určené pre prácu s motorovou pílou 5 prstové                                       (PP) 
2. 1x Ochranné nohavice so zvýšenou odolnosťou voči prerezaniu motorovou pílou    (PP) 
3. 1x Ochranná prilba s chráničom sluchu a ochrannou sieťkou       (PP) 
4. 1x Ochranná celá pracovná protišmyková obuv s vystuženou špičkou      (PP) 



  
Pri chemickej ochrane aj:  
1. 1x Ochranný štítok tváre                                                                                        (PP)  
2. 1x Respirátor s G- filtrom                                                                               (PP)  
3. 1x Oblek gumený                                                                                             (PP) 
4. 1x Plynová maska podľa škodlivosti postreku                                           (PP)  
  
Pri práci s motorovou kosačkou aj:  
1. 1x Chrániče sluchu                                                                                          (PP) 
2. 1x Ochranné okuliare alebo štít  tváre                                                                  (PP) 
 
OOPP dostupné a k dispozícii nepretržite na pracovisku zamestnanca: 
1. protišmykové návleky na obuv  určené na zľadovatený sneh a poľadovicu   (PP) 
2. Pracovné rukavice gumené, rôzne druhy podľa potreby                        (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

______________________________________________________________________________ 
   Príloha č. 2 

PRACOVISKO: _____________________________________________________________________________________ 
OSOBNÁ EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH 

OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV, (ďalej len OOPP) 
v zmysle  § 6, odst. 2, písm. b) zákona NR SR č.124/2006 Z. z.. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Číslo: 

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: 

 
 

 
Profesia - vykonávaná činnosť: 

 
 

 
Pridelené OOPP: 

P.č. Dátum 
pridelenia 

Názov a druh OOPP Množstvo Doba používania  
v mes. 

Prevzal 
(podpis zamestnanca) 

Vyradenie OOPP 
(dátum vyradenia) 



1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

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


	Pridelené OOPP:

