Integrovaný odborový zväz
Vajnorská č. 1, 815 70 Bratislava 1, Slovenská republika

Správa
o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2011
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je spracovaná v zmysle uznesenia Predstavenstva
KOZ SR č. 296/28 a podľa Jednotnej metodiky KOZ SR na základe podkladových
materiálov z vykonaných kontrol zväzovými inšpektormi bezpečnosti práce
Integrovaného odborového zväzu (ďalej IOZ).
Zväzoví inšpektori bezpečnosti práce (ďalej ZIBP) pri výkone svojej činnosti
vychádzali z požiadaviek IOZ a zo záverov a úloh, ktoré boli prijaté na základe
výsledkov zistených pri kontrolnej činnosti v roku 2011. Svoju pozornosť sústredili
najmä na:
 odstraňovanie pretrvávajúcich nedostatkov
 pripomienkovanie a tvorbu predpisov v oblasti BOZP
 poskytovanie metodickej pomoci členom ZO
 zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov priamo na pracoviskách
Tento materiál je informatívny pre orgány IOZ a slúži ako podklad pre
spracovanie stanoviska KOZ SR k Správe o celkovom stave BOZP v SR za rok 2011,
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.
ČASŤ I.
Všeobecné údaje
1.

Údaje o počte profesionálnych odborových inšpektorov BOZP:
V roku 2011 vykonávali odborovú kontrolu nad stavom BOZP v zmysle
organizačnej štruktúry dvaja ZIBP.

2.

Údaje o počte vykonaných kontrol, z toho:

základných kontrol BOZP - 31

tematických kontrol BOZP - 2

mimoriadnych kontrol BOZP - 0
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3.

následných kontrol BOZP - 3
iné kontroly, (napr. spoločné kontroly vykonané v spolupráci
s orgánmi inšpekcie práce, alebo orgánmi zdravotného dohľadu
a pod.) – 0

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. 2011 boli vyšetrované dva závažné pracovné úrazy – prvý s ťažkou
ujmou na zdraví a druhý s následkom smrti.
A. Inžinierske stavby, a. s., závod Pozemné stavby a špeciálne projekty,
Košice
Poškodený utrpel na svojom pracovisku závažný pracovný úraz s ťažkou
ujmou na zdraví, následkom ktorého bol práceneschopný od 5. októbra 2010.
Tento pracovný úraz bol vyšetrovaný zo strany IOZ na základe sťažnosti
poškodeného p. Hudáka voči postupu jeho šetrenia. V deň úrazu vykonával
poškodený – tesár, spolu s ostatnými spolupracovníkmi šalovacie práce vo
výkope debniacim systémom Doka. Poškodený dal po upnutí bremena pokyn
žeriavnikovi, aby zdvihol bremeno. Žeriavnik ho následne pokladal dole do
výkopu. Keď poškodený videl, že bremeno vyčnieva z výkopu, presunul sa
k rebríku aby uchytil bremeno a vyrovnal ho, zároveň dával žeriavnikovi
pokyn, aby bremeno vyrovnal. Vtedy sa mu noha pošmykla na rozmočenom
teréne a spadol do výkopu. Z výpovede svedka – žeriavnika mohol byť
príčinou otočenia bremena vietor a poškodený sa ho snažil vyrovnať.
Zdroj úrazu

Kód zdroja ZPÚ:

IV- 47

Priehlbiny, jamy, nezakryté otvory –
pády osôb do hĺbky
Príčina úrazu :

Kód príčiny ZPÚ:

6, 12

Nesprávna organizácia práce
Nedostatky osobných predpokladov na
riadny pracovný výkon
Zamestnávateľ sa v tomto prípade snažil zbaviť zodpovednosti v plnej miere
a až vstupom nášho odborového zväzu do prípadu Sociálna poisťovňa zmenila
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rozhodnutie Inšpektorátu práce, ktorý potvrdil zamestnávateľovi 100%-nú
mieru zavinenia pre zamestnanca a zbavil sa tým zodpovednosti v plnej miere.
Sociálna poisťovňa na základe svojho šetrenia, nami predložených dôkazov
a vypočúvania svedkov úrazu, zástupcov zamestnávateľa i samotného
poškodeného zmenila mieru zavinenia a vydala nové rozhodnutia s tým, že
poškodený sa podieľal na vzniku pracovného úrazu iba 10%-nou mierou
zavinenia, čím mu vznikol nárok na úrazový príplatok počas pracovnej
neschopnosti, ktorá donedávna trvala a ďalšie nároky.
B. PREFA, s.r.o., Sučany, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany.
V deň úrazu prebiehala na pracovisku výroby zámkovej dlažby výroba
zatrávňovacieho bloku. V predchádzajúci deň sa vykonávala iná výroba, preto
bolo nutné pred spustením výroby vymeniť inú formu, nakoľko si to vyžaduje
proces výroby. V tom čase boli na pracovisku štyria zamestnanci, všetci pri
tejto výmene asistovali. Túto prácu konkrétne pridelil zamestnancom vedúci
prevádzkový technik, riadil ju vedúci pracovnej skupiny a prácu vykonávali
zamestnanci, z ktorých jeden pracoval pri obaľovačke, druhý ako strojník
miešačky mokrej strany vo velíne a poškodený pracoval na kontrole kvality
hotových výrobkov. Po výmene formy na zatrávňovací blok spustili zamestnanci
proces výroby. Obsluha je povinná pri zavádzaní a výrobe nového produktu vo
velíne nastaviť na počítači výšku, vlhkosť ako aj ostatné parametre, vždy po
prvom takte sa vykonajú korekcie na kvalitu výrobku, vlhkosti betónu atď.
V deň úrazu sa po spustení suchej strany vyskytla porucha snímača
nárazníkového rámu (presuvňa neprivážala výrobky na suchú stranu). Tento
nedostatok bol odstránený a proces výroby pokračoval. Na tomto pracovisku
ukáže nedostatok, či akúkoľvek závadu diagnostika na počítači.
Postihnutý sa dostal z nevysvetliteľných dôvodov do priestoru manipulátora,
kde bol nájdený pri euro dopravníku v neprirodzenej polohe bez známok života.
Podľa výpovede všetkých vypočutých svedkov, ktorí boli v čase úrazu na
pracovisku sa neudialo nič, čo by nasvedčovalo tomu, čo sa udialo a nevedia si
to vysvetliť, postihnutého nevideli pohybovať sa v priestore manipulátora.
Nedošlo ani k technickej závade, pretože keď sa vstupuje do manipulačného
priestoru, je potrebné otvoriť ochranné mreže, čím sa automaticky vypne linka
z automatickej premávky.
V tomto prípade nebolo možné dokázať ani zamestnávateľovi ani poškodenému
žiadne pochybenia. Aj z našej strany ako aj zo strany Inšpektorátu práce
i polície bolo ukončené toto šetrenie s výsledkom – nezistené príčiny.
Zdroj úrazu

Príčina úrazu :

II – 11

Kód zdroja ZPÚ:
Manipulátor pri linke výroby zámkovej
dlažby
Kód príčiny ZPÚ:
Nezistené príčiny
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ČASŤ II.
Kontrolná činnosti odborov
Kontrola dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP a nedostatky zistené
pri previerkovej činnosti odborov.
Výsledky kontrolnej činnosti:
4. Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1 písm. c) Zákonníka
práce.
Pri kontrolnej činnosti 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.

1.

2.

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 SÚBP č. 374/1990 Zb. 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.):


nedostatočné bezpečnostné značenia výstupov na schodiskách



poškodené schodiská v priestoroch budov



používanie rebríkov na výstup a vzostup, ktoré nepresahovali
výstupnú plošinu o 1,1 m



nevyznačené manipulačné priestory vo výrobných halách



poškodená komunikácia pred výrobnou halou (hrozilo nebezpečenstvo
pre pohyb zamestnancov i vysokozdvižných vozíkov)



v priestoroch zamestnávateľa okolo výrobných hál i v samotných
priestoroch hál sa nachádzal zvýšený nános prachu, ktorý sa pri
výrobnej činnosti neustále tvorí a zamestnanci sú vystavovaní
neustálemu pôsobeniu prachu na ich organizmus - bolo odporúčané
zakúpenie technického zariadenia na odsávanie týchto nánosov, čo
bolo zo strany zamestnávateľa aj zrealizované

Nedostatky zisťované v pracovných priestoroch a pracovných
podmienkach /skratka NPPP/ (niektoré porušenia ustanovení podľa § 6
4

zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení zákona č. 309/2007 Z.z.
a nedostatky z nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných požiadavkách na pracovisko a pod.):

3.

4.



chýbajúce bezpečnostno – prevádzkové predpisy na strojné zariadenia



chýbajúce bezpečné pracovné postupy



poškodené pracovné podlahy

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/:


nedostatočné oboznamovanie zamestnancov s predpisov BOZP



nedostatočná kontrola overovania znalostí zamestnancov z predpisov
BOZP, resp. ich zanedbávanie



poskytnuté mylné informácie poškodenému o príčine jeho úrazu



komisia BOZP u zamestnávateľa pri (opakovanom a rozdielnom)
určovaní miery zodpovednosti neinformovala o tejto skutočnosti
poškodeného, z čoho vyplynul dlhotrvajúci proces dokazovania
zodpovednosti za pracovný úraz



výkon pracovnej činnosti zamestnanca bez odbornej spôsobilosti na
prácu



trpený stav porušovania
zamestnávateľa



nevypracované pracovné postupy na vykonávané práce



neustále pretrváva situácia, že závažné udalosti
nahlasované, čo je dôsledkom nejasností v legislatíve,
tento problém
riešený prostredníctvom „Dohody
s Národným inšpektorátom práce...“, kedy sú vzájomne
informácie o takýchto udalostiach

zásad

bezpečnej

práce

zo

strany

nám nie sú
čiastočne je
o spolupráci
poskytované

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, § 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/:
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Neboli zistené nedostatky.
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/:



zamestnávateľ neposkytoval svojim zamestnancom potrebné OOPP
na výkon ich činnosti – pracovnú obuv ani pracovné plášte už 8 rokov,
zamestnanci boli nútení zakúpiť si ich sami
nebol vypracovaný zoznam pre poskytovanie OOPP

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.
nedostatky zistené pri organizovaní a realizácii rekondičných pobytov
podľa § 11 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.:


zamestnanci manipulujúci pri práci s bremenami pociťovali veľmi
vysoké pracovné nasadenie – nadmernú fyzickú záťaž – zo strany PZS
bol vypracovaný interný predpis na posúdenie a elimináciu fyzickej
záťaže zamestnancov



zamestnanci pociťovali prílišnú vyčerpanosť na konci zmeny pre nízky
počet zamestnancov na pracovisku pre konkrétnu pracovnú činnosť –
došlo k prehodnoteniu počtu zamestnancov zo strany zamestnávateľa
to vo všetkých zmenách



nevykonané meranie celkovej
pracujúcich s bremenami



nezabezpečovanie pracovnej rehabilitácie
pracovných činností zo strany zamestnávateľa



značne znečistené miestnosti určené na sprchovanie zamestnancov –
poškodené stropy, opadávajúca omietka z dôvodu nadmernej vlhkosti



chýbajúce, resp. znehodnotené sprchové hadice v miestnostiach na
sprchovanie
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fyzickej

záťaže

zamestnancov

z titulu

rizikovosti

7.



zamestnanci používali na ohrev potravín poškodené variče – bol
vydaný pokyn na ich vyradenie, nakoľko nevyhovovali bezpečnostným
predpisom



v mechanických dielňach sa nenachádzali lekárničky s obsahom liečív
na poskytnutie prvej pomoci

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:
 zamestnávateľ nariaďoval prácu nadčas zamestnancom, no neviedol
evidenciu ich písomných súhlasov nad 150 hod.

8.

9.

10.

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/:


nevymenovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP u zamestnávateľa



neprizývanie zástupcov zamestnancov pre BOZP ku kontrolám ani
šetreniam pracovných úrazov vykonávaných u zamestnávateľa



pravidelné previerky priestorov zamestnávateľa vykonávané 1x ročne
za účasti PZS a BTS boli vykonávané bez účasti zástupcu
zamestnancov pre BOZP

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/):


nevypracovaný písomný dokument o posúdení rizík pri všetkých
činnostiach vykonávaných zamestnancami



nevypracovaná koncepcia politiky BOZP v zmysle platných právnych
predpisov



nedostačujúce preškolenie zamestnancov o správnej manipulácii
s bremenami – zamestnanci vykonávali tento úkon nesprávnym
spôsobom



zistené porušenie zákazu fajčenia

Ostatné zistené nedostatky /skratka OSTA/ (celý spoločný súbor
ostatných zistených nedostatkov napr. tých, ktoré neboli zaradené do
hodnotenia osobitne podľa predchádzajúceho spektra kritérií):
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Žiadne.
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.

39 nedostatkov bolo odstránených počas vykonávania previerok:











neumiestnené alebo nečitateľné bezpečnostné tabuľky a symboly – 4x
označenie nástupnej a výstupnej hrany schodiska – 2x
nezabezpečenie otvorov a jám – 2x
nepoužívanie ochrannej prilby – 5x
poškodená izolácia predlžovacieho kábla – 4x
nezabezpečený prístup do elektrorozvádzača vn (neuzamknutý) – 3x
doplnenie kníh na evidenciu poranení k lekárničkám – 7x
odstránenie neporiadku na pracovisku – 5x
vyradenie poškodených káblov elektrického vedenia – 4x
zakrytie nebezpečných otvorov a kanálov – 3x

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.)

vypracovanie otázok, propozícií a testov na 37. ročník súťaže žiakov
stredných odborných škôl z predpisov BOZP – pre 30 súťažiacich

metodická pomoc poskytovaná pri každej návšteve ZO – 37x

odovzdávanie príručky (novela Zákonníka práce) vydanej na pomoc
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť oddelením BOZP pri KOZ SR
z dôvodu zvyšovania právneho vedomia zamestnancov

poskytovanie aktuálnych informácií z oblasti BOZP prostredníctvom
časopisu Spektrum (5x)

vypracovanie metodických materiálov pre ZO, ktoré sú k dispozícii na
web stránke IOZ (7 problematík)


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).

37. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP
konaný v SOŠ technickej v Prešove – 30 súťažiacich
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oboznámenie novovymenovaného
zástupcu zamestnancov pre
bezpečnosť s predpismi BOZP a súvisiacimi predpismi



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:
- nárokov pri odškodňovaní pracovných úrazov – 2x
- činnosti BTS a PZS – 8x
- právomocí zástupcov zamestnancov pre BOZP – 5x
- mzdových nárokov pri pracovnej pohotovosti, pri sťaženom
výkone práce, pri práci nadčas – 9x



Vyšetrovanie a riešenie sťažností a určenie ktorých otázok sa najviac
sťažností týkali /RSTA/
Bola riešená sťažnosť poškodeného voči spôsobu šetrenia závažného
pracovného úrazu s ťažkou ujmou na zdraví, ktorý utrpel ešte v októbri r.
2010 (viď bod 3. A. v časti I. Všeobecné údaje)



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

rokovania s Úradom verejného zdravotníctva SR o činnosti PZS, o
riešení rekondičných pobytov, výkonu prác zamestnancov v zdraviu
škodlivom prostredí, o možnostiach merania škodlivých faktorov
pracovného prostredia – 7x

rokovania s NIP ohľadom opätovného prešetrenia ZPÚ – 2x

rokovania so Sociálnou poisťovňou ohľadom odškodnenia ZPÚ,
nakoľko zamestnávateľ mal snahu zbaviť sa zodpovednosti za
predmetný úraz – 5x



Údaje o rokovaniach v oblasti BOZP v ZO - OZ, účasť na PKZ /RBPZ/

rokovania o činnosti a fungovaní PZS pre potreby zamestnancov - 23

o súťaži BOZP - 10

o právomociach a úlohách zástupcov zamestnancov pre BOZP - 4

ohľadom merania škodlivých faktorov v pracovnom prostredí - 5

o zabezpečovaní pitného režimu - 4

ohľadom pracovného času v doprave - 6

o nárokoch pri odškodňovaní závažných pracovných úrazov - 2

účasť na rokovaniach regionálnych orgánov IOZ - 3

účasť na kolektívnom vyjednávaní PKZ - 3



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

príprava a pripomienkovanie oblasti BOZP v KZVS - 2
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Činnosť


Údaje o činnosti a prácach v komisiách spadajúcich do pôsobnosti KOZ
SR, /PKOZ/

1x mesačne rokovania Predstavenstva Združenia odborových
inšpektorov pri KOZ SR na:
- zabezpečovanie stanovísk pri tvorbe a novelizácii predpisov na
zaistenie BOZP
- poskytovanie metodickej odbornej pomoci a informácií pre tie
OZ, ktoré nemajú zväzového inšpektora
- riešenie sťažností napr. pre nevyplatenie náhrad za poškodenie
zdravia pri práci, odškodňovania PÚ, zlých pracovných
podmienok a pod.

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/

stanoviská k novele Zákonníka práce, novele zákona č. 124/2006 Z. z.
o BOZP, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a novele zákona č. 125/2006 Z. z.
o Inšpekcii práce
V stanoviskách boli presadzované zásadné pripomienky k novele ZP z
pohľadu BOZP, kde možno konštatovať, že v novele ZP zostali základné práva
odborov v oblasti BOZP zachované - právo výkonu kontrolnej činnosti
odborov v oblasti BOZP, jej financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu
SR. Bohužiaľ nemožno konštatovať úspech v ostatných ustanoveniach a pri
novele zákona o BOZP - KOZ SR pripravuje k tomuto zákonu protestnú
sťažnosť na SR, ktorá bude adresovaná do sídla MOP do Ženevy.



stanovisko k zavádzaniu nepretržitej prevádzky na pracovisku pri
výkone prác s nadmernou fyzickou záťažou
stanovisko k nevhodným mikroklimatickým podmienkam na pracovisku

Iná aktivita a činnosti v oblasti BOZP


Ostatné aktivity a činnosti bez ich bližšej špecifikácie a konkretizácie,
(napr. také, ktoré neboli doteraz uvedené) /OSTA/

Významnú akciu „Pietne spomienkové zhromaždenie“ konanú
z príležitosti „Svetového dňa prevencie chorôb z povolania
a pracovných úrazov“ zorganizovalo v tomto roku MPSVaR SR v úzkej
súčinnosti a v spolupráci s odborom BOZP KOZ SR. Konalo sa 29.
apríla aj za účasti vládnych predstaviteľov, sociálnych partnerov
a odborových inšpektorov.
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Odbor BOZP pri KOZ SR zorganizoval:
-

jedno trojdňové zhromaždenie Združenia odborových
inšpektorov v rámci cyklu doškoľovania a zvyšovania
právneho vedomia odborových inšpektorov

-

pre odborových inšpektorov, členov Združenia a aj iných
odborárov Seminár k novele Zákonníka práce

-

odboroví inšpektori sa mohli zúčastniť seminárov
organizovaných NIP k problematike nových predpisov BOZP
a Zákonníka práce

Návrhy na zameranie činnosti a práce odborových inšpektorov v oblasti
BOZP pre ďalšie obdobie
Priority IOZ v oblasti BOZP na r. 2012 – sú prílohou tejto správy.
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Tabuľková časť k správe o činnosti za rok 2011
Integrovaný odborový zväz
ČASŤ I. Všeobecné údaje
1.
Počet profesionálnych ŠOP-IBP OZ
2
2.
Činnosť odborových
Počet
Počet vydaných
ŠOP-IBP
výkonov
opatrení
Základné kontroly BOZP
31
33
Komplexné kontroly BOZP
0
0
Tematické kontroly BOZP
2
0
Mimoriadne kontroly BOZP
0
0
Následné kontroly BOZP
3
18
Iné kontroly BOZP
0
0
3.
Vyšetrovanie úrazov
Počet
Počet vydaných
vyšetrovaní
a nebezpečných udalostí
opatrení
Smrteľných PÚ
1
1
Závažných PÚ
1
3
Chorôb z povolania
0
0
Nebezpečných udalostí
0
0
a závažných priemyselných
havárií

ČASŤ II. Výsledky kontrolnej činnosti odborov
4. Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1 písm. c) ZP
Požiadavka na prerušenie práce podľa §
Počet
149 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce
0
(uloženie bývalého záväzného pokynu)
5. Kontrola dodržiavania platných predpisov na zaistenie BOZP
Názov, rozdelenie a stručný popis zistených nedostatkov podľa
Č
TYP
jednotnej metodiky pre výkon odborovej kontroly nad BOZP
1

NTCH Nedostatky technického charakteru

2

NPPP

Nedostatky zistené
podmienkach

v pracovných

12

Počet
16

priestoroch

a pracovných

3

3

NREG Nedostatky zistené pri vyšetrovaní a registrácii pracovnej úrazovosti

4

NOPU

Nedostatky zistené pri odškodňovaní pracovnej úrazovosti a chorôb
z povolania

0

5

Nedostatky zistené pri prideľovaní a používaní OOPP, nedostatky pri
poskytovaní umývacích, čistiacich a hygienických prostriedkov,
NOOP
nedostatky pri poskytovaní nahradzujúcich alebo ochranných
nápojov

3

6

Nedostatky zistené v zdravotnej spôsobilosti, zdravotníckej
a hygienickej starostlivosti, nedostatky pri poskytovaní prvej
NZDR pomoci, prípadne nedostatky pri vykonávaní zdravotného dohľadu,
nedostatky zistené pri organizovaní a realizácii rekondičných
pobytov pre zamestnancov

8

7

Nedostatky zistené pri výkone nadčasovej práce, alebo nočnej práce,
prípadne nedostatočné prestávky pri a po práci, nedostatočný
NNAD
odpočinok v súvislosti s touto prácou, riziková práca v nadčase
a pod.

1

8

NZKO

Nedostatky zistené pri ustanovení a činnosti zástupcov zamestnancov
a komisie BOZP

7

9

NORG Všeobecné nedostatky organizačného charakteru

10 OSTA

Spektrum ostatných zistených nedostatkov spolu, napr. tých ktoré
neboli zaradené do hodnotenia samostatne podľa predchádzajúceho
spektra kritérií

Upozornenie:
Odporúča sa v ročnej správe o výkone odborovej kontroly nad BOZP z OZ uvádzať
aj štatistický počet nedostatkov (bez ich bližšej špecifikácie alebo konkretizácie),
ktoré boli u zamestnávateľa odstránené na základe poukázania inšpektora, ešte počas
výkonu kontroly a tieto závady už potom neboli uvedené v protokole z tejto kontroly.

Č.
11

Štatistický počet zistených nedostatkov (bez ich bližšej špecifikácie Počet
a konkretizácie), ktoré boli u zamestnávateľa odstránené na základe
39
poukázania odborového inšpektora ešte počas výkonu jeho kontroly
a tieto závady už neboli uvedené v protokole z tejto kontroly.
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8

9
0

ČASŤ III. Poskytovanie metodickej a poradenskej činnosti odborov
Počet

Akcie
odborových inšpektorov BOZP
v oblasti:
Poskytovanie metodickej pomoci
a prezentácia odborov v oblasti BOZP
/PMPO/

79

Akcie
odborových inšpektorov BOZP pri :
Poskytovanie pomoci pri výchove,
vzdelávaní a lektorská činnosť v oblasti
BOZP /PVZD/
Poskytovanie právnej pomoci /PPOM/
Vyšetrovanie a riešenie sťažností /RSTA/
Spolu

Počet
akcií pre členov
2
31

4
1
7

24
1
56

Akcie
odborových inšpektorov BOZP pri :
Rokovania s orgánmi štátnej správy
a vzájomná spolupráca v oblasti BOZP
/RSTR/
Rokovania o BOZP v ZO OZ a účasť na
PKZ
Rokovania so zamestnávateľskými zväzmi
a združeniami o BOZP a účasť na KZVS
/RZZB/

Počet

Činnosť
Práca a činnosť v rôznych odborných
komisiách KOZ SR /PKOZ/

Počet
12

Stanoviská
Vydávanie stanovísk k právnym
predpisom (napr. k predpisom podľa § 39
ZP) a k ostatným materiálom z oblasti
BOZP /SBOZ/

Počet
5

Iná aktivita
Ostatné aktivity a činnosti (bez ich bližšej
špecifikácie a konkretizácie), napr. také,
ktoré neboli doteraz uvedené /OSTA/

Počet
4

14

14

60
2

Priority IOZ v oblasti BOZP na r. 2012
Na základe skutočností uvedených v obsahu správy doporučujeme nasledovné
priority pre r. 2012. Budú smerovať k naplneniu záverov I. zjazdu IOZ a zlepšeniu
práce ZIBP IOZ.
1. Zamerať činnosť ZIBP 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 aj na dodržiavanie prijatých záväzkov v KZVS a PKZ
v oblasti BOZP.
Z: ZIBP a funkcionári VZO OZ
T: priebežne
3. Vzhľadom na najčastejšie zistené nedostatky pri kontrolnej činnosti v r. 2011
zamerať pozornosť na nedostatky organizačného, zdravotného a technického
charakteru, hlavne na poskytovanie a používanie OOPP, na kontrolu
vypracovania a dodržiavania bezpečných pracovných a technologických
postupov, na mikroklimatické podmienky na pracoviskách, na hodnotenie
fyzickej a psychickej záťaže zamestnancov a pod.
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. 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
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6. Pri konzultačnej a kontrolnej činnosti so zamestnancami u zamestnávateľov na
pracoviskách aktívne zisťovať skutkový stav na všetkých pracoviskách a získané
poznatky účinne a bez negatívnych postihov pre zamestnancov prerokovávať na
úrovni zodpovedných vedúcich zamestnancov u zamestnávateľov.
Z: ZIBP
T: priebežne
7. Vyhodnotenie Hlavných úloh IOZ v oblasti BOZP prerokovávať v Správach
o činnosti IOZ a rokovaniach predsedníctva a Snemu IOZ.
Z: predseda IOZ
T: v texte

8. 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
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