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Prednosta Obvodného úradu v Banskej Bystrici podľa čl.9 bod 1. písm. j) Organizačného poriadku
Obvodného úradu v Banskej Bystrici vychádzajúc z ustanovenia § 149 Zákona o štátnej sluţbe, § 146 aţ §
150 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
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 vydáva túto smernicu, ktorou sa určuje dodrţiavanie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici

1 ÚČEL
Táto smernica je zameraná na základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov pri zabezpečovaní
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce.
Jej obsah vychádza z platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a vnútorných predpisov Obvodného úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „Ob. úrad“).
Vytvorenie podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu, pre zachovanie zdravia
a práceschopnosti zamestnancov v pracovnom procese je stanovené systémom legislatívnych, sociálnych,
technických, zdravotných a organizačných opatrení.
Bezpečnosť a ochrana zdravia sa zameriava na predchádzanie úrazom a chorobám, ku ktorým môţe dôjsť
pri práci. Okrem toho sa zaoberá ochranou ľudských a iných zdrojov na pracovisku a starostlivosťou o ne.
Tato smernica taktieţ rieši zodpovednosti zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia za plnenie
povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi, bezpečnostnými, ako aj osobitnými predpismi.

2 ROZSAH POUŽITIA
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Ob. úradu s miestom výkonu práce na Ob. úrade,
ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v zmysle zákona č. NR SR 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo
verejnom záujme v zmysle zákona č. NR SR 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len
“zamestnanec“).
Na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru sa táto smernica vzťahuje len v prípade, ak tak sama ustanovuje, alebo ak to vyplýva zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, prípadne priamo z uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

3 POKYNY PRE POUŽÍVANIE SMERNICE BOZP
Oboznámenie:
Zamestnanec zodpovedný za vstupné školenia zamestnancov preukázateľne oboznámi s touto smernicou
BOZP novoprijatých zamestnancov na ktorých sa vzťahuje alebo ktorí vykonávajú činnosti s ňou súvisiace
(inštruktáţou alebo povinným naštudovaním smernice zamestnancom). V potrebnom rozsahu s ňou budú
oboznamovaní zamestnanci aj pri pravidelných opakovaných školeniach o BOZP.

Kontrola:
Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dodrţiavanie tejto smernice BOZP a pri zistení závad a
nedostatkov tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať podľa závaţnosti .

Zmeny:
Pokiaľ smernica BOZP neplní svoje poslanie, vedúci zamestnanec podá návrh na jeho doplnenie, zmenu,
resp. zrušenie. Návrh podáva vedúci zamestnanec spracovateľovi.

Uloženie:
Táto smernica BOZP musí byť počas celého obdobia platnosti prístupná všetkým zamestnancom, ktorí ju
pre výkon svojej funkcie potrebujú.
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4 POUŽITÉ DEFINÍCIE A SKRATKY
Alkoholický nápoj - alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Autorizovaný bezpečnostný technik - bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní odbornej praxe
po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným
inšpektorátom práce. Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj osoba, ktorej po preukázaní najmenej
päťročného plnenia odborných činností v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Národný inšpektorát práce vydá osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) - stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú
alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného
prostredia na zdravie zamestnancov.
Bezpečnosť technického zariadenia - stav technického zariadenia a spôsob jeho pouţívania, pri ktorom
nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou
súčasťou BOZP.
Bezpečnostná farba - znamená farbu, ktorej je pridelený špecifický význam.
Bezpečnostný technik - fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe
vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika
Dojčiaca zamestnankyňa - ţena, ktorá zamestnávateľa písomne informovala o tejto skutočnosti.
Interné predpisy - organizačné a riadiace vnútorné normy vydané a platné v Ob. úrade.
Nebezpečenstvo - stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môţu
poškodiť zdravie zamestnanca.
Nebezpečná udalosť (skoronehoda) - udalosť, ktorá nastala a pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo
zdravie zamestnanca alebo mohlo prísť k poškodeniu zariadenia (poprípade k obom prípadom súčasne) ale
iba náhodnou zhodou okolností k tomuto následku nedošlo; (neţiaduca udalosť, pri ktorej nedôjde k ujme na
zdraví, poraneniu, škode alebo inej strate).
Neodstrániteľné nebezpečenstvo - nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických
poznatkov nemoţno vylúčiť ani obmedziť.
Neodstrániteľné ohrozenie - ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov
nemoţno vylúčiť ani obmedziť.
Ohrozenie - situácia, v ktorej nemoţno vylúčiť, ţe zdravie zamestnanca bude poškodené.
Ochrana práce - systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických
opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok
zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti
zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
Ochrana zdravia - je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šíreniu ochorení
a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia prostredníctvom starostlivosti
o zdravé ţivotné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob ţivota a vo výkone štátneho zdravotného
dozoru.
Ochranné zariadenia - technické alebo iné zariadenia na zabránenie vzniku úrazov, prevádzkových nehôd
alebo porúch technických zariadení.

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

RIADENIE, ORGANIZÁCIA
A KONTROLA BOZP
Strana: 6/36

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) - sú všetky prostriedky na ochranu ţivota a zdravia,
určené k tomu, aby ich zamestnanec po ich obdrţaní individuálne pri práci pouţíval a tak sa chránil pred
jedným alebo viacerými nebezpečenstvami pracovného procesu alebo prostredia, ktoré by mohli ohroziť jeho
bezpečnosť alebo zdravie. OOPP sú aj všetky doplnky a príslušenstvo základného pracovného ochranného
prostriedku.
Pracovný prostriedok - stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa pouţíva pri práci.
Pracovný úraz - je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh
(pre plnenie pracovnej úlohy) alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a
násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste
do zamestnania a späť.
Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP - predpisy na ochranu ţivota a predpisy na ochranu
zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy,
predpisy o poţiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi
látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany ţivota a zdravia.
Predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom.
Prevencia - systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa,
ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných
úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného
a váţneho ohrozenia ţivota alebo zdravia zamestnanca.
Riziko - pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň moţných následkov
na zdraví.
Vedúci zamestnanec - zamestnanec, ktorý je poverený vedením na jednotlivých úrovniach riadenia, je
oprávnený stanovovať a prideľovať svojim podriadeným pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich
prácu a vydávať im na tento účel záväzné pokyny.
Zamestnanec - fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.
Zamestnávateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom
vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len Ob. úrad).
Závažný pracovný úraz - úraz pri ktorom príde ku smrti zamestnanca, ťaţkej ujme na zdraví alebo ak
predpokladaná alebo skutočná práceneschopnosť je najmenej 42 dní.
BOZP
IP
MPSVaR
MZ
NR
OOPP
PÚ
RPÚ
RÚVZ
SBÚ
spol. s r.o., s. r. o.
SR
SÚBP
Z. z.
Zb.
ZP
ZPÚ
BTS

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Inšpektorát práce
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
- Ministerstvo zdravotníctva
- Národná rada
- osobné ochranné pracovné prostriedky
- pracovný úraz
- registrovaný pracovný úraz
- regionálny úrad verejného zdravotníctva
- Slovenský banský úrad
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Slovenská republika
- Slovenský úrad bezpečnosti práce
- zbierka zákonov
- zbierka
- zákonník práce
- závaţný pracovný úraz
- bezpečnostnotechnická sluţba
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- pracovnej zdravotnej sluţby

5 POPIS PREDMETU DOKUMENTU
5.1 Zodpovednosti, povinnosti a právomoci
Táto smernica je záväzná pre kaţdého zamestnanca Ob. úradu dňom, kedy bol s ňou oboznámený.
Všeobecné práva a povinnosti zamestnancov sú definované v právnych predpisoch na úseku bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.
Starostlivosť o BOZP a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je
rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh.
Úlohy, ktoré vyplývajú pre Ob. úrad v oblasti starostlivosti o BOZP sú povinní zabezpečovať vedúci
zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú
rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
Vedúci zamestnanec je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa
nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.
Vedúci zamestnanci sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní sústavne zaisťovať BOZP zamestnancov a na
tento účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a
vhodného systému na riadenie ochrany práce.
Vedúci zamestnanci sú povinní zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať
úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.
Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP znáša zamestnávateľ; tieto náklady sa nesmú
presúvať na zamestnancov.
Na základe návrhu odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov sú vymenovaní
piati zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, (ďalej len „zástupcovia
zamestnancov pre bezpečnosť“) ktorí sú oprávnení:
a) vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia BOZP,
b) vyţadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich BOZP, tie môţu prerokúvať
s odborovou organizáciou alebo so zamestnaneckou radou, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, a po
dohode so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, ţe sa nevyzradia
utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi,
c) spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne BOZP,
d) poţadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni
nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce
alebo príslušnému orgánu dozoru,
e) zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa BOZP, vyšetrovania
príčin vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania, iných úrazov, nebezpečných udalostí,
závaţných priemyselných havárií alebo ich bezprostrednej hrozby, merania a hodnotenia faktorov
pracovného prostredia, zúčastňovať sa na kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce
alebo príslušným orgánom dozoru a od zamestnávateľa poţadovať informácie o výsledkoch a
záveroch týchto kontrol a plnení uloţených opatrení, meraní a hodnotení,
f) predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pri
výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa.
Ako poradný orgán zamestnávateľa je zriadená sedemčlenná komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
Za účelom realizácie záujmov Ob. úradu v starostlivosti o BOZP v súvislosti s výberom, organizovaním a
výkonom odborných úloh v zaisťovaní BOZP a v prevencii rizík je dodávateľským spôsobom zmluvne
dohodnuté vykonávanie vykonávanie pracovnej zdravotnej sluţby (ďalej len „PZS“).
Úlohy bezpečnostnotechnickej sluţby bude vykonávať bezpečnostný technik, ktorý je zamestnancom Ob.
úradu (ďalej len „BTS“).
Povinnosťou BTS a PZS je vzájomne koordinovať svoju činnosť a spolupracovať s príslušnými
organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.
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Povinnosti Ob. úradu v oblasti BOZP

Ob. úrad ako zamestnávateľ:
a) je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a
organizácie práce a prostriedkov,
b) v rozsahu svojej pôsobnosti je povinný sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne
vyhovujúcu prácu,
c) zodpovedá za plnenie úloh BOZP v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Zabezpečovanie BOZP pre Ob. úrad bude vykonávané vlastným, odborne spôsobilým zamestnancom, ktorý
vlastný osvedčenie bezpečnostného technika.
Ob. úrad realizuje systém školení o BOZP formou vstupných a opakovaných školení a následne overovanie
vedomostí.
Ob. úrad v oblasti prevencie je povinný:
a) vylúčiť nebezpečenstvá a z nich vyplývajúce riziká,
b) posudzovať riziká, ktoré nemoţno vylúčiť, najmä pri výbere a počas pouţívania pracovných
prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
c) vykonávať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
d) uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
e) nahrádzať práce, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri
ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
f) prispôsobovať práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
g) zohľadňovať ľudské schopnosti, vlastnosti a moţnosti najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere
pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť
účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
h) plánovať a vykonávať politiku prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov,
technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory
pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení, vydávanie pokynov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
i) vydávať pokyny na zabezpečovanie základných úloh a povinností BOZP.
Ob. úrad v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný:
a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa
skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení
rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy,
výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a
zdravie zamestnancov, a na ten účel zabezpečovať potrebnú údrţbu a opravy,
e) zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce
psychickú pracovnú záťaţ a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
f) odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických
poznatkov nie je moţné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich
odstránenie
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g) nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťaţených a zdraviu nebezpečných alebo
škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi,
výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,
h) v priestoroch, kde sa pouţívajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa pouţívajú technológie a
zariadenia, pri ktorých zlyhaní môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota a zdravia väčšieho počtu zamestnancov,
iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné
nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môţu bezprostredne a váţne ohroziť ţivot a zdravie
zamestnancov:
 prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia ţivota a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a
technické poznatky nie je moţné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,
 vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie moţných následkov ohrozenia ţivota a zdravia
a umoţniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú
riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
i) určovať bezpečné pracovné postupy,
j) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a
zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouţívať,
k) písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje
najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania,
l) vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
m) vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk:
 zakázaných tehotným ţenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ţenám,
 spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ţeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode
a pre dojčiace ţeny,
 zakázaných mladistvým zamestnancom,
n) viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a
ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak tento
zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek,
kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré
nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam, a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné
predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii
s bremenami,
q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu pracovnou zdravotnou sluţbou vrátane lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na
charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec poţiada,
r) dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u
 zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
 zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
 osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré
osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie,
s) poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
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t) nepouţívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej moţnosti vzniku úrazu alebo
iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných
výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.
Ob. úrad na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom OOPP je povinný:
a) vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev
vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyţaduje ochrana ich ţivota alebo zdravia,
potrebné účinné OOPP a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
c) udrţiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v pouţívateľnom a funkčnom stave a dbať o ich
riadne pouţívanie.
Preventívne opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa bezpečnosti
práce vykonáva Ob. úrad najmä prostredníctvom technických, organizačných a výchovných opatrení.
Technické opatrenia na zaistenie BOZP spočívajú v udrţiavaní objektov, pracovísk, strojov a zariadení
v takom technickom stave (podľa predpisov BOZP, STN, pokynov a návodov výrobcu, príp. iných
poţiadaviek), ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Poţadovaný stav sa dosahuje najmä pravidelnými
odbornými prehliadkami a skúškami (revíziami), pravidelnou údrţbou, odstraňovaním nedostatkov,
prispôsobovaním strojov, zariadení a technológií novým poznatkom vedy a techniky a pod.
Organizačné opatrenia na zaistenie BOZP spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného reţimu a
organizácie práce tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov
práce a pracovného prostredia. Opatrenia sa realizujú napr. optimálnym rozvrhnutím pracovnej doby a
prestávok v práci, poskytnutím dostatočného času na občerstvenie, vytváraním optimálnych podmienok na
pracovisku, vytvorením systému účinnej kontroly. Vhodnú organizáciu práce treba uplatniť najmä v tých
prípadoch, kde poţiadavky BOZP nemoţno splniť technickými prostriedkami.
Výchovné opatrenia na zaistenie BOZP spočívajú v realizácii cieľavedomého a trvalého systému
ovplyvňovania vedomia zamestnancov s cieľom vytvárať ich schopnosť rozoznávať alebo uvedomovať si
riziká a pracovať tak, aby neohrozovali ţivot a zdravie svoje alebo iných osôb. Súčasťou výchovných
opatrení je predovšetkým celkový systém riadenia a stimulácia k bezpečnej práci, systém pravidelných
školení, overovania vedomostí a kontroly.
Ob. úrad je povinný na zabezpečenia zdravia pri práci:
a) vykonávať kontrolu zdravotných rizík na pracovisku a zabezpečiť ich zniţovanie,
b) zabezpečiť opatrenia, ktoré zníţia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým,
biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň limitov,
c) zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci,
d) predloţiť lekárovi zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke; v
zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov
pracoviska, druh práce, dĺţka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky hodnotenia
zdravotných rizík,
e) uchovávať záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce najmenej 20 rokov od skončenia práce,
f) oznamovať RÚVZ všetky informácie súvisiace s výskytom porúch zdravia u zamestnancov,
g) zamestnávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na určený druh práce,
h) dodrţiavať schválené technologické postupy a prevádzkové poriadky,
i) zohľadňovať v pracovnom procese špecifické zdravotné riziká,
j) vytvárať zamestnancom a mladistvým pri príprave na budúce povolanie podmienky podporujúce
zdravie.
Ob. úrad je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam
(nástenka BOZP) zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom
pracujú.

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

RIADENIE, ORGANIZÁCIA
A KONTROLA BOZP
Strana: 11/36

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OOPP, preventívne lekárske
prehliadky vzdelávanie a pod.) je povinný znášať Ob. úrad, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.
Ob. úrad môţe uţívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky
a pouţívať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ak sú dodrţané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po
vykonaní údrţby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných
skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
Ob. úrad je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môţu ohroziť alebo poškodiť zdravie
zamestnanca, a pouţívať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu.
Ob. úrad nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec nevykonal prácu, o ktorej sa
dôvodne domnieval, ţe bezprostredne a váţne ohrozuje ţivot a zdravie jeho alebo iných osôb. V prípade ak
dôjde k rozporu medzi zamestnancom a jeho nadriadeným zamestnancom pri vyuţívaní tohto práva podľa
bodu je povinnosťou priameho nadriadeného zamestnanca postupovať takto:
a) pracovisko posúdi nadriadený zamestnanec v spolupráci so zástupcom zamestnancov pre
bezpečnosť,
b) nadriadený zamestnanec poţiada o odborné posúdenie tvrdenia zamestnanca autorizovaného
bezpečnostného technika alebo osobu s predpísanou odbornou spôsobilosťou, ktorí sú povinný bez
prieťahov dať odborný posudok k stavu pracoviska,
c) v prípade nezhody podľa predchádzajúcich bodov majú obidve strany moţnosť obrátiť sa na
inšpektorát práce,
d) v prípade nesúhlasu s rozhodnutím inšpektorátu práce môţe sa hociktorá strana obrátiť na príslušný
súd.

5.2.1

Kontrola a hodnotenie stavu BOZP

Základným predpokladom na udrţanie pracovnej disciplíny a správneho plnenia úloh v BOZP je účinný
systém kontroly.
Cieľom kontroly stavu BOZP je zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok,
revízií a meraní tak, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť strojov, zariadení, objektov,
technológií a bezpečnosť pracovných postupov a aby bola tieţ trvale zabezpečená kontrola zamestnancov
pri dodrţiavaní zásad BOZP.
Za týmto účelom sa vykonávajú nasledovné kontroly:
a) bezpečnosti stavieb a pracovných priestorov
 predpísané skúšky a prehliadky pred uvedením stavby do prevádzky podľa osobitných predpisov
alebo technickej dokumentácie stavby – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky v spolupráci
s BTS,
 predpísané periodické prehliadky a skúšky v zmysle osobitných predpisov alebo podľa technickej
dokumentácie stavby – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS,
 vedenie predpísanej technickej dokumentácie podľa skutočného stavu počas celej ţivotnosti
stavby – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS,
b) bezpečnosti strojov a zariadení
 predpísané skúšky a prehliadky pred uvedením stroja alebo zariadenia do prevádzky podľa
osobitných predpisov alebo podľa návodu výrobcu – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky
v spolupráci s BTS,
 predpísané periodické prehliadky a skúšky počas celej ţivotnosti strojov a zariadení podľa
osobitných predpisov alebo podľa návodu výrobcu – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky
v spolupráci s BTS,
 technickej bezpečnosti – zabezpečuje obsluha a príslušný vedúci oddelenia,
 funkčnosti bezpečnostných a ochranných zariadení – zabezpečuje obsluha a príslušný vedúci
oddelenia,
c) bezpečnosti motorových vozidiel
 predpísané periodické prehliadky a kontroly počas celej ţivotnosti motorových vozidiel podľa
osobitných predpisov alebo podľa návodu výrobcu – zabezpečuje vodič a vedúci dopravy,
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 technická spôsobilosť a náleţitý technický stav – zabezpečuje vodič a vedúci dopravy,
d) pracoviska a pracovného prostredia
 meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia – zabezpečuje Oddelenie vnútornej
prevádzky v spolupráci s BTS a PZS na podnet príslušného vedúceho oddelenia,
 monitoring prípustných hodnôt škodlivých faktorov, kde to predpisuje osobitný predpis alebo orgán
dozoru – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS na podnet príslušného
vedúceho oddelenia, alebo orgánu dozoru,
 čistota a poriadok na pracovisku, sociálne vybavenie, dodrţiavanie ergonomických a hygienických
zásad – zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky,
 bezpečnosť komunikácií, núdzových východov, pracovných miest a stanovíšť – zabezpečuje
príslušný vedúci oddelenia,
e) správania sa zamestnancov
 kontrola a vyţadovanie dodrţiavania príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, zásad ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania
sa na pracovisku, určených bezpečných pracovných postupov a dodrţiavanie zákazu vstupu do
nebezpečných priestorov – zabezpečuje príslušný vedúci oddelenia,
 kontrolovanie a vyţadovanie pouţívania OOPP, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
– zabezpečuje príslušný vedúci oddelenia,
 pravidelná kontrola, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo
psychotropných látok a dodrţiavania určeného zákazu fajčenia – zabezpečuje príslušný vedúci
oddelenia,
 dodrţiavanie stanoveného reţimu kontroly dodrţiavania bezpečnostných predpisov a zásad BOZP
zamestnancov na odlúčených pracoviskách a zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami –
zabezpečuje príslušný vedúci oddelenia,
f) stavu BOZP
 najmenej raz za rok sa vykonáva previerka stavu BOZP a pracovného prostredia na všetkých
pracoviskách a pracovných prostriedkoch – zabezpečuje BTS a PZS v spolupráci s vedúcimi
odborov Ob. úradu,
 previerka sa vykonáva v spolupráci a za účasti príslušného odborového orgánu, zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcov komisie BOZP – zabezpečuje BTS a PZS s dotknutými
vedúcimi zamestnancami Ob. úradu.
g) systému riadenia BOZP - je spravidla súčasťou sústavnej kontroly zaisťovania BOZP a sleduje











5.2.2

fungovanie a výkonnosť jednotlivých prvkov riadenia v oblasti BOZP,
identifikáciu a plnenie kľúčových parametrov systému riadenia BOZP,
realizáciu politiky BOZP a plnenie strategických zámerov v tejto oblasti,
implementáciu prvkov systému riadenia rizík a jeho účinnosť,
efektívnosť organizačnej štruktúry a rozdelenia kompetencií,
zovšeobecnenie a prenášanie do praxe informácií a skúsenosti z výskytu negatívnych udalostí
(pracovné a iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby a choroby z povolania, závaţné priemyselné
havárie),
zistené nedostatky v systéme manaţérstva BOZP a ich zavádzanie do systému riadenia BOZP,
účinnosť programov vzdelávania, komunikačných a konzultačných programov pre zamestnancov a
programov na zvyšovanie právneho vedomia k BOZP,
či sú informácie, ktoré môţu zlepšiť aspekty manaţérstva BOZP vypracúvané a vyuţívané,
kontrolu zabezpečuje BTS a PZS v spolupráci so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť,
komisiou BOZP a zástupcami zamestnávateľa.

Pracovné prostriedky, pracoviská, komunikačné priestory

Pracovať je moţné len na pracoviskách, v priestoroch a na takých pracovných prostriedkoch, ktoré spĺňajú
všetky poţiadavky zásad bezpečnej práce a sú vybavené všetkými predpísanými ochrannými zariadeniami,
označeniami a symbolmi BOZP. Konkrétne zásady pre prevádzkové priestory stanovujú „Prevádzkové
predpisy na zaistenie BOZP“.
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Obsluhou pracovných prostriedkov môţu byť poverení iba zamestnanci, ktorí boli riadne a preukázateľne
oboznámení s jeho návodom na pouţívanie, s jeho údrţbou a obsluhou a majú poţadovanú odbornú
spôsobilosť.
Poveriť zamestnanca obsluhou pracovného prostriedku môţe len príslušný vedúci oddelenia.
Obsluhovať pracovný prostriedok, pracovať na pracoviskách, alebo v priestoroch, ktoré vykazujú nedostatky
je zakázané. V takomto prípade je potrebné ihneď upovedomiť vedúceho zamestnanca o zistených
nedostatkoch a to za účelom uvedenia do poţadovaného stavu alebo opravy.
Zamestnanci sú povinní pred začiatkom práce vizuálne skontrolovať pracovný prostriedok alebo pracovisko
a priestory či nie sú poškodené, alebo inak nebezpečné.
Na všetkých pracoviskách, priestoroch, pracovných prostriedkoch je zakázané svojvoľne odstraňovať
ochranné kryty a ochranné zariadenia, vyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich meniť, ako aj meniť
pouţívané označenia, symboly a signály na zaistenie BOZP.
Zamestnanci musia pri opustení svojho stanovišťa zabezpečiť pracovný prostriedok, pracovisko alebo
priestor proti zneuţitiu nepovolanou osobou.
Údrţbu, prehliadky, kontroly a opravy pracovných prostriedkov, pracovísk a priestorov zabezpečujú príslušný
vedúci oddelenia.
Odborné prehliadky a skúšky technických a vyhradených technických zariadení zabezpečuje Oddelenie
vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS.

5.2.3

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP

Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov. Pri hodnotení pracovných výsledkov treba
prihliadať na dodrţiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
Ob. úrad je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať kaţdého zamestnanca:
a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so
zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na
pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môţu spôsobiť na
zdraví, a s ochranou pred nimi,
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdrţiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli
bezprostredne ohroziť ţivot alebo zdravie zamestnanca
d) so zoznamom prác a pracovísk zakázaných tehotným ţenám, matkám do konca deviateho mesiaca
po pôrode a dojčiacim ţenám a zakázaných mladistvým zamestnancom.
Za účelom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v oblasti BOZP sú vykonávané nasledovné druhy
vzdelávania:
a) vstupné školenie - zabezpečuje Osobný úrad a vedúci oddelenia, na ktoré nový zamestnanec
nastupuje. O školení sa vedie písomný doklad „Záznam zo vstupného školenia o BOZP“. Záznam sa
zakladá do osobnej zloţky zamestnanca. Školenie vykonáva BTS. Súčasťou školenia je aj inštruktáţ
na pracovnom mieste, ktorú vykoná príslušný vedúci oddelenia, na ktoré zamestnanec nastupuje,
b) opakované periodické školenie - zabezpečuje Oddelenie vnútornej prevádzky a vedúci oddelení,
ktorých sa predmetné školenie dotýka. Zamerané je na obnovenie vedomostí získaných pri
predchádzajúcom školení a doplnenie vedomostí o nové skutočnosti. Školenie sa vykonáva
priebeţne, najmenej však jedenkrát za dva roky. O školení sa vedie písomný doklad „Záznam zo
školenia o BOZP“. Záznam sa zakladá v evidencii školení, ktoré vedie Oddelenie vnútornej prevádzky.
Školenie vykonáva BTS a vedúci oddelenia, ktorého sa školenie dotýka,
c) doplňovacie školenie – zabezpečuje Osobný úrad a príslušný vedúci oddelania. Vykonáva sa pri
zmenách pracovnej náplne, preloţení zamestnanca na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na
inú prácu. V prípade zavádzania nových pracovných postupov alebo pracovných prostriedkov, takéto
školenie zabezpečí vedúci zamestnanec, ktorý zmenu nariadil, v súčinnosti s vedúcim pracoviska,
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ktorého sa tieto zmeny dotýkajú. O školení sa vedie písomný záznam a zakladá sa v evidencii školení,
ktoré vedie Oddelenie vnútornej prevádzky. Školenie vykonáva BTS, príp. kvalifikovaná osoba
dodávateľa technológie alebo pracovného prostriedku,
d) špecializované školenie - zabezpečuje Osobný úrad. Školenie vykonáva kvalifikovaná osoba
s príslušným oprávnením na jeho vykonanie v lehotách stanovených právnymi a ostatnými predpismi.
Školenie absolvujú zamestnanci za účelom získania zvláštnej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie
pracovných činností určených právnymi a ostatnými predpismi. O školení sa vedie písomný záznam
so všetkými náleţitosťami podľa právnych a ostatných predpisov. Záznam sa zakladá v evidencii
školení, ktoré vedie Oddelenie vnútornej prevádzky. Ak je súčasťou dokumentácie aj osvedčenie
alebo preukaz o odbornej spôsobilosti pre jednotlivých zamestnancov, kópia takéhoto dokladu sa
zakladá do osobnej zloţky zamestnanca.
e) osobitné školenie - zabezpečuje vedúci pracoviska. Školenie sa vykonáva podľa potreby, napr.
oboznámenie zamestnancov s vyšetrovaním, so zdrojmi a príčinami pracovných úrazov a prijatými
opatreniami s cieľom preventívne pôsobiť proti vzniku udalostí z podobných príčin, oboznámenie
s výsledkami previerok vykonaných orgánmi dozoru a pod. O školení sa vedie písomný záznam
a zakladá sa v evidencii školení, ktoré vedie Oddelenie vnútornej prevádzky.
Súčasťou kaţdého vzdelávania v BOZP je aj preukázateľné overenie znalostí získaných vzdelávaním.
Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti BOZP zamestnancov sa musia
uskutočňovať v pracovnom čase.

5.2.4

Zdravotná spôsobilosť zamestnancov

Vedúci zamestnanci sú povinní zaraďovať na práce len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na určený
druh práce, zohľadňovať v pracovnom procese špecifické zdravotné riziká a zabezpečovať pre svojich
zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.
Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykonáva
a) pred nástupom do práce – zabezpečuje Osobný úrad,
b) v súvislosti s výkonom práce (periodicky) – zabezpečuje Osobný úrad,a príslušný vedúci oddelenia,
c) pred zmenou pracovného zaradenia – zabezpečuje Osobný úrad,
d) pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov – zabezpečuje Osobný úrad,
Periodická lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykonáva
a) pri pracovnej činnosti druhej kategórie jedenkrát za tri roky,
b) pri pracovnej činnosti tretej a štvrtej kategórie jedenkrát ročne,
c) pri prácach, pri ktorých sa vyţaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, v intervaloch podľa týchto
osobitných predpisov.
„Zoznamy pracovných činností zaradených do jednotlivých kategórií“ podľa miery výskytu a hodnotenia
zdravotných rizík, faktorov práce a pracovného prostredia a na základe zmien zdravotného stavu
zamestnancov vedie Osobný úrad, v spolupráci s BTS a PZS a poskytuje ho vedúcim jednotlivých pracovísk.
Osobný úrad vedie „Zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobujú lekárskej preventívnej prehliadke“. Tento
zoznam obsahuje najmä
a) meno a priezvisko zamestnanca,
b) dátum narodenia,
c) názov pracoviska,
d) druh práce,
e) dĺţku expozície,
f) faktory práce a pracovného prostredia a
g) výsledky hodnotenia zdravotných rizík
Sledovanie termínov periodických lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vykonáva Osobný
úrad v spolupráci s PZS. O plynutí termínov bezodkladne informuje vedúcich jednotlivých zamestnancov.
Účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach sa zabezpečuje v spolupráci s PZS.
O kaţdej preventívnej lekárskej prehliadke sa vedie písomný doklad „Posudok o zdravotnej spôsobilosti na
výkon práce“, ktorý sa zakladá do osobného spisu zamestnanca.
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Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, uhrádza
zamestnávateľ – Ob. úrad.

5.2.5

Povinnosti v technickej činnosti

Zabezpečovať plnenie úloh s ohľadom na nutnosť dodrţiavať všetky bezpečnostné predpisy tak, aby bola
dodrţaná poţiadavka bezpečnej práce.
Pri zavádzaní nových technických zariadení súbeţne aplikovať poţiadavky na zaistenie BOZP.
Od dodávateľov nových pracovných prostriedkov a technických zariadení poţadovať informácie o
nebezpečenstvách a ohrozeniach z ich pouţívania, vrátane poučenia o ochrane proti nim a návod na
obsluhu a údrţbu v štátnom jazyku SR.
Zniţovať riziko úrazu uplatňovaním racionalizácie práce a zlepšovaním pracovných podmienok.
Dbať na funkčnosť všetkých zariadení kolektívnej ochrany zdravia a bezpodmienečne vyţadovať pouţívanie
OOPP pri činnostiach a prácach, kde je to predpísané a kde je to potrebné k ochrane zdravia.
Tam, kde sa pouţívajú alebo skladujú nebezpečné látky, alebo sa pouţívajú technológie a zariadenia, pri
zlyhaní ktorých môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota a zdravia väčšieho rozsahu zamestnancov, iných fyzických
osôb a k ohrozeniu okolia:
a) prijať účelné opatrenia na vylúčenie ohrozenia ţivota a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je moţné, prijať účelné opatrenia na ich obmedzenie,
b) vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie moţných následkov ohrozenia ţivota a zdravia
a umoţniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú riadne
a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác.

5.2.6

Povinnosti v investičnej činnosti

Dbať na to, aby projektová dokumentácia nových investícií bola predloţená na schválenie príslušným
orgánom bezpečnosti práce. Pri realizácii investícií rešpektovať záväzné posudky a pripomienky týchto
orgánov.
Zabezpečovať, aby jednotlivé stavebné celky alebo samostatné časti vyhovovali platným bezpečnostným
predpisom pri odovzdávaní do trvalého uţívania a boli vybavené povolením na trvalú prevádzku v zmysle
príslušných predpisov.
Vykonávať pravidelnú kontrolu odstraňovania závad z preberacích konaní uvedených v zápisoch a za
neodstránenie závad bezpečnostného charakteru vyvodzovať dôsledky podľa príslušných predpisov.
Od výrobcov, resp. dodávateľov výrobkov (strojov, zariadení, technologických celkov a pod.) poţadovať:
a) aby výrobky spĺňali poţiadavky BOZP v určených prevádzkových a uţívateľských podmienkach,
najmä preukázaním zhody výrobku so všeobecnou úrovňou BOZP poţadovanou predpismi,
b) informácie o bezpečnom umiestnení, napojení (inštalácii) a pouţívaní výrobkov,
c) informácie o tom, aké ohrozenia z pouţívania výrobku vyplývajú v určených prevádzkových a
uţívateľských podmienkach, vrátane poučenia, ako sa chrániť proti ohrozeniam, a návod na obsluhu v
štátnom jazyku SR.

5.2.7

Povinnosti pri používaní pracovných prostriedkov pri práci

Ob. úrad je povinný zabezpečiť aby pracovný prostriedok:
a) ktorý na pouţívanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym poţiadavkám na pracovný
prostriedok,
b) po celý čas jeho pouţívania zodpovedal minimálnym poţiadavkám na neho kladených v osobitných
predpisoch,
c) sa pouţíval v súlade s poţiadavkami uvedenými v platných právnych predpisoch.
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5.2.8
Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života
alebo zdravia
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a
váţneho ohrozenia ţivota alebo zdravia je Ob. úrad povinný:
a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu ţivota a zdravia
zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä
 písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane
poskytnutia prvej pomoci,
 vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov
na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie
poţiaru,
 zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými
pracoviskami a hasičskými jednotkami,
b) vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne
o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich moţností zabránili následkom tohto
ohrozenia,
c) bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov,
ktorí sú alebo môţu byť vystavení tomuto ohrozeniu,
d) bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamţite
opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
e) nepoţadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo
sa zdrţiavali na pracovisku, na ktorom existuje také ohrozenie.
Vedúci zamestnanci Ob. úradu nesmú posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol
vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval,
ţe je bezprostredne a váţne ohrozený jeho ţivot alebo zdravie, alebo ţivot alebo zdravie iných osôb.
Na riešenie predmetných udalostí pre Ob. úrad je spracovaná samostatná smernica „Havarijný plán
BOZP“.

Kontrolná činnosť

5.2.9

Ob. úrad je povinný sústavne kontrolovať a vyţadovať dodrţiavanie právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri
práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten
účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie
faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení,
b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok a či dodrţiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
c) činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
d) riadne pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných
ochranných opatrení.
Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou sú povinní vedúci zamestnanci bezodkladne odstrániť.

5.2.10

Bezpečnosť technických zariadení

Ob. úrad na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia musí dodrţiavať ustanovenia osobitných
predpisov, podmienky určené bezpečnostnotechnickými poţiadavkami a sprievodnou technickou
dokumentáciou a zabezpečiť:
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a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických poţiadaviek
a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť
potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
b) obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou,
c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia
vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia,
e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia.

5.2.11

Povinnosti v opravárenskej a údržbárskej činnosti

Prihliadať na poţiadavky BOZP pri zostavovaní plánov opráv, pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti
zariadení tak, aby zodpovedali nielen platným bezpečnostným predpisom, ale aj najnovším poznatkom vedy
a techniky.
Pri vykonávaní údrţbárskych prác externými dodávateľmi zabezpečovať písomnou dohodou podmienky
BOZP, vrátane školenia (oboznámenia) pre externých zamestnancov. Poţadovať od dodávateľa
preukázanie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných prác.

5.2.12

Povinnosti v dopravnej činnosti

Zabezpečovať bezpečnú prevádzku všetkých druhov vnútropodnikovej dopravy.
Dbať na to, aby dopravné prostriedky cestnej a výťahovej dopravy boli prevádzkované a udrţiavané v
zmysle príslušných platných predpisov.
Zabezpečovať riadnu evidenciu dopravných prostriedkov a ich správnu a odbornú opravu, garáţovanie a
zaistenie proti neoprávnenému pouţívaniu.
Zabezpečovať v zmysle platných predpisov bezpečný stav skladov s horľavými kvapalinami.
Oboznamovať všetkých zamestnancov v doprave s príslušnými dopravnými a bezpečnostnými predpismi,
overovať ich znalosti a vyţadovať dodrţiavanie uvedených predpisov.
Dodrţiavať poţiadavky platných právnych predpisov v oblasti organizácie pracovného času v doprave.

5.2.13

Povinnosti v obchodnej činnosti

Zabezpečovať potrebné mnoţstvá, sortiment a kvalitu materiálov a prostriedkov pre bezpečnosť práce
zamestnancov a zariadení.
Starať sa o bezpečné a zdravotne nezávadné pracovné prostredie v obhospodarovaných objektoch.
Pri nákupe strojov, prístrojov, zariadení, ochranných prostriedkov a iných komponentov dbať, aby tieto boli
opatrené certifikátmi, návodmi na obsluhu a údrţbu v štátnom jazyku SR.

5.2.14

Povinnosti v personálnej činnosti

Dbať o správne rozmiestňovanie zamestnancov z hľadiska BOZP. Zvláštnu pozornosť venovať osobám so
zmenenou pracovnou schopnosťou a zamestnancom na rizikových prácach.
Pri rozmiestňovaní ţiakov, mladistvých a ţien dbať, aby neboli zaradení na také pracoviská a práce, ktoré sú
pre nich zakázané alebo ohrozujú ich zdravie.
Zabezpečovať, aby zamestnanci absolvovali všetky predpísané školenia, skúšky, zdravotné prehliadky a
rekondičné pobyty v súlade s príslušnými predpismi. O absolvovaných školeniach, skúškach, zdravotných
prehliadkach a rekondičných pobytoch viesť presnú evidenciu.

5.2.15

Povinnosti pri zabezpečovaní spolupráce na spoločných pracoviskách

Ak Ob. úrad nakupuje práce, sluţby, resp. výkony dodávateľským spôsobom, je povinný normatívne upraviť
podmienky na zaistenie BOZP a stanoviť pravidlá spolupráce na spoločných pracoviskách.
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Ak na pracovisku Ob. úradu plnia úlohy zamestnanci iných spoločností alebo fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, je povinnosť spolupráce spoločnosti, týchto zamestnávateľov alebo fyzických osôb pri príprave a
vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácie činností a vzájomnej informovanosti súčasťou
uzatváraných zmlúv, v ktorých musia byť stanovené podmienky BOZP.
Pre konkrétne práce a pracoviská musí byť uzatvorená písomná dohoda (Protokol o odovzdaní a prevzatí
montáţneho pracoviska), ktorá určí, kto zo zmluvných strán zodpovedá za vytvorenie podmienok
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
Pri výkone montáţnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác dohodne objednávateľ s
dodávateľom zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môţu začať aţ
vtedy, keď je pracovisko náleţite zabezpečené a vybavené.
Ob. úrad prostredníctvom Oddelenia vnútornej prevádzky je povinný zabezpečiť aby zamestnanci iného
zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať
práce v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho priestory.
Ob. úrade môţe dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
len ak jej táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáţe odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.2.16
Pracovné podmienky zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
(zdravotným postihnutím)
Zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou Ob. úrad zabezpečuje vhodné pracovné podmienky a
prácu na vhodných pracovných miestach, umoţňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s
ohľadom na ich zdravotný stav.
Opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov zamestnávateľ prerokuje so zástupcami
zamestnancov.
Ob. úrad umoţní zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, za účelom zachovať, zvýšiť, rozšíriť
alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu, teoretickú alebo praktickú prípravu, tzn. rekvalifikáciu. Umoţňuje im
výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie a stará sa o jej zvyšovanie. Rekvalifikácia sa
uskutočňuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Ob. úradom a zamestnancom.
Ob. úrad je povinný:
a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na
výkon práce,
b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú
starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.
Pre zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorého nemoţno zamestnať za obvyklých
pracovných podmienok, môţe Ob. úrad zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

5.2.17

Pracovné podmienky žien

Ţenám sa zabezpečujú pracovné podmienky umoţňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické
predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve.
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané
tehotným ţenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ţenám, zoznam prác a
pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ţeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode
a pre dojčiace ţeny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto
ţien.
Ob. úrad je povinný zriaďovať, udrţiavať, zvyšovať úroveň sociálneho zariadenia a zariadenia na osobnú
hygienu pre ţeny.
Ak tehotná ţena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ţenám zakázaná, alebo ktorá podľa lekárskeho posudku
ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok.
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Ak úprava pracovných podmienok nie je moţná, Ob. úrad tehotnú ţenu preradí dočasne na prácu, ktorá je
pre ňu vhodná (pri ktorej môţe dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej
zmluvy) a ak to nie je moţné, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu.
Ak nemoţno tehotnú ţenu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, Ob.
úrad je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy. To isté platí rovnako o matke do konca
deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej ţene.
Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je Ob. úrad povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na
dojčenie. Matke, ktorá pracuje po určený týţdenný pracovný čas, patria na kaţdé dieťa do konca šiesteho
mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová
prestávka na dojčenie za zmenu.
Tieto prestávky moţno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší
pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týţdenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová
prestávka na dojčenie, a to na kaţdé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku. Prestávky na dojčenie sa
započítavajú do pracovného času ţeny a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.
Ţeny nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu,
najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie.
Tehotná ţena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej
tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho
mesiaca po pôrode a dojčiacej ţene.
Ob. úrad je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách na ktorých je riziko vystavenia tehotnej ţeny,
matky do konca deviateho mesiaca a dojčiacej ţeny posúdiť charakter, stupeň a trvanie takéhoto vystavenia.
Vyhodnotí všetky riziká pre ich bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia zdravotnej
spôsobilosti príslušným lekárom a rozhodne o prijatí potrebných opatrení.
Tehotnú ţenu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ţenu nemoţno za ţiadnych
okolností nútiť vykonávať práce, pri ktorých sa zistilo moţné ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a moţné
účinky na jej tehotenstvo a dojčenie.
Ob. úrad informuje tehotnú ţenu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacu ţenu a zástupcov
zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zákazy niektorých prác pre ţeny platia aj pre práce vykonávané na základe uzatvorenia dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
U tehotných ţien a matiek do deviateho mesiaca po pôrode, vykonávajúcich ručnú manipuláciu
s bremenami, je potrebné rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy reţimu práce a
odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania ručnej práce s bremenami, ak si to vyţaduje zdravotný
stav ţeny, ochrana plodu a nerušený priebeh tehotenstva. Pre tehotné ţeny sa odporúčajú smerné
hmotnostné hodnoty pre ţeny (maximálna hmotnosť ručne zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálny
počet zdvihov za minútu) zníţiť na menej ako polovicu.

5.2.18

Pracovné podmienky v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí

Pracovné činnosti, pri ktorých je ohrozený ţivot alebo zdravie v pracovnom prostredí sú činnosti s rizikom
škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie, ionizujúceho ţiarenia alebo neionizujúceho ţiarenia,
chemických karcinogénov, chemických škodlivín alebo fyzikálnych vplyvov (napríklad prach, teplota, hluk,
vibrácie, zvýšený tlak vzduchu).
Rizikovou prácou sa rozumie práca spojená so zvýšeným ohrozením zdravia, pri ktorej je nebezpečenstvo
vzniku choroby z povolania alebo iného ochorenia podmieneného prácou. Na pracovisku so zvýšeným
ohrozením zdravia môţu pracovať iba osoby zdravotne spôsobilé.
V záujme ochrany ţivota a zdravia zamestnancov je Ob. úrad povinný vykonávať potrebné opatrenia pri ich
práci a zodpovedať za škody spôsobené zamestnancom chorobou z povolania alebo pracovným úrazom.
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Dokumentácia BOZP

V záujme zaisťovania BOZP je vedená predpísaná dokumentácia. Táto dokumentácia je záväzná pre
všetkých zamestnancov a všetky osoby zdrţujúce sa na pracoviskách zamestnávateľa a to v rozsahu,
v akom boli s dokumentáciou oboznámené.
Základnú dokumentáciu BOZP vypracúva a vedie BTS a PZS v spolupráci s vedúcimi zamestnancami Ob.
úradu a tvoria ju:
a) Politika BOZP a program jej realizácie
b) Menovacie dekréty zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a komisie BOZP
c) Smernica pre zabezpečenie systémového riadenia BOZP
d) Dokumentácia posudzovania rizík
e) Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“)
f) Pravidlá a pokyny BOZP pre pracoviská a činnosti
g) Dokumentácia o pracovných úrazoch
h) Hodnotenie rizík
i) Centrálna evidencia o pracovných a iných úrazoch a chorobách z povolania
j) Zápisy z kontrolnej činnosti
Personálnu dokumentáciu BOZP vypracúva a vedie Osobný úrad v spolupráci s Oddelením vnútornej
prevádzky a tvoria ju:
a) Prehľad o poţadovanej odbornej spôsobilosti pre jednotlivé pracovné pozície
b) Analýza potrieb školení
c) Doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov
d) Školiace plány, osnovy a programy pre jednotlivé pracovné pozície
e) Záznamy zo školení a preverovaní vedomostí
f) Zoznam pracovných činností zaradených do kategórií
g) Zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobujú lekárskej preventívnej prehliadke
h) Doklady o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
i) Doklady o disciplinárnych opatreniach uloţených za porušovanie zásad BOZP
Technickú a technologickú dokumentáciu od budov, strojov, zariadení, pracovných prostriedkov
a pouţívaných látok vypracúva, prípadne zabezpečuje jej vypracovanie Oddelenie vnútornej prevádzky
v spolupráci s BTS a tvoria ju:
a) Stavebná dokumentácia, projekty pouţívaných priestorov a technické správy k nim
b) Sprievodná technická a prevádzková dokumentácia strojov, zariadení a pouţívaných technológií
c) Plány prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
d) Plány preventívnej údrţby
e) Environmentálne údaje o pracoviskách
f) Karty bezpečnostných údajov od pouţívaných látok
g) Doklady o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich odborné prehliadky a skúšky (revízie)
technických a vyhradených technických zariadení
h) Správy z prehliadok a skúšok (revízií) technických a vyhradených technických zariadení
i) Doklady o odstránení nedostatkov zistených odbornými prehliadkami a skúškami technických
zariadení
Technickú a prevádzkovú dokumentáciu motorových vozidiel vypracúva a vedie Oddelenie vnútornej
prevádzky a tvoria ju:
a) Sprievodná technická a prevádzková dokumentácia motorových vozidiel
b) Návody na bezpečné pouţívanie, údrţbu a obsluhu motorových vozidiel
c) Plán preventívnej údrţby motorových vozidiel
d) Doklady o údrţbe a opravách vozidiel a kontrolách STK
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e) Doklady o oboznámení vodičov s návodom na obsluhu vozidla a o vykonaní skúšobnej jazdy
f) Zápisy z kontrolnej činnosti
g) Záznamové listy a karty
Dokumentáciu o nakupovaných OOPP vedie Oddelenie vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS a tvoria ju
a) Analýza sortimentu a lehotník poskytovania OOPP
b) Kritéria hodnotenia a výberu OOPP
c) Zoznam prác pri ktorých sa poskytujú OOPP
d) Zoznam nebezpečenstiev pre poskytované OOPP
e) Technická dokumentácia OOPP od výrobcu alebo jeho splnomocnenca (doklady o zhode)
f) Centrálna evidencia o prideľovaní OOPP
Prevádzkovú dokumentáciu pracovísk vypracúvajú a vedú príslušný vedúci oddelení v spolupráci s BTS
a tvoria ju:
a) Pravidlá a pokyny BOZP pre príslušné pracovisko
b) Evidencia o pracovných úrazoch
c) Dokumentácia o posúdení rizík pre príslušné pracovisko
d) Prevádzkové denníky technických zariadení
e) Plán preventívnej údrţby strojov a zariadení pre príslušné pracovisko
f) Návody na bezpečné pouţívanie, údrţbu a obsluhu strojov a zariadení pre príslušné pracovisko
g) Záznamy zo školení a preverovaní vedomostí zamestnancov príslušného pracoviska
h) Zápisy z kontrolnej činnosti
Vedúci zamestnanci sú povinní náleţite viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu
súvisiacu s BOZP.
Centrálnu evidenciu o vydanej dokumentácii, pravidlách, pokynoch a príkazoch na zaistenie BOZP vedie
Oddelenie vnútornej prevádzky, ktoré zároveň vykonáva aj archiváciu týchto dokumentov.

6 ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV NA ÚSEKU BOZP
Vedúci zamestnanci na všetkých stupňov riadenia zodpovedajú za plnenie úloh v starostlivosti o BOZP v
rozsahu svojich povinností, vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov BOZP a príslušných
vnútorných predpisov zamestnávateľa, za riadne vybavenie zamestnancov OOPP.
Vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia sú povinní zabezpečiť a kontrovať, aby im podriadení
zamestnanci pouţívali osobné ochranné pracovné prostriedky na výkon pracovných povinností, ktoré sa im
pridelili a aby boli riadne vyškolení a poučení, ako s nimi odborne, hospodárne a účelne zaobchádzať.
Všetci zamestnanci pri výkone pracovných činností zodpovedajú za dodrţiavanie a plnenie povinností
vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolujú svojich podriadených zamestnancov či dodrţiavajú predpisy
o BOZP.
Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov vedúcich zamestnancov.
Pri hodnotení pracovných výsledkov vedúci zamestnancami Ob. úradu dohliadajú na dodrţiavanie právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

6.1

Vedúci zamestnanci Ob. úradu

Zodpovednosť jednotlivých vedúcich zamestnancov určuje „Zodpovednostný poriadok“.
Kaţdý vedúci zamestnanec Ob. úradu:
a) vedie všetkých podriadených zamestnancov k bezpečnej a zdravotne nezávadnej práci,
b) dbá o to, aby bolo pracovisko po skončení pracovnej doby riadne zabezpečené,
c) vydáva presné pokyny, aby v dobe jeho neprítomnosti na pracovisku bola dôsledne zabezpečovaná
BOZP a kontroluje dodrţiavanie týchto pokynov,
d) kontroluje a vyţaduje, aby zamestnanci pouţívali ochranné zariadenia a pridelené OOPP,
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e) poţaduje doplnenie počtu OOPP a vybavenie lekárničiek zdravotníckym materiálom tak, aby účinnosť
osobnej ochrany zamestnancov a moţnosť poskytnutia prvej pomoci bola vţdy zabezpečená, eviduje
pouţívanie zdravotníckeho materiálu v lekárničkách,
f) vykazuje z pracoviska osoby nepovolané alebo pod vplyvom alkoholu a omamných látok, nepripustí
donášanie a poţívanie alkoholických nápojov na pracovisku,
g) spolupracuje s autorizovaným bezpečnostným technikom pri zisťovaní nebezpečenstiev, ohrození
a pri písomnom vypracovaní analýzy rizík na podriadenom pracovisku pre jednotlivé pracovné
činnosti, stroje a zariadenia a kaţdoročnej aktualizácie, vrátane predkladania návrhu na ich
odstránenie alebo ich elimináciu na únosnú mieru,
h) menuje a určuje zodpovednosti svojim podriadeným v zmysle prevádzkovej dokumentácie
a súvisiacich bezpečnostných predpisov,
i) zabezpečuje, aby pri kaţdom stroji alebo zariadení bol na viditeľnom mieste umiestnený návod na
pouţívanie a pokyny na bezpečnú prácu.
Kaţdý vedúci zamestnanec Ob. úradu má právo:
a) podať návrh na uplatnenie finančného postihu alebo prepustenie ním riadeného zamestnanca, ktorý
ani po napomenutí a pokynoch nerešpektuje bezpečnostné pokyny a príkazy, nepouţíva pridelené
OOPP, odstraňuje protiúrazové zábrany a pod.,
b) ţiadať odstránenia závad, ktoré vo svojej právomoci nemôţe odstrániť,
c) pri bezprostrednom a váţnom ohrození ţivota alebo zdravia vydať pokyn, aby zamestnanci mohli
zastaviť svoju prácu, okamţite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
d) ak dodávateľ prác porušil alebo porušuje predpisy BOZP, vyţadovať dočasné prerušenie prác, alebo
okamţité vykázanie osoby ktorá predpis porušila a súčasne zabezpečiť realizáciu pokuty dojednanej
vo všeobecných obchodných podmienkach,
e) odmietnuť prevzatie nového stroja (zariadenia, technológie, stavby) alebo stroja po oprave do
uţívania, ak nezodpovedá bezpečnostným predpisom, odmietnuť prijatie prípravku alebo nástroja, ak
nezodpovedá bezpečnostným predpisom,
f) vyţadovať uskutočnenie školení a odbornej prípravy podriadených zamestnancov, určených na
odbornú prácu a nepripustiť aby pracovali bez odbornej a zdravotnej spôsobilosti.
Kaţdý vedúci zamestnanec Ob. úradu je okrem iných povinností povinný najmä:
a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv, a dodrţiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú
prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty,
d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich
sociálnych potrieb,
e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.

6.1.1

Prednosta/stka Ob. úradu

Prednosta/stka okrem iného:
a) zabezpečuje vo všetkých činnostiach Ob. úradu vytvorenie organizačných, technických, hmotných,
finančných a personálnych predpokladov pre plnenie úloh BOZP,
b) je povinný zabezpečiť, aby BTS a PZS vykonali najmenej raz do roka spoločnú previerku pracovísk
Ob. úradu,
c) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z právnych predpisov pre BOZP preventívnou a ochrannou
sluţbou,
d) písomne menuje zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
e) schvaľuje plán a obsah kontrol BOZP,
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f) schvaľuje dokumentáciu BOZP,
g) písomne menuje členov komisie BOZP a zvoláva komisiu BOZP,
h) schvaľuje koncepciu politiku BOZP a program realizácie tejto koncepcie,
i) zodpovedá za vyšetrenie pracovných úrazov, ktoré sa stali na pracoviskách Ob. úradu a za realizáciu
nápravných opatrení a vyvodenia príslušných záverov voči tým, ktorí porušili predpisy BOZP a za
oznámenie pracovných úrazov príslušným orgánom,
j) realizuje opatrenia vyplývajúcich z kontrol orgánov štátneho odborného dozoru,
k) nesmie nelegálne zamestnávať fyzickú osobu,
l) prerokováva na poradách vedenia Ob. úradu stav v oblasti BOZP, pracovnej úrazovosti a schválenie
opatrení k zlepšeniu výsledkov.

6.1.2

Vedúci odboru Ob. úradu

Vedúci odboru Ob. úradu okrem iného:
a) bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku RPÚ informuje o ňom prednostu/stku Ob. úradu,
b) pravidelnú kontrolu, či zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok; z kontroly vypracuje písomný zápis,
c) uvoľňuje podriadených zamestnancov na školenia, skúšky a lekárske prehliadky a to v ich pracovnom
čase,
d) zabezpečuje:


realizáciu postihov pri nedodrţaní povinností v oblasti BOZP jemu podriadených zamestnancov,



splnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uloţených predsedom predstavenstva
alebo orgánom vykonávajúcim štátny dozor nad bezpečnosťou práce v určených lehotách,

e) zodpovedá za:


dodrţiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení,



odbornú spôsobilosť zamestnancov Ob. úradu , kde sa táto vyţaduje,



odstraňovanie namáhavej a jednotvárnej práce a práce v sťaţených podmienkach vhodnými
zariadeniami a pracovnými postupmi,



okamţité odstavenie z prevádzky technického alebo technologického zariadenia, ktoré
bezprostredne ohrozuje ţivot alebo zdravie zamestnancov,



realizáciu Politiky BOZP na jemu podriadenom odbore,



to, aby sa pri zavádzaní nových technických zariadení a technologických postupov, súbeţne
aplikovali poţiadavky na zaistenie BOZP,



vedenie predpísanej technickej dokumentácie technických zariadení a stavieb a za evidenciu
vyhradených technických zariadení,

f) zúčastňuje sa osobne alebo určí svojho zástupcu na kontrole jemu podriadených pracovísk z hľadiska
BOZP.
Vedúci odboru Ob. úradu má právo:
a) podať návrh na uplatnenie postihu ním riadeného zamestnanca, ktorý ani po napomenutí a pokynoch
nerešpektuje bezpečnostné pokyny a príkazy, nepouţíva pridelené OOPP, odstraňuje protiúrazové
zábrany a pod.,
b) poţiadať prednostu/stku O. úradu o zabezpečenie odstránenia závad, ktoré vo svojej právomoci
nemôţe odstrániť,
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c) pri bezprostrednom a váţnom ohrození ţivota alebo zdravia vydať pokyn, aby zamestnanci mohli
zastaviť svoju prácu, okamţite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
d) napustiť na pracovisko zamestnanca dodávateľa prác pre Ob. úrad, ak tento nemá vhodný pravovný
odev a obuv,
e) ak dodávateľ prác pre Ob. úrad porušil alebo porušuje predpisy BOZP, vyţadovať dočasné prerušenie
prác, alebo okamţité vykázanie osoby ktorá predpis porušila a súčasne zabezpečiť realizáciu pokuty
dojednanej vo všeobecných obchodných podmienkach,
f) odmietnuť prevzatie nového pracovného zariadenia (technológie, stavby) pracovného zariadenia po
oprave do uţívania, ak nezodpovedá bezpečnostným predpisom, odmietnuť prijatie takého zariadenia,
ak nezodpovedá bezpečnostným predpisom,
g) vyţadovať uskutočnenie školení a odbornej prípravy podriadených zamestnancov, určených na
odbornú prácu a nepripustiť aby pracovali bez odbornej a zdravotnej spôsobilosti.

6.1.3

Osobný úrad

V spolupráci s Oddelením vnútornej prevádzky zabezpečuje, aby všetci zamestnanci absolvovali predpísané
školenia, mali potrebnú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť pre príslušnú prácu ním vykonávanú.
Zabezpečuje vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci:
a) pred nástupom zamestnanca do práce,
b) v súvislosti s výkonom práce,
c) pred zmenou pracovného zaradenia,
d) pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.
Vedie evidenciu preventívnych lekárskych prehliadok a školení zamestnancov v oblasti BOZP.

6.1.4

Oddelenie vnútornej prevádzky

Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky:
a) zodpovedá za koordináciu medzi Ob. úradom PZS a technikom poţiarnej ochrany,
b) zodpovedá ako poverený zástupca Ob. úradu za spoluprácu s orgánmi štátneho odborného dozoru
v oblasti BOZP a OPP,
c) zodpovedá za vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení, revízie elektrického
ručného náradia a elektrických spotrebičov v Ob. úrade pracovníkmi s poţadovanou odbornou
spôsobilosťou,
d) zodpovedá za oboznámenie všetkých zamestnancov s politikou BOZP,
e) evidenciu pridelených OOPP zamestnancom,
f) predkladá správy o stave v oblasti BOZP, pracovnej úrazovosti a stanovenie opatrení k zlepšeniu
výsledkov vedeniu Ob. úradu,
g) zodpovedá za riadenie pracovníkov resp. zástupcov spoločností, ktoré vykonávajú preventívne
a ochranné sluţby pre Ob. úrad,
h) zabezpečuje aby zoznam zástupcov pre bezpečnosť s ich pracoviskom bol umiestnený na viditeľnom
mieste,
i) zodpovedá za hlásenie závaţných pracovných úrazov autorizovanému bezpečnostnému technikovi,
j) spravovanie vozového parku (servisné prehliadky, poistné udalosti,...),
k) čistotu, poriadok a bezchybný technický stav zverených dopravných a manipulačných prostriedkov
ako aj podriadených pracovísk priestorov,
l) v spolupráci s bezpečnostným technikom zodpovedá za to, aby boli zreteľne označené pracoviská
a zariadenia, ktoré môţu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov. Na to pouţíva označenia,
symboly a signály na zaistenie BOZP,
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m) vedenie evidencie drobných PÚ v Knihe evidovaných (drobných) úrazov. Sú to úrazy, ktoré vyţadujú
napr. ambulantné ošetrenie (drobné poranenia) a pracovná neschopnosť zamestnanca netrvá viac
ako tri dni.
V spolupráci s Osobným úradom zabezpečuje výkon vstupných a pravidelných školení v oblasti BOZP
prostredníctvom BTS alebo akreditovanou školiacou organizáciou.

6.2

Povinnosti a práva zamestnancov

Zamestnanci sú v záujme plnenia úloh a povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP povinní:
a) do zamestnania prichádzať načas, odpočinutí, plne sa venovať svojim pracovným povinnostiam,
nekonať ľahkomyseľne, nepozorne a vzhľadom k svojim skúsenostiam, kvalifikácii, praxi
a vykonávanej činnosti byť si vedomí nutnosti správneho a bezpečného konania,
b) dodrţiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri
práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne
a preukázateľne oboznámení,
c) spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom
rozsahu tak, aby im umoţnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
úlohy uloţené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru,
d) vykonávať práce, obsluhovať a pouţívať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné
prostriedky v súlade s

návodom na pouţívanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,

poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
e) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné
predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je
zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti,
f) náleţite pouţívať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich
nemeniť,
g) pouţívať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
h) dodrţiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdrţiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené
osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho ţivot alebo zdravie,
i) zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti,
j) podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci,
k) oznamovať bez zbytočného odkladu priamemu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby
koordinátorovi BOZP a OPP, bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť,
inšpektorátu práce tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä
bezprostredné a váţne ohrozenie ţivota alebo zdravia, a podľa svojich moţností zúčastňovať sa na
ich odstraňovaní,
l) nepoţívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch
zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich
vplyvom do práce,
m) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil,
či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
n) dodrţiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,
o) zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.
Zamestnanec je povinný ďalej najmä:
a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,
b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, vyuţívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho
aţ po skončení pracovného času,
c) dodrţiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi
riadne oboznámený,
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d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti, dodrţiavať liečebný reţim určený ošetrujúcim lekárom,
e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred
poškodením, stratou, zničením a zneuţitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami
zamestnávateľa,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré
v záujme zamestnávateľa nemoţno oznamovať iným osobám.
Zamestnanci majú právo:
a) prerokúvať s vedením Ob. úradu všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace
s jeho prácou a v prípade potreby moţno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v
danom odbore,
b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne
domnieva, ţe je bezprostredne a váţne ohrozený jeho ţivot alebo zdravie, alebo ţivot alebo zdravie
iných osôb,
c) ak sa na pracovisku stali obeťou diskriminácie, sťaţnosť sa svojmu vedúcemu oboru Ob. úradu alebo
priamo prednostovi/stke Ob. úradu,
d) ak sa na pracovisku stali obeťou sexuálneho obťaţovania, sťaţnosť sa svojmu vedúcemu oboru Ob.
úradu alebo priamo prednostovi/stke Ob. úradu,

7 PRACOVNÝ ÚRAZ, INÝ ÚRAZ, CHOROBA Z POVOLANIA, NEBEZPEČNÁ
UDALOSŤ A ZÁVAŽNÁ PRIEMYSELNÁ HAVÁRIA
Na riešenie predmetných udalostí pre Ob. úrad je spracovaná samostatná smernica „ Postup pri vzniku
úrazu a nebezpečnej udalosti v Ob. úrade “.

8 OB. ÚRAD - STAVEBNÍK
Ob. úrad, ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov
dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa pre
kaţdé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

8.1

Koordinácia bezpečnosti

Ak bude pri realizácii stavieb Ob. úrad vystupovať ako stavebník, musí zabezpečiť koordináciu plnenia úloh
pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Táto činnosť sa zabezpečuje koordinátorom bezpečnosti.
Prednosta/stka písomne poverí koordinátora bezpečnosti na stavbu.
Koordinátorom bezpečnosti môţe byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická
osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na
stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.
Koordinácia zahŕňa:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a poţiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pri:
 technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú
vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
b) plnenie príslušných poţiadaviek tak, aby Ob. úrad a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je
zamestnávateľom,
 uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady bezpečnosti počas realizácii stavieb,
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 dodrţiavali vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác so
zreteľom na zmeny v priebehu prác,
d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak
ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a
zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to
potrebné,
e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

8.2 Koordinácia projektovej dokumentácie
Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie, ktorý je projektantom.
Prednosta/stka písomne poverí koordinátora projektovej dokumentácie.
Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa:
a) uplatňovanie poţiadaviek,
 architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú
práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie
prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným
nebezpečenstvom,
c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

9 SPOLUPRÁCA NA SPOLOČNOM PRACOVISKU
Ak zamestnanci Ob. úradu plnia úlohy na spoločnom pracovisku spolu so zamestnancami iného
zamestnávateľa ako je Ob. úrad alebo s fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie tak, ţe môţe byť
ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, je spolupráca týchto zamestnávateľov a osôb pri prevencii, príprave
a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná
informovanosť súčasťou uzavretých písomných zmlúv. Zmluva určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
Ob. úrad a zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom
sa informovať najmä o moţných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na:
a) poskytnutie prvej pomoci,
b) zdolávanie poţiarov,
c) vykonanie záchranných prác
d) evakuáciu zamestnancov.
Tieto informácie je kaţdý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom
zamestnancov pre bezpečnosť.
Stavebník, zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zabezpečujúci
práce spojené s výstavbou, sú povinní okrem povinností ustanovených v právnych predpisoch na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby dodrţiavať
ustanovenia osobitných právnych predpisov bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach.
Pri vykonávaní montáţnych, opravárenských, stavebných a iných prác pre iné fyzické osoby a právnické
osoby je povinný zodpovedný vedúci zamestnanec dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a
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vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môţu začať aţ vtedy, keď je pracovisko náleţite
zabezpečené a vybavené.
Pri zabezpečovaní prác spojených s výstavbou, sú zodpovední zamestnanci Oddelenia vnútornej prevádzky
povinní zabezpečiť dodrţiavanie podmienok na zaistenie BOZP uţ pri príprave projektu stavby a
uskutočňovaní stavby a to v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
Vedúci pracoviska/oddelenie investičnej výstavby je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného
zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné
informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho pracoviská a priestory, a to najmä informácie o:
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach,
a o výsledkoch posúdenia rizika,

ktoré sa pri

práci

a v súvislosti

s ňou môţu vyskytnúť

b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie
BOZP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých
pracoviskách,
c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania poţiaru, záchranných prác a evakuácie.
Za zapracovanie poţiadaviek na zaistenie BOZP do dodávateľsko - odberateľských zmlúv zodpovedá
právne oddelenie a zodpovední zamestnanci Oddelenia vnútornej prevádzky v spolupráci s BTS.
Ob. úrad môţe dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáţe odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10 ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ
Menovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť má za cieľ zainteresovať zamestnancov do procesu
vyhľadávania rizík poškodenia zdravia pri práci a pomáhať tak Ob. úradu pri plnení zákonnej povinnosti
vytvárania podmienok pre bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu prácu a tým aj podmienok účinnej vzájomnej
spolupráce pri ochrane ţivotov a zdravia zamestnancov.
Prednosta/stka menuje zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu
príslušného odborového orgán. Zamestnanca moţno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre
bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom.
Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť môţe zastupovať najviac 100 zamestnancov.

10.1 Právomoci zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený:
a) vykonávať kontroly pracovísk Ob. úradu a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,
b) vyţadovať od vedenia Ob. úradu informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci; tie môţe prerokúvať s odborovou organizáciou alebo zamestnaneckou radou, ktorá
pôsobí na Ob. úrade a po dohode s vedením Ob. úradu aj s odborníkmi v danom odbore pod
podmienkou, ţe sa nevyzradia utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi,
c) spolupracovať s vedením Ob. úradu a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d) poţadovať od vedenia Ob. úradu odstránenie zistených nedostatkov; ak Ob. úrade neodstránia
nedostatky, na ktoré bolo upozornené, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce
alebo príslušnému orgánu dozoru,
e) zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných Ob. úradom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov, závaţných priemyselných havárií,
chorôb z povolania, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa na
kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru a od Ob.
Úradu poţadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol a plnení uloţených opatrení,
meraní a hodnotení,
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f) predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pri
výkone inšpekcie práce alebo dozoru v Ob. úrade .
Ak v Ob. úrade nebude vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť (napríklad pre nezáujem
zamestnancov vykonávať takúto funkciu dobrovoľne), oprávnenia predchádzajúceho odseku písm. b) aţ f)
vykonávajú zamestnanci a Ob. úrad plní povinnosti ktoré má voči zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť,
priamo voči zamestnancom spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú spoluúčasť zamestnancov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto prípade je povinnosťou Ob. úradu postupovať voči všetkým
svojim zamestnancom ako voči zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť so všetkými ich oprávneniami.
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť má ďalej právo:
a) ţiadať potrestanie nezodpovedného správania zamestnancov pri nedodrţaní pravidiel bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci,
b) vyjadrovať sa inováciám vo vzťahu k tomu, ako budú zabezpečené podmienky bezpečnej a zdravie
nepoškodzujúcej práce a poţadovať zmeny tak, aby pracovné postupy a výrobky spĺňali poţiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia v prevádzkových a uţívateľských podmienkach,
c) v prípade, ţe Ob. úrad neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozorniť
na tento stav orgány dozoru nad bezpečnosťou práce,
d) v prípade, ţe sa dôvodne domnieva, ţe výsledky meraní a hodnotení pracovného prostredia
zabezpečené Ob. úradom sú neobjektívne a ţe opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci sú nedostatočné, môţe po dohode s Ob. úradom vyţadovať posudok odborníkov
i nezamestnaných v Ob. úrade (náklady uhrádza Ob. úrad ),
e) na ochranu voči Ob. úradu , ktorý by zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť za jeho činnosť chcel
akýmkoľvek spôsobom znevýhodniť alebo postihnúť, vyuţiť všetky prostriedky vrátane právnej
ochrany.
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť spolupracuje
a) so zamestnancami, ktorých zastupuje,
b) pri vyhľadávaní a odstraňovaní rizík poškodenia zdravia pri práci,
c) pri vyšetrovaní pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania a havárií technických
zariadení
d) s komisiou BOZP, s orgánmi odborného štátneho dozoru,
e) s BTS a PZS,
f) pri meraní a hodnotení pracovného prostredia a pri hľadaní opatrení na odstraňovanie nedostatkov
pracovného prostredia a pri výkone kontrol.
Činnosť zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v komisii BOZP
a) vyjadrujú sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
b) navrhujú opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
Ak zástupca zamestnancov pre bezpečnosť pri svojej činnosti zistí nedostatok alebo závadu v oblasti BOZP,
alebo ho na túto skutočnosť upozorní iný zamestnanec, postupuje nasledovne:
a) na písomné nahlásenie zistenej závady alebo nedostatku pouţije tlačivo (viď Príloha),
b) stručne popíše zistený nedostatok, alebo závadu a uvedie dátum,
c) zistenej závade bezprostredne informuje svojho priameho nadriadeného a dohodne s ním termín
a spôsob odstránenia, čo obaja potvrdia svojimi podpismi,
d) ak je moţné tento nedostatok odstrániť v rámci právomoci príslušného vedúceho zamestnanca, je
tento povinný bez odkladu zabezpečiť jeho odstránenie,
e) v prípade, ţe sa jedná o nedostatok, ktorého riešenie a odstránenie si vyţaduje dlhší čas, písomne
dohodne s príslušným vedúcim zamestnancom termín jeho odstránenia, pričom je príslušný vedúci
zamestnanec povinný zadať túto úlohu do plánu prác,

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

RIADENIE, ORGANIZÁCIA
A KONTROLA BOZP
Strana: 30/36

f) ak riešenie problému nespadá do kompetencie príslušného vedúceho zamestnanca, je tento povinný
upovedomiť o tejto skutočnosti bez odkladu svojho priameho nadriadeného a o výsledku informovať
príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
g) originál takto vyplneného tlačiva si uloţí a kópiu odovzdá príslušnému vedúcemu zamestnancovi,
h) o všetkých zistených nedostatkoch ako aj o ich riešení prípadne neriešení informuje zástupca
zamestnancov pre bezpečnosť koordinátora BOZP a OPP alebo bezpečnostného technika,
i) predkladá koordinátorovi BOZP a OPP kópie nahlásených zistených nedostatkov na predpísanom
tlačive (viď Príloha).
Ob. úrad zabezpečuje zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie úloh školenie, poskytuje v
primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvára nevyhnutné podmienky na výkon ich
funkcie.
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť nebude za plnenie svojich úloh zamestnávateľom znevýhodňovaný
ani inak postihovaný.
Ţiadny zamestnanec, ktorý nahlási nebezpečnú udalosť, nehodu, nezhodu, udalosť alebo ohrozenie nebude
akýmkoľvek spôsobom postihnutý v dôsledku svojho hlásenia.
Ak budú v Ob. úrade menovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, musí byť ich zoznam
sprístupnený všetkým zamestnancom na voľne prístupnom mieste (nástenka BOZP) spolu s ich
pracoviskom, kde pracujú.

11 KOMISIA BOZP
Ob. Úrad zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, preto zriaďuje ako poradný orgán komisiu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia
zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia
zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadá najmenej raz za rok.
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená:
a) pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti,
chorôb z povolania a ďalších udalostí a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok,
b) navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
c) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
d) poţadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.
Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť.

12 PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ SLUŽBY
Preventívne a ochranné sluţby sú odborné sluţby poskytované Ob. úradom, ktorý je povinný ich zabezpečiť
pre všetkých zamestnancov, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri
zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane
psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.
Na vykonávanie preventívnych a ochranných sluţieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická sluţba a pracovná
zdravotná sluţba, Ob. úrad je povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov.
Ob. úrad vykonávanie preventívnych a ochranných sluţieb bude zabezpečovať dodávateľsky, na základe
zmlúv s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej sluţby
Ob. úrad je povinný poskytnúť odbornému zamestnancovi a dohodnúť s dodávateľom, oprávneným na
výkon preventívnej a ochrannej sluţby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných
opatrení.
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Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti.
Odborný zamestnanec a dodávatelia, ktorí vykonávajú v Ob. úrade preventívnu a ochrannú sluţbu, sú
povinní podľa potreby navzájom koordinovať svoju činnosť a spolupracovať. Ob. úrad je povinný zabezpečiť,
aby bezpečnostnotechnická sluţba a pracovná zdravotná sluţba vykonali najmenej raz do roka spoločnú
previerku jej pracovísk. Z previerky sa vypracuje písomná správa s harmonogramom odstránenia prípadných
nedostatkov.
Bezpečnostnotechnická sluţba a pracovná zdravotná sluţba sú povinné spolupracovať s príslušnými
organizačnými útvarmi Ob. úradu a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre
bezpečnosť.
Zriadením bezpečnostnotechnickej sluţby a pracovnej zdravotnej sluţby alebo plnením ich úloh
dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti Ob. úradu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ani jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci.
Bezpečnostnotechnickú sluţbu alebo pracovnú zdravotnú sluţbu môţe dodávateľským spôsobom vykonávať
len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak majú na výkon bezpečnostnotechnickej
sluţby vydané oprávnenie Národným inšpektorátom práce a na výkon pracovnej zdravotnej sluţby
oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať
bezpečnostnotechnickú sluţbu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným
technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
Bezpečnostnotechnická sluţba a pracovná zdravotná sluţba sú povinné vykonávať túto činnosť nestranne,
presadzovať v Ob. úrade dodrţiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.

12.1 Bezpečnostnotechnická služba
Bezpečnostnotechnická sluţba poskytuje Ob. úradu poradenské sluţby v oblasti odborných, metodických,
organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných
procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného
prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
Bezpečnostnotechnická sluţba primerane plní úlohy v záujme optimalizácie pracovných podmienok
ovplyvňuje postoje vedenia Ob. úradu , vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
Úlohy bezpečnostnotechnickej sluţby pre Ob. úrad vykonáva bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný
odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Bezpečnostný technik je odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý zamestnávateľovi – Ob. úradu napomáha pri
realizácii opatrení v oblasti BOZP, technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok, vrátane
zisťovania a odstraňovania nedostatkov v týchto oblastiach. Vykonáva výchovnú, poradenskú a kontrolnú
činnosť.
Bezpečnostný technik je osoba poverená zabezpečovaním úloh BOZP v Ob. úrade a najmä:
a) podáva poradenské sluţby,
b) vypracúva dokumentáciu BOZP a dáva ju na schvaľovanie príslušnému vedúcemu zamestnancovi,
c) riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť a stav BOZP,
d) kontroluje dodrţiavanie bezpečnostných predpisov na pracoviskách Ob. úradu ,
e) zaoberá sa príčinami vzniku pracovných úrazov, pomáha pri ich evidencii a v spolupráci s IP navrhuje
vedúcemu zamestnancovi príslušné opatrenia k náprave,
f) spolupracuje s vedúcimi zamestnancami v záleţitostiach BOZP,
g) spolupracuje s vedúcimi zamestnancami pri zisťovaní nebezpečenstiev, ohrození a pri písomnom
vypracovaní analýzy rizík pre jednotlivé pracovné činnosti, stroje a zariadenia a kaţdoročnej
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aktualizácie, vrátane vyjadrenia sa k návrhom na ich odstránenie alebo ich elimináciu na únosnú
mieru,
h) zúčastňuje sa rokovaní o zásadných otázkach prevádzky Ob. úradu,
porušené zásady BOZP,

pri ktorých by mohli byť

i) vykonáva školenie zamestnancov z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
j) kontroluje riadne plnenie a vykonávanie príslušných ustanovení právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
k) podieľa sa na praktickom uplatňovaní vnútorných predpisov a pracovných postupov na úseku BOZP,
l) v spolupráci s vedúcimi zamestnancami vypracúva predpisy na zaistenie BOZP na pracoviskách Ob.
úradu a predkladá ich na schválenie príslušnému vedúcemu zamestnancovi Ob. úradu ,
m) spolupracuje s orgánmi dozoru, najmä s Inšpektorátmi práce (“IP”) a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva (RÚVZ).
BTS je oprávnený v Ob. úrade prikázať príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné
opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený ţivot alebo
zdravie zamestnanca; uloţené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje prednostu/stku Ob. úradu, platí
aţ do jeho zrušenia alebo zmeny prednostom/stkou Ob. úradu.

12.2 Pracovná zdravotná služba
Úlohy pracovnej zdravotnej sluţby na základe písomnej dohody môţe pre Ob. úrad vykonávať iba právnická
osoba alebo fyzická osoba, s oprávnením vydaným Úradom verejného zdravotníctva.
Úlohy pracovnej zdravotnej sluţby plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní na výkon pracovnej
zdravotnej sluţby.
Pracovná zdravotná sluţba v Ob. úrade najmä:
a) zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
b) dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môţu ovplyvňovať
zdravie zamestnancov,
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
d) poskytuje poradenstvo Ob. úrade i zamestnancom, najmä pri:
 plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,
 technológiách a látkach, ktoré sa pouţívajú pri práci a ktoré môţu ohroziť zdravie,
 ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii
vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
e) zúčastňuje sa:
 na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 na opatreniach pracovnej rehabilitácie,
 na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a
zdravotných rizík,
 na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia ţivota alebo zdravia zamestnancov,
f) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
h) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou.
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Odborný zamestnanec, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba, ktorí vykonávajú v Ob.
úrade bezpečnotechnickú a pracovnú zdravotnú sluţbu, sú povinní podľa potreby navzájom koordinovať
svoju činnosť a spolupracovať.
Koordináciu medzi zamestnancami Ob. úradu a pracovnou zdravotnou sluţbou zabezpečuje Oddelenie
vnútornej prevádzky.
Bezpečnostnotechnická sluţba a pracovná zdravotná sluţba sú povinné na ţiadosť vedenia Ob. úradu
vykonať najmenej raz do roka spoločnú previerku pracovísk Ob. úradu.
Z previerky sa vypracuje písomná správa s harmonogramom odstránenia prípadných nedostatkov.

13 PLÁN KONTROL Z BOZP.
Povinnosť vykonávať kontroly plnenia legislatívnych poţiadaviek v oblasti BOZP má Ob. úrad na základe
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prednosta/stka Ob. úradu poveruje na vykonávanie kontrol BOZP BTS v spolupráci vedúcim zamestnancom
pracoviska a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
Tým však nie je dotknutá povinnosť vedúcich zamestnancov Ob. úradu vykonávať kontroly na svojich
podriadených pracoviskách.

13.1 Vykonávanie kontrol
Kedy vykonávať kontroly:
 kontrola má byť neoddeliteľnou súčasťou kaţdodennej riadiacej práce vedúceho zamestnanca,
 tematické kontroly sa podľa Plánu kontrol z BOZP vykonávajú v pravidelných intervaloch – 3x
mesačne,
 po závaţnom pracovnom úraze, prevádzkovej nehode, havárii alebo inej mimoriadnej udalosti,
 po zmene pracovných podmienok, zmene technológie,
 na podnet a upozornenie ostatných zamestnancov, pri sťaţnostiach podľa ich druhu,
 po previerkach inšpekčného orgánu, na odstránenie zistených nedostatkov.

13.2 Predmet kontroly
Predmetom kontroly je:
 dodrţiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti práce,
 funkčnosť bezpečnostných zariadení a prvkov,
 plnenie opatrení z predchádzajúcich previerok,
 dokumentácia súvisiaca s oblasťou BOZP a bezpečnosti technických zariadení,
 vykonávanie predpísaných skúšok a prehliadok,
 poriadok a čistota na pracoviskách.

13.3 Všeobecné zásady pre výkon kontrol BOZP
Na vykonávanie kontrol v oblasti BOZP nie sú platnou legislatívou SR jednoznačne stanovené pravidlá. Pre
vykonávanie kontrol autorizovaným bezpečnostným technikom je odporúčaný postup nasledovný:
 vopred si vypracovať plán vykonávaných kontrol na určité obdobie,
 informovať príslušného vedúceho pracovníka o vykonávanej kontrole na jeho pracovisku, ak to
nebráni zameraniu kontroly,
 konzultovať pomery na pracovisku priamo so zamestnancami, ktorí tam pracujú,
 zamerať sa na nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká pri práci, teda odhaľovanie toho, čo môţe
ľuďom ublíţiť,
 zamerať sa aj na pracovné podmienky, psychosociálne faktory, medziľudské vzťahy na pracovisku
a pod.,
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 nezabudnúť overiť si plnenie opatrení, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich kontrol,
 viesť záznamy o zisteniach pri kontrole,
 informovať o zisteniach a odporúčaných opatreniach zodpovedných zamestnancov.

14 DISKRIMINÁCIA NA PRACOVISKU OB. ÚRADU
Zamestnancom sa zakazuje správať sa na pracovisku Ob. úradu spôsobom označovaným ako diskriminácia.
Vedenie Ob. úradu nebude tolerovať akékoľvek prejavy takejto diskriminácie. Zakazuje sa ohrozovať, alebo
zastrašovať iné osoby, ako aj prejavovať voči iným nepriateľstvo. Taktieţ sa zakazuje pouţívať neslušné
alebo uráţlivé výrazy týkajúce sa rasy, farby pleti, náboţenstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti,
fyzických alebo mentálnych dispozícií, pôvodu, veku, počtu odpracovaných rokov, invalidity alebo politického
presvedčenia. Zamestnanec takisto nesmie odosielať, vystavovať alebo rozširovať na pracovisku akékoľvek
písomné alebo grafické materiály vyvolávajúce nepriateľstvo voči jednotlivcovi alebo skupine z dôvodu rasy,
farby pleti, náboţenstva, pohlavia, národnosti, veku, počtu odpracovaných rokov, invalidity alebo politického
presvedčenia, prípadne vyvíjať činnosti poškodzujúce iného zamestnanca, obchodného partnera,
dodávateľa, zhotoviteľa alebo stránky.

15 SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE NA PRACOVISKU OB. ÚRADU
Sexuálne obťaţovanie na pracoviskách Ob. úradu je zakázané. Takéto správanie sa nebude v ţiadnom
prípade tolerovať. Sexuálne obťaţovanie znamená sexuálne návrhy, poţiadavky na sexuálnu náklonnosť a
iné slovné alebo fyzické správanie sexuálnej povahy na pracovisku. Obvyklým následkom takého správania
je jeho negatívny dopad na pracovné prostredie.
Vedenie Ob. úradu nepripustí nijaké formy sexuálneho obťaţovania bez ohľadu na to, či sa ho dopustia
zamestnanci alebo obchodní partneri, dodávatelia, zhotovitelia alebo stránky. Voči kaţdej osobe, ktorá
poruší tieto zásady, budú vyvodené príslušné sankcie.

16 VYTVÁRANÉ DOKUMENTY A ZÁZNAMY
16.1 Dokumenty
V náväznosti na túto smernicu sú vytvorene nasledovne dokumenty:
 Posudzovanie a hodnotenie rizík
 Havarijný plán BOZP
 Pracovné podmienky ţien a muţov starajúcich sa o deti a zoznam zakázaných prác a pracovísk
pre ţeny a mladistvých
 Poskytovanie OOPP + Katalóg OOPP
 Zásady postupu pri kontrole dodrţiavania zákazu práce pod vplyvom alkoholu, poţívania alkoholu
a zneuţívania návykových látok
 Postup pri vzniku pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti v Ob. úrade
 Práca so zobrazovacími jednotkami

16.2 Záznamy
V náväznosti na túto smernicu sú vytvorené a pouţívané nasledujúce záznamy :
 Záznamy z vykonávaných kontrol BOZP
 Záznamy z previerky BOZP
 Záznamy, ktoré vytvárajú ZZ
 Záznam zo vstupného školenia zamestnancov
 Záznam z periodického (opakovaného) školenia zamestnancov
 Posudok o zdravotnom stave zamestnanca
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17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
17.1 Záväznosť
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí musia s ňou byť v preukázateľne oboznámení
priamym vedúcim oddelenia pri jej vydaní, pri podpísaní pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru a pri periodickom školení BOZP.

17.2 Platnosť a účinnosť
Platnosť tejto smernice ja daná dátumom jej schválenia zodpovedným zamestnancom na titulnej strane.
Dátum účinnosti je taktieţ na titulnej strane.

17.3 Zodpovednosti
Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice je zodpovedný jej spracovateľ - viď titulná strana.
Vedúci zamestnanci Ob. úradu sú povinní preukázateľne oboznámiť všetkých podriadených zamestnancov
s touto smernicou.
Za ošetrovanie existujúcich výtlačkov dokumentu - udrţiavanie v čitateľnej podobe, uloţenie na dostupnom
mieste, ochranu proti strate, zničeniu alebo zneuţitiu zodpovedajú uţívatelia.

17.4 Prílohy
Rozdeľovník.
Záznam o oboznámení.
Štvrťročná správa o činnosti zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť (vzor).
Plán kontrol BOZP na príslušný kalendárny rok (vzor).
Záznam z vykonania kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na
pracoviskách Ob. úradu (vzor).
Menovanie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť (vzor).
Menovanie člena komisie BOZP (vzor).

17.5 Súvisiace dokumenty
Jedná sa o dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ďalej o dokumenty majúce priamu súvislosť
(resp. súčinnosť) so zabezpečovaním činností v tejto smernici popísaných:
Zákon NR SR č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o chemických látkach a chemických
prípravkoch,
Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce),
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších platných predpisov,
Zákon NR SR č. 125/22006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poţiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri práci so
zobrazovacími jednotkami,
NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri ručnej manipulácii
s bremenami,
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NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci,
NV SR č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej
fyzickej, psychickej a senzorickej záťaţe pri práci,
NV SR č. 387/2006 Z. z. o poţiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko,
NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri pouţívaní
pracovných prostriedkov,
NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych poţiadavkách na poskytovanie a pouţívanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov,
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko,
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané
tehotným ţenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ţenám, zoznam prác a
pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ţeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode
a pre dojčiace ţeny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto
ţien,
Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané
mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní
mladistvých zamestnancov,
Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach a náplni výkonu
pracovnej zdravotnej sluţby, o zloţení týmu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o poţiadavkách na ich
odbornú spôsobilosť,
Vyhláška MPSVR SR č.718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach,
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náleţitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poţiadavkách na osvetlenie pri práci,
Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťaţou pri práci,
psychickou pracovnou záťaţou a senzorickou záťaţou pri práci,
Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťaţou teplom a chladom pri
práci.

