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V súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 
znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č.395/2006 Z.z. 
o minimálnych požiadavkách na  poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy 
DSA, Komenského 12, Trebišov (ďalej len  SSSOŠ DSA DSA ) vydáva túto 
smernicu. 

. 
 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Táto smernica upravuje rozsah a podrobnosti o podmienkach poskytovania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom Súkromnej strednej 
odbornej školy DSA, Komenského 12, Trebišov (ďalej len  SSSOŠ DSA DSA ) 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

1. Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý 
zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak  používa vrátane jeho doplnkov 
a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. 

2. Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je bežný pracovný odev, 
uniforma a obuv. 

 
 

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 

Článok 3 

Povinnosti zamestnávateľa 

1. SSOŠ DSA poskytuje zamestnancovi na používanie osobný ochranný pracovný 
prostriedok  vtedy, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť 
technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany, ani metódami a 
formami organizácie práce. 

2. Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý poskytuje SSOŠ DSA musí: 

a)  zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami 
a predvídateľnými nebezpečenstvami  a sám nesmie zvyšovať riziko, 

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

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

d) byť zdravotne neškodný.    
3. SSOŠ DSA poskytuje zamestnancovi aj pracovný odev alebo pracovnú obuv, ak 

zamestnanec pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú 
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mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú 
nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.  

4. SSOŠ DSA poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovný odev a 
obuv /ďalej len „ochranné prostriedky“/ podľa zoznamu poskytovaných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov a obuvi (ďalej len 
„Zoznam“)  uvedený v prílohe 1 a 2. 

5. Zoznam (príloha č.1 a č. 2), ktorý  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Smernice, 
vypracovaný podľa hodnotenia rizík  musí obsahovať: 

a) zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ochranné prostriedky, 
b) špecifikáciu nebezpečenstva, 
c) požadované vlastnosti ochranného prostriedku, 
d) druh prideleného ochranného prostriedku,  
e) dobu použitia ochranného prostriedku v mesiacoch, 
f) menný zoznam zamestnancov, ktorí majú nárok na ochranné prostriedky. 

6. Za dodržiavanie podmienok pre poskytovanie ochranných prostriedkov podľa 
tohto Zoznamu za jeho aktualizáciu vždy, keď nastane zmena pracovných 
podmienok, min. 2 x ročne, zodpovedá zástupca riaditeľa školy pre praktické 
vyučovanie a vedúca jedálne. 

7. SSOŠ DSA na základe Zoznamu pridelí ochranný prostriedok zamestnancovi, 
informuje ho o používaní, čistení a údržbe zrozumiteľným spôsobom. Za účelom 
evidencie ochranných prostriedkov vydá evidenčnú kartu. 

8. Po uplynutí doby použiteľnosti ochranných prostriedkov ak ochranné prostriedky 
stratia požadované ochranné vlastnosti je zamestnávateľ povinný tieto vymeniť 
za nové.  

 

Čl. 4 

Povinnosti zamestnanca 

1. Zamestnanec je povinný jemu pridelený ochranný prostriedok užívať určeným 
spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva. V súlade s 
pokynmi na používanie je zamestnanec povinný na vlastné náklady dbať na 
riadnu údržbu, čistenie a ošetrovanie ochranného prostriedku. 

2. Zamestnanec je povinný ohlásiť akúkoľvek nežiaducu udalosť, ktorá by mohla 
ohroziť jeho zdravie alebo zdravie iných osôb na pracovisku, stratu funkčných 
vlastností prideleného ochranného prostriedku, ako aj informovať 
zamestnávateľa o nedostatkoch súvisiacich s používaním ochranného 
prostriedku. 

3. Ak zanikli podmienky, pre ktoré bol ochranný prostriedok pridelený, je 
zamestnanec povinný ochranný prostriedok vrátiť v stave zodpovedajúcom dĺžke 
a účelu používania, v opačnom prípade bude zamestnávateľ postupovať podľa 
ods.6. 

4. Evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov je vedená centrálne 
na osobných kartách zamestnanca. 
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5. Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytnuté zamestnancom po skončení 
pracovno-právneho vzťahu je zamestnanec  povinný vrátiť a ochranné 
prostriedky, ktoré nespĺňajú podmienky na ďalšie použitie pre zamestnávateľa 
odkúpiť za primeranú cenu. 

6. Ak zamestnanec ochranný prostriedok úmyselne poškodí, alebo stratí je povinný 
nahradiť zamestnávateľovi škodu. 

 

Čl. 5 

Hodnotenie nebezpečenstiev 

Hodnotenie nebezpečenstiev na pracovisku zahŕňa: 

a) analyzovanie nebezpečenstiev každej práce a určenie tých, ktoré nemožno 
vylúčiť alebo obmedziť iným spôsobom, a ktoré môžu ohroziť život alebo 
zdravie zamestnanca, 

b) charakterizovanie vlastností, ktoré musí mať ochranný prostriedok, aby bol 
účinný pred nebezpečenstvami určenými podľa písm. a), 

c) hodnotenie, či ochranný prostriedok zodpovedá vlastnostiam podľa písm. b) a 
spĺňa požiadavky uvedené v Čl. 3, ods. 2. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto   organizačná norma nahrádza ON 09 2008 účinnú od 2.2.2008, ktorá sa   
bola  účinná od 2.2.208 

2. Táto interná smernica  IS 24 2015 nadobúda účinnosť 1.10.2015. 
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Rozdeľovník 

 

 

Por. č. 
výtla
čku 

Držiteľ Funkcia Podpis o prevzatí 

1. RNDr. Juraj Seiler Riaditeľ školy  

2. Mgr. Marián Kudrík ZRŠ pre prax  

3. Ing. Slávka Hazalová ZRŠ pre TEC  

4. Anna Wilková Vedúca ŠJ  

 

 

Rozsah platnosti 

 

Platí v SSOŠ DSA, Komenského 12, Trebišov 
 

 

Poznámky 
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Príloha č.1    
 

a) Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné 
pracovné prostriedky 

1. UPRATOVAČKA  - vyberanie košov, umývanie soc. zariadení, umývanie 
podláh a okien, 

2. UČITEĽ  CHÉMIE  A  BIOLÓGIE -  práce v chemickom a biologickom  
laboratóriu, práce s chemikáliami a sklom, 

3. LABORANTKA --  práce v chemickom a biologickom  laboratóriu, práce 
s chemikáliami a sklom, 

4. KUCHÁRKA  - dotyk s horúcimi látkami – plechy, hrnce, čistenie 
a umývanie riadu, šmykľavá podlaha, 

5. UDRŽBÁR  - vŕtanie, brúsenie materiálov, manipulácia s materiálom, 
práce v daždi, chlade, mraze, kosenie.  

 

b) Špecifikácia nebezpečenstva 
1. Upratovačka  - porezanie, ekzémy horných končatín, pád z výšky, 

pošmyknutie 
2. Učiteľ chémie a biológie  – porezanie sklom, poleptanie žieravou látkou 
3. Laborantka – porezanie sklom, poleptanie žieravou látkou 
4. Kuchárka – oparenie, porezanie, popálenie, pošmyknutie  
5. Údržbár – úlet kovových triesok a iných materiálov a predmetov, 

porezanie, pichnutie, premočenie, nachladnutie, omrzliny, poškodenie 
sluchu 

 

c/ Požadované vlastnosti osobného ochranného pracovného 
prostriedku 

1. Gumové rukavice – musia chrániť horné končatiny pred zhubnými vplyvmi 
a pôsobeniu vplyvov dezinfekčných prostriedkov a chemických látok 

2. Kožené rukavice – musia spĺňať kritéria ochrany horných končatín proti 
mechanickým vplyvom pri manipulácii s materiálom 

3. Protišmyková obuv – musí spĺňať kritéria ochrany zamestnanca pre pádom 
na mokrej podlahe 

4. Kožená prac. obuv – musí spĺňať kritéria ochrany dolných končatín pred 
mech. vplyvmi 

5. Ochranné okuliare – štít – musí spĺňať kritéria ochrany tváre pred vplyvom 
uletujúcich drobných úlomkov materiálu 

6. Ochranná gumená zástera – musí dostatočne chrániť trup pred oparením a 
popálením 

7. Prešívaný kabát, čiapka a rukavice – musia spĺňať kritéria ochrany tela pred 
nepriaznivými poveternostnými podmienkami – mraz, chlad   

8. Gumený plášť  a čižmy – musia spĺňať kritéria ochrany trupu a dolných 
končatín pred vplyvom dažďa  

9. Chrániče sluchu – musia spĺňať kritéria ochrany sluchu pred hlukom pri 
kosení krovinorezom  
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d/ Druh prideleného osobného ochranného pracovného 
prostriedku (OOPP) a doba použitia v mesiacoch 

 

Číslo OOPP Druh Doba použitia 

1. Gumené rukavice                                              1 x mesačne a podľa 
potreby 

2. Kožené rukavice                                                1x za 5 mesiacov 

3. Protišmyková obuv                                            1 x za 12 mesiacov   

4. Kožená pracovná obuv                                      1 x za 12 mesiacov   

5. Ochranné okuliare – štít                                     1x za  36 mesiacov 
a podľa  potreby 

6. Ochranná gumená zástera                                 1x za 12 mesiacov 

7. Prešívaný kabát, čiapka a rukavice                    1x za 36 mesiacov 

8. Gumený plášť a čižmy                                        1x za 24 mesiacov 

9. Pracovný odev                                                    1x za 6 mesiacov 

10. Chňapky 1x za 6 mesiacov 

11. Chrániče sluchu 1x za 36 mesiacov 

12. Šatka - čiapka 1x za 6 mesiacov 

13. Pracovný plášť 1x za 12 mesiacov 

 
OOPP musia byť certifikované s návodom na použitie. 
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 Príloha č. 2 
  
 

Menný zoznam zamestnancov,  ktorí majú nárok na osobné 
ochranné pracovné prostriedky (OOPP)  

 

  
 
 
         
 
 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Pridelené číslo OOPP 

Banovská Vlasta upratovačka 1, 3 

Dráľová Marta upratovačka 1, 3 

Boršošová Anna upratovačka 1, 3 

Majerčíková Erika upratovačka 1, 3 

Babíková Marcela upratovačka 1, 3 

Maková Beáta   upratovačka 1, 3 

Mergešová Božena upratovačka 1, 3 

Tkáčová Ľubica kuchárka 1, 3, 6, 9, 10, 12 

Kmeťová Janka kuchárka 1, 3, 6, 9, 10, 12 

Miterová Mária kuchárka 1, 3, 6, 9, 10, 12 

Wilková Anna vedúca školskej jedálne 1, 3, 6, 9, 10, 12 

Mgr. Göbolová Natália           učiteľ chémie a biológie 1, 13 

RNDr. Jitka Kordischová učiteľ chémie a biológie 1, 13 

Mgr. Valéria  Švecová učiteľ chémie a biológie 1, 13 

Mgr. Eva Rešetárová učiteľ chémie a biológie 1, 13 

Jozef Soták údržbár 2, 4, 5, 7, 8, 9 


