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Kontrola v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
vykonávaná v súlade s §149 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník
práce v platnom znení,
Systém kontroly , podľa § 29 zákona č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sa riadi uznesením č. 296/28 a schváleným
dokumentom „Jednotná metodika pre výkon odborovej kontroly
nad BOZP“. Tento vydala Konfederácia odborových zväzov SR.



Odborová kontrola v oblasti BOZP je vyvažujúcim faktorom vo
vzťahu zamestnávatelia - zamestnanci. Prispieva k objektívnemu
hodnoteniu stavu na pracoviskách, ako aj prijímaniu reálnych
opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- svoju činnosť a zámery realizuje, v úcte k hodnotám vzájomne
prospešnej spolupráce, rešpektujúc objektívne požiadavky členskej
základne.



„Odborové orgány sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch
vrátane kolektívneho vyjednávania“. Subjekty zúčastňujúce sa na
pracovnoprávnych vzťahoch môžu dosahovať kvalitný výkon
a tomu zodpovedajúce výsledky - harmonickú bezpečnosť len
v prípade, že v systéme riadenia starostlivosti o BOZP je náležitá
interakcia vo vzájomnom pochopení potrieb a rešpektovaní práva
pre všetky zúčastnené strany.











Zamestnávatelia musia spolu
so zamestnancami:
Hovoriť
Vypočuť si navzájom, čo ich najviac znepokojuje
Hľadať a vymieňať si názory a informácie
Diskutovať o problémoch
Zvažovať veci, ku ktorým sa musí každý vyjadriť
Rozhodovať spoločne
Nevyhnutná je dôvera a vzájomné rešpektovanie sa
plne uplatňuje, pri svojej kontrolnej
činnosti a iných aktivitách ,uvedený
postup











Zodpovední:
predsedovia OZ
Garant:
odborový inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Odborové orgány a iné orgány zastupujúce zamestnancov
kontrolujú plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Odborový inšpektor BOZP sa pri výkone odborovej kontroly
preukazuje svojim preukazom vydaným KOZ SR.
Odborové orgány pri výkone odborovej kontroly vystupujú
samostatne a nezasahujú pritom do kompetencií orgánov Inšpekcie
práce. Partnerstvo a spolupráca s inšpekčnými orgánmi SR a KOZ
SR je upravená vzájomnými dohodami o spolupráci.
v intenciách predmetného uznesenia pracuje










Základné kontroly
Komplexné kontroly
Tematické kontroly
Mimoriadne kontroly
Následné kontroly
Iné kontroly (napr. spoločné kontroly so štátnymi alebo inými
orgánmi dozoru)
Vyšetrovanie pracovných úrazov, chorôb z povolania a
závažných udalostí podľa § 17 zákona č.124/2006 Z.z. o
BOZP a vyhlášky č.500/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje vzor
záznamu o pracovnom úraze.





Kontrolná činnosť odborov je zameraná najmä na preventívne
pôsobenie, pri ktorom sa odhaľujú potenciálne zdroje
nebezpečenstiev, ohrození a rizík v pracovnom prostredí a
výkone prác. Ich možný negatívny dopad na pracovnú
úrazovosť, život a zdravie zamestnancov.
Odborový inšpektor spracúva z vykonanej kontroly protokol,
ktorý prerokuje so zamestnávateľom a predstaviteľom
základnej odborovej organizácie. Požiada ich tiež o vyjadrenie
k zistenému stavu.





Na základe zistení uvedených v protokole, organizácia spravidla
prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a tieto
uvedie do protokolu vo svojom vyjadrení.
V prípade, že kontrolovaná organizácia neprijíma nápravné
opatrenia, alebo prijaté opatrenia nie sú adekvátne pre zistený
stav, odborový orgán má právo, v zmysle § 149 ods. (1) písm. c)
zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení,
požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v
prevádzke, na strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných
postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a
vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a
ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na
pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím.







V súlade s ustanovením § 237 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce, zamestnávateľ vopred prerokuje so
zástupcami zamestnancov opatrenia na predchádzanie vzniku
úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia
zamestnancov.
Prerokovanie je výmena názorov a dialóg medzi zástupcami
zamestnancov a zamestnávateľom.
Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom a vo
vhodnom čase, s primeraným obsahom s cieľom dosiahnuť
dohodu.



Poskytovanie metodickej pomoci pre základné organizácie a
písomné vypracovanie metodických materiálov.



V oblasti výchovy a vzdelávania vykonávanie školení a
poskytovanie lektorov pre školenia zamerané na problematiku
bezpečnosti práce.



Rokovanie o problémoch BOZP v organizáciách.



Vypracúvanie odborných stanovísk k návrhom právnych a
bezpečnostných predpisov.









Účasť a aktívne vystupovanie na odborných seminároch
Písanie odborných článkov pre periodiká a odborné časopisy.
Práca v redakčnej rade časopisu „Bezpečná práca“.
Spolupráca s RM - OZ potravinárov a KOZ.
Spolupráca s odborníkmi z STU v Bratislave, MTF so sídlom
v Trnave, Fakulta prírodných vied - Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica, TU Košice - katedra bezpečnosti a kvality
produkcie.
Sme členmi Národnej siete BOZP



Spoluprácu s uvedenými organizáciami a inštitúciami
vnímame ako uznanie našej činnosti v oblasti bezpečnej práce.
Výstupy propagujú činnosť a schopnosti Odborového zväzu
potravinárov SR a tiež KOZ SR.



Našou snahou je, aktívna spolupráca na sústavnom zvyšovaní
úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a účasť na
vytváraní priaznivých pracovných podmienok a pracovných
vzťahov. Toto prináša optimalizáciu pracovného procesu,
zvýšenie kvality a pozitívny ekonomický efekt v znížení strát
a lepšej prosperite podnikov a ich zamestnancov.



Opatrenia a činnosť odborovej kontroly umožňujú
odborovým orgánom významne pozitívne vplývať na
vytváranie, zlepšovanie a udržiavanie bezpečnejších
a zdravších pracovných podmienok.

spracoval - Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
republikový inšpektor BP - OZ potravinárov SR

