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Národný pochod za život
Už o mesiac sa 20. septembra 201 5 sa uskutoční v Bratislave
Okrem pochodu centrom hlavného mesta
Slovenska s odkazom radosti zo života každého človeka už od
počatia, sa môžu účastníci tešiť na koncert Márie Čírovej, desiatky
workshopov a diskusií, detský program, filmový pro-life festival a
ďalšie lákadlá.
“Naším presvedčením je, že kresťania jednotlivo aj ako komunity
majú zodpovednosť za ochranu života človeka od počatia po
prirodzenú smrť, za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, za rodinu
založenú na manželstve muža a ženy a za všeobecné blaho".
(TK KBS)
Národný pochod za život je odteraz možné podporiť aj
zaslaním SMS v tvare DMS POCHOD (DMS medzera POCHOD) na
číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Darcovská SMS správa je správa,
ktorú zákazník následne prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96%
ceny z každej darcovskej SMS správy. Viac informácií o mechanizme DMS, ktorý prevádzkuje
Fórum donorov, nájdete na www.donorsforum.sk
Pre zúčastnených členov ZO ZPŠaV je možné poskytnúť príspevok po 1 0e na člena, za
podmienok, že majú zaplatené členské a priložia zoznam účastníkov jednotlivých ZO.
Národný pochod za život.

Nový odborový inšpektor pre BOZP pri ZPŠaV
Od 2. júla 201 5 máme nového odborového inšpektora pre BOZP pri ZPŠaV. Odborový
inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý je bezpečnostný technik (držiteľ osvedčenia o odbornej
spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 , zákona č. 1 24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov).
Odborový inšpektor BOZP pri ZPŠaV bude:
• poskytovať odbornú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom,
ale i zamestnávateľom, kde pôsobí NKOS
• vykonávať poradenskú a konzultačnú, vzdelávaciu a metodickú činnosť v otázkach ochrany
práce členom NKOS,
• na základe plánu kontrolnej činnosti, alebo požiadavky základnej odborovej organizácie
vykonávať kontroly ochrany práce u príslušných zamestnávateľov, kde pôsobí NKOS,
• zúčastňuje sa na vyšetrovaní alebo prešetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z
povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení, u príslušných
zamestnávateľov, kde pôsobí NKOS.
Jeho najbližšou úlohou je zoznámiť sa s jednotlivými základnými organizáciami NKOS
ZPŠaV a pracoviskami, na ktorých tieto pôsobia. Odborový inšpektor v 2. polroku 201 5 navštívi
jednotlivé základné organizácie a pracoviská na ktorých tieto organizácie pôsobia.
Kontakt: Ing. Ivan Černý, 0944537947, bozp@nkos.sk

Dobrovoľníctvo a BOZP

V súčasnosti čoraz viac ľudí využíva ako spôsob odreagovania od bežného života,
plného zhonu a naháňania sa za hmotným blahobytom, dobrovoľnícku prácu. Niekto pracuje v
komunitných centrách s bezdomovcami, niekto opravuje staré kláštory, niekto chráni prírodu.
Hoci všetci pracujú zadarmo, teda nedostávajú žiadny plat, majú nárok na určité materiálne
zabezpečenie a vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci majú voči
dobrovoľníkom aj nejaké povinnosti.
Dobrovoľnícku činnosť, právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov
dobrovoľníkom upravuje zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z.
Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona fyzická osoba, ktorá na základe svojho
slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej
prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku prácu založenú na svojej schopnosti,
zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Dobrovoľnícka
činnosť sa vykonáva najmä v oblasti sociálnej, výchovnej, ekologickej, ochranárskej,
zdravotnej, kultúrnej, športovej a administratívnej.
Povinnosti vysielajúcej organizácie a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v oblasti BOZP

Vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci sú povinní zabezpečiť
plnenie povinností a opatrení v zmysle § 2, ods. 2, písm. c), zákona č. 1 24/2006 Z.z. o BOZP v
znení neskorších predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť
dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a
povahu dobrovoľníckej činnosti.
Povinnosť zabezpečiť plnenie povinností a opatrení na zaistenie BOZP v dobrovoľníckej
činnosti v nevyhnutnom rozsahu znamená predovšetkým povinnosť vysielajúcej organizácie a
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti oboznámiť dobrovoľníka najmä:
• s potrebnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP
• so zásadami bezpečnej práce
• so zásadami ochrany zdravia pri práci
• so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku
• s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť
• s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na
zdraví, a s ochranou pred nimi
• so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by
mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca
• s postupom pri vzniku úrazu, mimoriadnej udalosti, havárie, poruchy...
• s pracoviskom, v ktorom bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť ( priestory, schodiská,
výťahy, únikové východy, určené trasy na presuny, zakázané trasy,...)
• so spôsobom komunikácie ( kontaktné osoby, zoznam pracovníkov, .....)
Vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej pomoci je v zmysle §7 (takisto ako
zamestnávateľ) povinná pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého
dobrovoľníka s hore uvedenými predpismi, zásadami, postupmi a znalosťami. V praxi to
znamená, že každý dobrovoľník musí pred začiatkom svojej dobrovoľníckej činnosti absolvovať
školenie o BOZP k výkonu svojej činnosti na danom pracovisku. Záznam o školení
dobrovoľníka o BOZP bude vyhotovený písomne, bude obsahovať predmet školenia a podpisy
zúčastnených osôb.
V prípade pracovného úrazu dobrovoľníka je postup taký istý ako pri úraze
zamestnanca a vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej činnosti postupuje pri úraze
ako zamestnávateľ ( §1 7 zákona o BOZP a § 1 95 zákonníka práce ).
Želám Vám príjemnú a bez nehodovú dobrovoľnícku prácu, ktorá utuží Vaše telo a
obohatí Vašu dušu. (krátené, v prípade konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk)
Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP NKOS ZPŠaV

