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Politika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Úvod 
Zmyslom politiky bezpetnostl a ochrany zdravia pri praclJe deklarovam evšeslrannejpodporyslarostllvostlo 
bezpetnostnéprácezostranyvedemaorganlzacleObvodnýúradvNámestove a jej zamestnancov 
Zvyšovanie úrovne kvality bezpečnosti a ochrany zdravia pn práCI (ďalej len "BOZP") SI vyžaduje implementáciu 
bezpetnostných zámerov do plánovacich a nadlaclch !Iruktúror gamzácle Je nevyhnutné aby všeobecne zásady 
prevencie sa uplatňovali najma pn formulovani konkrétnych opatreni BOZP, prostredníctvom zvyšovania 
Informovanostlzamestnancov,sLlstavnejkonlrolyaraclonálnejspolupráce vedenia organizáCie so zamestnancami 

BOZP je pnlom ponímaná ako ochrana zamestnancov s ohľadom na všetky aspekty SÚVisiace s pracou vrátane 
prevencie psychickeJ zál'aže, rešpektovania rovnosti príležitos tipremužovaženynapracovlskuai Bezpečnostné 
aspekiykvalltypráce, prostredia a uspokojivé pracovné podmlen kYJe preto polrebnéakceptovať ako predpoklad 
pohody pn práCI a celkového zvyšovania kultúry práce 

POllllka BOZP má za cieľ nielen prlsplet ku kvalitnému nadenlU ochrany zamestnancov, ale aj ovplyvňoval' Ich 
postoJe k zdravému spôsobužIvola akposilňovaniuzodpovednostlzavlastnézdravle Pollllkaakozákladny 
dokument systému nadenla BOZP sleduje zamery v tejto obiasIl prostredníctvom nasledovných zložJek 

AJ Formulovanie strategických východísk BOZP 

Bezpečný system prace a zdraVie zamestnancov Je prvoradým záUjmom vedenia organlzacle 

Neustále zlepšovanie stavu BOZP je základným cieľom riadiaCich zámerov 

BOZP le rovnocennou a neoddeliteľnou sučasfou aktlvltorgarllzácle 

Bezpečnostné a zdravotné opatrenia mUSia byť predmetom organl zovanéhoriadenla 
Osobitná pozomosf musí byt venovaná starostlivosti oženy s pnhliadn u!imna Ich materské 
a spoločenské poslanie v znení vypracovanej smernice 

BI Organizovanie, riadenie, plánovanie a zodpovednosť za BOZP 

Zlepšovanie výkonnosti systému riadenia BOZP predpokladá vymedzenie konkrétnej zodpovednosti 
vedÚCich zamestnancov za uvedenú oblasť 
Vedenie organizáCie podporUJe zásadu že každý zamestnanec neSie člaslkovú zodpovednosť za BOZPa 
nie Iba zamestnanCI, ktorí v systéme riadenia BOZP maju jednoznačne určené povinnosti 
Aktivna politika prevencie SI vyžaduje plánovitý prístup k reallzacllzdravotných a bezpečnostných zámerov 
Plánované Ciele musia byť realizovateľné a výsledkydoslahnuteFné 
Plánovanie prostriedkov pre zdravotné a bezpečnostné zámery mus I byť sučasťou finančného plánu 
organlzacle 
Predpokladom úspešnosti v systéme nadenla BOZP Je uplatnenie primeraných motivatnych ČIniterov 

CI Prevencia ohrozenia zdravia 



Plánovameavykonavanle politiky prevencie musi byť uskutočl'iované použlvanlm bezpečnyc hpracovných 
prostnedkov,skvahtl'iovanímpracovnýchpodmlenokafaktorovpracovnéhoproslredla,ateaj 
prostredníctvom sociálnych opatreni 
Zabezpečovanie preventívnej tekárskej starostlivosti je nevyhnutným opatrenim v systéme starostlivosti o 
zamestnancov 
Pfi zaraďovaní zamestnancov na pracovné pozície Je nevyhnutné zohľadl'1ovaf ich mdlvldualne sc hopnostla 
zdravotné diSpozície 
Optimálne vykonávanie prace SI vyžaduje pnspôsobovať pracu Jedn otllvcom, najma pn výbere pracovných 
prostnedkovadispOZlčnomflešenipracovisk. 

O/Kontrola a analýza 

Vedúci zamestnancI organizaCle povaZuJú vykonávanie kontrolyd održlavanla bezpečnostných a 
zdravotných požiadaviek zamestnancami za neoddeliteľnú sučas tsvojlchnadlaclchpovlnnosti 
Systematická kontrola pracovísk bude vykonávaná v súlade s požla davkamizáväznýchpredplsov 
Analýzavýsledkovkontrol,sfažnosliapodnetovzamestnancovlprípadnéhovýskytu nežiadUCiCh udalosti 
(úrazov, pracovnych ochorení a l) Je významnym prvkom v procese zlepšovania starostlivosti o BOZP 

E/Komunikácia a spolupráca so zamestnancami 

KomunikáCia vedema organizácie so zamestnancami sledUjÚ cieľ zapojiť všetkých zamestnancov do 
procesu plánovania, vytvárania podmienok, kontrolyariešeniaotá<:ok BOZP. 
Významným aspektom spolupráce so zamestnancami Je obOjstranná mfonnovanosf. 
Konzultacle so zamestnanCami, najmä prostredníctvom záslupcu zamestnancov pre BOZP podnecuJU Ich 
tvonvú aktivitu a Inlclativu 
Plánovanie prostnedkov na BOZP bude konmltované s vedúcimi zamestnancami a zástupcom 
zamestnancovlvprípadeichmenovanlal 

FI Vzdelávanie a informovanie zamestnancov 

Vstupné a opakované vzdelávanie Je primárnym prostnedkom na prehlbovanie vedomosti zamestnancova 
zvy~ovanie Ich spôsobilosti pre bezpečné správame sa a konanie 

• Cieľom vzdelávania je zabezpečit, aby každý zamestnanec bol In formovaný o svojich právach a 
povlnnostiach,oaktuálnychpracovnýchohrozemachaspôsobochprevencle 

FI Programové ciele politiky BOZP 

Olhodobéclele 
Presadzovat systémové riešenia, ptánovltosťakomptexnost 
Zabezpečovat dôsledn u ImplementáCIU predpiSOV do kaZdodennej praxe a dodržiavame zásad BOZP 
Zvyšovať a trvalo zdokonaľoval úroveri nadenla systému BOZP s cieľom obmedmvať potenCionálne 
ohrozenlazdravlavplyvomtechnlckychzarladeni,člnnostlľudia pracovného prostredia 
Zabezpečovafpravldelnú odbornú pnpravu. zvyšovanie kvalifikácie, vykonávať školenia zamestnancov a 
rozviJaťich povedomie o zásadách bezpečnej práce, ochranyzdra vla,výchovnepôsobiťkpouZivamu 
správnych a bezpečných postupov pn práci 
Vzáujmeprevenclenehôd,pracovnýchúrawv,chorôbzpovolanlaalebo Iného poškodenia 
zdravia dodržiavať platné pravidlá a predpiSy ako aj presadzova I' Ich dodržiavanie u zamestnancov 
Plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou p:nema úloh vedúcich zamestnancov 
Vytvárať potrebné technické organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezp8Čnépracovné 
prostredie a vpripade potreby Ich priebežne pnspôsobovať 



Vydávaťsmemlce, pravidlá a pokyny na zaisteme bezpečnosti aoc hrany zdravia pn pracl v súlade so 
zákonnými predpismi 
Na základe zistených nebezpečensllev, ohrozenf a nzik vytvárať pod mlenkyscleromellmlnovaťnzlká 
spôsobujúce UJmu na zdravi a maJetku 
Zabezpečlfvykonávame zdravotného dohľadu v praVidelných Intervaloch, s ohradom na charakter práce 
Kontroloval a vyžadovať dodr.!:lavanie prlslušných právrlych aos tatných predpisov na zaistenie BOZP 
Poskytovat'aplánovaťpnmeranématenalnezdrOjenazalstemebezpečnostiaochranyzdravla 
zameslnancov, vyčleniť prostriedky na program realltilcle politik yBOZP 
Informovať zamestnancov o skutočnom stave BOZP, najmä v oblasti elimináCie nzik na pracoviskách 
Umožnil zamestnancom VYjadrovať sa k problematike BOZP 

Krátkodobé ciele (konkrétne opatrenia) 
Zabezpečiť oplimálne pracovné podmienky a pohodu pri prácI s počítačmi dokupenim vhodných 
ergonomlckyvyhovu)úclchpracovnýchstollclek 
Zaviesť systém pravidelného oboznamovania a infonnovanía zameslrlancov V zmysle § 7 ods. 1 zákorla NR 
SR C 124/2006 Z z. o BOZP v zneni zákona NR SR č 309/2007 Z z. s nasledným overením znalosli 
Na)ednotllvýchpracovlskách apnvšetkýchpracovnýchčmnosllach uskuločnlťzisťovanlenebezpeČBnstlev, 
ohrození a posúderlle rizik a vypracovať otom písomný dokument at enlo pravidelne aktualizovaf 
Naďale) uskutočmť praVidelné kontroly stavu BOZP pracovisk a dodrŽiavania predpisov na zaistenie BOZP 
najmeneJ 1 x ročne formou pravidelneJ preVierky BOZP za účasti zástupcu zam estnancova 
bezpečnostného technika 
Sprístupniť politiku BOZP všetkým zamestnancom organizáCie 


