Správa
o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2019
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je spracovaná v zmysle uznesenia Jednotnej
metodiky pre výkon odborovej kontroly nad BOZP ako aj na základe
podkladových materiálov z vykonaných kontrol, zväzovými inšpektormi
bezpečnosti práce (ďalej len „ZIBP“) Integrovaného odborového zväzu (ďalej len
„IOZ“).
ZIBP pri výkone svojej činnosti vychádzali z požiadaviek odborového
zväzu a zo záverov a úloh, ktoré boli prijaté na základe výsledkov zistených pri
kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
Svoju pozornosť sústredili najmä na:
➢
➢
➢
➢
➢

odstraňovanie nedostatkov na základe podnetov zo strany zamestnancov
odstraňovanie pretrvávajúcich nedostatkov
zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov
kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP,
zásad bezpečnej práce a dodržiavanie bezpečných pracovných postupov
pripomienkovanie právnych predpisov v oblasti BOZP

Tento materiál je informatívny pre orgány Integrovaného odborového
zväzu a slúži ako podklad pre spracovanie stanoviska KOZ SR k Správe
o celkovom stave BOZP v Slovenskej republike za rok 2019, ktorú prerokuje
vláda SR.
Zdôvodňuje opodstatnenie odborovej kontroly z hľadiska starostlivosti,
prevencie, výchovy zamestnancov a využitia finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre výkon odborovej kontroly.
V roku 2019 zasadala Komisia BOZP IOZ dvakrát, ako poradný orgán
Integrovaného odborového zväzu a zaoberala sa prevažne:
➢ plánovaním kontrolnej a metodickej činnosti pre sledované
obdobie
➢ prípravou stanovísk pre potreby IOZ k materiálom týkajúcim sa
oblasti BOZP a súvisiacich predpisov
➢ vypracovávaniu metodických materiálov pre potreby IOZ a
základných organizácií IOZ z oblasti BOZP a súvisiacich
predpisov
➢ odstraňovanie nedostatkov na základe podnetov zo strany
zamestnancov
➢ prípravou a organizovaním 45. ročníka súťaže žiakov stredných
odborných škôl z predpisov BOZP

Poznatky a hodnotenia za sledované obdobie:
A.

Vplyv odborov na prípravu legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a súvisiacich oblastí

ZIBP sú členmi Predstavenstva Združenia odborových inšpektorov pri
KOZ SR, týmto sa priamo zúčastňuje pripomienkovania pripravovaných
legislatívnych zmien v oblasti BOZP.
V r. 2019 boli zaujaté stanoviská KOZ SR k nasledovným právnym predpisom:
Do HSR:
➢ k vyhodnoteniu plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v SR na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2018
➢ ku "Správe o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v
oblasti inšpekcie práce v roku 2018"
➢ k Zákonu o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov"
➢ k návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú
niektoré zákony
Do Medzirezortného pripomienkového konania:
➢ k Nariadeniu vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
➢ k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z.
z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení
neskorších predpisov
➢ k návrhu poslankyne NR SR Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (tlač 1704)
➢ k Vyhláške MZ SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na zotavovacie podujatia
➢ k Vyhláške MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o
ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
➢ k Vyhláške MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007
Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo
vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o
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➢

➢
➢

➢

náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších
predpisov
k Vyhláške MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho
ožiarenia
k Nariadeniu vlády SR, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 355/2006
Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
k Nariadeniu vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou elektromagnetickému poľu
k Nariadeniu vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Mimoriadne stanovisko pre MPSVaR SR:
➢ Stanovisko k materiálu k „Správe o uplatňovaní nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych
predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.165/2014 o tachografoch v cestnej
doprave, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES
o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti
v cestnej doprave za obdobie 1. 1.2017 až 31.12.2018"
Mimoriadne stanovisko - návrh pre NIP
➢ k novele Zákona o BOZP Z.z. č. 124/2006 Z. z.
ZIBP informovali členov ZO IOZ prostredníctvom časopisu SPEKTRUM a web
stránky IOZ o aktuálnych zmenách v oblasti BOZP – novelách zákonov, o
aktuálnych informáciách, o činnosti Komisie BOZP IOZ a o organizovaní
a priebehu 45. ročníka súťaže žiakov Stredných odborných škôl v oblasti BOZP.
B.

Priamy výkon kontrolnej činnosti. Porovnanie počtu zistených
nedostatkov, prípadný ich pokles, alebo nárast oproti minulému roku

V porovnaní s minulým rokom sa v roku 2019 vyskytol porovnateľný počet
nedostatkov v oblasti zdravotnej a hygienickej starostlivosti (zo 16 na 15)
a nedostatkov technického charakteru (z 5 na 6). Došlo k výraznému zníženiu
počtu nedostatkov 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 a nedostatkov pri
uplatňovaní všeobecných zásad prevencie (z 2 na 15).
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Reálny vplyv legislatívy a dopad kontrolnej činnosti odborov na
zamestnancov a na zlepšovanie podmienok v oblasti BOZP

C.

Na základe výsledkov kontrolnej činnosti, poskytovania metodickej pomoci
pri návštevách základných organizácií, vypracovávania stanovísk a metodických
materiálov je vidieť snahu o zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov
v oblasti BOZP a súvisiacich predpisov, taktiež snahu riešiť a odstrániť zistené
nedostatky v organizáciách v pôsobnosti IOZ.
Odporúčania a príslušné závery na zameranie odborovej kontroly
a činnosti v oblasti BOZP pre ďalšie obdobie

D.

V zmysle poznatkov získaných z kontrolnej činnosti a osobných rozhovorov
so zamestnancami odporúčame venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť
zlepšovaniu oblasti pracovných priestorov a pracovných podmienok pre
zamestnancov, taktiež zdravotnej a hygienickej starostlivosti a činnosti
zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
ČASŤ I.
Všeobecné údaje
1.

Údaje o počte profesionálnych odborových inšpektorov BOZP:
V roku 2019 vykonávali odborovú kontrolu nad stavom BOZP v zmysle
organizačnej štruktúry dvaja ZIBP.

2.

Údaje o počte vykonaných kontrol = 30, z toho:
➢
základných kontrol BOZP – 23
➢
komplexných kontrol BOZP – 1
➢
následných kontrol BOZP – 6
Celkovo bolo zistených 66 nedostatkov rôzneho charakteru, podrobnejší
prehľad je uvedený v priloženej tabuľkovej časti správy.

3.

Základné údaje o počte vyšetrovaní pracovných úrazov, chorôb
z povolania a závažných udalostí podľa § 17 zákona NR SR č.124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.500/2006 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.
V r. 2019 nebol nahlásený ani vyšetrovaný žiadny pracovný úraz, choroba
z povolania ani závažná udalosť.
ČASŤ II.
Kontrolná činnosti odborov

Kontrola dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP a nedostatky
zistené pri previerkovej činnosti odborov.
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Výsledky kontrolnej činnosti:
4. Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1 písm. c) Zákonníka
práce.
Za sledované obdobie nebolo nutné túto požiadavku využiť.
5. Kontrola dodržiavania predpisov. Do tejto skupiny boli z pohľadu
odborov vybrané pre štatistické hodnotenie najdôležitejšie základné
ukazovatele (viď nasledujúci text a tabuľku, v ktorej sú uvedené stručné
názvy, skratky a popis vybraných typov nedostatkov zistených pri
previerkovej činnosti ZIBP v zamestnávateľských organizáciách).

1.

Zaradenie a rozbor zistených nedostatkov
Nedostatky technického charakteru /skratka NTCH/, (najmä napr.
z vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa stanovujú základné
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z.,
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení, vyhlášky o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č.208/1991 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe
a opravách motorových vozidiel v znení neskorších predpisov a pod.):
➢
➢
➢

poškodená (prepadávajúca sa) strecha vo výrobnej hale
zatekanie strechy pri daždi vo výrobnej hale – 2x
nedostatočne zabezpečené miesta proti pádu z výšky pri oprave
lietadiel
používanie opotrebovaných pneumatík na motorových vozíkoch –
nezabezpečený ich protišmykový povrch
chýbajúca oporná stena medzi uskladnenými paletami a
komunikáciou do výrobnej haly

➢
➢

2. Nedostatky zisťované v pracovných priestoroch a pracovných
podmienkach /skratka NPPP/ (niektoré porušenia ustanovení podľa § 6
zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a
nedostatky z nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných požiadavkách na pracovisko a pod.):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

neoznačené vnútorné komunikácie
nevybudované vonkajšie komunikácie okolo výrobných hál
neoznačené schodištia farebným bezpečnostným značením
poškodené podlahy a komunikácie vo výrobných halách, dielňach,
sociálnych zariadeniach – 5x
neobnovené označenie prekážok, nebezpečných miest a
komunikácií bezpečnostným označením
nevykonané meranie osvetlenia v kancelárskych priestoroch a v
priestoroch hangárov
používanie poškodených paliet vo výrobných halách
nevhodne uskladnené palety s materiálom
poškodené schodisko na pracovisku
5

➢ znečistené okná v priestoroch opravárenských dielní
➢ zvýšený nános prachu okolo výrobných hál ako aj samotných
priestoroch výrobných hál na podlahách i konštrukciách
3.

Nedostatky a porušenia zistené pri vyšetrovaní a registrácii
pracovných úrazov chorôb z povolania, nebezpečných a závažných
udalostí podľa § 17 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MPSV a R SR č. 500/2006 Z.z., ktorou
sa ustanovuje vzor o registrovanom pracovnom úraze a vyhlášky č.
504/2006 o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania /skratka NREG/:
Žiadne.

4.

Nedostatky a porušenia zistené pri odškodňovaní pracovných
úrazov a chorôb z povolania, podľa ustanovení § 195 ods. 1 až 4 a ods.
6, § 196, § 197, § 198 ods. 1 písm. d) a § 198 ods. 2, § 214 ods. 1 až 3, §
215, § 216, § 217 ods. 1 a ods. 2, § 218, § 219, ods. 1, § 220 a § 221
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a niektorých ustanovení
(napr. §§ 2, 8, 13, 16, 17, 24, 83 až 116, 128, 129, 132-134, 231, 251,
260, 272, 275, 277) zákona NR SR č.461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov /skratka NOPU/:
Žiadne.

5.

Nedostatky zistené pri poskytovaní, používaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) podľa § 6 ods. 2 a ods. 3,
písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach
poskytovania a používania OOPP, ďalej nedostatky pri poskytovaní
umývacích čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, prípadne aj
nedostatky pri poskytovaní ochranných alebo nahradzujúcich nápojov
/skratka NOOP/:
➢ nedohodnutá vhodná očista odevov so zástupcami zamestnancov
➢ smernica pre pridelenie OOPP nevypracovaná v zmysle posúdenia
rizík – 2x
6. Nedostatky a porušenia predpisov zistené pri zdravotnej
a hygienickej starostlivosti /skratka NZDR/ (najčastejšie zisťované
nedostatky pri poskytovaní hygienickej a zdravotnej starostlivosti pre
zamestnancov, napr. zistené nedostatky v zmysle § 8, nedostatky zistené
pri organizovaní a realizácii rekondičných pobytov podľa § 11, všetko
podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších
predpisov, prípadne aj ostatných súvisiacich predpisov, niektoré
porušenia ustanovení § 27 až 42 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 8 zákona NR SR č.
124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, § 55, § 56 a § 176,
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a pod.:
➢ nezabezpečené odsávanie škodlivín na rizikovom pracovisku – 2x
➢ dlhodobo neriešený problém vhodného odsávania škodlivých
splodín v hale zváračov
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➢ nefunkčné odsávanie pri zváraní – nutné časté opravy daného
zariadenia
➢ v dielni počas zváracích prác dochádzalo k nahromadeniu splodín
bez zabezpečenia odvetrávania
➢ nezabezpečené odsávanie kabín (nedostatočná výmena vzduchu)
➢ záťaž teplom vo výrobnej hale (35 oC)
➢ vytváranie plesní v sociálnych zariadeniach a šatniach – 2x
➢ výskyt lastovičiek od jarných mesiacov v opravárenskej hale
➢ chýbajúce sociálne zázemie na odpočinok a jedenie na koncovej
zastávke vodičov – 4x
➢ chýbajúce umývadlo pri výkone pracovnej činnosti s chemickými
látkami
7.

Nedostatky zisťované pri organizovaní a výkone nadčasovej, alebo
nočnej práce /skratka NNAD/ najmä nedostatky v zmysle § 97 a § 98
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, nedostatočné prestávky
pri a po práci, prípadne aj nedostatočný odpočinok v súvislosti s touto
prácou:
-

8.

nedodržiavanie výkonu nadčasovej práce u zamestnancov
zaradených do rizikovej kategórie 3
na konečnej zastávke boli vodiči bez súvislej minimálne 15 minútovej
prestávky a to z dôvodu meškania alebo manipulácie s vozidlom
v točni

Nedostatky a porušenia ustanovení § 19 a § 20 zákona NR SR č.
124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, nedostatky zistené
pri spolupráci, ustanovení a činnosti zástupcov zamestnancov pre
BOZP, alebo komisie BOZP, prípadne aj porušenie ustanovenia § 240
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov /skratka NZOK/:
➢ zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov pre
bezpečnosť na základe návrhu odborového orgánu – 3x
➢ zástupcovia zamestnancov nemajú informácie o činnosti
Pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa
➢ merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia neboli
vykonávané za účasti zástupcov zamestnancov a zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť
➢ interné smernice vydané zo strany zamestnávateľa neboli
predkladané zástupcom zamestnancom na pripomienkovanie – 4x

9.

Nedostatky organizačného charakteru – spektrum rôznych
organizačných a riadiacich nedostatkov (napr. neplnenie všeobecných
zásad prevencie, nevypracovanie politiky BOZP a pod.), nevykonávanie
bezpečnostných oboznamovaní a školení, nedostatky zistené v oblasti
bezpečnostno-technickej službe a pod., najmä podľa zákona NR SR č.
124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov /skratka NORG/):
➢ nevykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti BOZP zo strany
zamestnávateľa
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➢ na výrobnej linke došlo k zmene počtu zamestnancov – zo štyroch
na dvoch, čo bolo nepostačujúce
➢ nedodržiavanie zákazu fajčenia zo strany zamestnancov
➢ nebezpečné otáčanie a cúvanie v križovatke pre vodičov MHD
➢ neúčasť a neinformovanosť zamestnancov pri riešení
problematiky BOZP
➢ nevykonané opakované úradné skúšky, odborné prehliadky a
odborné skúšky VTZ
➢ neaktualizovaný technologický postup pri výmene a nabíjaní VZV
➢ nezabezpečenie výkonu bezpečnostnotechnickej služby
➢ nedostatočný počet bezpečnostných technikov pri počte
zamestnancov (jeden na 597 zamestnancov)
➢ zamestnávateľ neposkytol kópiu posudku o riziku s
kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika
➢ zamestnávateľ neupravil vnútorným predpisom spôsob
oboznamovania zamestnancov a pravidelne nevykonával ich
oboznamovanie
➢ zamestnávateľ nezabezpečil posúdenie zdravotného rizika z
expozície faktorom práce a pracovného prostredia
➢ zamestnávateľ neinformoval zamestnancov o možnosti prístupu
ku kartám bezpečnostných údajov
➢ nevypracovaný bezpečný pracovný postup na určitú pracovnú
činnosť – 2x
10. Ostatné zistené nedostatky /skratka OSTA/ (celý spoločný súbor
ostatných zistených nedostatkov napr. tých, ktoré neboli zaradené do
hodnotenia osobitne podľa predchádzajúceho spektra kritérií):
➢ pracovné náplne zamestnancov neboli v súlade s povahou
vykonávanej pracovnej činnosti
11. Odporúča sa v ročnej správe o výkone odborovej kontroly nad BOZP
uvádzať aj štatistický počet nedostatkov (bez ich bližšej špecifikácie a
konkretizácie), ktoré boli u zamestnávateľa ihneď odstránené na základe
poukázania odborového inšpektora, ešte počas výkonu kontroly a tieto
nedostatky už neboli uvedené v protokole o výkone previerky.
➢

doplnenie obsahu lekárničiek pre poskytovanie prvej pred lekárskej
pomoci pre zamestnancov 2x

ČASŤ III.
Odporúčanie a príklady pre metodickú a poradenskú službu odborov
Akcie odborových inšpektorov BOZP
•

Poskytovanie metodickej pomoci pre ZO OZ a písomné
vypracovanie metodických materiálov /PMPO/ (napr. údaje o počte
a určenie problematiky ktorej sa tieto materiály týkali) a prezentácia
odborov v oblasti BOZP.)
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➢
➢
➢
➢

vypracovanie otázok, propozícií a testov na 45. ročník súťaže
žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP
metodická pomoc poskytovaná pri každej návšteve ZO – 30
poskytovanie aktuálnych
informácií
z oblasti
BOZP
prostredníctvom časopisu Spektrum a web stránky IOZ – 5
v rámci KOZ SR bol vydaný stolový kalendár BOZP
s problematikou poskytovania prvej pred lekárskej pomoci

•

Poskytovanie pomoci pri výchove a vzdelávaní a lektorská pomoc
/PVZD/ (napr. údaje o počte vykonaných oboznámeniach,
vzdelávacích aktivitách, školeniach a údaje o počte účastníkov na týchto
aktivitách).
Žiadne.

•

Poskytovanie právnej pomoci a určenie ktorých otázok sa táto pomoc
najviac /PPOM/
Právna pomoc bola poskytovaná pri osobných stretnutiach v ZO, na
regionálnom pracovisku a telefonicky z oblastí:
- uplatňovania vyhlášky o podrobnostiach a ochrane zdravia
pred záťažou teplom a chladom pri práci – 9x
- úprava pracovného času – 2x
- spolupráce Pracovnej zdravotnej služby a zástupcov
zamestnancov – 4x
- právomocí zástupcov zamestnancov pre BOZP – 2x
- dohodnuté benefity pre zamestnancov – 3x
- finančná kompenzácia pri pracovnom úraze

•

Vyšetrovanie a riešenie sťažností a určenie ktorých otázok sa najviac
sťažností týkali /RSTA/
Žiadne.

•

Údaje o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a vzájomná
spolupráca v oblasti BOZP /RSTR/
Žiadne.

•

Údaje o rokovaniach v oblasti BOZP v ZO - OZ, účasť na PKZ
/RBPZ/
rokovania:
➢
o príprave súťaže BOZP – 4
➢
o dokumentácii BOZP a interných predpisoch zamestnávateľa – 5
➢
o právomoci zástupcov zamestnancov pre BOZP - 4
➢
ohľadom škodlivých faktorov v pracovnom prostredí - 2
účasť:
➢
na rokovaniach regionálnych orgánov IOZ – 2
➢
zasadnutia Komisie BOZP IOZ – 2

•

Údaje o rokovaniach s odvetvovými zamestnávateľskými zväzmi
a združeniami v zamestnávateľských organizáciách o BOZP a účasť
na KZVS /RZZB/
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➢

príprava a pripomienkovanie oblasti BOZP v KZVS – 3x

Činnosť
• Údaje o činnosti a prácach v komisiách spadajúcich do pôsobnosti
KOZ SR, /PKOZ/
➢
rokovania Predstavenstva Združenia odborových inšpektorov pri
KOZ SR (6x) na:
- zabezpečovanie stanovísk pri tvorbe a novelizácii predpisov na
zaistenie BOZP
- poskytovanie metodickej odbornej pomoci a informácií pre tie
OZ, ktoré nemajú zväzového inšpektora, a pod.
➢
1 x ročne vyhodnotenie protokolov z kontrolnej činnosti za
jednotlivé OZ pre účely vypracovania Správy o celkovom stave
BOZP
Vypracovanie stanovísk
• Údaje o vyjadrení a poskytovaní rôznych stanovísk k návrhom
právnych a bezpečnostných predpisov (napr. podľa § 39 ZP) a k iným
materiálom v oblasti BOZP /SBOZ/
➢
v rámci KOZ SR uvedené v bode A – 16x
Iná aktivita a činnosti v oblasti BOZP
• Ostatné aktivity a činnosti bez ich bližšej špecifikácie a konkretizácie,
(napr. také, ktoré neboli doteraz uvedené) /OSTA/

•

➢

45. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov
BOZP konaný v dňoch 16. a 17. apríla v hoteli Sorea Titris
Tatranská Lomnica – 48 súťažiacich žiakov

➢

Odbor BOZP pri KOZ SR organizoval v mesiaci jún zhromaždenie
Združenia odborových inšpektorov v rámci cyklu doškoľovania a
zvyšovania právneho vedomia odborových inšpektorov.

➢

Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala 24. apríla 2019 v
Bratislave v hoteli SOREA Regia pietne spomienkové
zhromaždenie, aby si aj týmto spôsobom pripomenula pamiatku
všetkých, ktorí odišli ráno do práce a večer sa už nevrátili. Všetci
zúčastnení minútou ticha vyjadrili pietu a úctu zamestnancom,
ktorí prišli pri výkone svojho povolania o život alebo utrpeli pri
práci poškodenie svojho zdravia, a zároveň vyjadrili solidaritu a
podporu zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci
a na zdravé pracovné prostredie.

Návrhy na zameranie činnosti a práce odborových inšpektorov
v oblasti BOZP pre ďalšie obdobie
Naďalej vykonávať preventívne previerky nad stavom BOZP s cieľom
dosiahnuť lepšie podmienky pre zamestnancov a postupovať v zmysle
Priorít IOZ v oblasti BOZP na r. 2020, ktoré sú prílohou tejto správy.
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Priority IOZ v oblasti BOZP na r. 2020
1. Zamerať činnosť ZIBP na zabezpečenie úloh prijatých III. zjazdom IOZ
a VIII. zjazdom KOZ SR.
Z: ZIBP, Komisia BOZP IOZ
a funkcionári VZO IOZ
T: priebežne
2. Pri kontrolnej činnosti dbať aj na dodržiavanie prijatých záväzkov v KZVS
a PKZ v oblasti BOZP.
Z: ZIBP, Komisia BOZP IOZ
a funkcionári VZO IOZ
T: priebežne
3. Na základe najčastejšie zistených skutočností pri kontrolnej činnosti v r. 2019
je potrebné zamerať pozornosť na zlepšovanie oblasti pracovných priestorov a
pracovných podmienok pre zamestnancov, taktiež zdravotnej a hygienickej
starostlivosti a činnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
Z: ZIBP
T: priebežne
4. Vykonávať následné kontroly zamerané na kontrolu odstránenia zistených
nedostatkov z vykonaných previerok za predchádzajúce obdobie.
Z: ZIBP a Komisia BOZP
IOZ
T: priebežne
5. V prípadoch opakovaného porušenia pravidiel bezpečnej práce vyplývajúcich
z ustanovení Zákonníka práce a zákona o BOZP, využiť ustanovenie § 239
písm. e) Zákonníka práce.
Z: ZIBP a Komisia BOZP
IOZ
T: priebežne
6. Pri kontrolnej činnosti na pracoviskách jednotlivých zamestnávateľov aktívne
zisťovať skutkový stav všetkých pracovísk a získané poznatky účinne a bez
negatívnych postihov pre zamestnancov prerokovávať na úrovni
zodpovedných vedúcich zamestnancov.
Z: ZIBP a Komisia BOZP
IOZ
T: priebežne
7. Vyhodnotenie Hlavných úloh IOZ v oblasti BOZP prerokovávať v Správach
o činnosti IOZ a rokovaniach Predsedníctva a Snemu IOZ.
Z: predsedníčka IOZ
T: v texte
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