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53
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 30. marca 2014
o poskytovaní a používaní
osobných ochranných pracovných prostriedkov
Na zabezpečenie jednotného postupu pri
poskytovaní a používaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci u s t a n o v u j e m :
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie ustanovuje postup útvarov
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri poskytovaní
a používaní osobných ochranných pracovných
prostriedkov, pracovného odevu a pracovnej obuvi,
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (ďalej len
„ochranný prostriedok“) a zaisťovaní bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, najmä pred úrazmi,
poškodením zdravia a chorobami z povolania
príslušníka
Policajného
zboru,
príslušníka
Hasičského a záchranného zboru a príslušníka
Horskej záchrannej služby (ďalej len „príslušník“),
zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu alebo
súvisiacu
s vykonávaním
štátnej
služby,
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
alebo súvisiacu s vykonávaním práce vo verejnom
záujme a zamestnanca v pracovnom pomere podľa
Zákonníka práce (ďalej len „zamestnanec“).
(2) Ochranné prostriedky chránia príslušníkov
a zamestnancov najmä pred
a) nebezpečenstvom
prekračovania
prípustnej
koncentrácii nebezpečného faktora v pracovnom
ovzduší, vrátane havarijného výronu,
b) nebezpečným faktorom, pri ktorom nie je určená
najvyššia koncentrácia a ak sa vyskytuje
v ovzduší v takom množstve, že môže poškodiť
zdravie
príslušníka
a zamestnanca
alebo
obťažovať pri práci,
c) nebezpečenstvom bezprostredného styku s látkou
dráždiacou a toxickou, ktorá poškodzuje pokožku
alebo sliznicu,
d) fyzikálnym faktorom, napríklad ionizujúce
žiarenie, hluk a vibrácie, vzhľadom k povahe
jeho účinku, s osobitným zreteľom tam, kde je
nebezpečenstvo prekračovania jeho najvyššej
prípustnej hodnoty,
e) nebezpečenstvom vzniku a šírenia prenosného
ochorenia,

f) mechanickým
ohrozením,
pádom
osôb
a materiálu,
popálením,
tlakovou
vlnou,
elektrickým prúdom a iným zdrojom ohrozenia,
g) ohrozením nadmerným teplom, chladom, vlhkom
alebo
extrémnym
striedaním
teploty
a nepriaznivým počasím v prípadoch, keď to
určujú osobitné predpisy,1) prípadne tam, kde to
nariadi štátny odborný dozor alebo pracovná
zdravotná služba.
Čl. 2
Analýza nebezpečenstiev a výber ochranného
prostriedku
(1) 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 chrániť ochranným prostriedkom, sú fyzikálne,
chemické, biologické a iné.2)
(2) Nadriadený, vedúci štátny zamestnanec
a vedúci zamestnanec3) (ďalej len „nadriadený“)
spracováva analýzu nebezpečenstiev vyskytujúcich
sa pri každodennej práci a určuje tie, ktoré nemožno
vylúčiť alebo obmedziť a ktoré môžu ohroziť život
alebo zdravie príslušníka a zamestnanca.
(3) Nadriadený
zároveň
posudzuje
nebezpečenstvá, ktoré používanie ochranného
prostriedku môže vytvárať, napríklad obmedzenie
schopnosti pohybu, zvýšenie tepelnej záťaže,
zhoršenie úchopovej schopnosti rúk, zvýšenú záťaž
dýchacích orgánov, orgánov obehovej sústavy,
zúženie zorného poľa a ovplyvnenie pracovnej
polohy.2)
1

) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.
3
) Čl. 12 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
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Čl. 3
Zásady prideľovania ochranného prostriedku
(1) Ochranným prostriedkom na účely tohto
nariadenia je každý prostriedok nosený, držaný
alebo inak používaný pri práci, vrátane jeho
doplnkov a príslušenstva, ktorý spĺňa technické
požiadavky podľa čl. 4 a je pridelený na používanie
príslušníkovi
a zamestnancovi
na
ochranu
bezpečnosti a zdravia pred nebezpečenstvom, ak toto
nebezpečenstvo nemožno vylúčiť.
(2) Ochranným prostriedkom na účely tohto
nariadenia nie je
a) bežný pracovný odev, uniforma a obuv, napríklad
služobná rovnošata príslušníka a obuv,
s výnimkou prípadov, keď slúžia pre príslušníkov
a zamestnancov ako ochranný prostriedok alebo
odev a sú uvedené v zozname ochranných
prostriedkov;
vzor
zoznamu
ochranných
prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1,
b) prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú
pomoc, napríklad nosidlá, záchranné koleso,
záchranné a vyslobodzovacie laná s výnimkou
prípadov, keď slúžia pre
príslušníkov
a zamestnancov ako ochranný prostriedok alebo
odev a sú uvedené v zozname ochranných
prostriedkov,
c) prostriedok požívaný pri cestnej doprave podľa
osobitného predpisu,4) napríklad motoristická
prilba, okuliare, reflexná vesta,
d) športový výstroj, napríklad chrániče kolien
a lakťov, cyklistická prilba,
e) prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie,
napríklad aerosólový rozprašovač, obušok,
protiúderový štít.
(3) Ochranný
prostriedok
sa
prideľuje
príslušníkovi a zamestnancovi podľa konkrétnych
podmienok a potrieb podľa metodického postupu
pre posudzovanie rizík a bezpečnosti práce;
zodpovedá situácii na pracovisku, najmä povahe
práce a pracovným podmienkam a vytvára priaznivé
pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty
súvisiace s prácou. Analýza rizík a nebezpečenstiev
pracovných činností príslušníkov a zamestnancov je
uvedená vo vzore v prílohe č. 2. Zoznam
pracovných rizík a odporúčané ochranné prostriedky
sú uvedené v prílohe č. 3.

4

) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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(4) Nadriadený
pri
výbere
ochranného
prostriedku zohľadňuje okrem kritérií podľa odseku
3 aj ďalšie kritériá, ak je to potrebné na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.5)
(5) Návrh na pridelenie a zaradenie ochranného
prostriedku do zoznamu ochranných prostriedkov
(ďalej len „návrh“) nadriadený spracováva na každé
pracovisko, pracovnú pozíciu a vykonávanú
služobnú činnosť príslušníka a prácu zamestnanca
vždy vtedy, ak nemožno nebezpečenstvo vylúčiť
alebo
dostatočne
obmedziť
technickými
prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany
alebo organizačnými opatreniami v dôsledku
technických zmien, organizácie práce alebo
pracovných podmienok, a to na základe svojej
analýzy nebezpečenstiev.
(6) Nadriadený v návrhu špecifikuje konkrétny
typ ochranného prostriedku, podmienky jeho
používania a dobu používania a predkladá ho
príslušnej komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci6) centra podpory ministerstva alebo krajského
centra podpory (ďalej len „komisia“) na posúdenie.
(7) Po posúdení a vyhodnotení návrhov centrum
podpory ministerstva alebo krajské centrum podpory
predloží návrh na schválenie sekcii hnuteľného
a nehnuteľného majetku ministerstva, ktorá plní
funkciu komoditného zabezpečenia ministerstva
a pre organizácie ministerstva v oblasti výstrojného
materiálu vrátane ochranných prostriedkov.7)
(8) Komisia po schválení návrhu vypracuje
zoznam ochranných prostriedkov, ktorý priebežne
aktualizuje podľa požiadaviek nadriadených8)
postupom podľa odsekov 5 až 7. Tento zoznam tvorí
operatívnu evidenciu, ktorú vedú príslušné centrá
podpory samostatne vo svojej pôsobnosti.
(9) Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku
ministerstva vedie súhrnný zoznam ochranných
prostriedkov
prideľovaných
príslušníkom
a zamestnancom
v pôsobnosti
ministerstva
a zverejňuje ho na intranetovej stránke ministerstva.

5

) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
č. 395/2006 Z. z.
6
) § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
7
) Čl. 43a nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 57/2007 v znení neskorších predpisov.
8
) Čl. 60f ods. 5 nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 57/2007 v znení neskorších
predpisov.
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Čl. 4
Technické požiadavky

a)

b)
c)
d)
e)

(1) Ochranný
prostriedok
poskytnutý
príslušníkovi a zamestnancovi
je účinný po celú dobu používania proti
vyskytujúcemu sa riziku a jeho používanie
nepredstavuje ďalšie nebezpečenstvo,
zodpovedá podmienkam na pracovisku a druhu
služobnej alebo pracovnej činnosti,
je prispôsobený ich fyzickým predpokladom,
rešpektuje ergonomické požiadavky a ich
zdravotný stav,
spĺňa
základné
požiadavky
osobitného
predpisu9) a požiadavky európskej smernice,10)
pričom výrobca o výrobku vydal vyhlásenie
o zhode; jeho grafickým vyjadrením je
označenie „ “ na ochrannom prostriedku.

(2) Ochranný
prostriedok
poskytovaný
príslušníkovi a zamestnancovi obsahuje informácie
v štátnom jazyku najmä o
a) používaní, skladovaní, čistení, údržbe, preskúšaní
a dezinfekcii, pričom prostriedky na čistenie,
údržbu a dezinfekciu doporučené výrobcom
nepôsobia nepriaznivo na ochranný prostriedok
príslušníkov a zamestnancov, ak sa používajú v
súlade s odporúčanými pokynmi,
b) dosiahnuteľnej účinnosti stanovenej na základe
skúšok potrebných na zaistenie úrovne alebo
stupňa ochrany,
c) vhodnom
príslušenstve
a charakteristikách
náhradných dielov,
d) stupňoch ochrany, ktoré zodpovedajú rôznym
úrovniam nebezpečia a z toho vyplývajúceho
obmedzeného používania,
e) dobe skončenia životnosti alebo dobe používania
ochranného prostriedku alebo jeho určitej časti
určenej výrobcom,
f) spôsobe balenia vhodného na prepravu,
g) význame všetkých označení umiestnených na
ochrannom prostriedku.
(3) Dobou používania na účely tohto nariadenia
je vymedzený čas počas výkonu služby alebo práce,
počas ktorého príslušník a zamestnanec ochranný
prostriedok používa. Tento čas vymedzuje
nadriadený s
prihliadnutím na existujúce
a predvídateľné pracovné podmienky, pracovné

prostredie na pracovisku, ergonomické požiadavky
a zdravotný stav príslušníka a zamestnanca, podľa
technických podmienok výrobcu ochranného
prostriedku.
(4) Pre označenie ochranných
používajú symboly podľa prílohy č. 4.

odevov

sa

(5) Pre označenie ochranných
používajú symboly podľa prílohy č. 5.

rukavíc

sa

Čl. 5
Informovanie a starostlivosť
(1) Príslušník
a zamestnanec
má
podľa
osobitného predpisu11) právo na informácie
o nebezpečenstvách, ktoré sa pri práci a v súvislosti
s ňou vyskytujú, výsledkoch posúdenia rizika,
ochranných
a preventívnych
opatreniach
navrhnutých na zlepšenie zisteného stavu a na
informácie o opatreniach súvisiacich so zaistením
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace
s používaním ochranného prostriedku, vrátane
charakterizovania nebezpečenstiev, ktoré môžu
vyplynúť z používania ochranného prostriedku.
(2) Príslušník a zamestnanec neustále dbá
o svoju bezpečnosť a svoje zdravie, ako aj
o bezpečnosť
a zdravie
osôb,
ktorých
sa
bezprostredne dotýka jeho konanie alebo jeho
zdržanie sa konania. Za týmto účelom
a) používa pri práci ochranný prostriedok a to len na
účely, pre ktoré je určený,
b) vykonáva
drobnú
údržbu
ochranného
prostriedku,
c) nakladá s prideleným ochranným prostriedkom
šetrne a hospodárne,
d) nepoužíva ochranný prostriedok po dobe jeho
životnosti, dobe jeho používania, ak je
poškodený a ak je nevhodne alebo chybne
prispôsobený.
(3) Drobnú údržbu ochranného prostriedku,
umývanie, čistenie pracovnej a ochrannej obuvi,
pracovného a ochranného odevu si príslušník
a zamestnanec zabezpečuje sám podľa návodu na
používanie ochranného prostriedku. Za prípadnú
škodu vzniknutú nesprávnym udržiavaním nesie
zodpovednosť používateľ ochranného prostriedku.
Čl. 6
Zásady používania ochranného prostriedku

9

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
osobné ochranné prostriedky.
10
) Európska smernica č. 89/686/EHS, Úradný vestník
Európskych spoločenstiev L 393, 30.12.1989, strana
0018-0028.
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(1) Pre riadne používanie ochranného prostriedku
nadriadený

11

) Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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a) pravidelne vykonáva analýzu a hodnotí
nebezpečenstvá vyskytujúce sa pri práci
príslušníka a zamestnanca,12)
b) informuje príslušníka a zamestnanca pred akými
nebezpečenstvami ho chráni, za akých
podmienok a ako používať a udržiavať pridelený
typ,
c) zabezpečuje údržbu, opravu a výmenu,
d) charakterizuje potrebné ochranné vlastnosti
a ďalšie
kritériá
na výber
ochranného
prostriedku, najneskôr však do 30 dní po
analyzovaní nebezpečenstiev,
e) oboznamuje
príslušníka
a zamestnanca
o nebezpečenstvách, pred ktorými ho používanie
poskytnutého ochranného prostriedku chráni
a sprístupňuje mu informácie o správnom
používaní,
f) posudzuje riziko a vhodnosť poskytovaných
ochranných prostriedkov vždy, ak
1. príde k zmene nebezpečenstva pri zmene
organizácie práce alebo technických zariadení
alebo k zmene pracovných podmienok alebo
2. sú dostupné účinnejšie technické prostriedky
a prostriedky
kolektívnej
ochrany
na
vylúčenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev,
alebo sú dostupné účinnejšie ochranné
prostriedky,
g) poskytuje pracovný odev a pracovnú obuv, ak
príslušník a zamestnanec pracujú v prostredí,
v ktorom
odev
alebo
obuv
podlieha
mimoriadnemu
opotrebovaniu
alebo
mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú
nepoužívateľné,
h) písomne poskytuje údaje o vyskytujúcich sa
nebezpečenstvách všetkým nadriadeným, ktorých
príslušníci a zamestnanci vykonávajú práce
v priestoroch iných útvarov, zariadeniach
ministerstva
a organizáciách
ministerstva,
rozpočtových
organizáciách
ministerstva
a príspevkových organizáciách ministerstva,
i) informuje
príslušníka
a zamestnanca,
autorizovaného
bezpečnostného
technika,
bezpečnostného technika a príslušných zástupcov
odborovej organizácie o opatreniach súvisiacich
so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v spojitosti s používaním ochranného
prostriedku.
(2) Za mimoriadne opotrebovanie alebo
mimoriadne
znečistenie
pracovného
odevu
a pracovnej obuvi vplyvom pracovného prostredia
sa považuje len také znehodnotenie, ktorým sa odev
12

) § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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a obuv stanú nepoužívateľné za dobu kratšiu než
šesť mesiacov.
(3) Ochranný prostriedok môže príslušníkovi
a zamestnancovi spôsobovať určitú záťaž a preto je
potrebné jeho výberu venovať náležitú pozornosť.
Okrem požadovanej ochrannej funkcie je dôležité
zohľadňovať určitú nepohodlnosť, hmotnosť,
používanie
viacerých
druhov
ochranných
prostriedkov súčasne, spôsob obliekania, vyzliekania
a udržiavania.
(4) Ochranný
prostriedok
je
majetkom
ministerstva, ktorý je prideľovaný príslušníkovi na
základe jeho prevzatia na zápožičkovom liste
a zamestnancovi na základe jeho prevzatia na
evidenčnom liste na trvalé alebo prechodné použitie
pri výkone štátnej služby alebo výkone práce.
(5) Príslušník vráti ochranný prostriedok po
ukončení jeho doby životnosti alebo používania pri
písomnom preberaní nového ochranného prostriedku
a tiež pri ukončení služobného pomeru.
(6) Zamestnanec vráti ochranný prostriedok
pred ukončením jeho doby životnosti alebo
používania pri ukončení pracovného pomeru.
(7) Ochranný
prostriedok
poskytovaný
príslušníkovi a zamestnancovi k ochrane života
a zdravia, sa môže poskytovať len za podmienky, že
spĺňa technické požiadavky uvedené v čl. 4 ods. 1.
Nadriadený pravidelne kontroluje technický stav
a vlastnosti ochranného prostriedku. Ak príde
k strate jeho funkčných vlastností, nadriadený
zabezpečí ihneď jeho výmenu za nový.
(8) Ochranný prostriedok je spravidla určený na
používanie jednou osobou. Ak okolnosti vyžadujú,
aby ten istý ochranný prostriedok používalo viac
príslušníkov a zamestnancov, nadriadený vykoná
opatrenia, aby im
a) z takéhoto spôsobu používania nevznikli žiadne
hygienické problémy a zdravotné následky,
b) boli prístupné v prípade potreby.
(9) Príslušník
a zamestnanec
používajú
ochranný prostriedok určeným spôsobom, na určené
účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade
s návodom na používanie, s ktorým boli riadne,
zrozumiteľne a preukázateľne oboznámení.
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(10) Za škody na ochrannom prostriedku, ktoré
príslušník alebo zamestnanec prevzal na základe
prevzatia na zápožičkovom liste alebo evidenčnom
liste, zodpovedá podľa osobitných predpisov.13)
Tejto zodpovednosti sa zbaví len keď preukáže, že
stratu alebo škodu nezavinil.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia
(1) Nadriadený
umožňuje
príslušníkovi,
zamestnancovi a členom komisie zúčastňovať sa na
riešení problematiky ochranných prostriedkov a
vopred s nimi prerokúvať otázky posúdenia rizika,
ktoré môžu podstatne ovplyvňovať výber
a používanie ochranných prostriedkov.
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(2) Komisia sa vyjadruje k posúdeniu rizika a
k výberu
ochranných
prostriedkov,
najmä
objektivizovaním názorov, potrieb a požiadaviek
zainteresovaných strán.
Čl. 8
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o posudzovaní rizík a bezpečnosti
práce podľa čl. 3 ods. 3 ustanoví pokyn, ktorý vydá
generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia
ministerstva.
Čl. 9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Č. p.: SKR – 10 - 4/2014
Robert Kaliňák
v zastúpení
Marián Saloň v. r.

13

) Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z.
o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších predpisov, zákon
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2011 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014

Vzor
Zoznam ochranných prostriedkov

P.
č.

1.

2.

Charakteristika
vykonávanej činnosti

Príslušník v priamom
výkone

Príslušník v priamom
výkone

Služobná alebo
pracovná činnosť

Riziko

Činnosť pri kontrole
osobných dokladov,
pri zadržiavaní osôb,
pri náhodnom styku
s kontaminovaným
biologickým
materiálom

Ohrozenie
zdravia
prenosnými
chorobami

Biologické
a) baktérie a
vírusy
b) parazity

Ohrozenie
zdravia
prenosnými
chorobami

Biologické
a) baktérie a
vírusy
b) parazity
c) plesne

Ohrozenie
zdravia
chemickými
dezinfekčnými
prostriedkami

Chemické a
dezinfekčné
kvapaliny

Činnosť so
služobným psom

Nebezpečenstvo

Druh
ochranného
prostriedku

Rukavice
jednorazové,
gumené,
zdravotnícke.
Rúška na nos
a ústa.

Rukavice
gumené odolné
proti chemickým
a dezinfekčným
prostriedkom.
Rúška na nos
a ústa.

Doba používania ochranného
prostriedku/počet kusov

Počas výkonu
služobnej
činnosti

Počas výkonu
činnosti spojenej
s čistením
a dezinfekciou
kotercov

Poznámka

Nestanovuje
sa/2

Po použití ihneď
vymeniť, pred
likvidáciou
uskladniť na
vyhradenom
mieste

Nestanovuje
sa/2

Pri
mechanickom
poškodení ihneď
vymeniť, pred
likvidáciou
uskladniť na
vyhradenom
mieste
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Príloha č. 2 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014

Vzor
Analýza rizík a nebezpečenstiev pracovných činností príslušníkov a zamestnancov
Poradové
číslo

1

Charakter
práce (ChP) ⃰

Služobná
alebo pracovná činnosť

Príslušník
v priamom výkone
(číselné označenie
„ChP“)

Výkon fyzickej ochrany objektov,
poriadkovej a operatívnej služby,
špeciálnej a inšpekčnej činnosti vo
vonkajšom prostredí a v priestoroch
iných organizácií pri
a) zadržiavaní osôb, kontrole
osobných dokladov,
b) nehodovej udalosti,
c) práci s elektrickými zariadeniami
(napríklad s počítačom, varičom
a iné),
d) extrémne vysokých a nízkych
vonkajších teplotách,
e) vykonávaní pochôdzkovej
činnosti a kontroly na
komunikáciách za zníženej
viditeľnosti,
f) pri náhodnom styku s predmetmi
kontaminovanými biologickým
materiálom (napríklad injekčné
ihly a striekačky),
g) kontrole služobných zbraní
a manipulácii so strelivom,

Riziká služobnej
alebo pracovnej činnosti
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

ohrozenie ako možný dôsledok neznalosti
nebezpečenstiev hroziacich pri vykonávaní
služobnej činnosti,
pád príslušníka pri zostupovaní (menej pri
nastupovaní) zo schodov alebo z rebríka,
šikmé, nesprávne našliapnutie na hranu
schodišťového stupňa alebo rebríka,
teplo, chlad, elektrická energia,
násilné situácie a výtržníctvo, trestná činnosť,
kontakt s duševne chorými osobami
a toxikomanmi a z toho vyplývajúce riziko –
napadnutie asociálnymi, psychopatickými,
duševne chorými, agresívnymi a podnapitými
osobami,
konfliktné a stresové situácie pri výkone služby
spojené s riešením náročných neočakávaných
a nepredvídateľných situácií v časovej tiesni,
prežitie traumatizujúcej situácie, najmä pokiaľ
pri nej prišlo k porušeniu telesnej integrity
príslušníka,
ohrozenie zdravia prenosnými chorobami pri
styku s osobnými dokladmi a osobami, ktoré sú
možným zdrojom choroboplodných zárodkov,
ohrozenie zdravia pri náhodnom kontakte
s kyselinami, jedmi, žieravinami, náterovými
hmotami a pod.

Nebezpečenstvá služobnej
alebo pracovnej činnosti
Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie
b) žiarenie tepelné, oheň
c) prúd a napätie elektrické
d) žiarenie infračervené,
ionizujúce, laserové,
e) hluk,
f) vibrácie.
Chemické
a) aerosóly
b) látky tuhé
c) látky kvapalné.
Biologické
a) baktérie, vírusy
b) parazity
c) plesne
d) alergény.
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Príslušník
v priamom výkone

Výkon činnosti so služobným psom

2

Príslušník
v priamom výkone

Výkon činnosti s výbušninami a
trhavinami

a) ohrozenie života neodbornou manipuláciou,
b) ohrozenie statickým elektrickým nábojom,
c) ohrozenie nevhodným skladovaním streliva
a výbušnín.

Príslušník
v priamom výkone

Výkon činnosti súvisiacou s obsluhou
nízkotlakových kotlov na plynné
palivo

otrava oxidom uhoľnatým v dôsledku nedostatku
kyslíka v kotolni a priľahlých priestoroch
spôsobené nedostatočným vetraním a prívodom
vzduchu pre spaľovanie, alebo v dôsledku
upchania vetracích otvorov
b) ohrozenie v dôsledku poškodenia kotla,
výnimočne výbuchu, v dôsledku nedostatku vody
a prehriatia kotla
c) ohrozenie výbuchom plynu vyplývajúce z jeho
vlastností pri nekontrolovanom úniku
v uzavretých priestoroch v dôsledku narušenia,
poškodenia a netesnosti plynového potrubia
(napríklad koróziou), netesnosti rozoberateľných
spojovacích častí plynového potrubia, pri
odplyňovaní, odvodňovaní a zapálení kotla
a) ohrozenie ako možný dôsledok neznalosti
nebezpečenstiev hroziacich pri vykonávaní
služobnej a pracovnej činnosti
b) pád príslušníka alebo zamestnanca pri
zostupovaní (menej pri nastupovaní) zo schodov
alebo z rebríka

3

4

Príslušník
v nepriamom výkone,
zamestnanec
5

uhryznutie psom pri nečakanom napadnutí
a z toho plynúce riziko infekcie po uhryznutí
a vzniku komplikácií hojenia rán,
b) pád, podvrtnutie, zakopnutie a pošmyknutie sa,
najmä v zimnom období,
c) infikovanie besnotou a inými chorobami
prenosnými zo zvieraťa a na človeka (najčastejšie
pohryznutím alebo poškriabaním).

a)

Činnosť na úseku zabezpečujúcom
priamy výkon služby, legislatívna
činnosť, personálna práca sociálne
a zdravotné zabezpečenie, služby
materiálno - technického
zabezpečenia, stravovacie služby a

a)
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Fyzikálne
tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie.
Chemické
látky kvapalné.
Biologické
a) baktérie, vírusy,
b) parazity,
c) plesne.
Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň,
c) prúd a napätie elektrické,
d) elektrina statická,
e) hluk,
Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň,
c) prúd a napätie elektrické,
d) hluk.
Chemické
a) plyn,
b) látka kvapalná.

Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň,
c) prúd a napätie elektrické.
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iné

c)
d)
e)

5

f)
g)
h)
Príslušník,
zamestnanec
(všeobecne pri práci
s kancelárskou
technikou)

Práca so zobrazovacou jednotkou

a)

b)

c)
Práca s kopírovacími zariadeniami.

a)
b)

šikmé, nesprávne našliapnutie na hranu
schodišťového stupňa alebo rebríka,
narazenie a pád na rôzne prekážky, poranenie sa
prenášaným bremenom pri páde,
manipulačné práce spojené so zdvíhaním
a prenášaním bremien po rovine,
teplo, chlad,
ohrozenie elektrickou energiou,
ohrozenie pri vykonávaní telesnej prípravy
a streleckom výcviku, pri zdravotnom
zabezpečení strelieb.
nevhodný režim práce a odpočinku, jednostranné
zaťaženie organizmu v dôsledku nevhodného
vybavenia pracoviska,
poškodenie organizmu vplyvom nesprávneho
(nadmerného) používania (predovšetkým zraková
záťaž), dlhodobé opieranie zápästia a predlaktia
o hranu stola alebo klávesnice,
ohrozenie očí vplyvom nevhodného osvetlenia,
stavu monitoru a iné.
ohrozenie vplyvom ozónu vznikajúceho pri práci
(nebezpečný pre tehotné ženy),
popálenie, požiar.

6
Práca so skartovacími zariadeniami

a) ohrozenie pri vtiahnutí prstov,
b) porezanie papierom.

Iné ohrozenia pri administratívnych
prácach

a)

narazenie na ostré hrany, rohy nábytku, stoly,
skrine, zásuvky a zariadenia v kancelárskych
a skladovacích miestnostiach,
b) nevoľnosť v dôsledku nedostatočnej výmeny
vzduchu v uzavretých miestnostiach a z toho
narušenej pracovnej schopnosti,
c) pád kancelárskeho zariadenia po strate jeho
stability,
d) ohrozenie zraku zlou vernosťou zobrazenia farby
(neónovým osvetlením),
e) oparenie vodou alebo horúcim nápojom
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Chemické
kvapalná látka.
Biologické
baktérie, vírusy.

Fyzikálne
prúd a napätie elektrické.

Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň.
Chemické
aerosóly.
Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie.
Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň.
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Príslušník,
zamestnanec
(všeobecne pri ručnej
manipulácii
s bremenom)

Skladovacie činnosti v sklade,
registratúrnom stredisku, archíve
a inej manipulácii s bremenami

f)

poranenie rúk pri práci s kancelárskymi
pomôckami

a)

porezanie rúk, pichnutie, bodnutie, odretie
v dôsledku kontaktu s ostrými časťami na
povrchu bremena a poškodenia obalu,
narazenie a prirazenie na prekážku v dôsledku
vykonávania manipulácie s bremenami
v priestorovo stiesnených podmienkach,
poškodenie chrbtice pri dlhodobom zaťažení
a manipulácii s bremenami v nevhodnej polohe
ak je bremeno príliš ťažké alebo veľké,
neskladné, nestabilné a umiestnené v takej
polohe, že je potrebné nakláňať a vytáčať trup,
prevrhnutie alebo zosunutie bremena pri
nežiaducej zmene polohy bremena,
preťaženie a presilenie a z toho plynúce
natrhnutie svalov alebo šliach ramien následkom
neprimeranej námahy, pri náhlych a prudkých
pohyboch,
pád bremena na dolné končatiny, pohmoždenie
pri pošmyknutí a vykĺznutí bremena z ruky, pri
narušení stability uložených bremien, pri strate
súdržnosti a rozpadnutí sa bremena,
pád z výšky pri obsluhe regálov v dôsledku
nezaistenej trvalej stability regálov
a nedostatočného vykonávania kontroly regálov.
úder - zasiahnutie osoby v okolí kosačky alebo
píly vymršteným predmetom od rotujúcich
pracovných nástrojov, nožov, reťazí,
popálenie sa pri styku s horúcimi časťami
kosačky alebo píly a od vznietených
benzínových pár,
sečné rany a porezanie rotujúcimi časťami
kosačky alebo píly,
pritlačenie k pevnej prekážke pri ťahaní kosačky
smerom k sebe,
zakopnutie, pokĺznutie a pád pri obsluhe kosačky
alebo píly v nerovnom teréne, prípadne pri
prevrátení kosačky,
pôsobenie vibrácií na rameno a ruky pri práci

b)

c)

d)

7

e)

f)

g)
Príslušník,
zamestnanec

Činnosť pri práci s motorovou
kosačkou na trávu, motorovou alebo
elektrickou reťazovou pílou na drevo

a)

b)

8

c)
d)
e)

f)
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Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, bodnutie,
odretie,
b) prúd a napätie elektrické.
Chemické
a) tuhá látka,
b) kvapalina.

Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie,
b) teplo, oheň,
c) hluk.
Chemické
a) aerosóly
b) kvapaliny
Biologické
baktérie, vírusy
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Zamestnanec –
chyžná, upratovačka

Činnosť pri vykonávaní upratovania
a čistenia priestorov

9

Zamestnanec –
v kuchyni

10

Činnosť pri skladovaní, príprave
varenia a varení

s kosačkou alebo pílou,
g) pôsobenie nadmerného hluku
h) pôsobenie chorôb prenosných z hmyzu a zvierat
na človeka,
a) pád osoby pri chôdzi, zakopnutie o prekážku,
pošmyknutie,
b) pád osoby z rebríka pri čistení okien,
znečisteného nábytku a podobne,
c) narazenie a pád na rôzne prekážky,
d) poranenie sa prenášaným bremenom,
e) pád pri zostupovaní (menej pri nastupovaní) zo
schodov a rebríka,
f) pošmyknutie sa na podlahe vplyvom nadmerne
klzkého povrchu podlahy v dôsledku vlastnej
práce, vlhkosti, dažďa, snehu, námrazy a nečistôt
zvyšujúcich šmykľavosť podlahy (napríklad:
mastnota, tuk, mydlo a iné),
g) chorobami prenosných z hmyzu, zvierat,
posteľnej bielizne, použitých uterákov,
odpadových košov, sanitárnych zariadení na
človeka.
a) ohrozenie infekčnými chorobami pri spracovaní
zeleniny, mäsa, vajec, rýb a výrobkov z nich,
b) ohrozenie pri účinkoch pary a zápachu pri zlej
inštalácii odsávacích zariadení a skladov
kuchynských odpadov,
c) oparenie horúcimi pokrmami a parou, popálenie
sa o horúce povrchy,
d) pád nádoby s pokrmom na osobu, zranenie
a obarenie končatín a iných častí tela,
e) porezanie sa pri manipulačných prácach s obalmi
a predmetmi s ostrými hranami,
f) porezanie a rozdrvenie prstov a rúk pri obsluhe
mlecích strojov, krájačiek, rezačiek a iných,
g) porezanie prstov, zranenie ruky časťami strojov
na umývanie a sušenie riadu,
h) porezanie sa črepmi pri manipulácii
s poškodeným riadom,
i) preťaženie svalov a šliach, poškodenie chrbtice,
narazenie a pohmoždenie končatín pri ručnej
manipulácii s bremenami,
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Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie
b) prúd a napätie elektrické
Chemické
a) látky tuhé
b) látky kvapalné
Biologické
a) baktérie, vírusy
b) parazity
c) plesne

Fyzikálne
a) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
bodnutie, odretie
b) teplo, oheň
c) napätie a prúd elektrické
d) hluk
Chemické
a) aerosóly
b) látky tuhé
c) látky kvapalné
Biologické
a) baktérie, vírusy
b) parazity
c) plesne
d) alergény
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j)

k)
10
l)

Zamestnanec –
technik údržby
lietadla/vrtuľníka
Zamestnanec technik pozemnej
údržby

11

Vykonáva technickú údržbu leteckej
techniky, prípravu k vykonaniu letu,
kontrolu výkonu pohonných
jednotiek, systémov riadenia,
navigácie a ostatných lietadlových
celkov po ich výmene alebo oprave:
h) manuálna práca vykonávaná
v exteriéry pri vysokých a
nízkych vonkajších teplotách,
i) činnosti v extrémne hlučnom
prostredí ( kontrola výkonu
pohonných jednotiek na zemi,
obsluha lietadla so spusteným
pozemným zdrojom a pracujúcej
pomocnej pohonnej jednotke),
j) výkon pracovných činností vo
výške nad voľnou hĺbkou ( pohyb
po nosných plochách a pohonných
jednotkách lietadla vo výške nad
1,5 m. ),
k) plnenie leteckej techniky
prevádzkovými kvapalinami
( letecké palivo, oleje, mazivá),
l) údržba a ošetrovanie leteckých
akumulátorov olovených
a niklokadmiových (kontakt
s kyselinami – H2SO4, KOH,
LiOH),
m) práca v prašnom prostredí
vznikajúcom od točiaceho sa
nosného rotora vrtuľníka ( vzlety,

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)

pád pri pošmyknutí sa na mokrej a mastnej
podlahe, podvrtnutie nohy, zakopnutie
o prekážky,
pohmoždenie a tržné rany pri zachytení
a vtiahnutí odevu rotujúcimi časťami stroja
šľahača, miešača a pod.,
ohrozenie následkom zasiahnutia elektrickým
prúdom pri obsluhe a čistení elektrických
zariadení a v dôsledku preťaženia a poškodenia
elektrických zariadení.
nevhodné poveternostné a klimatické
podmienky,
ohrozenie zdravia nadmerným hlukom,
ohrozenie zdravia pádom z výšky pri pohybe po
nosných plochách, pohonných jednotkách
lietadla a manipulačných plošinách a schodov,
ohrozenie zdravia pri priamom kontakte
s kyselinami, žieravinami, prevádzkovými
kvapalinami a pod.
ohrozenie zraku, pokožky odletujúcimi časticami
prachu pri točiacich sa rotoroch vrtuľníka,
ohrozenie zraku v dôsledku nadmerného
slnečného žiarenia v extrémnych podmienkach
na prevádzkových plochách a počas letu,
voľný pohyb automobilovej techniky po
prevádzkových plochách,
ohrozenie statickým elektrickým nábojom,
narazenie a pád na rôzne prekážky a
manipulačné práce v stiesnených priestoroch
leteckej techniky.

Strana 593

Fyzikálne
g) tlak, rez, seknutie, pichnutie,
odretie,
h) chlad, teplo, sneh, dážď,
vietor, prašnosť,
i) pád z výšky,
j) priame slnečné žiarenie,
k) hluk,
l) prúd, elektrické napätie.
Chemické
d) aerosóly,
e) tuhé látky,
f) kvapalné látky..
Nebezpečenstvo pohybu
a) dotyk s pohybujúcimi sa
motorovými prostriedkami.
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pristátia, prenášanie bremena),
n) činnosť v exteriéry pri priamom
slnečnom žiarení nepriaznivo
pôsobiacom na zrak,
o) pohyb po letiskových plochách
a komunikáciách,
p) výkon činnosti v prostredí
tvoriacom statický elektrický
náboj,
q) pohyb v stiesnených priestoroch
leteckej techniky s ostrými
hranami a výstupkami.

* Poznámka:
1. Rozdelenie podľa charakteru práce v tejto tabuľke treba brať ako informatívne. Charakter práce a z nej vyplývajúce nebezpečenstvá
a riziká pri práci sú v podmienkach útvarov ministerstva aj iné práce, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1., ak na ochranu života a zdravia
príslušníkov a zamestnancov pri práci nebezpečenstvo nemožno vylúčiť a obmedziť prostriedkami kolektívnej ochrany.
2. Číselné označenie charakteru práce vychádza z „číselníka č. 8 pre TZP“ uverejnenom na e - stránke Sekcie systemizácie a mzdovej
politiky MV SR.
3. Podľa rozhodnutia nadriadeného analýza rizík a hodnotenie nebezpečenstiev môžu byť rozšírené o ďalšie kritéria (údaje), ak si to
vyžaduje povaha nebezpečenstva a hodnotené riziko.
4. Podľa čl. 4 ods. 3 nadriadený vykoná vlastné vyhodnotenie podľa konkrétnych podmienok práce na pracovisku!
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Príloha č. 3 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014

Zoznam pracovných rizík a odporúčané ochranné prostriedky
Odporúčaný OOPP

Popis rizika
1. chlad, vlhkosť, dážď,
znečistenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. extrémne nízke teploty pod
priemerným normálom
3. pád materiálu, pád
príslušníka alebo
zamestnanca, údery, nárazy,
rozdrvenie, porezanie,
poškriabanie

4. hluk

5. prašné prostredie

6. nákazy, infekcie

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

oblek pracovný zimný
čižmy plstené, pogumované
obuv zateplená
čiapka zimná, ušianka
rukavice teplé
čižmy gumové
gumový plášť s kapucňou alebo ochranou hlavy
proti vlhkosti a dažďu
pracovný oblek letný
gumová alebo pogumovaná zástera, impregnovaný
oblek
kukla textilná na tvár
bielizeň teplá, spodná
kabát pracovný, zimný
pás ľadvinový
obuv kožená s protišmykovou podrážkou
obuv kožená s protišmykovou podrážkou,
s vystuženou špicou
prilba ochranná, s hygienickou vložkou
okuliare ochranné
štít ochranný
rukavice ochranné
oblek ochranný
pás bezpečnostný, s prídavným lanom a s brzdiacim
zariadením
zástera kožená
zátky ušné do 110 dB.
chrániče sluchu, plastické, do 110 dB.
chrániče sluchu, slúchadlové, do 120 dB
prilba protihluková, nad 120 dB
okuliare ochranné, odolné proti prachu
respirátor s účinným filtrom
prikrývka hlavy ochranná
kombinéza alebo odev proti prachu
rukavice ochranné
obuv kožená, s protišmykovou podrážkou
prístroj dýchací
spodná bielizeň
odev ochranný
rukavice ochranné, gumené, plastikové, iné (podľa
rozhodnutia pracovnej zdravotnej služby)
odev ochranný, impregnovaný, celotelový
zástera impregnovaná alebo gumená
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7. sálavé teplo, úlet horúcich
častí, horúce materiály

8. chemikálie, nadýchanie,
poleptanie

8. elektrický prúd

9. nebezpečné žiarenie –
infračervené, ultrafialové,
röntgenové a iné,
elektromagnetické vlny
10. dopravné a manipulačné
prostriedky

11. odletujúci materiál

12. vibrácie
13. biologické riziko, baktérie,
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6. okuliare ochranné, ochranný štít
7. chránič dýchacích ciest
8. čižmy gumové
9. plášť pracovný
10. rúško ochranné na tvár
11. maska ochranná, celo-hlavová
12. pláštenka protichemická.
13 odev jednorazový a doplnky pre kontaminované
prostredie
1. kukla na tvár, štít
2. rukavice kožené s vysokou manžetou
3. odev ochranný
4. zástera kožená
5. obuv kožená, s protišmykovou podrážkou
6. prikrývka hlavy
7. okuliare ochranné
1. rukavice ochranné
2. čižmy gumové, kyselinovzdorné, alebo vzdorujúcim
proti alkáliám, alebo proti rozpúšťadlám
3. rúško ochranné na tvár, respirátor, dýchací prístroj
4. obuv kožená s protišmykovou podrážkou
5. okuliare ochranné, ochranný štít alebo maska.
6. pokrývka hlavy, ochranná
7. odev ochranný alebo pláštenka
8. maska ochranná, celo-hlavová
9. kombinéza ochranná celotelová, tiež pre
jednorazové použite
1. rukavice dielektrické
2. obuv dielektrická, s protišmykovou podrážkou
3. koberec dielektrický
4. prikrývka hlavy ochranná, prilba
5. odev ochranný
6. okuliare ochranné
1. okuliare ochranné s ÚV filtrom
2. rukavice ochranné
3. oblek ochranný
4. zástera ochranná
1. vesta oranžová alebo vesta s reflexnými prvkami
2. obuv kožená s protišmykovou úpravou
3. prilba s výstražnou úpravou
4. trojuholník výstražný
5. výstražné osobné svetlo
1. okuliare ochranné alebo štít
2. obuv kožená s protišmykovou podrážkou
3. prikrývka hlavy ochranná
4. rukavice ochranné
5. oblek ochranný
1. rukavice antivibračné
2. obuv antivibračná
1. okuliare ochranné
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huby, hmyz, mutagény,
rastliny, živočíchy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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odev ochranný
rukavice ochranné
rukavice ochranné pre jednorazové použitie
respirátory alebo masky pre ochranu dýchacích ciest
obuv ochranná gumená alebo plastiková
návleky na obuv, ochranné, jednorazové
spodná bielizeň pre jednorazové použitie
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Príloha č. 4 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014

Symboly označenia ochranných odevov

Symbol

Pre použitie
na ochranu proti

Symbol

Pre použitie
na ochranu proti

Zachyteniu otáčajúcimi sa
časťami

Porezaniu reťazovou pílou

Chemikáliám

Zlej viditeľnosti

Nepriaznivému počasiu

Sálaniu a ohňu

Chladu

Rádioaktívnemu zamoreniu

Statickej elektrine
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Príloha č. 5 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014
Symboly označenia ochranných rukavíc

Symbol

Pre použitie
na ochranu proti

Symbol

Pre použitie
na ochranu proti

Mechanickému
nebezpečenstvu

Bakteriálnej
kontaminácii

Porezaniu

Chladu

Statickej elektrine

Teplu a ohňu

Chemikáliám

Ionizujúcemu žiareniu
alebo rádioaktívnemu
zamoreniu

