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Príhovor usporiadateľa 

 

Pred rokom sa občianske združenie 

Spoločná vízia a spol. BOZPO, s.r.o. 

Prievidza, za podpory sponzorov podujalo 

zorganizovať medzinárodnú konferenciu, 

ktorej sme dali názov INCOBOZ 2013. 

Úspešnosť tejto akcie a odborné závery, 

ktoré sme dosiahli nás presvedčili o tom, 

že má význam usporiadať ďalší ročník – 

INCOBOZ 2014. 

Každodenný profesijný život nám tak, odborníkom z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj všetkým 

účastníkom riadiaceho a výkonného tímu  prináša množstvo 

pozitívnych ale i negatívnych skúseností v oblasti BOZP, 

prevencie a pracovného prostredia. Každý z nás sa s tými 

negatívnymi musí vysporiadať prijatím zodpovedných opatrení 

a je fantastické, ak sa dokáže podeliť s pozitívnou skúsenosťou 

s ostatnými. Prejaví tým svoju profesionalitu.   

Na myšlienke podeliť sa s dobrou, ale v niektorých prípadoch 

aj s tou zlou praxou z oblasti BOZP, stavia  občianske 

združenie Spoločná vízia a jeho členovia. Odborné stretnutia, 

ktoré združenie zorganizovalo alebo sa  na nich zúčastnilo 

priniesli množstvo myšlienok, ktoré sme si stanovili ako ciele 

pre našu ďalšiu činnosť najmä v oblasti koordinácie 

BOZP, úlohy a činnosti koordinátora bezpečnosti                      

na staveniskách.  
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Našou snahou je poukazovať na príklady dobrej praxe, na 

základe spoločného zdieľania navrhovať riešenia 

a konštruktívne legislatívne návrhy, ktoré majú byť 

nápomocné základnej myšlienke ochranu zdravia 

zamestnancov a pracujúcich. Máme tiež snahu integrovať sa 

do štruktúr medzinárodných organizácií k využitiu európskych 

skúseností v prospech veci a byť ich aktívnym a právoplatným 

členom o čom svedčia pracovné stretnutia so zástupcami 

ISHCCO (medzinárodnej komory koordinátorov bezpečnosti ), 

v Prahe, vo Fankfurte nad Mohanom, Düsseldorfe 

či v Birminghame. 

Ako výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti BOZPO, s.r.o., mám 

osobne záujem zlepšiť súčasný stav bezpečnosti na stavbách, 

nakoľko z  môjho profesionálneho a praktického pohľadu nie 

je stav ani pomery v oblasti BOZP dostačujúci,  čo sa dá 

preukázať štatistikami úrazov vo veľa prípadoch s fatálnymi 

následkami. 

Očakávania účastníkov minuloročnej konferencie sa vo veľkej 

miere splnili. Hovorí o tom najmä pozitívna spätná väzba 

zúčastnených, preto dúfam, že ich naplní aj INCOBOZ 2014.  

Záverom vám chcem popriať, aby ste sa v Bojniciach dobre 

cítili a užili si konferenciu. 

 

    Ing. Ján Donič 
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Slávnostné otvorenie konferencie 
 

Ing. Ján Donič  

konateľ a výkonný riaditeľ spol. BOZPO, s.r.o. Prievidza 

predseda občianskeho združenia Spoločná vízia 

Ing. Jan Marek   

náměstek ministryně práce  Ministerstvo práce  a sociálních věcí ČR   

Mgr. Branislav Ondruš  

štátny tajomník Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  

generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ing.  Andrej Gmitter  

generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce SR 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn 

generálni inspektor Státní úřad inspekce práce ČR 

Richard Habgood  

prezident ISHCCO medzinárodnej komory koordinátorov 

Mgr. Magdaléna Dobišová 

generálna riaditeľka Skanska SK a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

„BOZP ako najvyššia priorita nadnárodnej 

spoločnosti SKANSKA“ 

Ing. Juraj Novodomec 

riaditeľ odboru BOZP 

Skanska  a.s. 

 

Skanska, ako jedna z najväčších stavebných 

spoločnosti u nás ale i v zahraničí, si uvedomuje, že 

bezpečnosť a zdravie našich pracovníkov je našou najväčších 

hodnotou. Ako základ a zároveň nespochybniteľný strategický 

cieľ sme nastavili dosiahnutie „nuly pracovných úrazov“ 

a vytváranie bezúrazového pracoviska. Tieto záväzky nie sú 

len pre zamestnancov, ale pre každého, kto sa každodenne 

pohybuje v kanceláriách, na stavbách a prevádzkach Skanska. 

K dosiahnutiu spoločného zámeru je potrebný 

spoločný smer a vôľa zmeniť hlavne samých seba. I preto sme 

počas Týždňa bezpečnosti 2014 , ktorého nosnou témou bolo 

 „Spolu pre bezpečnosť každého z nás“ komunikovali 

a diskutovali so zamestnancami, subdodávateľmi                                

a zákazníkmi. Každý z nás hrá v tvorbe bezúrazového 

pracoviska svoju nenahraditeľnú rolu!  

Ako nástroj k zlepšeniu úrovne bezpečnosti používame 

Skanska štandardy, ktoré celosvetovo nasledujú tisíce 

pracovníkov. Spoločne vytvárame rovnakú úroveň, ktorá ako “ 

good practice“   dokázala zlepšenie úrovne bezpečnosti. 
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„Aktuálne predpisy v oblasti BOZP“ 

Ing. Dušan Adamček 

riaditeľ odboru ochrany práce 

Ministerstvo práce sociálnych vecí 

a rodiny SR 

 

 

Súbor všeobecne záväzných právnych predpisov 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podlieha 

zmenám. V rokoch 2013 a 2014 nadobudli účinnosť viaceré 

právne predpisy regulujúce túto oblasť spoločenských vzťahov.  

Najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia                     

pri práci novo upravil niektoré povinnosti zamestnávateľov, 

napríklad na úseku školení zamestnancov, získania preukazu 

alebo osvedčenia na vykonávanie určitých činností                           

na technických zariadeniach a pod. Zákon o inšpekcii práce 

novo upravil vydávanie týchto preukazov a osvedčení. 

Významnou je aj nová právna úprava bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a ďalších pracovných 

činnostiach.   

V súlade so schválenou Stratégiou bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 

2020 budú aj v rokoch 2014 – 2015  pokračovať legislatívne 

práce zamerané na aktualizáciu vykonávacích všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 
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Pôsobnosť banského dozoru v rámci 

spoločných pracovísk s inšpekciou 

práce 

Ing. Bohumil Néč 

predseda  

Obvodný banský úrad Prievidza 

 

 

Banský dozor – je zabezpečovaný orgánmi štátnej 

banskej správy. Ústredným orgánom štátnej banskej správy je 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Do jeho 

pôsobnosti spadá Hlavný banský úrad (HBÚ v Banskej 

Štiavnici), ktorý má postavenie národného orgánu štátnej 

banskej správy SR. Pod HBÚ patria obvodné banské úrady 

(OBÚ v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Spišskej Novej 

Vsi, Košiciach). 

Organizáciu a pôsobnosť ŠBS upravuje zákon SNR č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe, v znení neskorších predpisov, v § 39 – 

„Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy“. 

Hlavné úlohy dozoru HBÚ a OBÚ: - vykonávanie prehliadok 

objektov, zariadení, činností a pracovísk, pričom kontrolujú 

plnenie povinností okrem ochrany a využívania ložísk 

nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 

prevádzky. 
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HBÚ ale najmä OBÚ kontrolujú:  
- plnenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov                 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok, 
- preverujú spôsobilosť organizácii vykonávať skúšky a revízie, 
montáž, opravu vyhradených technických zariadení, 
vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,    
- skúškami preverujú u zamestnancov znalosť predpisov 
-  vydávajú osvedčenia, oprávnenia na výkon funkcií. 
 

HBÚ a OBÚ uvedené vykonávajú jak v podzemí tak              
na povrchu.  
Pri výkone dozoru na povrchu – povrchových prevádzkach 
dochádza k spoločnému stretu orgánov ŠBS s orgánmi štátnej 
správy v oblasti inšpekcie práce, ktorých kompetencie sú dané 
zákonom NR SR č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 
§ 3 zákona č. 125/2006 Z.z. – orgánmi štátnej správy  v oblasti 
inšpekcie práce sú: 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, 

- Národný inšpektorát práce (Košice), 
- Inšpektoráty práce (Košice, Bratislava, Nitra, Trnava, 

Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov). 
 

§ 2 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z.z. ustanovuje: „Inšpekcia 
práce nie je dozor, ktorý vykonávajú príslušné orgány podľa 
osobitných predpisov“ napr. zák. č. 51/1988 Zb.  

Na spresnenie pôsobnosti orgánov dozoru ŠBS a NIP 
bola podpísaná „DOHODA“ o spolupráci medzi HBÚ a NIP.  

Na základe „DOHODY“ pôsobnosť jednotlivých OBÚ              
je riešená „DOHODOU“ medzi OBÚ a IP. 

Dohody sa uzatvárajú na dobu neurčitú. 
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„Bezpečnosť pri práci na pracoviskách 

v ČR“ 

Ing. Ondřej Varta 

ředitel odboru pre BOZP a VTZ SUIP ČR 

 

 

Mgr. Zdeněk Šindlář 

riaditeľ odboru právního 

Státní úřad inspekce práce ČR 

 

 

 

Jedním z hlavních úkolů k zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci je omezovat rizika ohrožující životy        

a zdraví zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatele v této 

oblasti jsou vymezeny v zákoníku práce a navazujících 

právních předpisech, zejména v zákoně 309/2006 Sb., zákon    

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví             

při práci . Zaměstnavatel je povinen na základě těchto zákonů 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem 

na všechna rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. 

Z praxe vyplývá, že odpovídající úroveň bezpečnosti práce je 

možné zajistit jen tehdy, jestliže znalost předpisů a vlastní 

výkon práce nejsou v rozporu. Každá pracovní činnost přináší 
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určitá rizika, která často vedou ke vzniku nežádoucích 

událostí, zejména pracovních úrazů.“  

Porušování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce            

u zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných je 

kontrolováno a postihováno orgány inspekce práce.                  

Za zjištěná porušení jsou ukládány pokuty, které naplňují jak 

preventivní, tak represivní funkci.  

 

„Bezpečnosť pri práci  na pracoviskách  

v EU“ 

Ing. Laurencia Jančurová 

kontaktná osoba  Európskej Agentúry 

Bilbao v rámci SR 

 

 
Príspevok  vysvetľuje, z akých zásad vychádza 

európska legislatíva BOZP a ktoré inštitúcie a partneri 

pomáhajúci posilňovať implementáciu tejto legislatívy                   

do vnútroštátnych systémov. Poukazuje na odlišnosti                  

v riadiacich orgánoch inšpekcie práce v štátoch EÚ 

v porovnaní so Slovenskom. Zaoberá sa hodnotením zásad 

BOZP na štátnej a medzinárodnej úrovni a objasňuje zásady, 

podľa ktorých sa hodnotí efektívnosť inšpekcie práce tak, aby 

jej výsledky boli porovnateľné v rámci EÚ. Uplatňovanie 

spoločných zásad inšpekcie práce v oblasti BOZP                              

na pracoviskách umožňujú porovnať a vytvárať podmienky na 
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to, aby úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia európskych 

zamestnancov bola na približne rovnakej úrovni.  

 Existujú vzorové príručky, určujúce spoločné zásady, 

vhodné nástroje na pomoc inšpekcii práce. Príručka 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) stanovuje aj etický 

kód, ktorým by sa mala riadiť práca inšpektora. Zásady MOP 

sú prevzaté a uplatňované v praxi inšpekcie práce všetkých 

členských štátoch EÚ. Podľa zásad, ktoré stanovil Výbor 

vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (ďalej SLIC) je nutné 

vo všetkých štátoch EÚ vytvárať systémy na monitorovanie 

pokroku v oblasti BOZP, poskytovať inšpektorom písomné 

usmernenia ako postupovať pri inšpekcii na pracoviskách                 

a uviesť opatrenia, ktoré treba prijať v konkrétnej situácii. 

Členské štáty EÚ musia zavádzať opatrenia                                          

na zhromažďovanie, porovnávanie, analyzovanie                                

a zverejňovanie informácií o činnosti v oblasti BOZP. 

 Príspevok obsahuje tiež prehľad európskych kampaní, 

organizovaných z iniciatívy SLIC a Európskej agentúry                     

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vysvetľuje, aký je 

v nich rozdiel, aj keď sa v rámci týchto kampaní občas 

prelínajú tie isté problematiky, akými sú v posledných rokoch 

najmä stres, psychosociálne riziká, práca s chemickými 

látkami  a riziká s tým súvisiace. Obsahom príspevku je aj 

výsledok  SLIC hodnotenia inšpekcie práce na Slovensku, ďalšie 

pripravované aktivity a kampane v rámci európskych inštitúcií. 

Oboznámenie s pripravovanými kampaňami 

obsahuje zdôvodnenie výberu ich tém a objasňuje prehľad  

európskych priorít v oblasti BOZP. Cieľom príspevku je 
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poukázať na prostriedky, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť trvalé 

zlepšenie úrovne BOZP na pracoviskách EÚ, medzi ktoré patrí 

hlavne prevencia, informovanosť, sústredenie pomoci na malé 

a stredné podniky a výmena skúseností, hlavne príkladov 

Dobrej praxe medzi členskými štátmi EÚ.  

 

 

„Praktický príklad z výkonov inšpekcie 

práce v SR“ 

Ing. Bartolomej Dorov 

riaditeľ odboru riadenia  

Národný inšpektorát práce SR 

 

 

Výsledky inšpekcie práce zo strany inšpektorov práce 

na Slovensku poukazujú na skutočnosti, že najčastejšou 

príčinou pracovných úrazov vyšetrených v odvetví 

stavebníctva boli nedostatky osobných predpokladov 

a používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce. 

Spôsob ako zlepšiť úroveň stavu BOZP v stavebníctve 

je dobre riadený manažment bezpečnosti a ochrany zdravia, 

hodnotenie rizík založené na dôkladnej znalosti konkrétnych 

podmienok, prijatie opatrení na prevenciu nebezpečenstva 

a pravidelné monitorovanie a hodnotenie efektivity prijatých 

opatrení. 

Každý zamestnanec má právo na to, aby sa z práce 

vrátil zdravý, právo na bezpečné a zdraviu neškodné pracovné 

podmienky. Poradenstvom sa inšpektori práce snažia 
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presvedčiť zamestnávateľov aby si uvedomili, že ich úlohou je 

aktívne prispieť k zníženiu úrazov a ochrany zdravia 

zamestnancov. Ďalším nástrojom je investovanie do výchovy         

a bezpečnosti práce čo môže výrazne pomôcť udržiavať 

minimálne primeranú úroveň BOZP a prinesie finančný efekt 

nielen firme, ale v konečnom dôsledku celej spoločnosti.  

Štatistiky hovoria, že odvetvie stavebníctva je jedno            

zo štyroch najnebezpečnejších odvetví z pohľadu bezpečnosti 

a ochrany zdravia, kde sa o tieto priečky delí spolu s ťažbou 

nerastných surovín, rybolovom a poľnohospodárstvom. 

Prevencia a poradenstvo zo strany inšpektorátov 

práce budú naďalej hlavnými nástrojmi na zlepšenie BOZP                 

v tomto odvetví. Previerky v stavebníctve sa každoročne 

prioritne dostávajú do plánu celoslovenských úloh. Sú 

zamerané na konkrétne činnosti – práce vo výškach, práce              

na lešení, výkopové a zemné práce, činnosť koordinátora 

BOZP na stavenisku, používanie stavebných strojov                             

a zariadení, práce na zatepľovaní budov a podobne. 
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„Problematika rizikových prác“ 

MUDr. Miroslava Štovčíková 

Vedúca oddelenia preventívnej medicíny 

Regionálny úrad verejného                    

zdravotníctva Prievidza 

 

 

Problematikou rizikových prác sa zaoberá Zákon č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MZ SR č. 

448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska 

zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác 

do kategórií. Kategorizácia prác vychádza z  faktorov  práce 

a pracovného prostredia na pracovisku a rozsahu expozície 

pracovníkov. Práce zaradené do 3. a 4. kategórie sú 

považované za práce rizikové. O zaradení prác do týchto 

kategórií rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva 

na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu. 

Najčastejšie identifikovaným rizikových faktorom v SR je už 

dlhodobo hluk. Najviac rizikových prác je vyhlásených 

v priemyselnej výrobe. Za posledné desaťročie 

zaznamenávame v SR každoročne pokles počtu vyhlásených 

rizikových prác. Výnimkou je rok 2013, kedy boli po prvýkrát 

zahrnuté do celoslovenských prehľadov aj údaje úradov 

verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.  

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu 

k zamestnancom vykonávajúcim rizikovú prácu stanovuje 



14 

 

Zákon 355/2007 Z.z. Tento taktiež definuje frekvenciu 

preventívnych prehliadok a stanovuje, ktorí lekári ich môžu 

vykonávať. Rozsah a náplň je daná Odborným usmernením 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré 

je v platnosti od 1.2.2014. 

 

 
„Pripravované zmeny legislatívnych 

predpisov z oblasti ochrany pred 

požiarmi“ 

plk. Ing. Jana Morávková 

riaditeľka odboru požiarnej prevencie 

prezídium HaZZ  

 

Oblasť ochrany pred požiarmi je neodmysliteľnou 

súčasťou každodenného života nielen profesne zameraných 

odborníkov ale prakticky každého občana.  

Základné podmienky na ochranu života a zdravia 

osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi upravuje 

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov. V súčasnosti sa pripravuje jeho novela, 

ktorej predmetom budú zmeny hlavne v oblasti výkonu 

štátneho požiarneho dozoru, overovania odbornej spôsobilosti 

technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany. 

Novelou zákona o ochrane pred požiarmi budú stanovené 

nové požiadavky týkajúce  zhotoviteľov požiarnotechnických 

zariadení. Ďalej budú stanovené podmienky v oblasti 
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uznávania odbornej kvalifikácie na výkon činnosti technika 

požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany pre občanov 

z ostatných členských krajín EU.   

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe 

kompetencii vyplývajúcich  zo  zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

spracovalo a vydalo dvanásť vyhlášok (vykonávacích právnych 

predpisov). Z toho jedenásť vyhlášok je  technickým predpisom 

podliehajúcim notifikačnému procesu vyplývajúcemu                       

zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 

o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických 

noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby 

informačnej spoločnosti v platnom znení. V súčasnosti je 

pripravená na pripomienkové konanie nová vyhláška 

ustanovujúca zásady protipožiarnej bezpečnosti                                

pri manipulácii, skladovaní a ukladaní horľavých kvapalín 

a kvapalných horľavých látok. Najvýznamnejšia zmena oproti 

v súčasnosti platnej vyhláške spočíva v stanovení troch tried 

nebezpečnosti horľavých kvapalín. Zavádza nový pojem 

„kvapalná horľavá látka“ a zároveň stanovuje požiadavky                     

na jej skladovanie a ukladanie.  Ďalšou významnou zmenou je 

stanovenie špecifických požiadaviek na výrobu, skladovanie 

a manipuláciu a vetranie priestoru s konzumným liehom 

a liehovinami.  

Pripravované zmeny právnych predpisov z oblasti 

ochrany pred požiarmi vyplývajú hlavne z poznatkov 

a skúsenosti získaných z výkonu štátneho požiarneho dozoru, 
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odbornej verejnosti a  zároveň sú zosúladením požiadaviek 

vyplývajúcich zo Smerníc EU.  

 

 

 

„Prečo je obuv dôležitá...“ 

David Hulinský  

obchodný riaditeľ 

Baťa Industrial  

 

 

 

První část prezentace je zaměřena na důležitost volby 

správné obuvi na dané používání. Jaké následky může mít 

špatně zvolená obuv. Vyvrácení starých pravd                                  

o bezpečnostních prvcích jako je např. ochranná špička. Druhá 

část je zaměřena na prevenci a jakým způsobem Bata 

přistupoval k řešení problémům při již poškozenými chodidly              

a zvolení správné obuvi. 
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„Skúsenosti s PZS na Slovensku“ 

Mudr. Ľudmila Ondrejková 

vedúca odboru preventívneho 

pracovného lekárstva  

Úrad verejného zdravotníctva 

 

 

Zdravotnícki pracovníci v tímoch pracovnej zdravotnej 

služby (ďalej „PZS“) pomáhajú zamestnávateľovi ako jeho 

odborná poradenská služba  identifikovať zdravotné riziká 

v pracovnom prostredí a zabezpečiť prevenciu chorôb 

z povolania posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu              

a výkonom cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo 

vzťahu k práci. 

Ostatná novelizácia zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov          

od 1.1.2012 zmenila povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť 

PZS. Zamestnávateľ je v súčasnosti povinný zabezpečiť PZS len 

pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce,                                  

čo predstavuje len 5 % zo všetkých zamestnancov v SR.                  

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 

kategórie 1 alebo 2 (95 % zamestnancov v SR), zamestnávateľ 

nie je povinný zabezpečiť PZS.  Zrušenie tejto  povinnosti 

zamestnávateľa zásadným spôsobom zasiahlo do činnosti 

tímov PZS.  
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Väčšina zamestnávateľov využíva na zabezpečenie 

PZS dodávateľský spôsob uzavretím zmluvy s právnickou 

osobou alebo s fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá má tím 

odborných zdravotníckych pracovníkov a získala od Úradu 

verejného zdravotníctva SR oprávnenie na výkon PZS.                        

V súčasnosti vykonáva PZS dodávateľským spôsobom                      

na základe oprávnenia  85 právnických osôb a fyzických osôb 

– podnikateľov prostredníctvom  tímov PZS.  

Podľa údajov od fyzických osôb – podnikateľov 

a právnických osôb, ktoré vykonávajú PZS  na základe 

oprávnenia, bolo k  31. 12. 2013 pokrytých PZS dodávateľským 

spôsobom približne 24,3 % zamestnancov zo všetkých 

ekonomicky činných osôb v SR (cca 2,2 mil.). Spolu                             

so zabezpečením PZS vlastnými odbornými zamestnancami 

odhadujeme pokrytie zamestnancov PZS v SR v súčasnosti                

na cca 25 - 26 %  zamestnancov. Oproti predchádzajúcim 

rokom toto pokrytie predstavuje výrazný pokles. Najvyššie 

pokrytie  zamestnancov PZS dodávateľským spôsobom bolo              

k  31. 12. 2010 a to cca 756 tis. zamestnancov, čo 

predstavovalo približne 37,8 % zo všetkých ekonomicky 

činných osôb v SR. 

Kontrolu fyzických osôb – podnikateľov a právnických 

osôb oprávnených na výkon PZS dodávateľským spôsobom 

vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR. Kontrolu rozsahu 

činnosti PZS u zamestnávateľa priebežne vykonávajú v rámci  

štátneho zdravotného dozoru aj regionálne úrady verejného 

zdravotníctva.  
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Ministerstvo zdravotníctva SR dalo do legislatívneho 

procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento 

návrh  zákona komplexne upraví problematiku PZS; opäť sa 

navrhuje v súlade so smernicou Rady 89/391/EHS  upraviť 

povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť PZS pre všetkých 

zamestnancov; jeho účinnosť sa predpokladá v II. polroku 

2014.   

 

 

Pracovné zdravotné služby a súčasnoť 

Mudr. Samuel Lvončík 

predseda výboru sekcie PZS  

Asociácia súkromných lekárov SR 

 

 

 

Zákonom 124/2006 Z.z. bol vytvorený právny rámec 

pre vznik Pracovných zdravotných služieb ( PZS), na ktoré štát 

delegoval výkon odborných zdravotníckych služieb v oblasti 

ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Týmto zákonom 

vznikla povinnosť pre zamestnávateľov zaistiť PZS                           

pre všetkých zamestnancov či už vlastnými odbornými 

pracovníkmi alebo externým subjektom.  
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Odborná činnosť PZS musí byť komplexná v hodnotení 

pracovných podmienok a ich vplyvu na zdravotný stav 

zamestnancov a v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti                     

na konkrétnu pracovnú činnosť. Tato odborná činnosť preto 

vyžaduje, aby ju zaisťovali zdravotnícky vysoko erudovaní 

pracovníci. 

Súčasný stav v oblasti zaisťovania ochrany zdravia 

zamestnancov pri práci na Slovensku je v rozpore s európskym 

právom. Môže za to schválenie novely zákona 124/2006 Z.z. 

v roku 2012. Novelizáciou za zmenila povinnosť 

zamestnávateľov zaisťovať PZS pre zamestnancov zaradených 

do kategórie 1 a 2. Výsledkom toho je, že 95 % pracovnej 

populácie zostalo bez garantovanej zdravotnej starostlivosti               

v oblasti ochrany zdravia pri práci.  

Pripravovaná novela zákona 355/2007 Z.z. odstraňuje 

rozpor s európskym právom a opäť budú zamestnávatelia 

musieť zaisťovať PZS pre všetkých zamestnancov. 

Nebezpečenstvo tejto novely je ale v tom, že poskytovateľmi 

PZS môžu byť aj subjekty bez zdravotníckej odbornosti,                   

čo považujem za nebezpečný stav s rizikom ďalšieho zníženia 

kvality v poskytovaní PZS a ochrany zdravia zamestnancov. 
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„Výkon LPP u zamestnávateľa 

technik BOZP“ 

Schmidtová Alica  

IL JIN Slovakia,s.r.o. 

 

 

 

Cieľom prezentácie je základné predstavenie 

spoločnosti ILJIN Slovakia, s.r.o. a systém fungovania 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. 

Spoločnosť ILJIN Slovakia, s.r.o. bola založená 08.02.2005 

a nachádza sa v obci Pravenec, okres Prievidza. Priestory boli 

zrekonštruované pre výrobu brzdových modulov. Našimi 

zákazníkmi sú automobilky KIA v Žiline a HYUNDAI                            

v Nošoviciach. Z hľadiska BOZP by som chcela predstaviť 

priebeh výkonu LPP vo vzťahu k práci v našej spoločnosti. 

Nakoľko ide o kórejskú firmu a vedenie, ktoré nepozná 

slovenskú legislatívu, prebiehal dlhodobý proces vysvetľovania 

systému výkonu LPP v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.. 

Vstupné lekárske prehliadky boli a sú zabezpečované 

prostredníctvom všeobecného lekára. Avšak lekárske 

preventívne prehliadky sa vykonávali až v prípade,                           

ak zamestnanec mal nejaké zdravotné problémy.                           

Po absolvovaní školenia Technika BOZP som začal brať túto 

oblasť ako veľký problém, nakoľko prevencia pred vznikom 

poškodenia zdravia a LPP sú veľmi dôležité. Uzavreli sme 

zmluvu s PZS s firmou BOZPO (01.08.2010). Druhým krokom 
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bolo zriadenie ambulancie vo firme, čo bude mať mnoho 

výhod. Spoločne s verejným zdravotníkom PZS sa nám 

podarilo, že 24.5.2011 sme získali povolenie prevádzkovať 

ambulanciu priamo v priestoroch firmy ILJIN Slovakia. 

Momentálne LPP už fungujú úspešne štvrtý rok a snažíme sa 

každého zamestnanca brať ako jednotlivca a všetko dotiahnuť 

do konca, k obojstrannej spokojnosti. Mojím ďalším cieľom je 

ešte dosiahnuť, aby aj vstupné LPP boli cez lekára PZS 

v priamo našej ambulancii. Výsledkom vynikajúcej spolupráce 

a systému BOZP je aj to, že firma ILJIN Slovakia nemala v roku 

2013 žiadny registrovaný, ani závažný/registrovaný pracovný 

úraz. Evidovaných bolo 16. 

 

„Zdravotná spôsobilosť pracovníkov  

na stavbách“ 

Bc. Vladimír Mílek  

predseda združenia  

občianske združenie Společná vize ČR  

 

SPOLEČNÁ VIZE (dále jen "Vize") je profesní seskupení 

právnických a fyzických osob, které sdružuje snaha o zvýšení 

bezpečnosti na staveništi, pomoci osvěty, vzděláváním                   

na společných seminářích, workshopech a konferencích, všech 

účastníků výstavby. Mezi členy se řadí koordinátoři BOZP                 

na staveništi, bezpečnostní technici, projektanti, 

stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři, majitelé 



23 

 

objektů a jejich správci budov (facility management). Cílem je 

společný postup při zvyšování úrovně bezpečnosti práce                 

na staveništi, metody a činnosti koordinátora BOZP                       

na staveništi, zpracování plánů BOZP a provedení stavebníka 

(investora, zadavatele stavby) od záměru výstavby,                      

přes bezpečnou realizaci až po užívání a údržbu objektu. 

K tomu využíváme legislativu, sjednocování pojmosloví, 

zpracovávání metodiky ale také příkladů správné praxe 

k předávání zkušeností ostatním členům. 

Pro další zvýšení úrovně bezpečnosti práce ve výstavbě je 

potřeba se zabývat:  

 vazbou zákona č. 309/2006 Sb. na stavební předpisy; 

 vztahu projektanta stavby - stavbyvedoucího - 

technického dozoru stavebníka - koordinátora BOZP; 

 strategie pro identifikaci, nebezpečnost a kontrolu rizik 

na staveništi;  

 práce s azbestem a kontrolovaná pásma;  

 pracovnělékařské služby jako nástroj pro BOZP               

na staveništi;  

 zdravotní způsobilosti k práci na základě 

pracovnělékařské prohlídky; 

 lékařský posudek a jeho důsledky na staveništi.   

 

 

 

 

http://www.profesis.cz/parser/go/55492b305258344b63717074753865734c727769713374776d4d69514e6647414e3364655464346731696b3d
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„Výkon objektivizácie faktorov 

pracovného prostredia“ PhDr. Iveta 

Krajčovičová  

vedúca laboratória LBHP 

BOZPO, s.r.o. Prievidza 

 

 

Pracovné prostredie bezprostredne vplýva                           

na organizmus človeka v pracovnom procese.                                

Pre zabezpečenie zdravia zamestnancov, pohody na 

pracovisku sú potrebné pozitívne pracovné prostredia. 

Pracovné prostredie chápeme ako súhrn jednotlivých 

vonkajších hmotných faktorov, ktoré bezprostredne pôsobia 

na organizmus človeka a jeho pracovnú výkonnosť.  

  Najvýznamnejšími zložkami pracovného prostredia 

podľa vplyvu na organizmus človeka sú:  

- fyzikálne faktory (osvetlenie, hluk, vibrácie, mikroklíma)  

- chemické faktory (chemické látky)  

- biologické faktory (mikroorganizmy, makroorganizmy)  

- psychosociálne faktory ( motivácia, spokojnosť, medziľudské 

vzťahy, BOZP, identifikácia zamestnanca, nehmotné, 

spoločenskej povahy, ktoré sprevádzajú a ovplyvňujú prac. 

činnosť). 

Objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia 

zabezpečujú skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou 

národnou akreditačnou službou. Činnosť skúšobných 
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laboratórií je akreditovaná podľa požiadaviek normy STN EN 

ISO/IEC 17 025:2005.  

Vykonáva sa meranie fyzikálnych faktorov                        

v pracovnom prostredí a merania chemických škodlivín                        

v pracovnom prostredí. Výsledky skúšok slúžia najmä                      

pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru a činností 

spojených s ochranou zdravia.  Výsledky analýz sú spracované 

v Protokole o skúške a výsledky meraní sú spracované                        

v Protokole o meraní. 

Pri hodnotení pracovných podmienok (fyzikálnych, 

chemických, biologických, fyziologických, psychologických                

a sociologických faktorov) sa porovnávajú skutočné                        

a prípustné optimálne hodnoty jednotlivých faktorov 

pracovných podmienok. Optimálne hodnoty sú záväzne 

(hygienické predpisy, STN, odborná literatúra). Zisťuje sa 

odklon skutočnej hodnoty od optimálnej alebo prípustnej 

hodnoty. 
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 „Softvérové aplikácie BOZP“ 

Ing. Miroslava Udvardiová 

BOZPO, s.r.o. Prievidza 

 

 

 

 

Ing. Romana Pösová  

BOZPO, s.r.o. Prievidza 

 

 

 

Problematika využívania softvérových aplikácii 

v pracovnej činnosti bezpečnostných technikov, technikov 

požiarnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, odborníkov 

v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany a koordinácie 

bezpečnosti na stavenisku je na každodennom poriadku.  

Poukazujeme na dôležitosť a využitie softvérov, ako 

praktických pomocníkov pre kvalitné vykonávanie práce.  

Na trhu sú rôzne programy podporujúce výkony osôb 

pracujúcich v spomínaných oblastiach, ktorých ponuku 

rozširuje aj spoločnosť Bozpo, s.r.o. 

Moderné aplikácie zefektívňujú a zdokonaľujú 

pracovné činnosti, sú zdrojom potrebných informácií, 
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napomáhajú k rastu odbornosti a spoľahlivému naplneniu 

a zabezpečeniu legislatívnych požiadaviek.  

Softvérové aplikácie sú využiteľné a praktické nielen 

pre začínajúcich, ale aj skúsených užívateľov.  

Na tvorbe aplikácií sa podieľajú kvalifikovaní 

odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a bohatú prax, 

pretože len kvalitný softvér je predpokladom úspešného 

zvládnutia kvalitne plnených úloh. 

Často využívaným spôsobom vzdelávania je okrem 

prezenčnej formy elektronická forma – elearning. 

Elearningové vzdelávanie prináša množstvo výhod, či už 

šetrenie času a financií, aktivitu zamestnancov i nezávislosť         

od miesta a času... V súčasnosti je táto forma ľahko dostupná, 

čoraz viac vyhľadávaná a jednoducho prispôsobiteľná 

požiadavkám zákazníkov. 

Niekedy aj malý krok predstihuje veľký skok, a preto si 

dovolíme predstaviť Vám naše nové, moderné, 

a profesionálne nástroje/produkty vo sfére ochrany práce 

s inovatívnym spracovaním.  
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 „Bezpečné pracovisko“ 

Mgr. Miksová Iveta  

hlavný inšpektor práce  

Inšpektorát práce Trenčín  

 

 

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou 

zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov. Žiaden 

podnikateľský subjekt nemôže byť úspešný, ak sa nestará                       

o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť  a ochranu zdravia 

pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie                                          

a pracovné podmienky.  

Prevencia nebezpečenstiev musí byť založená                     

na schopnosti podnikateľského subjektu zvládnuť problémy 

BOZP. Stratégia prevencie musí byt‘ definovaná v dokumente 

Politika BOZP a jej cieľom ma byť dosiahnutie integrovanej 

bezpečnosti v podnikateľskom subjekte.  

Integrovaná bezpečnosť je podmienená zavedením 

organizácie a prostriedkov, ktoré vytvárajú podmienky                     

pre prevzatie zodpovednosti každého zamestnanca, ale najmä 

vedúceho zamestnanca za bezpečnosť, ktorá mu vyplýva                   

z jeho pracovných povinností alebo z výkonu funkcie.  

Každé rozhodnutie, cieľ či činnosť má bezpečnostný 

charakter, resp. bezpečnostný parameter. V podnikateľskom 

subjekte to znamená., že každá činnosť od určenia cieľa                 

po realizáciu výrobkov či služieb na trhu, od výberu 
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technológie (pracovného postupu)  po organizáciu pracoviska, 

alebo od obchodnej politiky    k poriadku na pracoviskách atď. 

Pojmom „bezpečnosť práce“ je charakterizovaný stav 

pracoviska, na ktorom je vysoká miera istoty. 

 

„BOZP pri práci s motorovými vozíkmi „ 

Ing. Peter Kratochvíl  

technik BOZP 

DHL Exel Slovakia, s.r.o 

 

 

 

V dnešnej dobe sa azda nenájde výrobná alebo 

logistická spoločnosť, ktorá by pri svojej činnosti 

nepotrebovala motorový vozík. Ich rôznorodosť a možnosti 

využitia ich predurčujú na manipuláciu s ťažšími bremenami.  

Tak ako je pre podnikateľský subjekt dôležitý správny 

predmet podnikania, pre obsluhu motorového vozíka je 

najdôležitejšia vhodná manipulačná alebo dopravná techniky, 

ktorá zabezpečí bezpečné plnenie úloh v požadovanom čase 

a kvalite. Použitie manipulačnej a dopravnej techniky je žiaľ 

spojené aj so zvýšeným rizikom vzniku nebezpečných udalostí 

a úrazov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné neustále 

zlepšovanie podmienok.  
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Predmetom prednášky budú okrem iného konkrétne 

nebezpečné situácie s praktickými riešeniami. Chyby druhých 

vždy tvorili základ pri vzniku predpisov, tak prečo v tomto 

trende nepokračovať a nepoučiť sa skôr ako sa to stane aj 

Vám.  

 

 

„Výskumné aktivity IVPR v oblasti BOZP“ 
Ing. Miroslav Novotný, PhD.   

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 

 

 

Príspevok sa zaoberá stručným oboznámením 

s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a jeho aktivitami 

v oblasti výskumu a oblasťami pôsobenia tejto inštitúcie. 

S výskumom BOZP súvisia dokumenty ktoré výrazným 

spôsobom ovplyvňujú smerovanie výskumu v tejto oblasti. 

Medzi ne patrí „Hlavné priority Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR  v oblasti výskumu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a spôsob ich financovania na roky 2012                  

až 2015“ a ďalšie. Popis týchto dokumentov ako aj  aktivity 

súvisiace s problematikou BOZP a  podiel na plnení týchto 

aktivít prostredníctvom IVPR je predmetom ďalšej časti 

príspevku. Osobitná pozornosť v príspevku je venovaná tímu 

BOZP, jeho zloženiu a aktivitám za posledné obdobie. V závere 



31 

 

je stručné informovanie o výstupoch výskumných aktivít 

v oblasti BOZP za posledné obdobie.  

 

„Skúsenosti BOZP z koordinácie v EÚ“      

Ing. Ján Donič  

konateľ   

výkonný riaditeľ spol. BOZPO, s.r.o. 

Prievidza 

predseda občianskeho združenia 

Spoločná vízia 

 

Spol. BOZPO, s.r.o. vykonáva koordináciu bezpečnosti 

nie len na Slovensku, ale aj v niektorých štátoch EÚ.                        

Na základe bohatých skúseností a referencií posúvame naše 

služby na vyššiu úroveň od bežného štandardu a sme 

pripravení poskytovať služby pri nastavení a požiadavkách 

najnáročnejším objednávateľom. V SR však úroveň a prístup 

k BOZP stále nedosahuje požadované parametre.  

 Uvedomujeme si dôležitosť prístupu všetkých 

zainteresovaných osôb na stavbách počnúc stavebníkom,               

cez dodávateľské právnické subjekty až k samotným fyzickým 

osobám. Môžeme a chceme poukázať z pohľadu 

zabezpečovateľa BOZP služieb a služby koordinácie 

bezpečnosti na staveniskách na dobré príklady z praxe 

a budeme radi ak budú môcť byť rozšírené aj na ďalšie 

pracoviská. Malo by byť samozrejmosťou, že BOZP je snahou 

a prioritou všetkých zainteresovaných a top prioritou BOZP 
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je dosiahnutie nulovej úrazovosti. Ak sa s nimi stretávame, 

potom o nich je potrebné hovoriť a vyzdvihnúť ich prístup. 

 BOZPO, s.r.o. Prievidza, ako člen občianskeho 

združenia  Spoločná vízia môže poukázať na dobrú prax 

v BOZP tak z SR ako aj zo zahraničných stavieb a projektov 

napr. projektoch v Holandsku, Maďarsku, Českej republike 

a benchmarkingových pobytov z Švédska, Francúzka 

a Spojených arabských emiratov . 

 Jediným problémom z tohto pohľadu je, aby                       

sa poskytované informácie mohli dostať vhodnou formou tým, 

ktorí by si ich mohli alebo mali vypočuť. 

 

 

„ISHCCO – europska komora ..... „ 

Richard Habgood – prezident ISHCCO 

európska komora koordinátorov  

 

 

 

Stavebný priemysel s 3,1 milióna podnikmi, ktoré sú 

aktívne v tomto odvetví, sa na hrubom národnom produkte 

Európskej únie podieľa 8%, preto ho považujeme za významný 

sektor pre nás všetkých. Na staveniskách je pre nás všetkých 

dôležitou súčasťou bezpečnosť o ochrana zdravia pri práci. 

S toľkými premenlivými faktormi, je úlohou člena organizácie 

ISHCCO zabezpečovať, aby investori, projektanti, stavby 
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vedúci, stavební koordinátori a stavební pracovníci                          

na stavenisku hrali svoju úlohu smerom k úspešnému 

plánovaniu a riadeniu stavebného projektu prostredníctvom 

redukcie nebezpečenstva a zmenšovania rizík pre všetkých, 

ktorí sú so stavebnou činnosťou spojení, alebo ňou nejako 

ovplyvnení. 

Táto prednáška vám poskytne všetky informácie o ISHCCO - 

o členoch tejto Medzinárodnej organizácie koordinátorov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o cieľoch                               

a ašpiráciách tejto organizácie. 

 

 

„Bezpečnosť – Top priorita 

v spoločnosti Enel“ 

Raffaele Percivalli  

Enel – projekt dostavby JE  

v Mochovciach 

 

 

Európska Smernica Rady 92/57/EHS z 24.6.1992                   

o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na dočasných alebo lokalitne sa meniacich 

staveniskách bola prijatá v Taliansku v roku 1996                          

a na Slovensku v roku 2006. 

„Filozofiou“ smernice EÚ je zaujať dôraznejší postoj                 

k riadeniu a organizácii bezpečnosti na staveniskách, najmä 

zamyslenie sa nad úlohami a zodpovednosťami stavebníka.  
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Napriek tomu, že princípy Smernice EÚ sú rovnaké,               

v rôznych krajinách sú rôzne spôsoby ich implementácie                  

do národných právnych predpisov.  

Cieľom prezentácie je porovnanie slovenských                       

a talianskych právnych predpisov a zdôrazniť niektoré                       

z hlavných rozdielov v súvislosti s ich výhodami a nevýhodami; 

táto analýza je vykonaná z hľadiska priamych skúsenosti Enel 

Engineering & Research Division pri riadení veľkých stavenísk 

(napr. Jadrová elektráreň Mochovce na Slovensku a Uhoľná 

elektráreň Torrevaldaliga v Taliansku). 

 

 

 

„Zvýšenie požiarnej bezpečnosti 

v Elektrárni Nováky“ 

Ing. Vladimír Wäldl  

manažér bezpečnosti ENO 

Slovenské elektrárne, a.s. 

 

 

Na úvod prezentácie bude predstavená skupina Enel 

a krajiny, v ktorých pôsobí. Následne sa zameria na Slovenské 

elektrárne ako spoločnosť skupiny Enel, jej jednotlivé zdroje 

v portfóliu s uvedením Elektrární Nováky a 60 rokov ich 

prevádzky. Prezentujúci predstaví projekty pre zlepšovanie 

bezpečnosti (One safety, Kultúra bezpečnosti) 

implementované v spoločnosti a zapojenie manažmentu                 

do kontrolnej činnosti. Elektrárne Nováky získali v Ríme 
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ocenenie za najvyšší počet odpracovaných hodín v rámci celej 

skupiny Enelu, ktorú prevzal riaditeľ závodu Ing. Milan Bugár. 

Hlavnou témou prezentácie bude oboznámenie sa                           

so systémom zauhľovania a dôležitosti tejto prevádzky 

z hľadiska zabezpečovania výroby, ako aj riziká úrazovosti 

z dôvodu stiesnených priestorov a obmedzeného pohybu.                 

Aj v čase krízy Enel investuje do najnovších technológií 

a zvyšovania bezpečnosti, čoho dôkazom je, že aj 60-ročný 

závod môže kráčať v súlade s modernou dobou.  

 

 „BOZP pri stavbe najvyššej budovy 

sveta Burdž Chalífa“ 

Dr. Pavel Policar  

riaditeľ  

PEGA HOIST 

 

 

Stavební, hřebeno-pastorkové výtahy tvoří spolu 

s věžovými jeřáby páteř vertikální dopravy každé výškové 

budovy. Vertikální doprava osob během stavby, tedy na jejich 

pracoviště, je výhradně závislá právě na výtazích této 

technologie. Malá rodinná, vysoce specializovaná firma PEGA 

Hoist s.r.o. (držitel 3 světových rekordů ve svém oboru) byla 

výhradním dodavatelem a provozovatelem těchto výtahů, 

mimo mnoha set jiných věží 200-400m vysokých po celém 
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světě, i na stavbě mrakodrapu Burj Kalifa v Dubaji (UAE). 

Samotný design, konstrukce a poté instalace a provoz těchto 

výtahů představoval světovou výzvu nejen z technického                    

a technologického pohledu, ale i z pohledu BOZP. Vzhledem 

k tomu, že právě na těchto 16 výtazích PEGA zcela (co se 

přístupu všech dělníků na svá pracoviště týče) záviselo 

staveniště BK, byla to ohromná zodpovědnost i výzva.                    

 Ve špičce aktivit bylo na staveništi až 12000 dělníků              

a zaměstnanců. Tyto výtahy byly v provozu 24/7 po dobu 

téměř 5 let. PEGA byla po tuto dobu téměř stále přítomna              

na staveništi a pochopitelně podléhala všem aspektům BOZP 

na staveništi. V samotné ocelové špičce BK věže je jeden 

servisní permanentní hřebeno-pastorkový výtah (Základní 

stanice v 611m nad zemí – nejvýše položený výtah na světě), 

který rovněž vyhrála PEGA a dokonce sama instalovala. 

Zejména tato část přinesla mnoho BOZP zkušeností a výzev.   
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„Bezpečnosť na Skanska SK, Závod 

Tunely“ 

Ing. Ján Gatial  

výrobný námestník Závodu Tunely 

Skanska SK a.s. 

 

 

Spoločnosť Skanska kladie veľký dôraz na to, aby jej 

pracoviská boli bezpečné. Bezpečnosť nie je chápaná len ako 

dodržiavanie predpisov a kontrola ich dodržiavania.                  

Je vytváraná snaha o to, aby sa na bezpečnosti aktívne 

podieľali všetci pracovníci. 

Dôležitá je nielen prevencia, školenia, modelovanie 

rôznych situácií, ale aj analyzovanie vzniknutých 

nebezpečných stavov či dôvodov vzniku úrazu. 

Na Závode Tunely je snaha o učenie sa zo skúseností 

v Škandinávii, ktorú je možné v oblasti bezpečnosti práce 

chápať ako celosvetového lídra. Závod Tunely robí aj rôzne 

pravidelné aktivity ako sú Minúta pre život, Hodina pre život, 

či týždeň bezpečnosti. Aj pri veľkom dôraze na bezpečnosť sa 

však stala pri výstavbe tunela Šibenik v roku 2013 mimoriadna 

udalosť, ktorá mala za následok zranenie piatich pracovníkov 

závodu. 
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„Riešenie pracovných úrazov 

živnostníkov na stavbe“ 

Ing. Ondrej Ficeri  

hlavný inšpektor  práce  

Inšpektorát práce Košice 

 

 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci sa v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom                      

na povahu a charakter práce vzťahuje aj na fyzickú  osobu, 

ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom /živnostníci/. 

Avšak ak dôjde pri výkone práce živnostníka k úrazu,  v zmysle 

súčasne platnej legislatívy sa nejedná o pracovný úraz, 

nakoľko náš právny poriadok nepozná pojem „pracovný úraz 

samostatne zárobkovo činnej osoby – živnostníka“. 

Tieto úrazy živnostníkov nie sú evidované resp. 

registrované a ani v prípade závažných úrazov / s ťažkou 

ujmou na zdraví resp. smrťou živnostníka/  inšpektoráty práce 

ich  v zmysle zákona o inšpekcii práce č. 125/2006 Z. z. 

nevyšetrujú. Vyšetrujú ich len orgány činné v trestnom konaní 

z hľadisko trestnoprávnej zodpovednosti.  

Pojem pracovného úrazu v našej legislatíve vymedzuje 

zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce a zákon č. 461/2006 

Z. z. o sociálnom poistení. Vzhľadom k tomu, že zákon 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. 

bližšie nedefinuje pojem pracovného úrazu, vychádza sa 

z definície obsiahnutej v § 195 Zákonníka práce. 



39 

 

Je potrebné zdôrazniť, že obidva uvedené definície 

pojmu pracovného úrazu sú určené z dôvodu zodpovednosti 

zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze resp. na účely 

náhrady škody vzniknutej pri pracovnom úraze. Živnostník 

v prípade vzniku úrazu prichádza o všetky dávky úrazového 

poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa v prípade 

pracovného úrazu zamestnanca, ktorého na tento účel 

poisťuje jeho zamestnávateľ. Živnostník má možnosť poistiť 

sa u niektorej z komerčných poisťovní, alebo  ak došlo k úrazu 

nie z viny postihnutého, vymáhať škodu v občianskoprávnom 

súdnom konaní. 

  Aj keď úrazy živnostníkov nie sú evidované, môžeme 

zo skúseností z výkonov inšpekcie práce konštatovať,                      

že závažné úrazy živnostníkov /s ťažkou ujmou na zdraví,                  

so smrteľnými následkami/  tvoria minimálne jednu tretinu             

k počtu závažných pracovných úrazov zamestnancov 

evidovaných orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. 

Jedná sa hlavne o udalosti živnostníkov vykonávajúcich práce 

pri ťažbe dreva a pri stavebnej činnosti. 

Jedným z predpokladov úspešnej prevencie 

predchádzania úrazom živnostníkov je získať podrobný 

prehľad o ich množstve, závažnosti a najmä o zdrojoch 

a príčinách ich vzniku. Riadne vyšetrovanie úrazov 

živnostníkov preukáže, či sú príčiny vzniku úrazov 

z nesprávneho konania živnostníka, príčiny spočívajúce 

v chybnom stave pracovných prostriedkov, pracovných 

priestorov, nepoužití osobných ochranných pracovných 

prostriedkoch, v nesprávnej organizácie práce a pod. 
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„Pracovný čas v stavebníctve“ 

Ing. Róbert Bulla 

hlavný inšpektor práce 

 Inšpektorát práce Nitra 

 

 

 

Nadmerne dlhý pracovný čas je jedným z faktorov, 

ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej únave, ktorá môže byť 

príčinou vzniku nežiaducich udalostí s vážnym poškodením 

zdravia z práce. Profesie v oblasti stavebníctva                                    

sú klasifikované ako najrizikovejšie pracoviská s vysokou 

pravdepodobnosťou vzniku pracovného úrazu. Ústava 

Slovenskej republiky garantuje právo zamestnancov                        

na najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času a primeraný 

odpočinok po práci, pričom dozor nad dodržiavaním 

ustanovení príslušných zákonov v tejto oblasti vykonáva 

inšpekcia práce. Je kladený vysoký dôraz pri tak nebezpečnej 

práci akou je práca v stavebníctve a konkrétne na stavbách, 

aby títo pracovníci riadne dodržiavali pracovný čas, aby 

nedochádzalo k únave pracovníkov, nízkej koncentrácii a tým 

pádom aj predpokladu pre pracovný úraz. Kvalita a úroveň 

vzdelávania v oblasti ochrany života a zdravia je kľúčový 

faktor udržania a zlepšovania kvality práce vôbec, preto je 

nevyhnutne dôležité venovať pozornosť vzdelávaniu cieľových 

skupín, teda osôb, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie limitov 
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pracovného času v aplikačnej praxi. Uvedenému však musí 

predchádzať ich identifikovanie. 

 

„BOZP pri práci vo výškach“ 

Ing. Juraj Uherek 

riaditeľ 

Safe time, spol. s.r.o. 

 

 

 

 

Ochrana proti pádu z výšky je na prvý pohľad 

jednoduchá záležitosť. Každý bezpečnostný technik, vedúci 

práce, či skúsený technik vie, že pracovníkov treba chrániť 

kolektívnymi alebo osobnými ochrannými opatreniami. Z toho 

vyplýva jednoduché riešenie - ak nie je zábradlie, treba prideliť 

bezpečnostný postroj s lanom (a možno aj nejakú brzdu). 

Pre tento všeobecný omyl spôsobuje, že príliš mnohí 

pacienti majú v zdravotnej karte záznam o ťažkých 

poraneniach, že každoročne vyhráva prvé miesto v štatistike 

pracovných úrazov pád z výšky.  

Pokiaľ chceme chrániť ľudí proti pádu z výšky, musíme 

sa začať pozerať na nebezpečenstvá a ohrozenia zvýšených 

pracovísk inak ako doteraz. Pred prácou vo výške je 

nevyhnutné naplánovať bezpečný pracovný postup a určiť 

potrebné opatrenia. Tento postup požaduje §4 vyhlášky 

147/2013, ale aj iné predpisy bezpečnosti práce. Realizáciu 
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opatrení však ponechávajú na zamestnávateľovi a jeho 

vedúcich zamestnancoch.  

Preto sa v praxi vyskytujú zjednodušené riešenia, ktoré 

síce chránia pracovníkov v niektorých situáciách, ale 

nezabezpečujú pohyb pracovníka v každej chvíli a pri každej 

práci, ktorú vo výške vykonáva. Mnoho stavieb je 

zabezpečených „trochu“, aby sa splnila požiadavka predpisu              

a príliš veľa pracovných úloh vytvára nebezpečné situácie, 

ktoré vedú k nebezpečnému správaniu. Medzi obvyklé 

„riešenia“ patria zábradlia vytvorené z odpadového reziva               

bez dostatočnej pevnosti, miesta, kde sa pracovníci dostávajú 

príležitostne a nie sú vôbec zabezpečené zábradlím, alebo 

častý problém nezakrytých otvorov v stavebných 

konštrukciách. Ani použitie bezpečnostných postrojov nemusí 

byť vhodným opatrením, ak nie sú určené a nainštalované 

vhodné kotviace body, alebo dokonca celé lanové systémy              

pre vymedzenie bezpečného pohybu pracovníkov. V praxi sa 

na stavbách vyskytujú dobré riešenia, ktoré však nie sú 

správne používané a pracovníci často nepoznajú správne 

spôsoby zaistenia pri práci vo výškach. Dochádza k situáciám, 

ked nie je na stavenisku odborný pracovník schopný určiť 

bezpečné kotviace body, či dalšie osobné ochranné 

prostriedky proti pádu z výšky. 

Tu sa už dostávame k situáciám, ktoré si vyžadujú 

zamyslenie nad kombináciou ochranných opatrení, ich 

efektívnosťou a prípadnou evakuáciu v prípade pádu.                      

Na pracovisku sa môžu vyskytovať práce, ktoré stačí 

zabezpečiť jednoduchým pripojením na kotviaci bod, ale                 
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na hrane konštrukcie alebo nad skleným panelom strešného 

svetlíka môže byť nevyhnutné použitie ďalších istiacich prvkov, 

polohovacích pomôcok alebo spúšťacích zariadení. Rozlíšenie 

a správne kombinovanie jednotlivých prvkov systému osobnej 

ochrany proti pádu môže byť naozaj komplikovaný proces                  

s viacerými kritickými bodmi. Veľmi často sú takéto 

komplikované riešenia podceňované a napriek použitým 

ochranným opatreniam aj nebezpečné. 

V prezentácii si ukážeme niektoré nebezpečné 

pracovné situácie, ktoré sa v praxi objavujú a ukážeme si aj 

možné riešenia. Hlavným predpokladom bude pochopenie 

systému ochrany proti pádu, ktorý musí obsahovať aspoň tri 

prvky: kotviaci bod, celotelový bezpečnostný postroj                         

a spojovací prostriedok (tlmič pádovej energie, samonavíjací 

záchytný systém, či lanové kombinácie s pohyblivým 

zachytávačom). Dôležitým parametrom systému osobnej 

ochrany proti pádu je jeho schopnosť bezpečne zachytiť pád 

a udržať postihnutého v priaznivej polohe.  

Efektívny a bezpečný systém ochrany proti pádu môže 

byť jednoduchý a nenáročný na obsluhu, pokiaľ sa venuje 

dostatok času a pozornosti jeho návrhu a príprave                        

pred prácou.  

 

 

 

 

 



44 

 

„Dosavadní zkušenosti s výkonem 

KOORDINÁTORA BOZP v ČR“ 

Doc. Ing. Pavel Svoboda CSc.  

predseda   

ČSSK (Česká společnost stavebních   

koordinátorů) 

 

Sedm let vývoje a zkušeností s výkonem koordinátora 

BOZP na staveništi v ČR ukazuje na „bolavá“ místa spojená                

s  výkonem jednoho z účastníků výstavbového procesu, a to 

koordinátora BOZP. Jsou to opakované neznalosti ze strany 

zadavatele, tedy stavebníka, jak a kdy ustanovit koordinátora, 

ale i neznalosti ze strany samotných koordinátorů, jak 

provádět a v jaké podrobnosti tento výkon. Též za jakých 

pravomocí může tento výkon koordinace bezpečných prací 

resp. pracoviště a hlavně celého staveniště provádět. Jaký je 

vztah zhotovitel versus koordinátor BOZP.  Jak je naplňována 

legislativa ve smyslu obou úrovní výkonu koordinátora BOZP, 

tedy fáze předrealizační a realizační. Jak je zanedbávána 

otázka zpracování podkladů pro bezpečný provoz staveb. 

 

 

 

 

 



45 

 

„Aplikácia Vyhlášky 147/2013 Z. z. 

v praxi“ 

Ing. Miroslav Kobela  

inšpektor práce  

Inšpektorát práce Bratislava 

 

 

 

Vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Účinnosť nadobudla dňom 1. júla 2013. 

Z hľadiska aplikačnej praxe rieši oblasti zaistenia BOZP 

pri zriaďovaní staveniska, zemných prácach, betonárskych 

prácach a prácach s nimi súvisiacich, murárskych prácach, 

montážnych prácach, prácach vo výškach a nad voľnou 

hĺbkou, búracích prácach a rekonštrukčných prácach, práci               

so strojom a prácach súvisiacich so stavenými prácami. 

Uvedené oblasti sú taxatívne pojednávané samostatne 

v jednotlivých prílohách tejto vyhlášky. 

Z hľadiska zaistenia BOZP na staveniskách ako 

spoločných pracoviskách s prvkom lokalitne a časovo                      

sa meniacich pracovísk je dôraz kladený na zaistenie 

vzájomnej koordinácie medzi jednotlivými účastníkmi 

výstavby s dôrazom na jednoznačné stotožnenie jednotlivých 

pracovísk na stavenisku k jednotlivým zhotoviteľom, čo je 
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ustanovené požiadavkou odovzdania a prevzatia staveniska 

alebo pracoviska na stavenisku. 

Z hľadiska aplikačnej praxe bola vyhláška s účinnosťou 

od 1. marca 2014 novelizovaná vyhláškou č. 46/2014 Z. z.. 

Novelizácia sa týka výlučne prerušenia práce vo výške                

a nad voľnou hĺbkou, kde sa obmedzenia nevzťahujú                      

na naliehavú prácu pri havarijných situáciách.  

 

„BOZP na pracoviskách spol. 

EUSTREAM“ 

Ing. Rastislav Zeleňák, PhD.  

ITT projekt manažér 

Eustream, a.s 

 

 

Nutným predpokladom pre udržanie pracovnej 
disciplíny a správneho plnenia stanovených úloh je zavedenie 
účinného systému kontroly. Cieľom kontroly stavu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je zabezpečiť systematické 
vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií 
a meraní, aby bola sústavne kontrolovaná technická 
spôsobilosť strojov, zariadení, objektov, technológie 
a bezpečnosť pracovných činností, aby bola trvalo 
zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
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“Ako sa varí bezpečnosť v Nestlé” 

Ing. Cagáň Juraj  

Safety & Security Manager  

Nestlé Slovensko s.r.o., závod Prievidza  

 
 

 

Existuje množstvo nástrojov a modelov, ako riadiť 

bezpečnosť. Každý model riadenia bezpečnosti môže byť 

efektívny, pokiaľ je dobre riadený a používa vhodné nástroje, 

ktoré sú šité na mieru prostrediu, v ktorom sa majú používať. 

Dôležitý je tok informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti v rámci 

spoločnosti, možnosť eskalovania problému na vyššiu 

organizačnú úroveň a následne kaskádovanie riešenia späť              

na miesto, kde problém vznikol. Základným pilierom 

bezpečnostnej prevencie je hlásenie nebezpečných 

podmienok, incidentov a poranení zamestnancami,                       

ich následne evidovanie, stanovovanie nápravných opatrení               

a sledovanie ich plnenia a efektivity. Ako vidno, kľúčovými 

hráčmi v tejto hre sú všetci zamestnanci, ktorí keď sa dostanú 

do vnútorného nastavenia, že bezpečnostná prevencia                      

a dodržiavanie pravidiel prospieva v prvom rade im samým, 

stavajú sa tým najlepším nástrojom na riadenie bezpečnosti. 

Niet lepšej motivácie ako dennodenný cieľ každého 

zamestnanca vracať sa z práce k svojej rodine v takom stave, 

ako do práce prišiel.  
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V závode Nestlé Prievidza varíme bezpečnosť 

prostredníctvom našich zamestnancov, lebo sú to práve oni, 

kto môže dodať tie najpotrebnejšie ingrediencie k efektívnemu 

bezpečnostnému systému. 

 

 

„Ochrana proti pádu“ 

Radim Frank   

spol. RAFRA 

 

 

 

 

Každoročně dochází ke smrtelným nebo těžkým 

pracovním úrazům, jejichž příčinou je pád z výšky. I přesto,              

že téměř všichni účastníci stavby ví o rizicích spojených 

s pracemi ve výškách, je současný stav stále neuspokojivý. 

Příčin je hned několik – celkově laxní přístup investorů i 

zhotovitelů k problematice BOZP, málo efektivní kontroly               

ze strany státních inspekčních orgánů, tlak na nejnižší cenu              

a v neposlední řadě také neznalost optimálních řešení 

v zajišťování bezpečných pracovních postupů a pracovního 

prostředí.   

V právních předpisech ČR (zákon č. 262/2006 Sb. – 

zákoník práce nebo NV č. 362/2005 Sb. – o bližších 

požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky) je stanoveno, že kolektivní způsob 
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zajištění má prioritu před prostředky osobního zajištění. 

Nedodržování tohoto požadavku je základním problémem.  

Řešení lze shrnout do 3 základních bodů: 

1. Začlenění požadavků norem a právních předpisů              
do plánu BOZP a jejich důsledné dodržování již 
v přípravné fázi stavby 

2. Zahrnutí nákladů na bezpečnost do položkového 
rozpočtu 

3. Využití systémových řešení – lešení, ochranné 
konstrukce, záchytné sítě, a pod. 
 

Základním krédem by mělo být to, aby každý účastník 

stavby vstupoval na dostatečně zajištěné pracoviště.                

A to bez ohledu na to, zda se jedná o klempíře, izolatéra, 

inspektora nebo stavbyvedoucího. 
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