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S p r á v a 
 

o činnosti odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v roku 2012 

 
Časť I. 

 
Všeobecné údaje 

 
       1.  Údaje o počte profesionálnych inšpektorov BOZP: 3 

 2.  Údaje o počte vykonaných kontrol: 62, z toho: 
• Základných kontrol BOZP: 12 
• Komplexných kontrol BOZP: 30 
• Tematických kontrol BOZP: 1 
• Mimoriadnych kontrol BOZP: 0 
• Následných kontrol BOZP: 19 
• Iných  kontrol: 0 

 
3. 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 SR 
č.500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom 
úraze. 
V roku 2012 neboli v organizáciách odborového zväzu zaevidované, resp. 
zaregistrované žiadne závažné pracovné úrazy, choroby z povolania ani iné závažné 
udalosti.  

 
Časť II. 

 
 Kontrolná činnosť odborov: 

 
     Výsledky kontrolnej činnosti: 
 

4. Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods.1 písm. c) Zákonníka práce. 
 
V sledovanom období špecialisti ochrany práce nepožadovali od zamestnávateľa 
prerušenie práce z dôvodu bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnancov resp. iných osôb zdržiavajúcich sa s jeho vedomím v jeho priestoroch 
alebo na pracoviskách. 

 
5. Kontrola dodržiavania predpisov. 

 
Zaradenie a rozbor zistených nedostatkov 



 
 

 
1. Nedostatky technického charakteru: 

  
• Elektrické rozvodnice nízkeho napätia neopatrené jednopólovými schémami rozvodov 

(Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača a podobne), 
• opravované poistkové vložky v prevádzkovaných elektrických rozvodných 

zariadeniach (Mestský úrad Svidník, Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača), 
• nevyhovujúci stupeň krytia prevádzkovaných elektrických rozvodných zariadení 

z dôvodu demontovania krytov (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, Mestský úrad 
Vrbové), 

• hlavný spínač v prevádzkovaných elektrických rozvodných zariadeniach neopatrený 
tlačidlovou rukoväťou (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, Mestský úrad Vrbové), 

• tlakomery v kotolniach nemajú vyznačený maximálny tlak červenou ryskou (Obecný 
úrad Dolné Saliby, Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača), 

• bezpečnostné tlačítka v kotolniach neopatrené bezpečnostnou tabuľkou „Vypni 
v nebezpečenstve“ (Miestny úrad m.č. Bratislava-Devín a podobne), 

• vjazdy a výjazdy z garáží nie sú opatrené bezpečnostným šrafovaním (Obvodný úrad 
Senec a podobne), 

 
2. Nedostatky zisťované v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach 

 
• Nevymaľovanie prevádzkových priestorov -kancelárie, chodby, sociálne zariadenie 

(Okresná prokuratúra v Poprade, Obvodný úrad Senec), 
• značne znečistené koberce v kanceláriách (Okresná prokuratúra v Poprade a podobne), 
• na zníženú podchodnú výšku nie je upozornené bezpečnostným šrafovaním (Okresná 

prokuratúra v Poprade a podobne), 
• prevádzkované regále neoznačené maximálnou nosnosťou a počtom buniek v stĺpci 

(Obecný úrad Kanianka, Obecný úrad Sečovská Polianka, Mestský úrad Sečovce), 
• poškodené podlahy a komunikácie na pracoviskách ( Okresná prokuratúra v Poprade a 

podobne), 
• farebné neodlíšenie nástupných a výstupných schodiskových stupňov od okolitej 

podlahy ( Obecný úrad Dolné Saliby, Obecný úrad Kanianka, Obecný úrad Zborov), 
• nevyznačený zákaz fajčenia na pracoviskách s informáciou, kde je možné podať 

sťažnosť za porušenie zákazu (Obecný úrad Sečovská Polianka, Obecný úrad Zborov, 
Mestský úrad Kráľovský Chlmec, Mestský úrad Sečovce, Úrad práce, soc. vecí 
a rodiny Trebišov), 

• značný neporiadok v kotolniach - skladovaný rôzny tam nepatriaci materiál a 
predmety (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača a podobne), 

• miestnosť plynovej kotolne nie je označená príslušnou bezpečnostnou tabuľkou 
(Obecný úrad Sečovská Polianka a podobne), 

• nevybavenie pracovísk prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci (Obecný úrad 
Sečovská Polianka a podobne), 

• schodištia neopatrené záchytnými držadlami (Obecný úrad Sečovská Polianka, Úrad 
práce, soc.vecí a rodiny Stropkov, Mestský úrad Sečovce), 

• nefunkčné odsávanie pár v kuchyniach a vývarovniach (Mestský úrad v Pezinku a 
podobne), 

• prehrievané pracoviská situované pod strešnou konštrukciou v lete (Katastrálny úrad 
v Bratislave, Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, Správa katastra 
v Malackách), 



 
 

• podchladené priestory v zimných mesiacoch z dôvodu nevhodne inštalovaných 
termostatických hlavíc pod parapetnou doskou, následkom čoho teplý vzduch 
z radiátora necirkuluje – (Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislavu). 

 
3. Nedostatky a porušenia pri vyšetrovaní a registrácii pracovných úrazov, 

chorôb z povolania a nebezpečných a závažných udalostí: 
 

• Zamestnávateľ nemá zavedenú evidenciu registrovaných pracovných úrazov 
(Turčianske kultúrne stredisko v Martine a podobne), 

• zamestnávateľ neoznamuje vznik registrovaného pracovného úrazu zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť (Mestský úrad Vrbové a podobne), 

• zamestnávateľ nezisťuje všetky okolnosti súvisiace s pracovným úrazom a nesprávne 
uvádza štatistické značky zdrojov a príčin ich vzniku. (Mestský úrad Svidník, Mestský 
úrad Kráľovský Chlmec, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov), 

 
4. Nedostatky a porušenia zistené pri odškodňovaní pracovných úrazov a 

chorôb z povolania: 
 

Uvedená problematika je v súčasnosti v kontrolovaných organizáciách 
nekontrolovateľná, nakoľko Sociálna poisťovňa nemá právne zakotvenú povinnosť 
nahlasovať spôsob, rozsah a výšku odškodnenia zamestnávateľovi poškodeného 
zamestnanca.  

 
5. Nedostatky zistené pri poskytovaní, používaní osobných ochranných 

pracovných prostriedkov: 
 

• Nevypracované zoznamy na poskytovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov ( Turčianske kultúrne stredisko v Martine a podobne), 

• zamestnávateľ neposkytuje osobné ochranné pracovné prostriedky bezplatne 
(Turčianske kultúrne stredisko v Martine), 

• neposkytovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zamestnancom (Turčianske 
kultúrne stredisko v Martine), 
 
6. Nedostatky a porušenia predpisov zistené pri hygienickej a zdravotnej 

starostlivosti: 
 

• Neurčení a nevyškolení zamestnanci na poskytovanie prvej pomoci ( Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy, Obecný úrad Kráľov Brod, Mestský úrad Spišské 
Vlachy, Obecný úrad Sečovská Polianka, Mestský úrad Svidník, Úrad práce, soc.vecí 
a rodiny Stropkov, Mestský úrad Sečovce), 

• nevykonávanie lekárskych prehliadok u zamestnancov pracujúcich so zobrazovacími 
jednotkami (Obecný úrad Sečovská Polianka, Obecný úrad Zborov, Mestský úrad 
Kráľovský Chlmec, Turčianske kultúrne stredisko v Martine), 

• nepreukázanie dokumentácie o vykonávaní preventívnych lekárskych prehliadok vo 
vzťahu k práci (Obecný úrad Sečovská Polianka, Obecný úrad Zborov, Mestský úrad 
Kráľovský Chlmec, Turčianske kultúrne stredisko v Martine), 

• nevykonávanie lekárskych prehliadok v súvislosti s nočnou prácou (Obecný úrad 
Sečovská Polianka, Mestský úrad Kráľovský Chlmec), 



 
 

• nevypracovaný postup pre prípad poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej 
pomoci (Obecný úrad Sečovská polianka a podobne). 

 
7. Nedostatky zisťované pri organizovaní a výkone nadčasovej, alebo nočnej 

práce: 
 

• Nezistené nedostatky 
 
8. Nedostatky a porušenia ustanovení § 19 a § 20 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov:  
 

• V súvislosti s plnením ustanovení § 19 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov išlo  predovšetkým o : 
 
- Nevymenovanie zamestnancov do funkcie zástupcov zamestnancov  pre 

bezpečnosť ( Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Obecný úrad Dolné Saliby, 
Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, Obvodný úrad Komárno), 
 

• nedostatky v plnení ustanovení § 20 vyššie citovaného zákona spočívali   
predovšetkým v nezriadení komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy a podobne), 

 
9. Nedostatky organizačného charakteru: 

 
• Nezriadená bezpečnostnotechnická služba (Obecný úrad Kráľov Brod, Obecný úrad 

Malinovo, Obvodný úrad Komárno), 
• neprimeraná (široká) kumulácia funkcií odborných zamestnancov na úseku BOZP 

a PO (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača a podobne), 
• súčasťou dokumentácie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi nie sú doklady 

o kvalifikácii odborných zamestnancov -technika BOZP, technika PO, energetika 
a pod. (Obvodný úrad Senec), 

• zamestnávateľ nezabezpečuje prerokúvanie vypracovaných interných predpisov 
(riadiacich aktov) so zástupcami zamestnancov ( Slovenské banské múzeum Banská 
Štiavnica, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Slovenská národná galéria 
Bratislava, Múzeum vo Svätom Antone), 

• nevykonávanie kontrol na požitie alkoholu, resp. iných omamných prostriedkov 
(Obecný úrad Sečovská Polianka a podobne), 

• nevypracovaná interná dokumentácia (riadiace akty) na úseku bezpečnosti práce 
a ochrany pred požiarmi ( Obecný úrad Cabaj-Čápor, Obecný úrad Dolné Saliby, 
Obecný úrad Sečovská Polianka, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Obvodný 
úrad v Komárne),   

• pravidelne neaktualizovaná interná dokumentácia (riadiace akty) na úseku bezpečnosti 
práce a ochrany pred požiarmi (Obvodný úrad Senec a podobne), 

• nevypracované písomné zoznamy prevádzkovaných elektrických prenosných 
spotrebičov, elektrického prenosného náradia, vrátane predlžovacích šnúr (Úrad práce, 
soc. vecí a rodiny Trebišov a podobne), 

• nevypracovaný písomný zoznam prevádzkovaných regálov a rebríkov ( Obecný úrad 
Kanianka, Okresná prokuratúra Poprad, Obvodný úrad Senec),  



 
 

• nevykonávanie ročných kontrol stability prevádzkovaných regálov a rebríkov (Obecný 
úrad Kanianka, Okresná prokuratúra Poprad), 

• nevypracované a vedením organizácie neschválené časové plány (harmonogramy) 
vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok prevádzkovaných 
technických, resp. vyhradených technických zariadení. (Obvodný úrad Senec, Mestský 
úrad Vrbové), 

• nevykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií na 
prevádzkovaných vyhradených technických zariadeniach v stanovených lehotách. 
(Mestský úrad Vrbové a podobne ), 

• neodstraňovanie nedostatkov zisťovaných pri odborných prehliadkach a odborných 
skúškach v stanovených lehotách ( Obvodný úrad Senec, Mestský úrad Vrbové), 

• chýbajúca písomná evidencia o stave odstraňovania nedostatkov zistených pri 
odborných prehliadkach a odborných skúškach (Obecný úrad Moravský Svätý Ján, 
Obecný úrad Dolné Saliby, Obecný úrad Kanianka), 

• nevypracovaný a nevydaný interný predpis na ochranu pri zvýšenej záťaži teplom 
alebo chladom. (Turčianske kultúrne stredisko v Martine a podobne), 

• nevypracovaný a nevydaný zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným 
ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, mladistvým zamestnancom 
(Obecný úrad Sečovská Polianka, Mestský úrad Svidník), 

• vypracúvané vnútorné interné smernice (riadiace akty na úseku BOZP a PO) nie sú 
vydávané po dohode so zástupcami zamestnancov ( Slovenská národná galéria 
Bratislava, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Slovenské banské múzeum 
Banská Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone, Správa národného parku Slovenský 
Kras Brzotín, Štátna ochrana prírody SR, správa NP Slovenský raj Spišská Nová Ves), 

• v plynových kotolniach nie sú k dispozícii prevádzkové poriadky a prevádzkové 
denníky (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, Obecný úrad Sečovská Polianka), 

• v plynových kotolniach nie sú k dispozícii písomné záznamy o zisťovaní prítomnosti 
kysličníka uhoľnatého (Obecný úrad Dolné Saliby, Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, 

• nevykonávanie periodického oboznamovania, informovania a overovania vedomostí 
vedúcich a ostatných zamestnancov z predpisov o bezpečnosti práce a ochrany pred 
požiarmi(Obecný úrad Kráľov Brod, Obecný úrad Sečovská Polianka, Mestský úrad 
Svidník, Úrad práce, soc.vecí a rodiny Humenné, Úrad práce, soc.vecí a rodiny 
Trebišov, Turčianske kultúrne stredisko v Martine),  

• nepreukázané vedenie evidencie pracovného času a prestávok v práci ( Mestský úrad 
Spišské Vlachy, Mestský úrad Svidník, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov), 

• nevykonávanie opakovaných školení zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred 
požiarmi v mimo pracovnom čase v lehotách najmenej raz za 12 mesiacov -vrátnici, 
informátori ( Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača a podobne),  

• nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na pracoviskách (Obecný 
úrad Dolné Saliby apodobne), 

• odborná príprava zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok nevykonávaná 
v lehotách maximálne 1x za 12 mesiacov (Obecný úrad Kráľov Brod, Miestny úrad 
m.č. Bratislava-Rača), 

• neodstraňovanie nedostatkov zistených štátnym požiarnym dozorom v stanovených 
lehotách (Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača a podobne), 

• nevykonávanie cvičných požiarnych poplachov na pracoviskách (Obvodný úrad 
Senec, Obecný úrad Cabaj-Čápor, Obecný úrad Dolné Saliby, Obecný úrad Kanianka), 

• neaktuálne údaje (najmä telefónne čísla) v požiarnych poplachových smerniciach 
(Miestny úrad m.č. Bratislava-Rača, Obvodný úrad Senec), 



 
 

• držiaky prenosných hasiacich prístrojov inštalované vo výške nad 150 cm (Miestny 
úrad m.č.Bratislava-Rača, Obecný úrad Dolné Saliby). 

• nevytypované riziká a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu ( Mestský úrad 
Stropkov a podobne), 

• zamestnávateľom vytypované riziká a ohrozenia nezohľadňujú skutkový stav 
vykonávaných činností (Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava, Turčianske kultúrne 
stredisko v Martine), 
 
10. Ostatné zistené nedostatky: 

 
nezistené 

 
11. Na základe poukázania (upozornenia) špecialistov ochrany práce bolo 
zamestnávateľmi v priebehu odborových kontrol odstránených celkom 124 
nedostatkov. Predmetné nedostatky neboli z tohto dôvodu uvádzané do protokolov 
z vykonanej odborovej kontroly. 

 
Časť III.: 

 
Odporúčanie a príklady pre metodickú a poradenskú službu odborov 

 
1. Metodická a poradenská činnosť: 

 
     Metodická pomoc a poradenstvo poskytované odborovým funkcionárom, ale aj vedúcim a   
     ostatným zamestnancom, bolo súčasťou každej odborovej kontroly, resp. návštevy v  
     základnej organizácii. Celkom bolo poskytnutých 112 metodických pomocí a poradenstiev  
     na pracoviskách zamestnávateľov a na Republikovej centrále SLOVES. 
 

Najčastejšie sa poradenstvo týkalo nasledovnej problematiky: 
 

• Vypracovania interných predpisov - riadiacich aktov na úseku bezpečnosti, hygieny 
práce a ochrany pred požiarmi, 

• zisťovania tzv. zostatkových rizík /ohrození/, 
• ochrany nefajčiarov na pracoviskách, 
• záťaže teplom a chladom pri práci - pitný režim, 
• zabezpečovania bezpečnostno-technickej služby, 
• podmienok poskytovania bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom, 
• vykonávania spoločných previerok pracovísk, 
• vzdelávania na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
• kontroly odborov v súvislosti s prerokúvaním interných predpisov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. 
 

V  sledovanom období boli  základným odborovým organizáciám priebežne zasielané 
najmä tieto brožúry: 

 
 brožúra KOZ SR – Zákonník práce, 
 príručka KOZ SR „Šlabikár zástupcu zamestnancov“, 
 brožúra KOZ SR „ Ako poskytovať prvú pomoc“. 

 
 



 
 

2. Výchova a vzdelávanie: 
 
Hlavný špecialista ochrany práce vykonal v sledovanom období celkom sedem 
školení, z toho dve prednášky na tému  „Odborová kontrola nad stavom bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci“ pre odborných zamestnancov (technikov bezpečnosti 
práce). Prednášky boli realizované na žiadosť Inštitútu vzdelávania bezpečnosti práce 
s.r.o. v Bratislave. Jedno školenie bolo vykonané na Štátnom inštitúte odborného 
vzdelávania v Bratislave. Išlo o opakované školenie vedúcich a ostatných 
zamestnancov z predpisov o BOZP a OPP. Jedno školenie bolo vykonané na Štátnom 
fonde rozvoja bývania v Bratislave a tiež išlo o opakované školenie vedúcich 
a ostatných zamestnancov z predpisov o BOZP a OPP. Na Magistráte hl. mesta SR 
Bratislavy bolo vykonané školenie pre novovymenovaných zástupcov zamestnancov 
pre bezpečnosť. Pre funkcionárov závodného výboru boli v sledovanom období 
vykonané dve prednášky a to v ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Moravskom 
Svätom Jáne a v ZO SLOVES pri obecnom úrade v Dolných Salibách. Celkom bolo 
vyškolených 212 zamestnancov a funkcionárov ZO. 

 
3. Rokovanie o otázkach BOZP 

 
      Súčasťou každej odborovej kontroly, resp. návštevy špecialistov ochrany práce v  
      základnej odborovej organizácii  bolo rokovanie o otázkach bezpečnosti a ochrany  
      zdravia pri práci. Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  bola podľa  
      potreby prerokúvaná aj v orgánoch odborového zväzu, a to v Predsedníctve  SLOVES,  

            Sneme  SLOVES a v sekcii Dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov  SLOVES 
Konkrétne boli v sekcii prerokované pripomienky k návrhu novely zákona č.311/2001 
Z.z. v znení neskorších predpisov, novely zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, novely zákona č.125/2006 Z. 
z. o Inšpekcii práce  v znení neskorších predpisov, novely zákona č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, novely 
vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov.   

     Celkom sa uskutočnilo 64 rokovaní na úrovni základných organizácií a v orgánoch    
     odborového zväzu.   

 
4. Vypracovanie stanovísk: 

 
V sledovanom období boli vypracované stanoviská k novele zákona č.311/2001 Z.z. 
(Zákonník práce) v znení neskorších predpisov, novely zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, novely zákona 
č.125/2006 Z. z. o Inšpekcii práce  v znení neskorších predpisov, novely zákona 
č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov, novely vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Podobne 
bolo vypracované aj stanovisko ku Koncepcii politiky bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v SR naroky 2008-2014. 

 



 
 

5. Akcie - poskytovanie pomoci: 
 
V rámci metodickej pomoci v základných organizáciách odborového zväzu  špecialisti 
ochrany práce poskytovali podľa potreby aj právnu pomoc. Obsah právnej pomoci a 
ich počet je už uvedený v časti poradenská služba. Právna pomoc bola poskytnutá 
v rámci 11 akcií pre 76 členov.  
 
• Dňa 6.3.2012 sa hlavný špecialista ochrany práce zúčastnil zasadnutia vedenia 

sekcie Dozorných, skúšobných a kontrolných orgánov SLOVES, 
• dňa 24.4.2012 sa hlavný špecialista ochrany práce zúčastnil rokovania Snemu 

SLOVES v Bratislave. 
• v mesiaci apríl 2012 sa hlavný špecialista ochrany práce zúčastnil spomienkového 

zhromaždenia organizovaného na MPSVR SR, 
• v dňoch 30.5.-1.6.2012 sa špecialisti ochrany práce zúčastnili  doškolovania KOZ 

SR o otázkach BOZP v Liptovskom Jáne. 
• v dňoch 13. a 14.12.2012 sa hlavný špecialista ochrany práce zúčastnil rokovania 

Snemu SLOVES v Bratislave 
 

V sledovanom období špecialisti ochrany práce neriešili žiadnu sťažnosť. 
 

6. Ostatné aktivity a činnosti v oblasti BOZP:   
 
• Špecialisti ochrany práce si permanentným samoštúdiom novelizovaných predpisov 

doplňovali znalosti v predmetných oblastiach. 
• špecialista ochrany práce Mgr. Jozef Rajzinger, PhD. bol aj v sledovanom období 

zaangažovaný do projektu „Bezpečný podnik“. 
 

7. Návrhy na zameranie činnosti a práce odborových inšpektorov v oblasti BOZP 
pre ďalšie obdobie: 

 
• Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi KOZ SR a NIP doplniť o požiadavku na 

zasielanie pravidelných informácií o stave pracovnej úrazovosti v jednotlivých 
rezortoch zo strany NIP. 
 

• Doriešiť legislatívne zakotvenie povinnosti Sociálnej poisťovne oznamovať 
zamestnávateľom spôsob a rozsah odškodňovania pracovných úrazov. 

 
8. Zhodnotenie bodov A - C listu „ Odporúčanie na vypracovanie správy o činnosti 

odborovej kontroly za rok 2011 za odborový zväz“. 
 

K bodu A. 
Vplyv odborov na prípravu legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a súvisiacich oblastí je z pohľadu odborového zväzu hodnotený pozitívne, neboli 
v sledovanom období zaznamenané zmeny. 

 
K bodu B. 
V porovnaní počtu zistených nedostatkov v roku 2010 a 2011 došlo v sledovanom 
období k poklesu nedostatkov technického charakteru o 39 a nedostatkov, zistených 
v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach o 24 nedostatkov. Zvýšenie 



 
 

počtu zistených nedostatkov o 43 bolo zaregistrovaných v súvislosti s nedostatkami 
organizačného charakteru.  
 
K bodu C. 
Zovšeobecnením poznatkov z výkonu odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci možno konštatovať, že aj v roku 2012 došlo ku 
skvalitneniu činnosti zamestnávateľských organizácií na úseku bezpečnosti práce. 
V organizáciách odborového zväzu v súčasnosti pôsobí množstvo subjektov 
zabezpečujúcich preventívne služby, ktoré aktívne spolupracujú aj pri výkone 
odborovej kontroly. Sústavné zlepšovanie stavu na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci je aj dôsledkom vyššieho právneho vedomia zamestnancov, vedúcich 
zamestnancov, odborových funkcionárov a tiež výchovného pôsobenia zväzových 
špecialistov ochrany práce pri výkone odborovej kontroly.  
Treba však v tejto súvislosti pripomenúť, že väčšina štatutárnych zástupcov, ostatných 
vedúcích  zamestnancov a odborových funkcionárov v organizáciách odborového 
zväzu s úľavou privítala zrušenie pracovnej zdravotnej služby pri prácach zaradených 
do prvej a druhej kategórie. Dôvodom bola skutočnosť, že zvýšené náklady na 
zabezpečovanie ochranných služieb nemali zohľadnené v rozpočtoch. 
Príkladná starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bola v roku 
2012 zaregistrovaná najmä v týchto základných organizáciách organizáciách 
odborového zväzu: 
 
(Katastrálny úrad v Bratislave, Štátna plavebná správa Bratislava, Miestny úrad m.č. 
Bratislava-Nové Mesto, Obecný úrad Bernolákovo, Obecný úrad Malinovo, Mestský 
úrad Senec, Mestský úrad Pezinok, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov Pezinok, Obecný úrad Moravský Svätý Ján, Mestský úrad Stará Turá, 
Mestský úrad Prievidza, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské banské múzeum 
Banská Štiavnica, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Obvodný úrad Liptovský 
Mikuláš, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Michalovce, Obecný úrad Michaľany).  
 
Naopak neuspokojié výsledky na úseku bezpečnosti práce boli registrované 
najmä v týchto organizáciách: 
 
(Miestny úrad m.č. Bratislava-Devín, Obvodný úrad Senec, Obvodný úrad Komárno, 
Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Obecný úrad Sečovská Polianka, Obecný 
úrad Vinné, Mestský úrad Stropkov). 
 

 
 
 
V Bratislave dňa 14.januára 2013 
 
 
 
Spracoval: Stanislav BISKUPIČ, hlavný špecialista ochrany práce 
 
 
 
 


