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IVPR ako výskumná inštitúcia
• IVPR: príspevková, vedecko-výskumná inštitúcia v rezorte
MPSVR SR (od r.2004, spojenie 3 inštitúcií, reorganizácia...)
• IVPR zabezpečuje vecne a organizačne veľmi rôznorodú vedeckovýskumnú a inú expertíznu činnosť zameranú na oblasť výskumu :
• trhu práce a zamestnanosti, pracovno-právnych vzťahov,
• ochrany práce, BOZP, koordinácie výskumu v oblasti BOZP,
• rodinnej politiky, chudoby, sociálnej inklúzie, práv detí, rodovo
podmieneného násilia, či sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti pre
odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím,
• horizontálnou prioritou je uplatňovanie rodovej dimenzie v aplikovanom
sociálnom výskume.
Ďalšie činnosti: Expertízna analytická činnosť, propagácia a osveta politiky
MPSVR SR, účasť na medzinárodných a národných projektoch, publikačná
a pedagogická činnosť, poradenstvo, knižničná a dokumentačná činnosť...

Informácia o správach z výskumu BOZP
• Za posledných 5 rokov (2008-2012) : cca 22 výskumných úloh so

zameraním na systémy riadenia BOZP v podniku, nové riziká, uznávanie
kvalifikácie v oblasti BOZP, prieskum postojov zam. + zamst. k BOZP v SR,
úrazové poistenie, prehĺbenie systémov inšpekcie práce, ale aj konkrétne
úlohy do praxe a iné...

• V súčasnosti r. 2013 : 2 úlohy + koordinácia výskumu
• Kordošová M. : VÚ : 2341 „BOZP a rizikové faktory zamestnancov nad 50 rokov uplatnenie starších osôb v pracovnom procese a návrhy opatrení na úrovni
vybraných odvetví a podniku.“

• Novotný M. : VÚ : 2342 „ Uplatnenie e - learningu ako metódy výchovy a
vzdelávania BOZP v podnikovej praxi.“

• Koordinácia výskumu BOZP: Koordinačná rada výskumu BOZP: Hlavné priority
výskumu BOZP v pôsobnosti MPSVR SR a financovanie z verejných zdrojov

Informácia o správach VÚ 2335 a VÚ 2339 a ich závery
• V roku 2010 zadalo MPSVR SR v kontrakte na roky 2011, 2012 riešenie
problematiky OOPP v podnikovej praxi MSP s názvom: „Posúdenie
ochranných vlastností prostriedkov individuálnej ochrany počas ich
prevádzkového používania“
• Výskum v 2 etapách:
• I. Etapa:
 Prehľad a systematická štrukturalizácia aktuálnych predpisov vzťahujúcich
sa na systém ochrany prostredníctvom OOPP; ( SR, EÚ, normy, predpisy v
podnikoch...);
 Analýza typov a druhov najčastejšie používaných OOPP na trhu v SR;
 Aktuálne metódy a postupy pre hodnotenie úrovne ochranného účinku
prostriedkov individuálnej ochrany využívaných v súčasnom systéme
posudzovania zhody výrobkov s požiadavkami predpisov;

II. etapa:
I. Posúdenie ochranných vlastností OOPP počas ich prevádzkového

používania
1. Prehľad možností posudzovania ochranných vlastností OOPP počas ich
prevádzkového používania vo vybraných odvetviach hospodárstva SR na príklade
vybraných prevádzok a vybraných typoch OOPP (školstvo, zdrav., stavebníctvo,
chem. priemysel)
2. Možnosti posúdenia ochranných vlastností vybraných OOPP počas ich
prevádzkového používania v podmienkach podnikovej praxe (všeobecne)
3. Spôsoby kontroly bezpečnosti a ochranných vlastností OOPP

II. Rady a odporúčania pre zamestnávateľov pre oblasť OOPP
III. Slovník vybraných pojmov z oblasti OOPP
IV. Právna analýza poskytovania osobných ochranných pracovných
prostriedkov na pracovisku.

Rady a odporúčania pre zamestnávateľov pre oblasť OOPP
•

Zamestnávateľ by pred zakúpením, pridelením a kontrolou používania OOPP vo
svojej organizácii mal dodržiavať určité postupy a odporúčania.

•

Tieto odporúčania mu v konečnom dôsledku ušetria finančné prostriedky
vynakladané na OOPP a zabezpečia jeho zamestnancom ochranu pred
nebezpečenstvom v práci.

Zamestnávateľ je povinný vypracovať analýzu nebezpečenstiev
a ohrození a vyhodnotiť riziko podľa §4 nariadenia č.395/2006 Z. z. :
 Výdaj OOPP zamestnancom musí vyplývať z analýzy nebezpečenstiev
a ohrození a na základe ich vyhodnotenia má obsahovať významné prvky
spoľahlivosti, úspešnosti prevencie vzniku úrazov a chorôb z povolania, ako
aj ekonomickej efektívnosti pri používaní OOPP.
•

Rady a odporúčania pre zamestnávateľov pre oblasť OOPP

• Rady a odporúčania možno rozdeliť do
nasledovných oblastí:
I.
II.
III.
IV.

Kontrola kvality OOPP pri ich nákupe
Kontrola pri odovzdávaní zamestnancom
Kontrola pri používaní zamestnancami
Periodická kontrola najdôležitejších OOPP

Kontrola kvality OOPP pri ich nákupe
•
•
•

•
•
•

•

Žiadať od dodávateľa, distribútora OOPP :
predloženie certifikátov zo skúšobní,
predloženie dokladu o posúdení zhody výrobku podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a podľa nariadenia vlády č.35/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
osobné ochranné prostriedky,
doklad o značke CE.
Okrem kontroly dodaného množstva v každom požadovanom sortimente je
dôležité zamerať sa aj na :
kontrolu dodávaného sortimentu podľa písomných dokladov záväznej požiadavky
a potvrdenie objednávky, v ktorej majú byť uvedené potrebné špecifické
požiadavky organizácie – objednávateľa;
kontrolu záručných lehôt, najmä takých OOPP, pre ktoré platí zásada pravidelných
periodických kontrol autorizovanou fyzickou, alebo právnickou osobou. V tejto
časti je dôležité zohľadňovať dátum výroby a predpoklad dĺžky skladovania
v organizácii pred pridelením;

Kontrola kvality OOPP pri ich nákupe
• základnú vizuálnu kontrolu, ktorá musí obsahovať:
• a) posúdenie kompletnosti výrobkov, ktoré sa skladajú z viacerých dielov,
• b) posúdenie zhodnosti párových výrobkov - kontrolu kvality
prostredníctvom zmyslových orgánov:
• vizuálna kontrola:
1. splnenie požiadaviek na farebnosť,
2. výskyt mechanického a iného poškodenia (roztrhnutie, prederavenie,
poškriabanie, prasknutie, rozpáranie, premočenie, pleseň a pod.),
• kontrola hmatom a rukami - zisťovanie možného výskytu ostrých hrán,
extrémnej povrchovej drsnosti a tuhosti, únavy dôležitých pružných
a tlmiacich súčastí,
• kontrola čuchom – má vylúčiť nepríjemný zápach, ale môže byť aj
východiskom pre podozrenie na prítomnosť nebezpečných chemických
látok, napr. formaldehyd, čpavok alebo kyseliny...

Kontrola pri odovzdávaní zamestnancom
Pri výbere, odovzdávaní a prideľovaní OOPP zamestnancom je potrebné:
• Vykonať jednoduchú technickú kontrolu napr.:
• meranie rozmerov - kontrola veľkostného sortimentu alebo meranie veľkostí
dôležitých dielov OOPP napr. šírka popruhov, šírka pásov na OOPP s dobrou
viditeľnosťou, výška dezénu obuvi, dĺžka lán a pod. – podľa požiadaviek
v príslušných STN, posúdenie účinku retroreflexných prvkov – vizuálne pri osvetlení
ručnou elektrickou batériovou lampou v tme.
• Ostatné skúšky vyplývajú z certifikátov na jednotlivé druhy a typy OOPP a sú
deklarované dodávateľmi.
• Postup pri vydávaní OOPP zamestnancom:
• 1. Spracovať záznam o vydaní príslušného OOPP: útvar, do ktorého sa prideľuje
OOPP, pracovné miesto, na ktorom sa OOPP bude používať, meno a zaradenie
zamestnanca, názov pracovnej operácie, druh nebezpečenstva pri pracovnej
činnosti, proti ktorému sa budú OOPP používať, typ OOPP, vyznačenie základného
ochranného účinku,

• dátum a počet pridelených kusov, záznam o natrvalo pridelených OOPP,
uviesť typy, záznam OOPP, pridelených iba dočasne na určité práce –
uviesť druh práce, záznam OOPP, opakovane vydaných po čistení, praní,
oprave, záznam predpokladanej životnosti OOPP, skutočná životnosť
(záznam po vyradení OOPP pri výmene za nový),
• výsledok kontroly OOPP zamestnancom,
• poučenie zamestnanca o spôsobe používania,
• podpis zamestnanca, potvrdenie o prevzatí,
• pripomienky k výberu typu OOPP a ku kvalite uvádza zamestnanec pri
odovzdávaní (na pranie, čistenie, vyradenie, vrátenie do skladu).
• Založiť každému zamestnancovi tzv. Kartu pridelených OOPP .

