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1) ÚČEL 

Účelom tejto základnej smernice je stanovenie: 

 na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovných procesov a ich 

rozsahu pre jednotlivé funkcie stanoviť rozsah a podmienky poskytovania 

osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov obce H. Pial; 

 stanoviť pravidlá pre poskytovanie umývacích, čistiacich prostriedkov a 

ochranných mastí vo vzťahu na charakter práce, pracovísk a pracovného 

prostredia.  
 

2) ROZSAH UPLATNENIA 

Táto základná smernica platí pre všetkých zamestnancov obce H. Pial 
 

3) DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY 

DEFINÍCIE POJMOV 

3.1.1 Letné obdobie 

Za letné obdobie sa považujú mesiace máj až september vrátane. 

3.1.2 Práca čistá 

Je práca,  ktorú vykonávajú nasledovné profesie - administratívni pracovníci, obsluha 

plynových kotolní, dozor, meranie, obchod, služby, školstvo, veda, výskum, predavačky, 

učitelia, zdravotnícky personál. 

3.1.3 Práce menej čistá 

Je práca,  ktorú vykonávajú nasledovné profesie - majstri, pracovníci technickej kontroly, 

pracovníci pri obrábaní dreva, montážnici elektrotechnických výrobkov, skladoví 

pracovníci, vodiči osobných motorových vozidiel, servisní pracovníci, zásobovači, 

upratovačky,  

3.1.4 Práca nečistá 

Je práca,  ktorú vykonávajú nasledovné profesie - zvárači, chovatelia zvierat,  vodiči 

nákladných vozidiel, traktorov a poľnohospodárskych strojov, murári, montéri, stavební 

pracovníci, lesní a poľnohospodárski pracovníci, kováči, pokrývači. 

3.1.5    Zimné obdobie 

Za zimné obdobie sa považujú mesiace október až apríl vrátane. 

SKRATKY 

BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

OOPP  Osobné ochranné pracovné prostriedky 

PO  Požiarna ochrana 

ZP  Zákonník práce 

 

4) ZODPOVEDNOSTI 

 Za aktualizáciu tejto základnej smernice je zodpovedný starosta obce 



5) POSTUPY A METÓDY 

5.1. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY 

OOPP sa poskytujú len vtedy, keď nebezpečenstvo nemožno v plnom rozsahu vylúčiť 

alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany, ani 

metódami a formami organizácie práce. 

Postup pri prideľovaní OOPP: 

 hodnotiť a pravidelne prehodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z pracovného 

procesu a pracovného prostredia a na základe výsledkov hodnotenia poskytovať 

OOPP, 

 bezplatne poskytovať OOPP zamestnancom, u ktorých sa  vyžaduje ochrana  ich 

života alebo zdravia, 

 zamestnancom bezplatne poskytovať pracovný odev alebo obuv, ak zamestnanci 

pracujú v prostredí, v ktorom ich vlastný odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu 

opotrebeniu alebo znečisteniu tak, že sa stanú nepoužiteľné za kratší čas ako 6 

mesiacov 

 bezplatne poskytovať zamestnancom ochranné prostriedky potrebné na ochranu tela, 

zabezpečenie telesnej hygieny a zdravia, 

 určiť podmienky a orientačnú dobu požívania OOPP (vychádzať pritom zo závažnosti 

nebezpečenstva, dĺžky jeho pôsobenia, veľkosti rizika, charakteru práce alebo 

pracoviska a vlastností príslušného osobného ochranného pracovného prostriedku), 

  o pridelení OOPP viesť preukázateľné záznamy. 

 

5.2. PODMIENKY POSKYTOVANIA OOPP 

5.2.1 V zmysle tejto smernice možno zamestnancom poskytovať len tie OOPP, ktoré 

spĺňajú požiadavky pre posudzovanie zhody v zmysle nariadenia vlády SR č. 29/2001 

v znení neskorších predpisov a ktoré : 

 zabezpečujú účinnú ochranu proti nebezpečenstvám, 

 zodpovedajú existujúcim podmienkam práce a pracovného prostredia, 

 vyhovujú ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po potrebnom malom 

prispôsobení aj telu zamestnanca, 

 sú zdravotne nezávadné. 

Poskytovaná pracovná obuv (nie ochranná) a odev nemusia byť certifikované, musia 

však spĺňať minimálne kvalitatívne požiadavky kladené na OOPP. 

OOPP sa môžu používať len na tie účely, na ktoré sú určené. Pri prácach nie je 

povolené používať iné prostriedky či pomôcky. 

5.2.2 Pracovníkom, ktorí vykonávajú práce, pri ktorých je potrebné používať OOPP 

nepravidelne, sa poskytujú OOPP len na ten čas, počas ktorého činnosť vykonávajú. 

5.2.3 OOPP sa poskytujú aj zamestnancom THP, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne 

vykonávajú činnosť,  pri ktorej sú ohrození na zdraví. 

5.2.4 OOPP sú majetkom obce H. Pial. a je potrebné sa riadne starať o ich údržbu a čistotu a 

chrániť ich pred úmyselným poškodením a stratou.  



5.2.5 Prevzatím pridelených OOPP je zamestnanec povinný tieto používať. OOPP sa musí 

používať po celú dobu trvania ohrozenia. 

5.2.6 Pri neúmyselnom poškodení, prípadne strate funkčných vlastností OOPP, v riadnom 

pracovnom procese musia byť zamestnancovi okamžite vydané nové OOPP bez 

ohľadu na orientačnú dobu ich používania. 

5.2.7 Pri úmyselnom poškodení alebo strate OOPP je povinnosťou zamestnanca spôsobenú 

škodu nahradiť. 

 

5.3. UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY A OCHRANNÉ MASTI 

5.3.1 Množstvo poskytovaných umývacích a čistiacich prostriedkov a ochranných mastí sa 

riadi podľa rozsahu znečistenia zamestnanca a podľa zásad maximálnej hospodárnosti. 

5.3.2 Umývacie a čistiace prostriedky osobnej hygieny sa prideľujú v nasledovných 

množstvách: 

Práca menej nečistá: 

1 ks toaletného mydla - 100 g.  

1 ks špeciálneho čistiaceho prostriedku na pokožku - SOLVEX (1 bal á 500 g.) /osoba/ 

mesiac. 

Práca nečistá  

1 ks toaletného mydla - 100g  

2 ks špeciálneho čistiaceho prostriedku na pokožku - SOLVEX (1 bal. á 500 g.) /osoba/ 

mesiac. 

 

6) ZDROJOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 Zákon NR SR č. 367/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných 

ochranných pracovných prostriedkov. 

 Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

na osobné ochranné prostriedky. 

 Smernica MZ SR č. 7/1978 „Hygienické požiadavky na pracovné prostredie“. 

 
 
 
 



PRÍLOHA  A 

ZOZNAM NEBEZPEČENSTIEV 

Nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo, 

napríklad koncentráciu alebo dávku, môžu poškodiť zdravie alebo obťažovať pri práci  

a možno sa pred nimi chráni ť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, sú najmä: 

1. FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ 

1.1.  Poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, napríklad vo výške, v hĺbke, pod 

zemou alebo pod vodou, a k inému pracovisku, napríklad v jeho blízkosti. 

1.2. Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napríklad ich 

pohyblivosť, šikmosť, šmykľavosť, nerovnosť. 

1.3.  Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie: 

1.3.1. na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje, 

1.3.2. na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch. 

1.4.  Oheň, horúce alebo chladné látky (plynné, kvapalné, tuhé)a predmety, ich povrchová teplota. 

1.5. Odletujúce a padajúce predmety. 

1.6. Tepelné žiarenie. 

1.7.  Elektrický prúd a napätie. 

1.7. Barometrický tlak a jeho rýchle zmeny. 

1.8. Teplota vzduchu a jej rýchle zmeny. 

1.9. Vlhkosť vzduchu. 

1.10. Prúdenie vzduchu. 

1.11. Ionizácia vzduchu. 

1.12. Prach, vlákna vo vzduchu. 

1.13. Tuhé a kvapalné aerosóly vo vzduchu. 

1.14. Hluk (infrazvuk, ultrazvuk). 

1.15. Osvetlenie (intenzita, jas, kontrast, oslnenie, nedostatočné denné osvetlenie). 

1.16. Nedostatočná rozoznateľnosť, napríklad osôb alebo zariadení vzhľadom na pozadie. 
 

2.   CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

2.1. Plyny, pary, aerosóly, prachy, pevné: 

2.1.1. toxické, 

2.1.2. žieravé, 

2.1.3. dráždivé, 

2.1.5. karcinogénne, 
 

3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

3.1. Rastliny. 

3.2. Živočíchy, napríklad zvieratá, hmyz. 

 

4.       INÉ NEBEZPEČENSTVÁ 

 4.1. Nevhodná pracovná poloha. 



PRÍLOHA B 

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ 
OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY 

K výkonu tých  prác, pri vykonávaní ktorých sa vyskytujú nebezpečenstvá poškodenia 

zdravia zamestnanca, sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, a to 

najmä:  

 
1.  OCHRANA HLAVY 

1.1 Ochranná čiapka, šatka a pod. pri: 

1.1.1. pohyblivých zariadeniach a ich častiach, 

1.1.2.  práci v prostredí s nebezpečenstvom infekcie. 

 
2.  OCHRANA SLUCHU 

2.1.  Chránič sluchu pri: 

2.1.1.  tvarovaní kovov,  napríklad pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení a pod., 

2.1.2. práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím, 

2.1.3. práci v blízkosti kompresorov, 

2.1.4. práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi, 

 

3.  OCHRANA ZRAKU A TVÁRE 

3.1. Ochranné okuliare, štít na ochranu tváre, kukla pri: 

3.1.1. zváraní, brúsení, rozbrusovaní, 

3.1.2.  dlabaní a sekaní, 

3.1.3.  pri prácach s krovinorezmi, 

3.1.4.  ťažbe a spracúvaní dreva, 

3.1.5.  práci so vstreľovacím náradím, s vŕtacím náradím, 

3.1.6.  odstraňovaní častí materiálu alebo  pri  práci,  pri  ktorej vznikajú úlomky 

(triesky), 

3.1.7.  práci s kyselinami a zásadami, ich  roztokmi, dezinfekčnými látkami a 

žieravými  čistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi a 

liečivami, 

3.1.8.  pri rozprašovaní tekutín, 

3.1.9. práci v sálavom teple (sálavom žiarení), 

 
4. OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN 

4.1.  Ochranné rukavice pri: 

4.1.1. práci s materiálmi so zvýšenou alebo so zníženou teplotou, 

4.1.2. práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, 

dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami, 

4.1.3. zváraní, 

4.1.4. manipulácii s predmetmi,  ktoré  majú  ostré hrany, s výnimkou  prác, pri 

ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavíc, 

4.1.5. práci  s biologickými  materiálmi, so škodlivinami a v prostredí s 

nebezpečenstvom infekcie, 

 



5.  OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN 

5.1.  Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti prepichnutiu  a  prerezaniu pri: 

5.1.1. stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach, 

5.1.2. lešenárskych prácach, 

5.1.3.  demolácii budov a konštrukcií, 

5.1.4. práci s betónovými a prefabrikovanými dielmi, pri montáži debnenia a jeho 

odstraňovaní, 

5.1.5. nádvorných prácach a prácach v skladoch, 

5.1.6. práci na strechách, 

5.1.7. práci v lese, 

5.1.8. prestavbe a údržbárskych prácach, 

5.1.9. údržbe a oprave strojov, 

5.1.10. doprave a skladovaní, 

5.2.  Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri: 

5.2.1. práci vo vlhkom prostredí, 

5.2.2. práci v chladnom prostredí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Andrej Šivo,  
starosta obce H. Pial



 


