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Vyhodnotenie 
stavu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a politiky bezpečnosti práce za rok 2011 

v organizácii ObÚ Námestovo 

V roku 2011 bola činnosť na úseku ochrany a zdravia pri práci orientovaná na kontrolu 
prijatých opatreni uložených BTS organizácie. Politika bezpečnosti práce bola vypracovaná 
v zmysle Zákona Č. 124/2006 v zneni neskorších predpisov, na čo bola zameraná aj schválená 
politika bezpečnosti práce na rok 2011. 

Činnost' na uvedenom úseku môžeme hodnotit· kladne, boli pravidelne dodržiavané 
všetky bezpečnostné predpisy a zamestnanci s novými predpismi boli pravidelne 
oboznamovaní. Za sledované obdobie nebol v organizácii zaznamenaný žiaden pracovný úraz. 
V roku 2011 nebola vykonaná žiadna kontrola inými kontrolnými orgánmi, kde by boli zistené 
nedostatky kontrolným orgánom. 

V zmysle Zákona Č. 124/2006 Z.z. v zneni neskoršich predpisov bola v organizácii 
vypracovaná koncepcia politiky bezpečnosti práce na rok 2011 v ktorej boli stanovené hlavné 
ciele a konkrétne úlohy, ktoré boli pravidelne kontrolované a celkové hodnotenie je prevedené 
v tomto dokumente. 

1. Stratégia zlepšovania BOZP: 

:;.. všetci zamestnanci boli s koncepciu politiky oboznámeni na pravidelnej porade a na 
cyklickom školeni v roku 2011, 

:;.. právne predpisy boli pravidelne konzultované s poverenými vedúcimi zamestnancami, 
).> nebezpečenstva a rizika boli pravidelne kontrolované a hodnotene s vedením 

organizácie, 
).> vyhodnotenie riziká na jednotlivých úsekoch práce sa pravidelne kontroluje a je 

vypracovaná pre činnost' platná smernica, 

2. Organizácia . stanovenie zodpovednosti: 

;... organizácia stanovila správne predpisy najmä pre prácu v administratíve a pri 
manipulácii s bremenami, 
za školenia v oblasti BOZP prevzal zodpovednosť vedúci organizácie, schvaľuje 

potrebnú dokumentáciu a táto je zaregistrovaná a uložená u zodpovedných 
a poverených zamestnancov. 

3. Plánovanie prostriedkov na ochranu zdravia: 

r na základe vypracovanej smernice boli zamestnancom u ktorých to vyžaduje ochranu 
zdravia vydané OOPP, 

r je vypracovaný plán kontrol na uvedenom úseku a to denná kontrola poverenými 
zamestnancami a kontrola bezpečnostným technikom I x štvrt'ročne o čom sú 
vypravovanézáznamy, 

4. Analýza úrazovosti: 

)..o pri kontrole knihy drobných úrazov nebol zaevidovaný žiaden pracovný ani iný úraz. 



5. Kontrola na v!íetkých stupňoch riadenia: 

;... dozor nad dodržiavanim BOZP je zabezpečený odborne spôsobilou osobou, 
, denná kontrola je zabezpečovaná vedúcimi zamestnancami 

6. Prevencia pracovných rizik a chorôb: 

;... plán zdravotných a bezpečnostných opatrení je pravidelne kontrolovaný, 
;... organizácia pravidelne zabezpečuje kontrolu a údržbu zariadeni a strojov. 

7. Eliminácia úrazov: 

;... organizácia v roku 2011 venovala maximálnu pozornosť opatreniami na predchádzanie 
úrazovosti všetkými dostupnými prostriedkami, 

;... za sledované obdobie nebol zaznamenaný žiaden pracovný úraz. 

8. Koordinácia a komunikácia pri práci: 

;... organizácia nemá vymenovaných zástupcov zamestnancov menovať 

9. Vzdelávanie zamestnancov: 

y v roku 2011 bolo prevedené školenie protipožiarnych hliadok s overením vedomosti, 
;... v roku 2011 boli pravidelne pre novoprijatých zamestnancov prevádzané vstupné školenia 

bezpečnostným technikom, 
;... špeciálne školenia pre zamestnancov neboli organizované, ani zamestnanci na tieto neboli 

vyslaní, 
;... nie je vyškolený dostatočný počet zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci, 
y zamestnanci sú pravidelne informovaní o rizikách a nebezpečenstvách vyplývajlJcich 

z pracovného procesu v organizácii, 

10. Realizácia navrhnulýchopatrení: 

~ prijaté opatrenia v politike bezpečnosti práce boli v roku 2011 splnené, pravidelne 
hodnotené a dopíňané, 

;... bude vypracovaná nová koncepcia politiky bezpečnosti práce na rok 2012 a prerokovaná 
s vedenim organizácie, vedenie s touto oboznámi všetkých zamestnancov 

';- čiastočne splnené, resp. nesplnené opatrenia budú postupne realizované v roku 2012. 


