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Plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2020.

ČASŤ 1

Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP z úrovne OZ DLV
zameraná na plnenie týchto úloh:

bude v roku 2020

1.Vykonávanie odborovej kontroly nad stavom BOZP,
2.Vyšetrovanie pracovných úrazov, ktorými bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví
ako aj ďalších pracovných úrazov podľa požiadavky predsedu ZV ZO OZ,
3.Vykonávanie vzdelávacích akcií,
4.Právnu pomoc, metodickú pomoc a poradenstvo v oblasti BOZP,
5.Presadzovanie dôstojných pracovných podmienok a BOZP pre zamestnancov formou
kolektívnych zmlúv,
6.Riešenie sťažností a podnetov členov ZO OZ DLV,
7.Vypracovanie metodických materiálov pre ZO OZ DLV v oblasti BOZP,
8.Zapájanie sa do práce expertných tímov, odborných komisií a prác v oblasti BOZP,
9.Rokovania o otázkach BOZP.

1.Vykonávanie odborovej kontroly nad stavom BOZP
V sledovanom období budú vykonávané kontroly BOZP nasledovne:
Základné kontroly
Následné kontroly
Tematické kontroly
Mimoriadne kontroly
1.1.Základné kontroly sa budú vykonávať v zamestnávateľských subjektoch v súlade
s jednotnou metodikou KOZ SR. Základné kontroly budú zamerané na plnenie úloh
zamestnávateľa v oblasti BOZP a kontrolu vybraných pracovísk
1.2.Následné kontroly sa v roku 2020 budú vykonávať v zamestnávateľských subjektoch
s vysokým počtom nedostatkov zistených pri základnej kontrole, na základe požiadavky
predsedu ZV ZO OZ DLV alebo na základe rozhodnutia predsedu OZ DLV.
1.3.Tematické kontroly sa v roku
zamestnávateľských subjektoch.

2020

budú

vykonávať

najmä

v nevýrobných

1.4.Mimoriadne kontroly v roku 2020 sa budú vykonávať na základe požiadavky predsedu ZV
ZO OZ DLV.
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2.Vyšetrovanie pracovných úrazov, ktorými bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na
zdraví a iných registrovaných pracovných úrazov
Vyšetrovanie príčin úrazov, ktorými bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví sa bude
vykonávať prednostne pred ostatnou činnosťou v nadväznosti na hlásenie týchto úrazov na
OZ DLV Bratislava.
3. Vykonávanie vzdelávacích akcii v oblasti BOZP.
Vykonávanie vzdelávacích akcií v oblasti BOZP sa v roku 2020 bude vykonávať na základe
požiadavky predsedu ZV ZO OZ DLV, ktorú nahlási na OZ DLV najmenej 10 dní pred
termínom vzdelávacej akcie.
4.Právna pomoc, metodická pomoc a poradenstvo v oblasti BOZP.
Právna pomoc v oblasti BOZP sa bude poskytovať na základe písomnej požiadavky ZV ZO OZ
DLV v spolupráci so špecialistami OZ DLV.
Metodická pomoc a poradenstvo sa bude vykonávať :
-priamo v zamestnávateľských organizáciách pri výkone odborovej kontroly nad stavom
BOZP
-nepretržite a to na základe telefonického dotazu, písomného dotazu alebo e-mailu
5. Presadzovanie dôstojných pracovných podmienok a BOZP pre zamestnancov formou
kolektívnych zmlúv.
Presadzovanie dôstojných pracovných podmienok a BOZP pre zamestnancov sa bude
realizovať najmä v rámci aktualizácie záväzkov v kolektívnych zmluvách v oblasti BOZP.
6. Riešenie sťažností a podnetov členov ZO OZ DLV.
Riešenie podnetov a sťažností členov ZO OZ DLV v otázkach BOZP sa bude realizovať na
základe písomného alebo telefonického podnetu člena ZV ZO OZ DLV.
7. Vypracovanie metodických materiálov pre ZO OZ DLV v oblasti BOZP.
Prostredníctvom Spravodajcu OZ DLV sa budú okrem iného zverejňovať:
-

Prehľad úrazových dejov závažných pracovných úrazov
Rozbory pracovnej úrazovosti
Rozbory činnosti odborovej kontroly
Informácie o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch v oblasti BOZP,

Okrem uvedeného sa budú naďalej pre ZO OZ zabezpečovať odborné publikácie na pomoc
zástupcom zamestnancov.
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8. Zapájanie sa do práce expertných tímov, odborných komisií a prác v oblasti BOZP.
Uvedené úlohy sa budú zabezpečovať najmä v nadväznosti na prijaté úlohy v Predstavenstve
Združenia zväzových inšpektorov BOZP v rámci KOZ SR a na základe súhlasu predsedu OZ
DLV.
9.Rokovania o otázkach BOZP.
Rokovania o otázkach BOZP budú realizované najmä:
-v orgánoch OZ DLV
-so zástupcami ZV ZO OZ DLV
-s orgánmi štátnej správy v súvislosti s riešením úloh BOZP
-so zamestnávateľmi pri prejednávaní protokolov,

ČASŤ 2
Zabezpečenie činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2020.
Orientačný počet zamestnávateľských subjektov určuje celkový počet hodnotených
protokolov a zápisov vyhotovených na základe výkonov v bode 1 až 3.
Orientačný zoznam zamestnávateľských subjektov, kde sa bude vykonávať kontrola BOZP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lesy SR, š.p. OZ Šaštín
Lesy SR, š.p. OZ Prešov
Lesy SR, š.p. OZ Rožňava
Lesy SR, š.p. OZ Vranov nad Topľou
Lesy SR, š.p. OZ Námestovo
Lesy SR, š.p. OZ Trenčín
Lesy SR, š.p. OZ Sobrance
Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
Lesy SR, š.p. OZ Revúca
Gelnické lesy s.r.o., Gelnica
Mestské lesy Krupina
Stredná odborná škola Bijacove

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SVP, š.p., GR Banská Štiavnica
SHMÚ, pobočka Banská Bystrica
SVP, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Nitra
SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Malacky
SVP, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Šaľa
SVP, š.p., Správa vnútorných vôd, Komárno
SVP, š.p., Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad
SVP, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice
SVP, š.p., Správa povodia stredného Hrona
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka Stará Ľubovňa
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín
VVS, a.s., závod Revúca
ZsVS, a.s., Nové Zámky
ZsVS, a.s., Dunajská Streda
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

29.

Paspol s.r.o. Nitrianske Pravno

30.

VÚPaC, a.s. Bratislava
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