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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí k jednej z najdôležitejších 
oblastí činnosti odborového zväzu. Aj v roku 2019 dvaja zväzoví inšpektori 
bezpečnosti práce IOZ (ZIBP) pri kontrolách a plnení svojich úloh vychádzali 
z Programu IOZ na roky 2019 – 2023, požiadaviek a schválených úloh 
orgánmi odborového zväzu, ako aj požiadaviek základných organizácií. Pri 
realizácii svojich úloh úzko spolupracovali s Komisiou BOZP IOZ. 

V roku 2019 ZIBP vykonali 30 kontrol. 
23 základných, 1 komplexnú, 6 následných. Celkovo bolo zistených 66 nedostatkov rôzneho charakteru. 
Za sledované obdobie neboli nahlásené, teda ani vyšetrované žiadne pracovné úrazy. 

Pri kontrolnej činnosti sa v porovnaní s minulým rokom vyskytol 
porovnateľný počet  nedostatkov v oblasti zdravotnej a hygienickej 
starostlivosti (zo 16 na 15) a nedostatkov  technického charakteru (z 5 na 
6), výrazné zníženie počtu nedostatkov bolo zaevidované pri poskytovaní a 
používaní OOPP (z 11 na 3) a naopak ku zvýšeniu počtu nedostatkov pri 
ustanovení a činnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť (zo 6 na 9), 

v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach (z 9 na 15) a u všeobecných nedostatkov 
organizačného charakteru (z 2 na 15). 

V oblasti výchovy a vzdelávania ZIBP úzko spolupracovala s Komisiou BOZP 
IOZ  najmä pri vypracovaní otázok, propozícií a testov na celoštátne kolo 
45. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP, ktoré sa 
konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a  Ministerstva 
dopravy a výstavby SR v dňoch 16. a 17. apríla 2019 v hoteli Sorea Titris 
Tatranská Lomnica za účasti 48 súťažiacich žiakov zo 16 škôl. 

Členom ZO IOZ boli poskytované aktuálne informácie z oblasti BOZP prostredníctvom e-správ 
a webových stránok IOZ,  metodická pomoc bola poskytnutá pri každej návšteve ZO, resp. e-mailom 
a telefonicky. Pomocníkom pri ich práci aj v oblasti BOZP je Metodická príručka pre základné 
organizácie, vydaná odborovým zväzom v marci 2019. 

Právna pomoc bola poskytovaná z oblasti uplatňovania vyhlášky o 
podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom  pri práci, 
spolupráce Pracovnej zdravotnej služby a zástupcov zamestnancov, právomocí 
zástupcov zamestnancov pre BOZP, o možných benefitoch pre zamestnancov, 
finančnej kompenzácii pri pracovnom úraze a pod. 

Kompletnú správu s Prioritami IOZ v oblasti BOZP na rok 2020 nájdete na stránke www.ioz.sk/bozp 

https://www.ioz.sk/bozp/

