NEZÁVISLÉ KRESŤANSKÉ ODBORY SLOVENSKA
INDEPENDENT CHRISTIAN TRADE UNION OF SLOVAKIA
HLAVNÉ
ZÁSADY
VÝKONU
ČINNOSTI
ODBOROVEJ KONTROLY
BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI PLATNEJ PRE NKOS

NAD

Na základe
§ 146 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov „Ochrana práce je systém
opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení,
zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok
zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti
zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.“
a
v zmysle ustanovenia § 29 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Odborové orgány a iné orgány
zastupujúce zamestnancov kontrolujú plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Na plnenie týchto úloh si môžu vytvoriť vlastný systém kontroly.“
podľa
§149 Zákonníka práce „U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový
orgán právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“
Predstavenstvo NKOS schvaľuje tento dokument.
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska realizujú výkon činnosti odborovej kontroly nad
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci prostredníctvom odborových inšpektorov BOZP.
Dokument Hlavné zásady výkonu činnosti odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia
pri práci platné pre NKOS (ďalej len hlavné zásady výkonu) obsahuje nasledovné časti:
1. Plán činnosti odborového inšpektora BOZP.
Plán činnosti je základným dokumentom pre výkon odborovej kontroly nad stavom BOZP pri práci v
organizáciách kde pôsobí NKOS. Plán stanovuje počet kontrol, vzdelávacích a iných aktivít pre
jednotlivé odborové zväzy podľa ich požiadaviek so zreteľom na finančné možnosti pridelené pre
BOZP. Schvaľuje ho Prezídium NKOS po konzultáciách jednotlivých odborových zväzov.
2. Kontrolná činnosť.
Odborovú kontrolu nad stavom v oblasti BOZP v jednotlivých zamestnávateľských organizáciách
vykonáva odborový inšpektor BOZP podľa plánu (viď bod 1) a je zameraná predovšetkým na
preventívne opatrenia. Postupuje podľa § 239 Zákonníka práce. O výsledku kontroly odborový
inšpektor BOZP vypracuje správu s návrhmi na odstránenie nedostatkov, ktorú predkladá príslušnému
predsedovi odborového zväzu.
3. Spolupráca pri vyšetrovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Pri vyšetrovaní pracovných úrazov v zamestnávateľských organizáciách, kde pôsobí NKOS, odborový
inšpektor BOZP spolupracuje s príslušnými orgánmi vyšetrujúce pracovný úraz a informuje o postupe
príslušného predsedu odborového zväzu. Účasť na vyšetrovaní chorôb z povolania odborový inšpektor
BOZP vykonáva obyčajne ako reakciu na sťažnosť postihnutého. Odborový inšpektor BOZP
o výsledku vyšetrovania vypracováva záznam.
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4. Spolupráca pri riešení podaných sťažností.
Odborový inšpektor BOZP preveruje podané žiadosti v zamestnávateľských organizáciách, kde pôsobí
NKOS a informuje o postupe ich riešenia predsedu príslušného odborového zväzu. Odborový
inšpektor BOZP o výsledku vyšetrovania sťažnosti vypracováva záznam.
5. Vzdelávanie, informovanie a poradenstvo a metodická činnosť.
Program a obsah vzdelávania z oblasti BOZP je definovaný v pláne (viď bod.1) Vzdelávanie
vykonáva odborový inšpektor v oblasti BOZP aj na podnet príslušnej odborovej organizácie a
odborového zväzu. Odborový inšpektor vystupuje na tomto vzdelávaní ako odborný lektor v oblasti
BOZP. Poradenská činnosť môže prebiehať aj elektronickou formou. Informovanie o problematike
BOZP sa zverejňuje na webstránke www.nkos.sk v časti BOZP. Odborový inšpektor BOZP
vypracováva pre odborové zväzy základné metodické materiály a postupy pre oblasť BOZP.
6. Správa o činnosti odborovej kontroly BOZP vykonanej odborového inšpektora BOZP
v oblasti BOZP za uplynulý rok.
Odborový inšpektor BOZP je povinný vypracovať správu o činnosti za príslušné obdobie a správu
o čerpaní prostriedkov na činnosť výkonu kontroly. Predkladá ju Predstavenstvu NKOS.
7. Uchovávanie písomností a dokladov a účtovných dokladov odborového inšpektora BOZP.
Písomné doklady sa uchovávajú v kancelárií NKOS po dobu 5 rokov, účtovné doklady podľa zákona
o účtovníctve.
8. Pracovná náplň odborového inšpektora BOZP a výkon odborovej kontroly nad BOZP.
Predstavenstvo NKOS stanovuje hlavného odborového inšpektora BOZP, u ktorého sa odporúča
odborná spôsobilosť k výkonu práce podľa §23 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Odborové zväzy si v rámci svojej pôsobnosti môžu ustanoviť vlastného odborového inšpektora BOZP,
ktorý spolupracuje s hlavným odborovým inšpektorom BOZP v súlade s Hlavnými zásadami výkonu
s prihliadnutím na finančné možnosti. Predstavenstvo NKOS schvaľuje plán nákladov čerpania na
činnosť odborovej kontroly nad BOZP na príslušný rok.
Odborový inšpektor BOZP má vo svojej náplni práce najmä:
a) poskytovať odbornú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom, ale
i zamestnávateľom, kde pôsobí NKOS.
b) vykonávať poradenskú a konzultačnú, vzdelávaciu a metodickú činnosť v otázkach ochrany práce
členom NKOS
c) na základe plánu kontrolnej činnosti, alebo požiadavky základnej odborovej organizácie
vykonávať kontroly ochrany práce u príslušných zamestnávateľov kde pôsobí NKOS
d) zúčastňovať sa na vyšetrovaní alebo prešetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z
povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení, kde pôsobí NKOS
e) vyšetrovať sťažnosti členov NKOS, týkajúce sa ochrany práce,
f) vyjadrovať sa k návrhom predpisom na zaistenie BOZP,
g) vzdelávať sa v problematike BOZP.
Odborový inšpektor BOZP má právo (pri rešpektovaní ustanovení Zákonníka práce a zákona
o BOZP) v zamestnávateľských organizáciách kde pôsobí NKOS:
a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľov,
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b) kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce,
c) kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
d) navrhovať opatrenia na odstránenie nedostatkov a požadovať odstránenie zistených
nedostatkov,
e) spolupracovať pri vyšetrovaní príčiny pracovných úrazov, chorôb z povolania, priemyselných
otráv a havárií technických zariadení a zúčastňovať sa na rokovaniach o nich,
f) požadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
g) v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov požadovať od
zamestnávateľa prerušenie práce,
h) upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci,
i) predkladať orgánom inšpekcie práce návrhy na odstránenie nedostatkov.
Pravidlá kontroly zástupcov zamestnancov stanovuje § 239 Zákonníka práce.
Odborový inšpektor BOZP sa preukazuje príslušným oprávnením, ktoré vydalo NKOS.
Dokument bol schválený Predstavenstvom NKOS dňa 30.5.2015.
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