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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL
Vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach ( ďalej UVL ) v súlade so zákonom NR SR č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov vydáva túto organizačnú smernicu.
Účelom tejto smernice je stanovenie rozsahu a podmienok poskytovania osobných ochranných
pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) na základe vyhodnotenia analýzy rizík vyplývajúcich
z pracovných procesov a pracovných činností zamestnancov pohybujúcich sa a pracujúcich
v priestoroch UVL.
Zamestnávateľ poskytovaním OOPP zamestnancom chce predchádzať pracovným úrazom,
ochoreniam, poruchám zdravia podmienených prácou a obmedzovať pôsobenie zdraviu škodlivých
faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov.

1.1

Rozsah platnosti

Táto smernica je platná na pracoviskách UVL,
záväzná pre zamestnávateľa a všetkých jeho
zamestnancov. Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa
zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch.

2. DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK
2.1

Definície

Zamestnávateľ – Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s UVL
Vedúci zamestnanci – zamestnanci, ktorí riadia niektorý z útvarov alebo oddelení UVL
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo
minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného
prostredia na zdravie zamestnancov
Nebezpečenstvo - je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
môžu poškodiť zdravie zamestnanca
Ohrozenie - je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené
Nebezpečná látka - je látka, alebo zmes látok, ktoré na základe chemických, fyzikálnych alebo
toxických vlastností jednotlivo alebo v kombinácii vytvárajú nebezpečenstvo
Objekt - vymedzený priestor v pôsobnosti prevádzky UVL
Osobný ochranný pracovný prostriedok (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
Práca – súhrn činností, ktoré zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva pri plnení
pracovných úloh na konkrétnom pracovisku, vymedzených pracovnými postupmi a technológiou
Pracovisko – fyzický priestor, kde pracovníci zotrvávajú, alebo v ktorom sa pohybujú počas
pracovného procesu a ktorý je pod kontrolou zamestnávateľa
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Pracovné podmienky – súbor fyzikálnych, chemických, biologických a organizačných faktorov
pracovného prostredia a faktorov vyplývajúcich z výkonu práce
Pracovný úraz - je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných
úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným
pôsobením vonkajších vplyvov
Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP - sú predpisy na ochranu života a predpisy na
ochranu zdravia, hygienické predpisy a proti epidemické predpisy, technické predpisy, technické
normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami,
výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú
otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia
Prevencia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti
zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich
vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v
prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca
Riziko - je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných
následkov na zdraví
Škodlivina – fyzikálny, chemický alebo biologický faktor v pracovnom prostredí, ktorý svojou kvalitou
alebo kvantitou /koncentráciou, intenzitou/, prípadne svojím dlhodobým pôsobením môže vyvolať
poruchy zdravia alebo významne narušiť pocit pohody
Zdravotný stav - celkový stav organizmu zamestnanca hodnotený podľa fyziologických reakcií a
patologických prejavov postihnuteľných diagnostickými metódami

2.2

Skratky

BOZP

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OOPP

- osobné ochranné pracovné prostriedky

STN

- slovenská technická norma

ZP

- zákonník práce

Z. z.

- zbierka zákonov

3. ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI
Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov UVL, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.
Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice, ako aj jej realizáciu v praxi, je zodpovedný technik
BOZP.
Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne sa oboznámiť s touto smernicou a dodržiavať jej
ustanovenia.
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4. OSOBITNÉ USTANOVENIA
4.1 Základné ustanovenia


Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú určené na to, aby sa ich používaním
zamestnanci pri plnení pracovných povinností chránili pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich
zdravie, bezpečnosť alebo ich život.



Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytuje zamestnávateľ vtedy, keď nebezpečenstvo
nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany,
ani metódami a formami organizácie práce. Prehľad osobných ochranných pracovných
prostriedkov, ktoré sa poskytujú jednotlivým profesiám, je uvedený v Prílohe č.1.



Ako osobný ochranný pracovný prostriedok sa zamestnancom poskytuje aj pracovný odev a
obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom ich odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu
opotrebeniu alebo znečisteniu tak, že sa stanú nepoužívateľné za čas kratší ako šesť mesiacov.
Vedúci zamestnanci, ktorí sa v rámci svojich pracovných povinností zdržiavajú na pracoviskách,
na ktorých sú prideľované OOPP, majú nárok na pridelenie príslušných OOPP,
vyšpecifikovaných pre dané profesie a pracoviská.



Poskytovať možno len tie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré boli schválené
príslušnou autorizovanou skúšobňou (doklad o zhode výrobku) v súlade so zákonom č.
264/1999 Z. z.



Osobné ochranné pracovné prostriedky musia :
-

zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými
nebezpečenstvami a samé nesmú zvyšovať riziko,

-

zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému
prostrediu na pracovisku,

-

vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po
nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný
prostriedok umožňuje,

-

byť zdravotne neškodné.



Tam, kde prítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne
viac druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov, musia sa OOPP dať navzájom
kombinovať tak, aby boli proti týmto nebezpečenstvám účinné.



Príslušní vedúci zamestnanci zabezpečia vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami určenými v tejto smernici tak, aby ich chránili pred nebezpečenstvami
vyplývajúcimi z práce, oboznámia zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ich
používanie OOPP chráni, a súčasne zamestnancov preukázateľne poučia o správnom
používaní a nosení týchto osobných ochranných pracovných prostriedkov, o ich čistení a
skladovaní. Osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú určeným spôsobom a na
určené účely po celý čas trvania nebezpečenstva.



Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu
poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorý je vypracovaný na základe
vykonanej analýzy rizík vyplývajúcich z pracovných procesov.



Hodnotenie rizík, ktoré je vypracované technikom BOZP, obsahuje :
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-

analýzu rizík každej práce (pracoviska) a určenie tých, ktoré nemožno vylúčiť alebo
obmedziť a ktoré môžu ohroziť život a zdravie zamestnanca,

-

charakteristiku vlastností, ktoré musia mať OOPP, aby boli účinné proti nebezpečenstvám,

-

hodnotenie, či osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré bude zamestnancom
poskytovať, poskytujú účinnú ochranu pred nebezpečenstvami, zodpovedajú podmienkam
práce a pracovného prostredia, spĺňajú ergonomické požiadavky, vyhovujú zdravotnému
stavu a pod.



Ak sa zmenia riziká v dôsledku zmeny technológie, organizácie práce, alebo v dôsledku zmeny,
alebo zhoršenia pracovných podmienok, ako aj v prípade, ak sú dostupné účinné technické
prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev,
alebo ak sú dostupné účinnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky, technik BOZP
v spolupráci s vedúcimi zamestnancami opäť zanalyzujú nebezpečenstvá a prehodnotia
vhodnosť poskytovaných OOPP, pričom zabezpečia vykonanie zmeny v Smernici UVL pre
poskytovanie OOPP v rámci zmenového konania.



OOPP sú majetkom zamestnávateľa, ktorý ich poskytuje bezplatne zamestnancom k trvalému
alebo prechodnému používaniu pre výkon prác počas trvania rizika.



Zamestnancom iných firiem, ktoré vykonávajú činnosť pre zamestnávateľa na základe dohôd na
jej pracoviskách, prideľuje OOPP ich zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o
BOZP, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.



Osobné ochranné pracovné prostriedky, pri ktorých je predpísaná priama kontrola podľa
príslušnej STN (dielektrické rukavice, prostriedky osobného zabezpečenia a pod.), sa
vymieňajú okamžite, keď výsledok kontroly preukáže nesúlad s príslušnou normou.



Doba výmeny OOPP je určená stratou funkčných vlastností OOPP, kde lehota výmeny nemusí
byť identická s doporučenou lehotou, alebo lehotou použitia pre konkrétne OOPP (dielektrické
rukavice, ochranné filtre a pod.). Akonáhle stratí OOPP svoje ochranné vlastnosti, ktorými má
zamestnanca chrániť, alebo skončí jeho expiračná doba, musí príslušný vedúci zamestnanec
zabezpečiť zamestnancovi vydanie nového OOPP.

5. POVINNOSTI A PRÁVA VEDÚCICH ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI
S POSKYTOVANÍM OOPP
5.1 Povinnosti vedúcich zamestnancov
Prehľad poskytovaných OOPP pre jednotlivé profesie zostavuje a priebežne novelizuje technik BOZP
v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami a zástupcami zamestnancov.
Ďalej sú vedúci zamestnanci povinní :



sústavne vyhodnocovať riziká, ktorými sú nimi riadení zamestnanci pri práci vystavení a určiť
tie, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť a ktoré môžu ohroziť zdravie zamestnancov,



zabezpečiť včasné a úplné prideľovanie OOPP zamestnancom podľa vypracovaného prehľadu
poskytovaných OOPP pre jednotlivé profesie,



novoprijatých zamestnancov pred pridelením na danú prácu ihneď vybaviť potrebnými
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami tam, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia (ochranné okuliare, ochranné rukavice, respirátor, pracovný odev a pod.).
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Z dôvodu možného zabezpečenia údržby textilných častí OOPP novoprijatý zamestnanec
dostane tieto v dvojnásobnom množstve ( košeľa, plášť, nohavice).
V prípade ukončenia pracovného pomeru, resp. doktorandského štúdia pred ukončením doby
životnosti OOPP vedúci zamestnanec potvrdí na výstupnom liste odovzdanie pridelených
OOPP. Pracovisko zabezpečí vypratie, vyčistenie OOPP a čisté odovzdá do skladu OPI.



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.



Pri výskyte viacerých nebezpečenstiev rešpektovať vzájomnú kombinovateľnosť jednotlivých
druhov OOPP pri zachovaní vysokej účinnosti ochranných funkcií každého z nich.



Pokiaľ OOPP stratí funkčnú vlastnosť z dôvodu nekvality jeho výroby, uplatniť u dodávateľa
reklamáciu.



Ak OOPP stratí funkčnú vlastnosť z dôvodu nadmerného opotrebovania alebo znehodnotenia,
zabezpečiť vybavenie príslušného zamestnanca ihneď novým príslušným OOPP, pričom
zamestnanec poškodené OOPP musí vrátiť.



Vykonávať sústavne kontrolu používania OOPP u svojich zamestnancov a zistené skutočnosti
zaznamenávať do zápisníka BOZP, pričom za zistené nedostatky v tomto smere je potrebné
vyvodzovať postihy pre porušenie pracovnej disciplíny v súlade so ZP a pracovným poriadkom.



V rámci komplexnej previerky stavu BOZP vyhodnotiť dodržiavanie zásad poskytovania a
používania OOPP.

5.2 Právomoci vedúcich zamestnancov
Vedúci zamestnanci majú právo :



u zamestnancov, ktorí aj napriek preukázateľnému upozorneniu nepoužívajú pridelené OOPP,
vyvodiť príslušné opatrenia za porušenie pracovnej disciplíny,



vyjadrovať sa k výberu jednotlivých typov a druhov OOPP,



za úmyselné poškodenie alebo stratu OOPP zamestnancom požadovať náhradu za vzniknutú
škodu od tohto zamestnanca v súlade so ZP.

6. POVINNOSTI A PRÁVA ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI
S POSKYTOVANÝMI OOPP
6.1 Povinnosti zamestnancov
Zamestnanci, ktorým boli poskytnuté OOPP, 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 zrozumiteľným spôsobom.
Používať OOPP na súkromné účely sa zakazuje.
Zamestnanci sú ďalej povinní :



primerane sa starať o pridelené OOPP,



neodkladne hlásiť stratu funkčných vlastností (znehodnotené nosením, poliate olejom, roztrhané
a pod.) prideleného OOPP svojmu príslušnému vedúcemu zamestnancovi a žiadať jeho
výmenu,
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v prípade ukončenia pracovného pomeru resp. doktorandského štúdia pred ukončením doby
životnosti OOPP pracovník odovzdá tieto prostriedky na pracovisku,



za škodu na OOPP, ktorú zamestnanci spôsobili ich stratou, nesprávnym, resp. nedbalým
zaobchádzaním alebo ich úmyselne poškodili tak, že sa nedajú ďalej používať, zodpovedajú
v súlade so ZP.

6.2 Práva zamestnancov
Zamestnanci majú právo :



upozorniť príslušného vedúceho zamestnanca na nedostatočné funkčné vlastnosti pridelenej
OOPP a na poškodenie OOPP z dôvodu používania,



zástupca zamestnancov pre BOZP má právo kontrolovať evidenciu prideľovania OOPP
zamestnancom, dodržiavanie zásad pri vybavení zamestnancov predpísanými OOPP a
vyjadrovať sa k výberu OOPP na úseku, kde túto činnosť ako zástupca vykonáva.

7. NÁKUP A ZABEZPEČOVANIE OOPP


Dodávateľ OOPP bude vybratý v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie zabezpečí oddelenie
prevádzky a investícií , pre tento účel bude menovaná komisia, zložená zo zástupcov
pracovísk , ZO OZ a Akademického senátu UVL.



OOPP, ktoré sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu len príležitostne
(bezpečnostné postroje pre prácu vo výškach, bezpečnostné pásy a dýchacie prístroje),
objednávajú príslušné pracoviská UVL.
Pracoviská vedú úplnú a presnú evidenciu pridelených OOPP na osobných kartách
zamestnancov aj doktorandov ( príloha č. 2 Smernice o OOPP) z akýchkoľvek zdrojov.




V prípade ukončenia pracovného pomeru, resp. doktorandského štúdia pred ukončením doby
životnosti OOPP pracovník odovzdá tieto prostriedky na pracovisku, čo bude potvrdené
vedúcim pracoviska na výstupnom liste. Pracovisko zabezpečí vypratie, vyčistenia OOPP
a čisté odovzdá do skladu OPI. Tieto prostriedky sa budú poskytovať študentom pri odbornej
praxi.



Kontrolu OOPP, pri ktorých je táto predpísaná príslušnou STN (dielektrické rukavice,
elektrikárske galoše, odpájacie tyče a záchranné háky v transformátorových staniciach,
zabezpečovacie pásy, laná, dýchacie prístroje, bezpečnostné postroje a pod.), zabezpečuje
príslušný vedúci zamestnanec.



Čistenie a údržba OOPP sú zabezpečené prostredníctvom dodávateľskej firmy. Bližšie
podmienky sú stanovené v Usmernení 1/OPI/2008 o manipulácii s bielizňou v podmienach UVL.

7.1 Poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov


Zamestnávateľ v súlade so ZP a zákonom č. 124/2006 Z. z. bezplatne poskytne zamestnancom
v súlade s touto smernicou aj umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na
zabezpečenie telesnej hygieny.



Množstvo a druh poskytovaných prostriedkov sa riadi stupňom znečistenia na pracoviskách a
člení sa na skupiny A, B, C . Skupiny sú zaznačené v Prílohe č.3.
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Stanovené množstvá umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa považujú za dávku
na 3 mesiace pre zamestnanca.



Za objednávanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zodpovedá príslušné
pracovisko zamestnávateľa.



Za skladové hospodárstvo a nakladanie s umývacími, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami
zodpovedá určenený zamestnanec pracoviska.

8. SÚVISIACE DOKUMENTY A ZÁZNAMY
Jedná sa o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tejto
smernici.

8.1 Dokumenty
Dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ďalej dokumenty majúce priamu súvislosť (resp.
súčinnosť) so zabezpečovaním činností popísaných v tejto smernici :



Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov



Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov



Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov



Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov



Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov



Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko

8.2 Záznamy
V nadväznosti na túto smernicu sú vytvorené a používané nasledujúce záznamy :



Evidenčná karta pridelených OOPP



Príslušné tlačivá skladového hospodárstva

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Postupy a zásady stanovené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov UVL, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností v smernici popísaných
a primerane aj pre osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržiavajú v jej priestoroch a
objektoch.
Prijatím Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - vnútorný predpis
č. 35, sa ruší Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov – vnútorný
predpis č. 35, vydaná 30.10.2006 pod spisovou značkou 777/R/2006 .
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Na osoby, ktoré sú pre zamestnávateľa činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, sa vzťahuje táto smernica v súlade s § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o
BOZP v rozsahu vyplývajúcom z týchto dohôd.
Platnosť tohto predpisu vzniká dňom podpisu rektorom UVL v Košiciach.
Všetky zmeny v tejto smernici je oprávnený vykonávať technik BOZP.
Za ošetrovanie existujúcich výtlačkov dokumentu – udržiavanie v čitateľnej podobe, uloženie na
dostupnom mieste, ochrana proti strate, zničeniu alebo zneužitiu – zodpovedajú užívatelia danej
smernice.

9.1

Zoznam príloh

Príloha č. 1 :

Pridelenie OOPP podľa činnosti

Príloha č. 2 :

Evidenčná karta pridelených OOPP

Príloha č. 3 : Množstvo a druh poskytovaných prostriedkov čistiacich, dezinfekčných a umývacích
prostriedkov podľa stupňa znečistenia pri výkone činnosti na pracoviskách UVL.
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Príloha č.1
VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI

ČINNOSŤ: OŠETROVATEĽ ZVIERAT
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nerovnosť komunikácií, šmykľavosť, ostré hrany predmetov, ohrozenie zvieratami,
seknutie, pichnutie, teplota vzduchu a jej rýchle zmeny, patogénne mikroorganizmy pri
ošetrovaní zvierat.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo a odev zamestnanca pred vplyvmi počasia a
biologickými látkami.
ZOZNAM OOPP:
Odev pracovný modrý a čiapka
Ochranná pokrývka hlavy /zimná/
Ochranná pracovná zástera gumová
Ochranná obuv kožená s oceľ. špicou
Ochranné pracovné rukavice kožené
Oblek pracovný s teplou vložkou
Obuv gumová - čižmy

DOBA UŢÍVANIA V MES.
12/ 1 kus
24/ 1 kus
36/ 1 kus
24/ 1 pár
12/ 1 pár
36/ 1 kus
36/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI

ČINNOSŤ: U P R A T O V A Č K A

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Styk rúk s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, práca s vlhkým materiálom,
nebezpečenstvo šmyku, styku s elektrickými zariadeniami, práca vo výškach, neprimerané
fyzické zaťaženie a práca v prostredí
s možnosťou pôsobenia patogénnych
mikroorganizmov.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť ruky a odev zamestnankyne pred agresiou čistiacich
prostriedkov a pred statickým zaťažením.
ZOZNAM OOPP:

DOBA UŢÍVANIA V MES.

Pracovný plášť klasický alebo šat. zástera
Ochranná obuv proti šmyku
Ochranný pracovný kabát s tepelnou izolačnou vložkou
Bezpečnostný pás
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové

18/ 1 kus
18/ 1 pár
36/ 1 kus
1
PP/ 1 kus
PP/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.

1

Podľa potreby
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: ODBORNÉ LABORATÓRNE PRÁCE - L A B O R A N T K A
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Styk
s chemikáliami, kvapalnými látkami, toxickými,
dráždivými látkami, práca
s vlhkým materiálom, práca
v prostredí
s možnosťou
pôsobenia patogénnych
mikroorganizmov.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť ruky a odev pracovníka pred agresiou chemikálií, musia
byť nepriepustné a odolné .
ZOZNAM OOPP :
Pracovný plášť klasický
Pracovný odev / nohavice, košeľa /
Ochranná obuv ortopedická
Ochranný pracovný kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranné rúška, respirátory proti organickým parám,
toxickému prachu a dymu
Štíty na ochranu tváre, ochranné okuliare proti vplyvom kvapalín,
rtg. a ultrafialovému žiareniu
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové
/kyselinovzdorné /

DOBA UŢÍVANIA V MES.
18/ 1 kus
18/ 1 kus
18/ 1 pár
36/ 1 kus
PP / 1 kus

36/ 1 kus
PP/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované .
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTREIEDKAMI

ČINNOSŤ: POMOCNÉ LABORATÓRNE PRÁCE - UMÝVAČKA LABORATÓRNEHO
SKLA
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Styk s chemikáliami, kvapalnými látkami, práca s vlhkým a biologickým materiálom,
práca v prostredí s možnosťou pôsobenia patogénnych mikroorganizmov.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť ruky a odev zamestnankyne pred agresiou chemikálií,
biologických látok a čistiacich prostriedkov.
ZOZNAM OOPP:
Pracovný plášť klasický
Ochranná obuv proti šmyku
Ochranné rúška, respirátory proti organickým parám,
toxickému prachu a dymu
Ochranná pracovná zástera – gumová
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové

DOBA UŢÍVANIA V MES.
18/ 1 kus
18/ 1 pár
PP/ 1 kus
36/ 1 kus
PP/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: VETERINÁRNY LEKÁR, VEDECKÝ PRACOVNÍK LABORATÓRIÍ

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Styk
s chemikáliami, kvapalnými látkami, toxickými dráždivými látkami a práca s
biologickým materiálom, práca v prostredí s možnosťou pôsobenia patogénnych
mikroorganizmov, práce pri ošetrovaní zvierat, práca s jedmi.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo zamestnanca
biologických látok, musia byť nepriepustné a odolné.

pred agresiou

chemikálií,

ZOZNAM OOPP:
DOBA UŢÍVANIA V MES.
Pracovný plášť klasický
18/ 1 kus
Pracovný odev /nohavice, košeľa/
18/ 1 kus
Ochranná obuv ortopedická
18/ 1 pár
Ochranný pracovný kabát s tepelnoizolačnou vložkou
36/ 1 kus
Ochranné rúška, respirátory proti organickým parám,
toxickému prachu a dymu
PP/ 1 kus
Štíty na ochranu tváre, ochranné okuliare proti vplyvom kvapalín,
rtg. a ultrafialovému žiareniu
36/ 1 kus
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové
PP/ 1 pár
2
Čižmy gumové
36/ 1 pár
Ochranná zástera, práca s rtg. žiaričmi
36/ 1 kus
(je k dispozícii na RTG pracovisku)
HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.

2

práca v teréne
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: N Á D V O R N Ý A M A N I P U L A Č N Ý R O B O T N Í K
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nerovnosť komunikácií, šmykľavosť, ostré hrany predmetov, seknutie, pichnutie. Teplota
vzduchu a jej rýchle zmeny. Patogénne mikroorganizmy pri údržbe odpadového
hospodárstva a komunikácií.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť zamestnanca pred mechanickým poranením ostrými
predmetmi, pádom ťažkých bremien, hlukom, poškodením zraku a sluchu, proti náhlym
poveternostným zmenám, šmyknutiu, patogénnym mikroorganizmom pri práci v teréne,
mechanickému poškodeniu zdravia pri práci s ručným náradím.

ZOZNAM OOPP:

DOBA UŢÍVANIA V MES.

Pracovný odev klasický
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Čiapka textilná
Ochranná obuv proti šmyku a prepichnutiu
Ochranná obuv proti vlhku a chladu
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové textilné
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové
Chrániče sluchu
Ochranný štít
Ochranné okuliare proti mechanickému poškodeniu zraku

12/ 1 kus
36/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 pár
24/ 1 pár
PP/ 1 pár
12/ 1 pár
PP/ 1 pár
36/ 1 ks
36/ 1 ks
36/ 1 ks

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: Ú D R Ţ B Á R – S T O L Á R
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Pri práci na drevoobrábacích strojoch ohrozenie prachom a trieskami a možnosť úderu od
spracovávaného materiálu. Pri opravárenských prácach možnosť odretia, seknutia a rezu,
najmä pri práci so sklom. Nepriaznivé fyzické zaťaženie a zlá pracovná poloha.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť trup, oči, tvár, sluch a dýchacie cesty proti úlomkom,
prachu a hluku pri práci na drevoobrábacích strojoch, šmykľavosti, tlaku, úderu, seknutiu a
odretiu.
ZOZNAM OOPP
Pracovný oblek klasický
Ochranná obuv proti šmyknutiu a prepichnutiu
Zástera odolná proti prerezaniu a prebodnutiu
Ochranné rukavice 5-prstové kožené
Ochranná čiapka so šiltom, textilná
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranný štít na ochranu tváre
Ochranné okuliare proti prachu
Ochranné rúška, respirátory proti organickým parám,
toxickému prachu
Zátkový chránič sluchu

DOBA UŢÍVANIA V MES.
12/ 1 kus
12/ 1 pár
24/ 1 kus
12/ 1 pár
12/ 1 kus
36/ 1 kus
24/ 1 kus
24/ 1 kus
PP/ 1kus
PP/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: V O D I Č M O T O R O V É H O V O Z I D L A, AUTOMECHANIK
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nevhodné pracovné zaťaženie, kontakt s toxickými látkami, teplota vzduchu a jej rýchle
zmeny, slnečné žiarenie, sťažená pracovná poloha pri opravách vozidla.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo proti hluku, vibráciám, nevhodnej pracovnej
polohe pri údržbe vozidla, plynom a parám prachu, kvapalným látkam, ultrafialovému
slnečnému žiareniu a ich účinkom.
ZOZNAM OOPP:
Pracovný oblek klasický
Pracovné rukavice kožené
Pracovné rukavice gumové
VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA, AUTOBUSU:
Ochranná obuv proti vlhku a chladu
Ochranná obuv proti vlhku
Ochranný pracovný kabát s tepelnoizolačnou vložkou

DOBA UŢÍVANIA V MES.
12/ 1 kus
12/ 1 pár
PP/ 1 pár
36/ 1 pár
36/ 1 pár
36/ 1 kus

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.

Dátum máj 2008
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Univerzita
veterinárskeho
lekárstva v
Košiciach

VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: OBSLUHA PLYNOVEJ KOTOLNE
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Práca v chladnom a vlhkom prostredí, poveternostné podmienky - teplota vzduchu a jej
rýchle zmeny. Nadmerná fyzická záťaž v rôznych polohách, napr. práca vo výške.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytované OOPP
musia chrániť celé telo proti
poveternostným podmienkam,
postriekaniu horúcou vodou, úderom ťažkými bremenami, seknutiu a odretiu.
ZOZNAM OOPP:
Pracovný odev klasický
Ochranné rukavice s tepelno-izolačnou
vložkou 5-prstové
Obuv s ochrannou špicou

DOBA UŢÍVANIA V MES.
24/ 1 kus
18/ 1 kus
24/ 1 pár
12/ 1 pár
24/ 1 pár
24/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: Ú D R Ţ B Á R VIACERÝCH PROFESIÍ
( ZÁMOČNÍK, VODOINŠTALATÉR, ZVÁRAČ)

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nebezpečenstvá pri údržbárskej činnosti vyplývajú z polohy pracoviska vo vzťahu k
povrchu zeme / výška, hĺbka /; šmykľavosť, tlak, úder, odretie, teplota vzduchu a jej
rýchle
zmeny.
Mimo
toho
je možné nebezpečenstvo styku s patogénnymi
mikroorganizmami a nevhodná pracovná poloha.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo pred teplotou vzduchu a jej rýchlymi
zmenami, pred chladom, vlhkom, tlakom, pošmyknutím, úderom, seknutím, pichnutím a
odretím.
ZOZNAM OOPP:
DOBA UŢÍVANIA V MES.
Pracovný oblek klasický
12/ 1 kus
Ochranná obuv proti šmyku
12/ 1 kus
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
36/ 1 kus
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové
PP/ 1 pár
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové PVC na textilnom podklade PP/ 1 pár
HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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Univerzita
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI

ČINNOSŤ: S K L A D N Í K KNIŢNÉHO SKLADU, A R C H I V Á R
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Teplota vzduchu, jej zmeny, zaťaženie dolných končatín. Fyzické a statické zaťaženie,
patogénne mikroorganizmy.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo pred prachom, úderom, tlakom a zlou pracovnou
polohou. Musia chrániť dolné končatiny pred pádom a statickým zaťažením.
ZOZNAM OOPP :
Ochranný pracovný plášť klasický
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové z bavlneného úpletu
Ochranná obuv ortopedická

DOBA UŢÍVANIA V MES.
24/ 1 kus
PP/ 1 pár
24/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI

ČINNOSŤ: ÚDRŢBÁR - E L E K T R O

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Úraz elektrickým prúdom pri opravách a revíziách. Možnosť šmyku a pádu z výšky. Pri
inštalačných prácach prach a úlomky vysekaného materiálu. Teplota vzduchu a jej rýchle
zmeny, patogénne mikroorganizmy pri opravách elektrotechnických zariadení na
katedrách a účelových zariadeniach UVL.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo pred elektrickým prúdom a napätím, statickou
elektrinou, šmykom, úderom, odretím a pádom z výšky.
ZOZNAM OOPP:
DOBA UŢÍVANIA V MES.
Pracovný oblek klasický
12/ 1 kus
Ochranná obuv proti šmyku
12/ 1 pár
Ochranné rukavice 5-prstové dielektrické do l 000 V
6/ 1 pár
Galoše dielektrické gumové
36/ 1 pár
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
36/ 1 kus
Úplná prevencia proti pádu s bezpečnostným pásom a lanom
36/ 1 kus
HODNOTENIE VLASTNOSTÍ POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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Univerzita
veterinárskeho
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI

ČINNOSŤ: S K L A D N Í K PREVÁDZKOVÉHO M A T E R I Á L U
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nadmerné fyzické zaťaženie, pošmyknutie, pád materiálu.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť
znečistením.

celé telo pred pošmyknutím, tlakom, nadmerným

ZOZNAM OOPP:
Pracovný plášť klasický, pracovné nohavice
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranná obuv proti šmyku a tlaku

DOBA UŢÍVANIA V MES.
12/ 1 kus
36/ 1 kus
24/ 1 pár

CHARAKTERISTIKA VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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Univerzita
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: V E T E R I N Á R N Y L E K Á R , PRACOVNÍK NA OPERAČNEJ SÁLE ,
V PITEVNI, KLINICKÉ PRACOVISKÁ
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Styk
s chemikáliami, kvapalnými látkami, toxickými dráždivými látkami, práca s
biologickým materiálom, práca pri operačných zákrokoch a ošetrovaní zvierat, práca
s jedmi a na pitevni.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo zamestnanca
biologických látok, nepriepustnosť a odolnosť látok.
ZOZNAM OOPP:

pred agresiou

DOBA UŢÍVANIA V MES.

Pracovný plášť klasický biely
Pracovný plášť chirurgický
Pracovný odev / nohavice, košeľa/
Pracovný odev chirurgický / nohavice, košeľa /
Ochranná pokrývka hlavy
Ochranná obuv s antistatickou úpravou
Ochranný pracovný kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Rúška na ochranu tváre, respirátory proti organickým parám
Ochranné pracovné rukavice, gumové
Ochranné gumové galoše
Špeciálna ochranná zástera proti rtg. žiareniu,
ochranné okuliare proti rtg. žiareniu
( je k dispozícii na RTG pracovisku)
Pracovný oblek klasický3

12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1pár
36/ 1 kus
PP/ 1 ks
PP/ 1 pár
36/ 1 pár

24/ 1 kus

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
zodpovedajú podmienkam práce a prostredia a sú certifikované.

3

Pri práci v teréne

chemikálií,
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: P R A C O V N Í K PRI PRÍPRAVE JEDÁL V K U C H Y N I
(KUCHÁR, POMOCNÝ KUCHÁR, PREDAVAČKA V BUFETE, VÝDAJ STRAVY )

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Teplota vzduchu, jej rýchle zmeny, vlhkosť, para. Pri príprave jedál: úder, rez, pichnutie
a odretie. Pri práci na strojoch: úder, odretie, porezanie.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť celé telo pred pôsobením horúcich látok a predmetov,
vlhkosťou, úderom, pichnutím a šmyknutím.
ZOZNAM OOPP:
Pracovný odev klasický / biele nohavice, plášť, košeľa /
Pracovná čiapka biela
Ochranná pracovná zástera
Ochranná obuv s prvkami proti šmyku a úderu

DOBA UŢÍVANIA V MES.
12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 kus
12/ 1 kus

OOPP PRI UMÝVANÍ NÁDOB :
Ochranná pracovná zástera gumová
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové gumové

36/ 1 kus
PP/ 1 pár

OOPP PRI PRÁCI V BUFETE
Ochranný pracovný plášť klasický biely
Ochranná obuv proti šmyku a úderu

12/ 1 kus
12/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAM

ČINNOSŤ: POĽNOHOSPODÁRSKY ROBOTNÍK, ZVEROSTRÁŢCA, VČELÁR
ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Práca s biologickým materiálom, nerovnosť terénu, patogénne mikroorganizmy pri práci v
teréne.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť ruky, odev a dolné končatiny proti náhlym
poveternostným zmenám, šmyknutiu, patogénnym mikroorganizmom pri práci v teréne,
mechanickému poškodeniu zdravia pri práci s ručným náradím.
ZOZNAM OOPP:
Ochranná obuv proti vlhku a chladu
Pracovný odev alebo plášť
Ochranný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranná čiapka, resp. šatka
Ochranné rukavice gumové
Ochranné rukavice kožené
OOPP PRE VČELÁRA NAVIAC :
Kukla včelárska

DOBA UŢÍVANIA V MES.
24/ 1 pár
12/ 1 kus
36/ 1 kus
24/ 1 kus
PP/ 1 pár
12/ 1 pár
36/ 1 kus

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP :
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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VYBAVENIE OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI
ČINNOSŤ: S P R Á V C A

ŠPORTOVÍSK

ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA:
Nerovnosť komunikácií, šmykľavosť, ostré hrany predmetov, seknutie, pichnutie. Teplota
vzduchu a jej rýchle zmeny pri údržbe športovísk.
CHARAKTERISTIKA OOPP:
Poskytnuté OOPP musia chrániť ruky, odev a dolné končatiny proti náhlym
poveternostným zmenám, šmyknutiu, patogénnym mikroorganizmom pri práci v teréne,
mechanickému poškodeniu zdravia pri práci s ručným náradím.

ZOZNAM OOPP:

DOBA UŢÍVANIA V MES.

Pracovný odev klasický
Ochranný pracovný 3/4 kabát s tepelnoizolačnou vložkou
Ochranná obuv proti šmyku a prepichnutiu
Ochranná obuv proti vlhku a chladu
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové textilné
Ochranné pracovné rukavice 5-prstové s tepelnoizolačnou vložkou

18 / 1 kus
36/ 1 kus
12/ 1 pár
24/ 1 pár
PP/ 1 pár
12/ 1 pár

HODNOTENIE VHODNOSTI POSKYTOVANÝCH OOPP:
Zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia a sú certifikované.
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Príloha č. 2
EVIDENČNÁ
KARTA
PRIDELENÝCH
PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

OSOBNÝCH

OCHRANNÝCH

Pridelené OOPP majú slúžiť na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia zamestnanca.
Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov rešpektuje zoznam
poskytovaných osobných pracovných prostriedkov, ktorý je spracovaný na základe hodnotenia
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.
Meno a priezvisko zamestnanca :
Osobné číslo zamestnanca :
Pracovisko UVL (ÚZ, ústav, oddelenie ):
Profesia, vykonávaná činnosť :
Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že :
1. bol oboznámený s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného
ochranného pracovného prostriedku chráni,
2. bol poučený o správnom používaní osobného ochranného pracovného prostriedku,
3. bude používať osobný ochranný pracovný prostriedok určeným spôsobom, na určené účely,
po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré mu
zamestnávateľ poskytol zrozumiteľným spôsobom (bod 2),
4. sa bude o pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky primeraným spôsobom starať.

Pridelené OOPP
Názov a typ OOPP

Ţivotnosť
OOPP

Dátum pridelenia

Dátum pridelenia

Dátum pridelenia

podpis

podpis

podpis
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Príloha č.3

MNOŢSTVO A DRUH POSKYTOVANÝCH
ČISTIACICH, DEZINFEKČNÝCH
A UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV PODĽA STUPŇA ZNEČISTENIA PRI VÝKONE
ČINNOSTI

Klasifikácia
pracovnej
činnosti

A

Ochranný
krém
(ks/štvrťrok)

Druh činnosti

Mydlo
(ks / štvrťrok)

Čistiaca pasta
( ks /štvrťrok)

nečistá

práca
s rizikovým
faktorom,
údržbár, vodič,
nádvorní
zamestnanci

3

2

3

B

menej nečistá

ostatné katedry

2

0

1

C

čistá

administratívna
činnosť

Skupina

spoločné vybavenie sociálnych
zariadení

1

