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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2019.
ČASŤ I. - Všeobecné údaje
Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP v sledovanom období vychádzala
z priebežného plnenia stanovených úloh prijatými dokumentmi OZ DLV. Odborová
kontrola bola vykonávaná podľa schválenej „Jednotnej metodiky KOZ SR“ so zameraním na
preventívne pôsobenie, na kontrolu plnenia vybraných úloh zamestnávateľov

v oblasti

BOZP a kontrolu vybraných pracovísk. Zvláštna pozornosť bola venovaná vykonávaniu
poradenstva a metodickej pomoci ZV ZO OZ DLV.

1.Údaje o počte profesionálnych odborových inšpektoroch BOZP.
Odborovú kontrolu nad stavom BOZP z úrovne OZ DLV vykonáva jeden profesionálny
republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV.

2. Údaje o počte vykonaných kontrol BOZP
V sledovanom období bolo vykonaných spolu 37 výkonov (z toho 24 kontrol, 4 školenia a 9
iných výkonov). Pri týchto kontrolách bolo spolu zaregistrovaných 19 nedostatkov BOZP,
z ktorých 12 bolo odstránených na mieste. Z každej kontroly bol vypracovaný písomný
protokol resp. záznam. Vo všetkých prípadoch zamestnávatelia a predsedovia ZV ZO OZ
DLV nemali námietky voči vecnej správnosti uvedených skutočností a k spôsobu ich
zisťovania.
3.Údaje o počte vyšetrovaných príčin závažných pracovných úrazov.
V sledovanom období neboli zo strany OZ DLV vyšetrované závažné pracovné úrazy.
ČASŤ II. - Kontrolná činnosť
Kontrola dodržiavania platnej legislatívy v oblasti BOZP a nedostatky zistené pri kontrolách.
Počet vykonaných kontrol podľa odvetví a počet zistených a odstránených nedostatkov:
Lesné hospodárstvo

8 kontrol

počet zistených nedostatkov

4

SVP, š.p. Správy povodí

1 kontrola

počet zistených nedostatkov

0

Vodárenské spoločnosti

11 kontrol

počet zistených nedostatkov

6

Celulózo–papierenské spoločnosti 2 kontroly

počet zistených nedostatkov

6

Nábytkárske spoločnosti

počet zistených nedostatkov

3

2 kontroly
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ČASŤ III. - Metodická a poradenská služba pre ZO OZ DLV
1. Metodická a poradenská služba
Metodická a poradenská služba bola v sledovanom období vykonávaná najmä pri kontrolách
BOZP, ako aj na základe telefonických alebo písomných dotazov. Pri výkone odborovej
kontroly bol vysvetľovaný najmä obsah legislatívy v oblasti BOZP, problematika
vypracovania a aktualizovania vnútorných predpisov BOZP ako aj poradenstvo pri
vyjednávaní PKZ a KZ VS.
Dotazy boli zamerané najmä na:
- osobné ochranné pracovné prostriedky
- teplotná záťaž na pracovisku
- lekárske prehliadky vo vzťahu k práci
- periodicita vzdelávania odborných činností
- kategorizácia prác z hľadiska rizík zaradených do kategórii
- odškodňovanie PÚ
- dokumentácia BOZP
- vykonávanie preventívnych a ochranných služieb BOZP
- výklad k novelizovaným predpisom na úseku BOZP

2. Rokovanie o otázkach BOZP a účasť na akciách
a/rokovanie o otázkach BOZP:
- s predsedami ZV ZO OZ DLV boli prerokované výsledky kontrol BOZP vrátane návrhu
opatrení,
- republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV sa zúčastnil na zasadnutiach Predsedníctva
OZ DLV a Plenárnych schôdzí OZ DLV, kde boli prerokované nasledovné materiály:
- Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2018
- Plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2020
- Správa o vývoji pracovnej úrazovosti firiem v pôsobnosti OZ DLV za rok 2018
- Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti BOZP
b/účasť na akciách:
republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV sa v sledovanom období ďalej zúčastnil:
- na rokovaniach Predstavenstva Združenia zväzových inšpektorov BOZP v rámci KOZ SR
- na vzdelávaní zväzových inšpektorov BOZP v rámci KOZ SR na Štrbskom Plese
- na rôznych konferenciách s otázkami BOZP
- na rokovaní pracovnej skupiny s NIP SR
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c/vypracovanie stanovísk a pripomienok:
- spracovanie pripomienok k novelizácii legislatívy BOZP pre KOZ SR
- poskytnutie stanoviska ku konkrétnym podnetom pre ZO OZ DLV
- stanoviská k vyšetrovaniu registrovaných PÚ a chorôb z povolania
- pripomienkovanie návrhov KZ VS a PKZ

Návrhy na zameranie činnosti pre nasledujúce obdobie sú rozpracované v pláne činnosti
odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2020.
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TABUĽKOVÁ ČASŤ K SPRÁVE O ČINNOSTI ZA ROK 2019 – OZ DLV

ČASŤ I. - Všeobecné údaje
1.
1

Počet profesionálnych odborových inšpektorov BOZP

2.
Činnosť odborového inšpektora BOZP

Počet výkonov

Počet vydaných opatrení

Základné kontroly BOZP

17

7

Komplexné kontroly BOZP

0

0

Tematické kontroly BOZP

0

0

Mimoriadne kontroly BOZP

0

0

Následné kontroly BOZP

7

0

Iné kontroly BOZP

13

0

Spolu:

37

7

Počet
vyšetrovaní

Počet vydaných opatrení

Smrteľných PÚ

0

0

Závažných PÚ

0

0

Chorôb z povolania

0

0

Nebezpečných udalostí a záv. priem. hav.

0

0

Spolu:

0

0

3.
Vyšetrovanie úrazov a nebezpečných
udalostí

ČASŤ II. - Výsledky kontrolnej činnosti
4. Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1 písm. c) ZP
Požiadavka na prerušenie práce podľa § 149 ods. 1
písm. c) ZP

0

5

5. Kontrola dodržiavania platných predpisov na zaistenie BOZP
Názov, rozdelenie a stručný popis zistených nedostatkov podľa jednotnej
metodiky pre výkon odborovej kontroly nad BOZP

Č.

TYP

1.

NTCH

Nedostatky technického charakteru

1

2.

NPPP

Nedostatky zistené v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach

0

3.

NREG

Nedostatky zistené pri vyšetrovaní a registrácii pracovnej úrazovosti

0

4.

NOPU

5.

NOOP

6.

7.

NZDR

NNAD

8.

NZKO

9.

NORG

10.

OSTA

11.

Počet

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
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

0
3

2

0
1
0

Všeobecné nedostatky organizačného charakteru
Spektrum ostatných zistených nedostatkov spolu, napr. tých ktoré neboli
zaradené do hodnotenia samostatne podľa predchádzajúceho spektra kritérií
Štatistický počet zistených nedostatkov, ktoré boli u zamestnávateľa
odstránené na základe poukázania odborového inšpektora ešte počas
výkonu kontroly a tieto nedostatky už neboli uvedené v protokole

0
12

ČASŤ III. - Poskytovanie metodickej a poradenskej činnosti odborov
Akcie odborového inšpektora BOZP v oblasti:

Počet

(PMPO) Poskytovanie lektorskej a metodickej pomoci,
a prezentácia odborov v oblasti BOZP

25

Počet

Akcie odborového inšpektora BOZP pri:

akcií

Pre členov

(PVZD) Poskytovanie pomoci pri výchove, vzdelávaní
a lektorská činnosti oblasti BOZP

3

49

(PPOM) Poskytovanie právnej pomoci

8

700

(RSTAŽ) Vyšetrovanie a riešenie sťažností

3

300

14

1 049

Spolu

6

Aktivita odborového inšpektora BOZP pri:

Počet

(RSTR) Rokovania s orgánmi štátnej správy a vzájomná
spolupráca v oblasti BOZP

1

(RBPZ) Rokovania o BOZP v ZO OZ a účasť na PKZ

8

(RZZB) Rokovania so zamestnávateľskými zväzmi
a združeniami o BOZP a účasť na KZ VS

5

Činnosť:

Počet

(PKOZ) Práca a činnosť v rôznych odborných komisiách na OZ
a KOZ SR

Stanoviská:

10

Počet

(SKPR) Vydávanie stanovísk k právnym predpisom
a k ostatným materiálom z oblasti BOZP

Iná aktivita:

9

Počet

(OSTA) Ostatné aktivity a činnosť bez ich bližšej špecifikácie

25

ČASŤ IV. - Poznatky a hodnotenia z pohľadu OZ DLV
A. Vplyv odborov na prípravu legislatívy týkajúcej sa BOZP a súvisiacich oblastí:
Z pohľadu OZ DLV je pozitívne, že republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV je členom
predstavenstva združenia RZI SR pri KOZ SR. Týmto sa priamo zúčastňuje na tvorbe a
pripomienkovaní pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti BOZP. Priamo tak prenáša
podnety zo ZO OZ DLV do jednotlivých stanovísk a pripomienkových konaní.
Odbory majú priamy vplyv a podiel na tvorbe legislatívy s problematikou BOZP. Treba však
aj naďalej skonštatovať, že nie vždy sa podarí presadiť všetky požiadavky a návrhy. V tomto
smere je udržiavaná úzka spolupráca s Národným inšpektorátom práce, kde sa vzájomne
podporujeme v úsilí o presadenie potrebných zmien v legislatíve BOZP.

B. Priamy výkon kontrolnej činnosti. Porovnanie počtu zistených nedostatkov.
Odborový inšpektor BOZP OZ DLV počas výkonu kontrolnej činnosti preventívne pôsobí
pri vytváraní bezpečných pracovných podmienok a pracovných podmienok. Vykonávanie
kontrolnej činnosti a najmä poradenstvo je dôležitým nástrojom na upevňovanie pozície
odborov v obhajobe oprávnených požiadaviek zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP.
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Výsledky kontrol sú prerokovávané so zástupcami zamestnávateľov a ani počas roku 2019
neboli vznesené k výsledkom jednotlivých kontrol žiadne námietky.
V porovnaní s rokom 2018 je počet zistených nedostatkov nižší o 16 a počet nedostatkov,
ktoré sa podarilo na mieste odstrániť ešte počas kontroly má tiež klesajúci trend. Z týchto
výsledkov je možné aj naďalej pozorovať pozitívny trend zodpovednejšieho prístupu
zamestnávateľov k riešeniu problematiky BOZP ako aj znižujúcu sa závažnosť zistených
nedostatkov.
V roku 2019 neboli šetrené závažné pracovné úrazy, čo je pokles o 2 oproti roku 2018.

C. Reálny vplyv legislatívy a dopad kontrolnej činnosti odborov na zamestnancov na
zlepšovanie podmienok v oblasti BOZP.
Hlavným cieľom a spoločným úsilím všetkých je neustále zlepšovanie podmienok BOZP
a pracovného prostredia.

V roku 2019 pokračoval pozitívny trend v tejto oblasti.

Zamestnávatelia pristupujú zodpovedne k problematike BOZP, ktoré bolo viditeľné počas
prerokovaní zistených nedostatkov z kontrolnej činnosti. V roku 2019 bolo viacero
pozitívnych spätných väzieb ako výsledok poskytnutej právnej pomoci ako aj stanovísk pri
riešení sťažností a podnetov zo strany ZO OZ DLV. Na základe týchto materiálov sa
podarilo so zamestnávateľmi problémy doriešiť vo väčšine prípadov.

D. Odporúčania na zameranie odborovej kontroly a činnosti v oblasti BOZP pre ďalšie
obdobie.
V zmysle poznatkov získaných počas kontrolnej činnosti odporúčam v budúcnosti aj naďalej
upriamiť pozornosť na nasledovné oblasti:






Ďalší rekondičný pobyt pre zamestnancov v 12-hod. zmenách (pri dnešných
legislatívnych podmienkach nespĺňajú podmienku odpracovania 600
pracovných zmien)
Zamestnanci na odlúčených pracoviskách
Práca vykonávaná osamote
Zmeny v úrazovom poistení

E. Iné aktivity.
OZ DLV v roku 2019 zorganizoval 2. ročník celoslovenskej súťaže Stredných odborných škôl
z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o putovný pohár predsedníčky OZ
DLV s pracovným názvom „Bezpečné dni v práci“.
Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa
26.04.2019 vďaka ochote a zanietenému prístupu riaditeľa školy pána Ing. Miroslava Fuchsa,
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PhD, ktorému chcem touto cestou srdečne poďakovať. Spoluorganizátorom súťaže bola
spoločnosť PEFC SK (The Programme for the Endorsement of Forest Certification – pozn.
PEFC SK spravuje Slovenskú schému certifikácie lesov, ktorá je súčasťou vedúceho
celosvetového lesníckeho certifikačného programu). Záštitu nad súťažou prevzali štátny
tajomník MPSVR SR pán Mgr. Branislav Ondruš a prezident KOZ SR Marián Magdoško.
Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p.
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