Centrum voľného času Považská Bystrica
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

Smernica

č. 07/2011

upravujúca poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
v podmienkach CVČ
V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády
SR č.395/2006 vydávam smernicu na poskytovanie OOPP v podmienkach CVČ, Lánska
2575/92, Považská Bystrica a platný zoznam OOPP, (pre všetky pracoviská – CVČ, DDI,
SMT).

I.
Základné ustanovenie
Táto smernica ustanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov potrebných na ochranu života a zdravia pri práci
zamestnancov CVČ.
Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri
práci nosí, drží alebo inak používa a je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.
Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov používaných v CVČ, podľa
pracovného zaradenia, je uvedený v prílohe č. l tejto smernice.
Zoznam nebezpečenstiev, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, môžu poškodiť zdravie
alebo významne obťažovať pri práci a pred ktorými sa možno chrániť osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami je uvedený v prílohe č. 2 tejto smernice.

II.
Poskytovanie OOPP
1. CVČ zamestnancovi poskytuje OOPP, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani
zamedziť technickými prostriedkami alebo metódami a formami organizácie práce
2. Zoznam prác pri ktorých sa poskytujú OOPP je v prílohe č. 3 tejto smernice.
3. OOPP sa poskytujú len ak spĺňajú požiadavky podľa NV č. 35/2008 Z.z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
osobné ochranné prostriedky

4. OOPP musí zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcim nebezpečenstvom a sám
nesmie zvyšovať riziko, musí byť zdravotne nezávadný
5. OOPP má v zásade používať len jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten
istý OOPP využívalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby:
- Nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov
- OOPP bol zamestnancom prístupný vždy v prípade potreby

III.
Používanie OOPP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CVČ určí podmienky a dobu používania OOPP.
CVČ oboznámi zamestnanca s nebezpečenstvami, pred ktorými ho OOPP chráni.
Zamestnanec je povinný používať OOPP len určeným spôsobom, na určené účely, po
celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi.
Udržiavanie OOPP, najmä čistenie, opravu a výmenu zabezpečuje zamestnávateľ.
Poskytovať možno len tie ochranné prostriedky, ktoré boli certifikované podľa
osobitných predpisov (v štátnej skúšobni).
Doba používania je stanovená v mesiacoch - v praxi môže byť dlhšia alebo kratšia
v závislosti na stave opotrebovania ochranného prostriedku a fyzických danostiach.
Nový OOPP prináleží zamestnancovi vtedy, ak starý stratil funkčnosť, prešla doba
používania OOPP a bol vrátený zamestnávateľovi.
O vydaní OOPP sa vedie prehľad na osobných kartách.
Zamestnanec, ktorý ukončí pracovný pomer, je povinný poskytnuté OOPP vrátiť, alebo
odkúpiť za zostatkovú cenu, ktorú určí škodová komisia CVČ a schváli riaditeľ.

Smernica upravujúca poskytovanie OOPP v CVČ nadobúda účinnosť dňom 01.06.2011
a ruší smernicu č. 5/2006.

Elena Martinková
predseda ZO OZ

Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

Príloha č. 1
Zoznam poskytovaných osobných OPP podľa pracovného zaradenia:

Kuchárka, pomocná kuchárka:
- plášť biely alebo nohavice a blúzka
- zástera biela šatová
- obuv s protišmykovou podrážkou
- sieťka alebo šatka na hlavu
- zástera gumová
- rukavice gumové
- tepelno - ochranné rukavice
- rukavice polyetylénové
Prevádzkarka:
- plášť biely
- plášť farebný
- pracovná obuv (protišmyková podrážka)
- sieťka alebo šatka na hlavu
Upratovačka:
- plášť pracovný
- zdravotná obuv s protišmykovou podrážkou
- rukavice gumové
Kurič kotolne na plynné palivo, údržbár, školník:
- ochranný odev - montérky
- obuv kožená
- čiapka
- ochranné okuliare
- prešívaný kabát
- rukavice 5 prstové
- ochranný štít (okuliare)
- celo členková kožená obuv zimná protišmyková alebo gumofilcáky
- plášť do dažďa
- gumové rukavice

- tepelno izolačné rukavice
- prešívaný kabát, ušianka

Vychovávatelia:
- pracovný plášť
- zimná vetrovka
- športová súprava pre vedúcich pohybových krúžkov
-

Príloha č. 2

Zoznam nebezpečenstiev
1. Fyzikálne nebezpečenstvá
-

povrch podláh
tlak, úder, rez, seknutie, bodnutie
oheň, horúce predmety
elektrický prúd a napätie

2. Chemické nebezpečenstvá
-

žieravé
dráždivé

3. Biologické nebezpečenstvá
-

rastliny, živočíchy, baktérie, vírusy

4. Iné nebezpečenstvá
-

nevhodná pracovná poloha
neprimeraná fyzická záťaž

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov
Centra voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
Príloha k Smernici č. 7/2011
Profesia

Kuchárka
Pomocná
kuchárka

Druh OOPP

Plášť biely, nohavice a blúza
Zástera biela
Obuv s protišmykovou podrážkou
Sieťka alebo šatka na hlavu
Zástera gumová (igelitová)
Rukavice gumové
Rukavice polyetylénové
Prevádzkarka
Plášť biely
Pracovný plášť
Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou
Sieťka alebo šatka na hlavu
Upratovačka
Plášť pracovný
Plášť biely
Zdravotná obuv s protišmykovou podrážkou
Rukavice gumové
Kurič plyn. kotolne Ochranný odev - montérky
Údržbár
Obuv kožená
Školník
Čiapka
Ochranné okuliare
Prešívaný kabát, zimné rukavice, topánky
Rukavice 5 prstové
Vychovávateľ Pracovný plášť
kŕmenie, práce
v dielni,
maľovanie,
Teplá vetrovka
DDI
Údržbár
Ochranný odev - montérky
Školník
Ochranné okuliare, štít
Prešívaný kabát
Rukavice 5 prstové
Obuv kožená

OOPP chráni

Telo
Telo
Nohy
Hlava
Telo
Ruky
Ruky
Telo
Telo
Nohy
Hlava
Telo
Telo
Nohy
Ruky
Telo
Nohy
Hlava
Oči
Telo
Ruky
Telo

Druh nebezpečia

Oparenie, popálenie
Oparenie, popálenie
Pád
Porušenie hygieny práce
Mokro, oparenie
Kožné ochorenia
Porušenie hygieny práce
Porušenie hygieny práce
Poškodenie odevu
Pád
Porušenie hygieny práce

Ochrana tela
Porušenie hygieny práce
Pád
Ekzém, porezanie
Poškod. odevu, popálenie
Prepichnutie
Popálenie
Poškodenie zraku
Nachladnutie
Popálenie, odretie
Poškodenie odevu

Telo

Chlad

Telo
Oči
Telo
Ruky
Nohy

Poškod. odevu, popálenie
Poškodenie zraku
Nachladnutie
Popálenie, odretie
Mechanické, tepelné

Číslo na konci udáva min. mesiace použitia (vznik nároku)
x - hygienické dôvody PP -podľa potreby

Pri práci a činnosti

Práca v sálavom prostredí
Práca v sálavom prostredí
Chôdza v šmykľavom prostr.
Práca s potravinami
Umývanie, vykosťovanie a i.
Práca s čistiacimi prostried.
Práca s potravinami
Práca s potravinami
Práce v prevádzke
Chôdza v šmykľavom prostr.
Práca s potravinami
Čistiace práce
Čistiace a umývacie práce
Vyberanie košov, umývanie
Čistenie kotlov, kosenie
Údržbárske práce, kosenie
Práca v prevádzke

Zdroj nebezpečia

Sporáky, rúry a i.
Sporáky, rúry a i.
Podlaha
Kuchynské náčinie
Chemikálie
Pracovné prostredie

Podlaha
Chemikálie
Klzký povrch
Črepiny, chemikálie
Kotle
Pracovné prostredie

Údržbárske práce, kosenie

Pracovné prostredie
Pracovné prostredie

Práca vonku, odstr. snehu
Údržbárske práce, kosenie
Pri činnosti

Chlad
Pracovné prostredie
Pracovné prostredie

Dozor na DDI

Pozn.

6
12
12
X
6
12
3
X jednoraz.
X
12
24
24
X PP
12
12
X
12
12
3
12
PP
12
24
36
PP
48
PP
6
24
PP

Pracovné prostredie

Údržbárske práce, kosenie

Pracovné prostredie

Údržbárske práce, kosenie
Práca vonku
Údržbárske práce, kosenie
Údržbárske práce, kosenie

Pracovné prostredie
Pracovné prostredie
Pracovné prostredie
Pracovné prostredie

48

PP
PP
PP

12
36
36
6
12

