
PRACUJ BEZPEČNE



Pracuj bezpečne 

Leták „Pracuj bezpečne“ 
je určený predovšetkým 
pre zamestnancov 
malých a stredných 
podnikov, v ktorých sa 
venuje menšia 
pozornosť kultúre BOZP 
a starostlivosti o BOZP          
v porovnaní s veľkými 
podnikmi. 
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Kultúra BOZP v mikropodnikoch

V roku 2018 bolo inšpektorátmi práce skontrolovaných 14 522
subjektov (mikropodnikov) zamestnávajúcich jedného až
deviatich zamestnancov.

V oblasti BOZP bolo v roku 2018 zistených 35 536 nedostatkov.

Najslabšia úroveň BOZP je v mikropodnikoch, čo úzko súvisí
s investovanými prostriedkami v oblasti BOZP.

Najviac nedostatkov je zisťovaných v oblasti vyhradených
technických zariadení, nasledujú nedostatky súvisiace
s prevádzkovanými budovami a objektmi, ďalej sú to
nedostatky súvisiace s pracovnými podmienkami, s riadením
BOZP, týkajúce sa strojov a zariadení, odbornej spôsobilosti
a OOPP.
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Publikácie v rámci edície pravidiel dobrej praxe 

• Vydanie brožúry Bezpečné používanie strojov v roku 2017.

• Vydanie odbornej príručky Odborná spôsobilosť
na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť
s nimi v roku 2018.

• Vydanie publikácie Pracovné úrazy v kocke v roku 2019.

• Vydanie odbornej príručky Pravidlá dobrej praxe BOZP
na stavenisku I. v roku 2019 a príprava Edície II. tejto
príručky v roku 2020.

• Vydanie letákov Pracuj bezpečne a Pracuj legálne v roku
2019.

• Pripravované vydanie odbornej príručky Bezpečnosť
technických zariadení – Edícia I. v roku 2019 a príprava
Edície II. uvedenej príručky v roku 2020.
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Úloha zameraná na prevenciu

V druhej polovici roka 2019 inšpektoráty práce zaradili medzi svoje úlohy
aj úlohu zameranú na prevenciu a šírenie osvety v oblasti BOZP
u zamestnávateľov.

Cieľom úlohy je kontrola dodržiavania povinností v zmysle zákona o BOZP
a nadväzujúcich právnych a ostatných predpisov u fyzických
a právnických osôb so zameraním na prevenciu v oblasti BOZP.

V rámci úlohy inšpektori práce kontrolovaným subjektom (najmä
mikropodnikom, malým a stredným podnikom) vysvetľujú ako účinne
dodržiavať predpisy v oblasti BOZP.

Mikropodniky, malé a stredné podniky sa často nevedia zorientovať
vo všetkých požiadavkách predpisov v oblasti BOZP, ktoré sa vzťahujú
na ich činnosť, preto hlavným cieľom tejto úlohy je ozrejmenie danej
problematiky kontrolovaným subjektom.

Táto úloha bude pokračovať aj v roku 2020.
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Systém BOZP v správne fungujúcej organizácii z pohľadu inšpekcie práce

Pozostáva z:

• identifikácie nebezpečenstiev a rizík,

• plnenia požiadaviek na pracovisko,

• plnenia požiadaviek na pracovné prostriedky,

• kolektívnych opatrení na elimináciu a zníženie rizík,

• používania bezpečnostných označení,

• poskytovania a používania OOPP,

• vedenia dokumentácie BOZP a jej aktualizácie - riadenie dokumentov,
riadenie prevádzky (písomné posudky o riziku, vydávanie vnútorných
predpisov, určovanie pracovných postupov, pripravenosť na núdzový
stav a pod.),

• kontrolnej činnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,

• odbornej spôsobilosti fyzických a právnických osôb vykonávajúcich
odborné činnosti.
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Odborné spôsobilosti

Pracuj bezpečne

Príručka Odborná spôsobilosť na
obsluhu určených pracovných
prostriedkov a na činnosť s nimi

https://www.ip.gov.sk/prirucka-
odborna-sposobilost-na-obsluhu-
urcenych-pracovnych-prostriedkov-
na-cinnost-s-nimi/

https://www.ip.gov.sk/prirucka-odborna-sposobilost-na-obsluhu-urcenych-pracovnych-prostriedkov-na-cinnost-s-nimi/


Zjednocovanie a zverejňovanie stanovísk

Za účelom jednotného vystupovania orgánov inšpekcie
práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Národný inšpektorát práce (NIP) a inšpektoráty práce
sumarizujú a zjednocujú usmernenia, stanoviska
a informácie, ktoré budú:

• dopĺňané na internetovej stránke NIP,

• pridávané na facebookovú stránku Inšpekcia práce SR,

• podkladom pre tvorbu brožúr v rámci edície pravidla
dobrej praxe,

• podkladom pre návrhy na zmenu legislatívy v oblasti
BOZP.
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Bezpečný podnik

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu
zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na
zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v SR.

Významným aspektom tohto projektu je spoločenské
ocenenie „Bezpečný podnik“, ktoré vyjadruje vynikajúcu
úroveň starostlivosti o BOZP. Ocenenie, ktoré deklaruje
zabezpečovanie dôstojných pracovných podmienok, možno
v obchodných vzťahoch používať na podporu „dobrého
mena“ nositeľa tohto ocenenia.
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Uznávanie odborných spôsobilosti

Na uznanie odbornej spôsobilosti sa vzťahuje smernica EP
a R č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá
bola implementovaná zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom
od 01.01.2016.

Postup uznávania odborných spôsobilostí občanov členských
štátov EÚ nie je aplikovateľný na zamestnancov vyslaných
v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov.
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Uznávanie odborných spôsobilosti

V prípade vyslaných zamestnancov je tento zamestnanec
oprávnený dočasne vykonávať predmetné činnosti
(regulované povolania) v SR na základe platného dokladu
nadobudnutého v inom štáte členskom štáte EÚ bez potreby
jeho uznania zo strany NIP.

Zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na
územie SR na výkon prác pri poskytovaní služieb, je v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní
služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný
splniť si voči NIP administratívne povinnosti.

https://www.ip.gov.sk/formular-pre-oznamenie-
hostujuceho-zamestnavatela/
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https://www.ip.gov.sk/formular-pre-oznamenie-hostujuceho-zamestnavatela/


Overovanie bezpečnosti tech. zariadení v rámci cezhraničnej spolupráce

Ak v danom členskom štáte EÚ platí harmonizovaná
technická norma stanovujúca rovnaké požiadavky
na overovanie bezpečnosti technických zariadení ako na
území SR, je možné, pri pracovných prostriedkoch v rámci
cezhraničnej spolupráce, uznať takéto overenie bezpečnosti
technických zariadení.

Od dátumu overenia bezpečnosti technického zariadenia
potom plynú lehoty následných overení jeho bezpečnosti
v zmysle platnej legislatívy na území SR.
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Michal Horňak
vedúci oddelenia BOZP
odboru inšpekcie práce
Národný inšpektorát práce
michal.hornak@ip.gov.sk
+421 915 417 908


