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Ú v o d  

 

 

 

     Na základe úloh vykonávacieho Plánu činnosti Národného inšpektorátu práce, 

predkladáme Rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií, profesionálnych otráv 

a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti Inšpektorátu práce Košice za rok 2017. 

 

V priebehu uvedeného obdobia Inšpektorát práce Košice evidoval podľa § 17 ods. 4 písm. a/ 

zákona č. 124/2006 Z.z. – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov nasledovný stav pracovnej úrazovosti: 

 

 

 

 

 

        

          rok 2016                rok 2017 

 

 

 

 

ZPÚs – závažné prac. úrazy so smrteľným poranením    3     4 

 

ZPÚ – s ťažkou ujmou na zdraví                 7                                 9 

 

RPÚ – registrované PÚ                                                                862                             863 

 

RPÚ – šetrené                   6                                 3 

 

Choroby z povolania                  0               0 

 

Ohrozenie Chorobou z povolania      0                                 0 
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Hodnotenie udalostí za rok 2017 – textová časť 

 

Závažné pracovné úrazy so smrteľným poranením (ZPÚs)– počet 4 

 
 V hodnotenom období boli v pôsobnosti Inšpektorátu práce Košice evidované 4 ZPÚs.  

Jeden ZPÚs šetril pre náš inšpektorát práce Inšpektorát práce Prešov jeden ZPÚs šetril 

Inšpektorát práce Žilina,  jeden ZPÚs Inšpektorát práce Trenčín a jeden ZPÚs sme šetrili na 

Inšpektoráte práce Košice.  

Postihnutým bol muž – stavebný robotník, 64-ročný. Pri šetrení tohto pracovného úrazu bol 

zistený jeden nedostatok, ktorý nebol závažný. Tento nedostatok bol zo strany postihnutého. 

     Okrem týchto ZPÚs Inšpektorát práce Košice v roku 2017 evidoval a šetril  3 ZPÚs , ktoré 

nie sú v pôsobnosti Inšpektorátu práce Košice, ale v pôsobnosti iných inšpektorátov. Jeden 

ZPÚs šetríme pre Inšpektorát práce Banská Bystrica a dva ZPÚs pre Inšpektorát práce Prešov. 

Z týchto 3-och ZPÚs sme došetrili jeden ZPÚs.    

Pri každom z týchto úrazov boli u zamestnávateľov zistené závažné porušenia predpisov. 

 

     Okrem týchto pracovných úrazov s následkom smrti, Inšpektorát práce Košice 

v hodnotenom období došetril 1 ZPÚs z roku 2016.  

ZPÚs bol zaznamenaný u muža vo veku 36 rokov.  Úraz sa stal v nedeľu a zamestnanec bol 

pracovník vo výrobe. Pri šetrení tohto pracovného úrazu boli zistené 3 závažné porušenia 

bezpečnostných predpisov. V tabuľkovej forme smrteľný pracovný úraz neuvádzame 

z dôvodu, že IP Košice šetril iba jeden SPÚ vo svojej pôsobnosti.  

 

 

Závažné  pracovné úrazy – s ťažkou ujmou na zdraví (ZPÚ)  – počet 9 

 
 V hodnotenom období Inšpektorát práce Košice evidoval 9 závažných pracovných 

úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Z tohto počtu Inšpektorát práce Košice došetril  8 ZPÚ, 

jeden ZPÚ pre nás došetril Inšpektorát práce Banská Bystrica z dôvodu miesta úrazu. 

Pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví boli zaznamenané u dvoch žien a 7 mužov.   

Najviac týchto pracovných úrazov bolo evidovaných vo vekovej kategórii od 40 do 50 rokov 

a to až 5 ZPÚ. Najčastejším dňom takéhoto úrazu bol pondelok a piatok, kedy sa stali po 3 

závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví.  Mesiace Marec, Apríl a August boli 

mesiacmi kedy sa stali po 2 takéto úrazy. U stavebných robotníkov a vodičov sme zaevidovali 

najväčší počet ZPÚ a to  po 3 závažné pracovné úrazy. Podľa štatistickej značky zdroja 

úrazov najviac postihnutých je z dopravy a skladovania – 3 ZPÚ. 

Najviac zastúpenou príčinou úrazov ako každý rok bolo -  používanie nebezpečných postupov 

práce – 5 ZPÚ. Najčastejším zdrojom úrazov boli cesty, schody a rebríky. 

Pri šetrení týchto pracovných úrazov boli zistené tri závažné porušenia predpisov zo strany 

BOZP u dvoch zamestnávateľov.    

 

Okrem týchto závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, Inšpektorát práce 

Košice  vyšetroval ešte  3 závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a to 2 ZPÚ pre 

Inšpektorát práce Banská Bystrica a jeden ZPÚ pre Inšpektorát práce Bratislava. Pri šetrení 

týchto úrazov neboli zistené žiadne porušenia bezpečnostných predpisov. 

Taktiež Inšpektorát práce Košice v roku 2017 došetril pracovný úraz s ťažkou ujmou na 

zdraví z roku 2016, ktorý sme šetrili pre Inšpektorát práce Bratislava. Pri šetrení neboli 

zistené žiadne porušenia bezpečnostných predpisov. 
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Registrovaný pracovný úraz – šetrený 3 

 
     V roku 2017 Inšpektorát práce Košice zaevidoval 3 šetrené, registrované pracovné úrazy. 

Tieto pracovné úrazy vznikli preregistrovaním z ťažkým pracovných úrazov na registrované 

pracovné úrazy. Jeden registrovaný pracovný úraz sme došetrili z roku 2016. 

V troch prípadoch sa jednalo o mužov, a v jednom prípade bola postihnutá žena. Každý 

z týchto úrazov mal iný zdroj úrazu a to : 

1. Okružné, rámové a iné píly na drevo 

2. Vnútropodnikové pracoviská akejkoľvek úrovne, pády na rovine, 

3. Úmyselné a neúmyselné poškodenie, zranenia inou osobou, pohromy 

4. Motorové, cestné dopravné prostriedky 

Príčina týchto úrazov bola taktiež rozdielna a to  

1. Používanie nebezpečných postupov práce 

2. Nedostatky osobných predpokladov 

3. Ohrozenie inými osobami 

 

Pri šetrení týchto úrazov neboli zistené závažné porušenie predpisov. 

   

 

Registrovaný pracovný úraz – počet 863 

 

 Inšpektorát práce Košice zaevidoval v roku 2017 celkom 863 záznamov  

registrovaných pracovných úrazov. 

Z hľadiska pohlavia u mužov sme zaevidovali 547 RPÚ a u žien 316 RPÚ.  

Najviac bola postihnutá veková kategória od 50 do 60 rokov – 238 prípadov a s vysokým 

počtom RPÚ bola zastúpená aj kategória od 40 do 50 rokov – 207 RPÚ.  

Streda bola najrizikovejším dňom, keď sa stalo 179 RPÚ a v pondelok 158 RPÚ. 

Najviac pracovných úrazov sme zaevidovali v mesiaci február– 86 RPÚ a v január,  kedy sme 

zaevidovali 83 pracovných úrazov.  

Cesty, schody, rebríky sa stali najviac zastúpenou štatistickou značkou zdroja úrazu  v rámci 

roku 2017, kedy sme zaevidovali 301 RPÚ a taktiež zemina, materiál, úlomky – 228 RPÚ. 

Najpočetnejšou skupinou zamestnancov sa stali robotníci v hutníctve – 164 RPÚ a montážni 

robotníci  – a to v 115 prípadoch. 

Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné 

predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy) boli aj v roku 2017 najčastejšou príčinou registrovaných 

pracovných úrazov – 595 prípadov RPÚ.   

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností /ŠKEČ/ bol najvyšší počet 

evidovaných RPÚ v odvetví priemyselnej výroby – 263 RPÚ. 

 

 

Choroby z povolania – 0  

 
     Na Inšpektorát práce Košice bolo v roku 2017 nahlásených 53 chorôb z povolania. 

Inšpektorát práce Košice nevyšetroval žiadnu chorobu z povolania ani ohrozenie choroby 

z povolania. 

 

 
 


