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Priority IOZ v oblasti BOZP na r. 2011 
 

 

 Na základe skutočností uvedených v obsahu správy doporučujem nasledovné priority 

pre r. 2011. Budú smerovať k naplneniu záverov I. zjazdu IOZ a zlepšeniu práce ZIBP IOZ. 
 

  

1. Zamerať tvorivú a kontrolnú činnosť na zabezpečenie úloh prijatých I. zjazdom IOZ a VI. 

zjazdom KOZ SR. 

Z: ZIBP a funkcionári VZO OZ 

  T: priebežne 

 

2. Pri kontrolnej činnosti dbať na dodržiavanie prijatých záväzkov v KZ VS a PKZ. 

 

Z: ZIBP a funkcionári VZO OZ 

T: priebežne 

 

3. Vzhľadom na najčastejšie zistené nedostatky pri kontrolnej činnosti v r. 2010 zamerať 

pozornosť na nedostatky organizačného a technického charakteru, na problematiku 

zabezpečenia, resp. zriadenia Pracovnej zdravotnej služby a jej spolupráce 

s Bezpečnostno-technickou službou, na problém nízkej aktivity činnosti zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť a na  poskytovanie a používanie OOPP. 

Z: ZIBP 

T: priebežne 

 

4. 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 

T: priebežne 

 

5. Pravidelne informovať zamestnávateľov na plnenie povinnosti voči zamestnancom, ktorí 

spĺňajú podmienky pre rekondičné pobyty, resp. rehabilitačné pobyty a požadovať toto 

plnenie v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou.  

Z: ZIBP 

T: priebežne 

6. Aktívnou spoluprácou s členmi  vedenia spoločností zamestnávateľov zvýšiť dôraz na 

rešpektovanie platných právnych noriem BOZP, v neposlednom rade aj z pohľadu 

zvýšenia efektívnosti ich podnikateľskej činnosti  a ochrany zdravia zamestnancov za 

účinnej spolupráce a právomoci so všetkými svojimi zodpovednými odbornými 

zamestnancami na úseku BOZP. 

 

Z: ZIBP 

T: priebežne 

 

7. Pri konzultačnej a kontrolnej činnosti so zamestnancami u zamestnávateľov na 

pracoviskách aktívne zisťovať skutkový stav na všetkých pracoviskách a získané poznatky 
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účinne a bez negatívnych postihov pre zamestnancov prerokovávať na úrovni 

zodpovedných vedúcich zamestnancov u zamestnávateľov. 

 

Z: ZIBP 

T: priebežne 

 

8. Poskytnúť účinnú odbornú pomoc Výborom ZO IOZ a prostredníctvom nich aj 

zamestnávateľom pri vzdelávaní vymenovaných zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. 

 

Z: ZIBP 

T: priebežne 

 

9. Vyhodnotenie priorít v oblasti BOZP prerokovávať v Správach o činnosti IOZ na 

rokovaniach Predsedníctva a Snemu IOZ. 

 

     

 Z: predseda IOZ  

T: v texte 

 

 

10. Dôsledne využiť potenciál ZIBP s cieľom posilnenia vplyvu odborov, nie ako sankčného 

orgánu, ale ako aktívneho účastníka na ovplyvňovaní procesov bezpečnosti práce na 

všetkých úrovniach. 

 

 

       Z: predseda IOZ 

       T: priebežne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


