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Odborová kontrola IOZ v oblasti BOZP v roku 2020

Oblasť BOZP v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu sa stala prioritou číslo 1 v živote zamestnávateľov a
zamestnancov. V tomto duchu si plnil úlohy aj náš odborový zväz. Zväzová inšpektorka bezpečnosti práce (ZIBP)
pri svojej činnosti vychádzala z požiadaviek IOZ a vo zvýšenej miere ZO a členov. Úlohy boli plnené v súčinnosti s
Komisiou BOZP IOZ.

V roku 2020 vykonala ZIBP 37 aktivít, z toho 19 fyzických previerok u zamestnávateľov a 18 previerok formou
dotazníka, s cieľom preverenia plnenia úloh v oblasti BOZP na vybraných pracoviskách v čase možného šírenia
vírusovej choroby COVID-19.
V oblasti výchovy a vzdelávania bola vydaná Príručka Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
pre potreby IOZ, ktorá bola distribuovaná do základných organizácií. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa diskusia
uskutočnila elektronicky, formou otázok a odpovedí.
Právna pomoc bola poskytovaná z oblasti úpravy pracovného času, spolupráce Pracovnej zdravotnej služby a
zástupcov zamestnancov, právomocí zástupcov zamestnancov pre BOZP, o možných benefitoch pre
zamestnancov a pod. Zväz bezodkladne poskytoval ZO pomoc, konzultácie a rady, ako postupovať zo strany
odborov pri prijímaní opatrení zamestnávateľmi súvisiacich s Covid-19.
Metodická pomoc bola poskytnutá pri každej návšteve ZO, resp. e-mailom a telefonicky, členom boli poskytované
aktuálne informácie z oblasti BOZP prostredníctvom e-správ a webových stránok IOZ.
Odborový zväz sa zapojil do Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu - Pracovný proces a
psychická integrita človeka/Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity
zamestnancov. Cieľom bol monitoring aktuálneho stavu vplyvu nepretržitej práce na osobný život a zdravie
zamestnancov. Jeho výsledky bude možné využiť pri riešenia otázok a hodnotení činnosti BOZP, vzťahov
zamestnancov, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, pri kolektívnom vyjednávaní, v procese prípravy
legislatívy atď.
Správu v plnom znení s Prioritami IOZ v oblasti BOZP na roku 2021, výsledky národného projektu na úrovni SR a
IOZ nájdete na www.ioz.sk.
Toto dielo „e-Správy“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela.
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