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Manažment  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Legislatíva 
Požiadavky zákazníka,
požiadavky výroby

Technológia a jej stav

Riziká a ich 
hodnotenie

Systémy a 
postupy práce

Správne používanie
technológií. 

Rešpektovanie postupov
a pokynov

Kontrola

Hodnotenie stavu BOZP
Prijímanie nápravných
opatrení

plánuj,  urob,  prever,  reaguj    = manažérsky cyklus PDCA pod ľa Deminga v poňatí kontinuálneho zlepšovania
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Činnosť odborových            Počet výkonov           Počet vydaných opatrení
ŠOP-IBP

Základné kontroly

Komplexné kontroly BOZP

Tematické kontroly BOZP

Mimoriadne kontroly BOZP

Následné kontroly BOZP                       

Iné kontroly BOZP
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Vyšetrovanie úrazov                    Počet                         Počet vydaných
a nebezpečných udalostí vyšetrovaní opatrení

Smrteľných PÚ
Závažných PÚ
Chorôb z povolania
Nebezpečných udalostí
a závažných priemyselných havárií

Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce
(uloženie bývalého záväzného pokynu)
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Kontrola dodržiavania platných predpisov na zaistenie BOZP

Nedostatky technického charakteru

Nedostatky zistené v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach

Nedostatky zistené pri vyšetrovaní a registrácii pracovnej úrazovosti 

Nedostatky zistené pri odškodňovaní pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania

Nedostatky zistené pri prideľovaní a používaní OOPP, nedostatky pri 
poskytovaní umývacích, čistiacich a hygienických prostriedkov, nedostatky 
pri poskytovaní nahradzujúcich alebo ochranných nápojov
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Nedostatky zistené v zdravotnej spôsobilosti, zdravotníckej a hygienickej 
starostlivosti, nedostatky pri poskytovaní prvej pomoci, prípadne 
nedostatky pri vykonávaní zdravotného dohľadu, nedostatky zistené pri 
organizovaní a realizácii rekondičných pobytov pre zamestnancov

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

Nedostatky zistené pri ustanovení a činnosti zástupcov zamestnancov 
a komisie BOZP

Všeobecné nedostatky organizačného charakteru

Spektrum ostatných zistených nedostatkov spolu, napr. tých ktoré neboli 
zaradené do hodnotenia samostatne podľa predchádzajúceho spektra kritérií
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Akcie odborových in špektorov BOZP v oblasti:

Metodickej pomoci pre ZO OZ a písomné vypracovanie
metodických materiálov

Výchovy a vzdelávania
Rokovaní s orgánmi štátnej správy
Rokovaní o otázkach BOZP v OZ a ZO
Rokovaní so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami
Práca a činnosť v komisiách KOZ SR
Účasti na KZVS a PKZ
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Vypracovanie stanov ísk
k návrhom právnym predpisom (napr. podľa § 39 ZP) a k ostatným materiálom 

z oblasti BOZP

Akcie - poskytovanie pomo ci
Riešenie sťažností
Poskytovanie právnej pomoci

Ostatné aktivity a činnosti (bez ich bližšej špecifikácie a konkretizácie), 
ktoré neboli doteraz uvedené
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• Odborové orgány zastupujúce zamestnancov kontrolujú
plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci.

• Na plnenie úloh v tejto oblasti, majú v zmysle ustanovení §
29 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, v súlade s § 149 a § 239 
Zákonníka práce, vytvorený vlastný systém kontroly 
pracujúci, na úrovni KOZ a odborových zväzov, v zmysle 
prezentovanej metodiky.
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ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť a tea tešíším m 
sa na sa na ďďalalššiu spolupriu spolupráácu.cu.

Mgr.Jozef Rajzinger, PhD.
Odborový zväz Chémia SR
Osadná 6
831 03 Bratislava 3

Tel : 0905 641 091
e-mail.jrajznger@zoznam.sk
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