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Úspech REACH a funk ččččnos ťťťť jeho nástrojov sú podmienené aj 
rozvojom otvorenej komunikácie v otázkach ochrany zdra via, 
bezpeččččnosti a žžžživotného prostredia, s dotknutými stranami 
vnútri, ako aj mimo priemyslu.

� Účelom nariadenia REACH je zabezpečiť
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, vrátane podpory rozvoja 
alternatívnych metód hodnotenia 
nebezpečnosti látok ako aj voľný obeh látok na 
vnútornom trhu, a zároveň zlepšovať
konkurencieschopnosť a inovácie

PRISME2 – Podpora malých a stredných podnikov



Do popredia sa dostávajú
integrované systémy riadenia 

� ISO 9000: 2005 zavedená v STN EN ISO 9000: 2006 
Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (01 
0300)

� ISO 9001: 2000 zavedená v STN EN ISO 9001: 2001 
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (01 0320)

� ISO 14001: 2004 zavedená v STN EN ISO 14001: 
2005 Systémy environmentálneho manažérstva. 
Požiadavky s pokynmi na použitie (83 9001)

� OHSAS 18001: 2007 zavedená v STN OHSAS 18 001: 
2007 Systémy manažérstva BOZP. Požiadavky



Certifikácia podnikov

� Podľa OHSAS 18001: 2007 vykonávajú certifikáciu 
oprávnené organizácie.

� Program na efektívne uplatňovanie BOZP v praxi 
„Bezpečný podnik“ ktorého garantom je NIP, má
zapracovávané požiadavky OHSAS 18001.2007, do 
podmienok vydávania osvedčenia, napriek tomu je pre 
podnikateľov málo zaujímavý. Získanie certifikátu nie je 
podľa nich spojené so žiadnou stimuláciou alebo 
spoločenským ocenením. 



Vývoj pracovnej úrazovosti v SR je odrazom snahy 
zúččččastnených subjektov pri plnení koncepcie politiky 
BOZP  SR na roky 2008 - 2012

� Celkový počet PÚ v roku :    2006     - 13 862

2007     - 14 990

2008     - 12 524  

Bol zaznamenaný aj pokles smrteľných pracovných úrazov :

85 v roku 2007
80 v roku 2008

Na zlepšení výsledkov pracovnej úrazovosti sa podieľajú aj subjekty 
ZCHFP SR.



K zlepšovaniu výsledkov bezpe ččččnej práce prispieva 
propagácia a výmena informácií medzi ZCHFP SR a 
OZCH SR.

� Zástupcovia OZCH SR sa zúčastňujú na odborných 
podujatiach organizovaných ZCHFP SR.

� Zástupcovia zamestnancov, ktorý sú predovšetkým 
zamestnancami podnikov sú, v oblasti BOZP 
vzdelávaní na školeniach OZCH SR. Za uplynulých 5 
rokov sa na 51 školeniach zúčastnilo 1 409 
poslucháčov.

� Aktivity oboch subjektov sú publikované vo vlastných 
elektronických a tlačových médiách ako aj v odborných 
časopisoch.



Previazanos ťťťť aktivít prispieva k postupnému 
znižžžžovaniu po ččččtu pracovných úrazov ne žžžžiadúcich 
udalostí a napomáha plneniu koncepcie BOZP v SR

V budúcom období sa javí potreba:
� Rozširovania spolupráce najmä pri príprave legislatívy.

� Kontroly zameriavať podľa analýzy zisťovaných 
nedostatkov a nežiadúcich udalostí.

� Zlepšovať informáciu a propagáciu BOZP



V rámci prípravy na zjazd, OZCH SR hodnotil vývoj v  
oblasti kontroly nad stavom BOZP za 
posledných 5 rokov.

� Za sledované obdobie bolo vykonaných 62 kontrol,
vyšetrené: 3 smrteľné úrazy, 22 závažných úrazov, 
choroba z povolania nebola hlásená a vyšetrovali sme 
tiež 1 nebezpečnú udalosť

.



Nedostatky zis ťťťťované pri kontrolách  dodr žžžžiavania 
predpisov a zásad bezpe ččččnej práce boli zatriedené do 
skupín nasledovne:

� Nedostatky technického charakteru -106

� Nedostatky zisťované v pracovných priestoroch a pracovných 
podmienkach - 69

� Nedostatky a porušenia zistené pri vyšetrovaní a registrácii 
pracovných úrazov chorôb z povolania, nebezpečných 
a závažných udalostí– 18

� Nedostatky a porušenia zistené pri odškodňovaní pracovných 
úrazov a chorôb z povolania–

� Nedostatky zistené pri poskytovaní, používaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov -24



� Nedostatky a porušenia predpisov zistené pri zdravotnej 
a hygienickej starostlivosti -24

� Nedostatky zisťované pri organizovaní a výkone nadčasovej, 
alebo nočnej práce -12

� 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 ačinnosti 
zástupcov zamestnancov pre BOZP, alebo komisie BOZP– 7

� Nedostatky organizačného charakteru –106

� Ostatné zistené nedostatky– 92



Uvedené oblasti sú upravované legislatívou a tiež
internými predpismi v každej organizácii.

� Napriek tomu dochádza k nedostatkom a opomínaniu 
zabezpečovania úloh pri výkone práce a na jednotlivých 
stupňoch riadenia. 

� Tiež v súvislosti s nežiadúcimi udalosťami 
a odškodňovaním pracovných úrazov sa často 
konštatuje, že na 80% vzniku týchto udalostí sa 
podieľali samotní zamestnanci.

� Ľudské chyby majú značný podiel na nespoľahlivosti 
zložitého systému.

� Pri zavádzaní vedecko-technického pokroku 
v podnikoch sa vplyvom technokratických prístupov 
oslabuje pozornosť sociálnej stránky výroby ako aj 
spôsobu života, čo sa odráža aj na oslabení disciplíny 

ž



Pretrvávanie nedostatkov a opakované porušovanie 
bezpečnostných predpisov zvyšuje toleranciu 
zamestnancov voči nedodržiavaniu zásad bezpečnej práce

� vo všeobecnosti sa deklaruje nevyhnutná orientácia na 
človeka,

� v skutočnosti je ľudský činiteľ chápaný ako súbežný s 
technickými opatreniami,

� často však nedochádza k ich vzájomnej, efektívnej 
previazanosti.

� Je potrebné mať na zreteli, že ľudia nie sú ochotní meniť
svoje správanie, pokiaľ nevidia prínos spojený s 
rešpektovaním zákona, alebo cenu spojenú s jeho 
nerešpektovaním.



Podmienky bezpe ččččného výkonu ččččloveka.

� Bezpečný a spoľahlivý výkon môže byť dosahovaný 
len v takom pracovnom prostredí, v ktorom je správna 
interakcia ččččlovek – technické zariadenie – pracovné
prostredie ( v ktorom sú funkčné všetky prvky riadenia 
a spätnej väzby).

� Reakcia jednotlivca je odpoveďou na požiadavky 
a podmienky. Je viazaná na jeho činnosť, kapacitu 
a pripravenosť k plneniu daných úloh.

� Ochrana zdravia je osobnou záležitosťou každého 
zamestnanca ale zároveň aj povinnosťou 
zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi.



Všetci pracovníci majú právo na
bezpeččččné a zdravé pracovné
podmienky – ESCH z 3.05.1996 I.ččččasťťťť,  ččččl.2

� Zvyšovanie spoľahlivosti ľudského činiteľa má
ekonomický aj humánny význam. Prejaví sa 
v znížených nákladoch na údržbu, opravy, 
prestoje a v neposlednej rade aj na obmedzení
výskytu pracovných úrazov a iných nežiadúcich 
udalostí.



Pre realizáciu globálnej etiky chemického priemyslu  
je dôle žžžžité:

� venovať zvýšenú pozornosť rozvoju otvorenej 
komunikácie v otázkach ochrany zdravia, bezpečnosti 
a životného prostredia, s dotknutými stranami v rámci 
internej organizácie a tiež externých kontaktov s 
vrchnostenskými dozornými orgánmi,

� je treba mať stále na zreteli možžžžné a predvídate ľľľľné
riziká , týkajúce sa organizácie a riadenia práce, ktoré
môžu byť zárodkom zlyhania ľudského faktora,
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