
PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                       

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav pevných a otocných bocníc (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav trecích prvkov (trecia štrbina, trecí trn, otocná trecia vacka)

Stav ovládacej rukoväte (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav uzatváracích prvkov (bezpecnostná západka, nity, skrutky, zaistenie bocníc, atd .)

Funkcnost  spätnej pružiny otocnej vacky, bezpecnostnej západky 

Funkcnost  spätnej pružiny ovládacej páky

Lahkost  otvárania a zatvárania otocných castí

Test funkcnosti na lane 

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
ISTIACA POM ÔCK A
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROLA BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav pevných a otocných bocníc (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, atd.)

Stav trecích prvkov (trecia štrbina, trecí trn, otocná trecia vacka)

Stav uzatváracích prvkov (bezpecnostná západka, nity, skrutky, zaistenie bocníc, atd .)

Stav dorazu bezpecnostnej západky

Funkcnost  spätnej pružiny páky, otocnej vacky, bezpecnostnej západky 

Lahkost  otvárania a zatvárania otocných castí

Test funkcnosti na lane (brzdová úcinnost , aretácia na lane, protipaniková funkcia)

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
ZLANOVACIE  ZARIADENIE
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav tela upínaca (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav dorazu západky (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav západky (opotrebenie, chýbajúce zúbky) a jej capu (deformácie, opotrebenie, korózia)

Stav poistky na západke (jej cap, opotrebenie a deformácia plastickej casti)

Funkcnost  spätnej pružiny západky

Funkcnost  spätnej pružiny poistky západky

Úplné otvorenie poistky západky a jej uvolnenie

Posunutie smerom hore po lane a zablokovanie zat ažením smerom dolu

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
UPÍNAC LANA (lanový blokant)
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                         

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok bol intenzívne používaný viac ako 6 mes iacov, normálne používaný viac ako 12 mesiacov alebo príležitostne 
používaný viac ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný 
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a. 

Textilné casti - Stav lana, popruhu (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chem. poškodenie)
                       - Stav stehov šitia (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie)
Kovové casti - Stav bocnice (deformácia, znacky, praskliny, opotrebenie, korózia)
                      - Stav trecích súcastí: žliabok na západke, miesto kde sa trie lano o kov)
                      - Stav uzatváracích castí (deform., znacky, praskliny, opotrebenie, korózia)
                      - Volné otácanie pohyblivých castí

Stav doplnkových prvkov (STRING, chránic šitia, chránic lana)

Kompatibilita úchytného lana s kovovými doplnkami (priemer lana – dlžka)
Kompatibilita s konektorom (karabínou)
Stav konektoru (pozri formulár pre Konektor)

Kontrola nastavitelnosti dlžky úchytného lana (správne prevlecenie v sponách)
Kontrola funkcnosti konektora

: Komentár : Dobrý : Sledovat : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                    Používatel

                     
ÚCHYTNÉ  LANO
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA K OMFORTNÝCH  PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  K OMPATIBIL ITY P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok bol intenzívne používaný viac ako 6 mes iacov, normálne používaný viac ako 12 mesiacov alebo príležitostne
 používaný viac ako 3 roky

- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný 
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a. 

Textilné casti - Stav lana, popruhu (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chem. poškodenie)
                       - Stav popruhov (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chem. poškodenie)
                       - Stav stehov šitia (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie)
Kovové casti - Stav tela (deformácia, znacky, praskliny, opotrebenie, korózia)
                      - Stavkonektorov (pozri formulár pre konektor)

Stav ochranných prvkov (STRING, chránic šitia, chránic lana, popruhu, ochranný kryt)
Stav pripojenia casti tlmica pádu

Kompatibilita s konektorom (karabínou)

Kontrola funkcnosti tlmica

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                    Používatel

                     
TLM IC  PÁDU
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA K OMFORTNÝCH  PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  K OMPATIBIL ITY P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                       

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- na prilbu pôsobil vel ký náraz 
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav škrupiny prilby (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, chemické poškodenie atd.)

Stav vnútorného vybavenia (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, chem. pošk. atd.)

Stav nosného koša, podbradného popruhu, stehov, plastových castí a spínacích spôn

Stav upevnenia nosného koša, podbradného popruhu (nity, spony, iné spínacie prvky)

Stav potnej pásky a vnútorného vankúša

Stav klipsov na upevnenie celovky

Funkcnost  nastavenia obklopujúceho okraja 

Funkcnost  nastavenia zátylku

Funkcnost  nastavenia podbradného popruhu a jeho možnost  posúvanie vpred a do zadu

Funkcnost  zapnutia, vypnutia a nastavenia dlžky podbradného popruhu

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis :

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
PRILBA   
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROL A  K OMFORTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

K ONTROL ÓRA

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

………………. ………………. …………………………..

………………. …………………………..
…………………………..

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených vplyvov,
pricom ktorýkol vek z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost za neúplnost , ci nepresnost informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a.

Stav popruhov (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie, iné poškodenie)
Stav nosných stehov (pretrhnutý steh, opotrebenie, uvolnený steh)
Stav pripojovacích prvkov (deformácia, znacky, opotrebenie, korózia)
Stav nastavovacích prvkov (deformácia, znacky, opotrebenie, korózia)
Stav a kompatibilita konektorov (karabíniek), (pozri formulár pre konektory)
Stav ochranných prvkov (tubulárne ochranné kryty pripojovacích prvkov, krycí popruh)

Stav podšívky pásu a stehien, vesta, ochrana chrbta, materiálové úpinky, vodítka popruhov
Stav ostatných, nie nosných stehov

Kontrola správneho zostavenia popruhov (správne prevlecenie popruhov v sponách)
Kontrola funkcnosti odpruženia uzáverov na rýchlo sponách (FAST, QUICK-LOCK a pod.)
Kontrola funkcie nastavovacích spôn

: Komentár : Dobrý : Sledovat : Opravit : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie A Výrobok musí byt vyradený z používania A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

……………………………………………… ………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..

:……………………………………………………

Používatel

V Ý R OBCA TY P A MODE L Meno

V Ý R OBNÉ C . Adresa, kontakt

Histór ia produktu

R ok výroby……….. Dátum nákupu…………. Dátum prvého použitia…………

V I ZUÁL NA K ONTR OL A B E ZP E CNOSTNÝ CH PR VK OV P D SL OP V

K ONTROL A K OMF OR TNÝ CH P R V K OV P D SL OP V

K ONTROL A F UNK CNOST I P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kontroly: Dátum nasledujúcej kontroly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis

PRACOVNÝ POSTROJ



*)    1 m dlžka lana, hmota 5 kg, pádový faktor 1. ASAP sa musí zastavit  nie viac ako 0,5 metra pod znackou.

PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav tela a pripojovacích otvorov (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav sklbeného ramena (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav dorazu ozubeného blokovacieho kolesa (znaky, deformácie)

Stav blokovacieho kolesa (opotrebné, zaplnené, chýbajúce zúbky)

Stav vratnej pružiny (deformácia korózia, zanesenie cudzorodým materiálom)

Stav ochranného krytu (praskliny, zanesenie cudzorodým materiálom)

Stav uzatváracích prvkov (bezpecnostná západka, nity, skrutky, zaistenie bocníc, atd .)

Kompatibilita a stav konektora (pozri formulár Konektor)

Funkcnost  spätnej pružiny ozubeného blokovacieho kolesa a sklbeného ramena

Otocit  blokovacie ozubené koleso oboma smermi o 360 stupnov. Bez zasekávania. 

Lahko posúvatelný hore aj dolu po lane

Test zachytenia pádu: *)

Kontrola správneho otvárania a zatvárania bocníc

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
POHYBLIVÝ ZACHYTÁVAC PÁDU
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁLNA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                         

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný 
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a. 

Stav popruhov (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie, iné poškodenie)
Stav nosných stehov (pretrhnutý steh, opotrebenie, uvolnený steh)
Stav pripojovacích prvkov (deformácia, znacky, opotrebenie, korózia)
Stav nastavovacích prvkov (deformácia, znacky, opotrebenie, korózia)
Stav a kompatibilita konektorov (karabíniek), (pozri formulár pre konektory)
Stav ochranných prvkov (tubulárne ochranné kryty pripojovacích prvkov, krycí popruh)

Stav podšívky pásu a stehien, vesta, ochrana chrbta, materiálové úpinky, vodítka popruhov
Stav ostatných, nie nosných stehov

Kontrola správneho zostavenia popruhov (správne prevlecenie popruhov v sponách)
Kontrola funkcnosti odpruženia uzáverov na rýchlo sponách (FAST, QUICK-LOCK a pod.)
Kontrola funkcie nastavovacích spôn

: Komentár : Dobrý : Sledovat : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                    Používatel

                     
NOSNÉ  POPRUHY
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  K OMFORTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                         

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok bol intenzívne používaný 3 mes iace až 1 rok, normálne používaný 2 až 3 roky alebo príležitostne používaný 4 až 5
   rokov
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný 
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a. 

Kontrola opletu lana (preseknutie, opotrebenie, popálenie, stvrdnutie, oválny prierez, 
znecistenie, chem. poškodenie)
Hmatová kontrola jadra (tuhé miesto, ohybné miesto, stocenie)

Stav stehov šitých zakoncení (prerušený, posunutý opotrebený steh)

Stav uzlov (tvar, opotrebenie)

Zakoncenie lana a oznacenie

Kontrola dlžky - informatívna

Stav ochranných komponentov (šitých spojov, uzlov)

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit                         

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

……………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                    Používatel

                     
LANO
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

K ONTROLA BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  OSTATNÝCH  K OMPONENTOV P D SL OP V

INFORMÁCIA O NÁVRHU NA DEL ENIE  - DEL ENIE L ANA

P D SL OP         V

Poznámka  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:

Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód   Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že toto OOP nebolo vystavené žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok bol intenzívne používaný viac ako 6 mes iacov, normálne používaný viac ako 12 mesiacov alebo príležitostne 
používaný viac ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Pravidelný 
záznam histórie o použití OOP je povinnost ou používatel a. 

Textilné casti - Stav popruhu (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie)
                       - Stav stehov šitia (preseknutie, opotrebenie, popálenie, chemické poškodenie)
Kovové casti - Stav kotviaceho oka (deformácia, znacky, praskliny, opotrebenie, korózia)
                      - Stav nastavovacej spony (deform., znacky, praskliny, opotrebenie, korózia)
Stav nosných stehov (pretrhnutý steh, opotrebenie, uvolnený steh)

Kontrola funkcnosti nastavovacieho systému

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                    Používatel

                     
PRENOSNÉ DOCESNÉ
KOTVENIE tr ieda B
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                       

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok dostal silný náraz úderom o tvrdý povrch (po páde z výšky na tvrdú podložku)
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav tela konektoru (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav háku, ukoncenia nosa konekt. (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav uzáveru konektora, capov uzáveru, poistky uzáveru (znacky, deformácie, praskliny, 
opotrebenie, korózia atd.)

Kontrola správnej funkcie uzáveru (vycistit  a namazat  cap pred kontrolou ak je to žiaduce)

             - Správne priliehanie uzáveu 

             - Úcinnost  pružiny uzáveru a korektné klbenie s automatickou poistkou uzáveru 

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    :Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
K ONEK TOR (K arabína)
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis



PROTOKOL o kontrole
osobného ochranného prostriedku …………………………

……………….          ……………….                    …………………………..  
                                                        

         ………………. …………………………..
…………………………..

          

Výsledok tejto kontroly OOP predpokladá podmienku, že tento OOP nebol vystavený žiadnemu z nižšie uvedených  vplyvov, 
pricom ktorýkol vek  z nich je podmienkou k okamžitému vyradeniu OOP z používania:
- výrobok  bol zat ažený silou zodpovedajúcou pádu s faktorom 1 a viac
- výrobok je starší ako 10 rokov

Kontrolór nenes ie žiadnu zodpovednost  za neúplnost , ci nepresnost  informácií poskytnutých pre kontrolu. Viest  pravidelný 
záznam histórie o použití OOP na evidencnom liste je povinnost ou používatel a. 

Stav tela kladky (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav otocnej casti (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Kontrola pripevnovacích otvorov  (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav žliabku kolesa  (znacky, deformácie, praskliny, opotrebenie, korózia atd.)

Stav blokovacej západky (opotrebené, skorodované zúbky)

Kolesá kladky sa otácajú volne

Kontrola správneho otvárania a zatvárania bocníc

Správne fungovanie vratnej pružiny blokovacej západky

Správne fungovanie poistky blokovacej západky

: Komentár : Dobrý : Sledovat  : Opravit    : Vyradit

(v prípade potreby možno pokracovat  na druhej strane)

Výrobok je vhodný na d alšie používanie      A   Výrobok musí byt  vyradený z používania          A

Identifikácia a podpis KONTROLÓRA:

………………………………………………        ………………………………….
            ……………………………………………..
            ……………………………………………..

:……………………………………………………

                   Používatel

                      
KLADKA
VÝROBCA                TYP A MODEL Meno

VÝROBNÉ  C. Adresa, kontakt  

Histór ia produktu

Rok výroby………..       Dátum nákupu………….                     Dátum prvého použit ia………… 

VIZUÁL NA K ONTROL A BEZPECNOSTNÝCH PRVK OV P D SL OP V

K ONTROLA  FUNK CNOSTI P D SL OP V

P D SL OP V

Poznámka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledok:
Dátum kont roly: Dátum nasledujúcej kont roly:

Meno, kód Adresa a kontakt

Podpis


	Page 1
	Zlanovacie_zariadenie.PDF
	Page 1

	Upinac_lana.PDF
	Page 1

	Uchytne_lano.PDF
	Page 1

	Tlmic_padu.PDF
	Page 1

	Prilba.PDF
	Page 1

	Pohyblivy_zachytavac_padu.PDF
	Page 1

	Nosne_popruhy.PDF
	Page 1

	Lano.PDF
	Page 1

	Kotvenie_B.PDF
	Page 1

	Konektor.PDF
	Page 1

	Kladka.PDF
	Page 1


