NEZÁVISLÉ KRESŤANSKÉ ODBORY SLOVENSKA
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY

Správa o činnosti odborovej kontroly BOZP ZPŠaV NKOS za rok 2015
Predkladaná na zasadnutí Predstavenstva NKOS dňa 5.12. 2015 v Ružomberku.
Vypracoval: Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý, bozp@nkos.sk, 0944 537 947
Predkladá: Mgr. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS
Odborový inšpektor BOZP ZPŠaV NKOS Ing. Ivan Černý ( ďalej len OI) pôsobí vo
svojej funkcii od 2.7.2015 ako zamestnanec NKOS na dobu určitú do 31.12.2015.
OI je držiteľom odbornej spôsobilosti bezpečnostný technik v zmysle § 23 zákona
o BOZP č. 124/2006 Z.z.
Vyhodnotenie činnosti:
Rokovania na Základných organizáciách ZPŠaV NKOS ( ZO ):
1) Nitra, dňa 28.8.2015 – stretnutie s predsedom ZO, prejednaná problematika BOZP na
pracovisku
2) Ružomberok – 27.8.2015 – členská schôdza, OI prejednal problematiku BOZP na
univerzite, problém šatne upratovačiek, ktorá nespĺňa priestorové podmienky.
3) Ružomberok – 7.10.2015 – predsedníctvo ZO, problém šatne upratovačiek, OI bol
pozrieť uvedenú miestnosť, s predsedom ZO a ostatnými členmi predsedníctva dohodol
postup riešenia tohto problému – šatne upratovačiek.
4) Bratislava – 29.10.2015 – Odborový inšpektor BOZP Ivan Černý sa oboznámil
s priestormi pracoviska. Sprievodcami po jednotlivých kanceláriách boli člen výboru a
zástupca zamestnávateľa pre BOZP. Spolu a aj za prítomnosti niektorých zamestnancov
prebrali aktuálnu situáciu BOZP na pracovisku.
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Inšpektor BOZP sa stretol aj so zástupcami zamestnávateľa za prítomnosti členov výboru
ZO, kde prebrali situáciu na úseku BOZP a postavenie odborových organizácií pri riešení
problémov BOZP. Zároveň bolo predbežne dohodnuté ďalšie stretnutie s odborovým
inšpektorom v 1. Štvrťroku 2016 už aj za účasti riaditeľa.
Inšpektor BOZP sa zúčastnil pracovného obedu s predsedom ZO a členmi ZO, kde
prerokovali postavenie ZO NKOS a konkrétne pôsobenie ZO NKOS v oblasti BOZP.
5) Trnava, 2.12.2015 - výročná členská schôdza ZO, Odborový inšpektor sa zúčastnil
členskej schôdze ZO, oboznámil prítomných členov so svojou

pôsobnosťou

a oprávneniami. Upozornil na funkciu zástupcu zamestnancov ako jeden z nástrojov
zabezpečenia aktívnej účasti zamestnancov na riešení problémov BOZP na pracovisku.
Počas schôdze sa na odborového inšpektora obrátil zamestnanec s problémom núteného
vetrania v kanceláriách. Uvedený problém bol prejednaný priamo na mieste a bol
navrhnutý spôsob riešenia v súčinnosti s Pracovnou zdravotnou službou. Uvedený
problém a jeho riešenie bude zo strany odborového inšpektora priebežne sledované.
6) Ružomberok, -14.12.2015 – výročná členská schôdza,
Odborový inšpektor sa zúčastnil výročnej členskej schôdze, jedným z bodov rokovania
bolo budúce zriadenie komisie BOZP pracovisku a zastúpenie v komisii zo strany
odborovej organizácie NKOS.
Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v zmysle §§ 149, 230 a 239 zákonníka práce zák. č.311/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov nebola vykonaná.
Spolupráca pri vyšetrovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania:
1. Úraz zamestnankyne a členky ZPŚaV NKOS zo dňa 15.4.2015 – poškodená Ing.,
uvedený úraz zamestnávateľ nechcel uznať ako pracovný úraz. Po konzultácii predsedu
ZO, OI a následnou argumentáciou predsedu ZO u zamestnávateľa bol tento úraz uznaný
ako pracovný úraz.
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2. Úraz zamestnanca a člena ZPŠaV zo dňa 13.10.2015 – uvedený úraz bol konzultovaný
s OI zo strany predsedu ZO. Šetrenie úrazu zo strany zamestnávateľa nie je uzavreté.
Prípad je naďalej priebežne sledovaný zo strany ZO ako aj OI.
Spolupráca pri riešení podaných sťažností
OI nebol

oboznámený so žiadnymi

podanými

sťažnosťami

v zamestnávateľských

organizáciách, kde pôsobí ZPŠaV NKOS.
Vzdelávanie, informovanie a poradenstvo a metodická činnosť
Vzdelávanie
Dňa 25. 9 .2015 sa v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo vzdelávací seminár pre
členov Predsedníctva a Revíznej komisie ZPŠaV NKOS „Postavenie zástupcu zamestnancov
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a zák. č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov“.
Jednotlivé témy vzdelávacieho seminára boli nasledovné:
1. Kto je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť? (§ 19 zák. č. 124/2006 Z.z.)
2. Zástupca zamestnancov a formy účasti zamestnancov na utváraní pracovných podmienok. (§
229 Zákonníka práce – zák. č. 311/2001 Z.z.)
3. Aký má byť zástupca zamestnancov? (Zručnosti a schopnosti zástupcu zamestnancov pre
BOZP)
4. Diskusia a výmena názorov a skúsenosti
Lektor: Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS
Poradenstvo a metodická činnosť
1. Poskytnutie odbornej rady v problematike čerpania náhradného voľna v zmysle §141 zák.
práce – osobné prekážky v práci – návšteva lekára pedagogickým zamestnancom počas letných
prázdnin – pýtal sa člen ZPŠaV NKOS. Bola poskytnutá odborná odpoveď s poukázaním na
materiály Ministerstva školstva, ktoré upravujú problematiku v tejto oblasti.
2. Poskytnutie odbornej rady pre Súkromné centrum voľného času. Bola poskytnutá odborná
odpoveď ohľadom povinného školenia BOZP pre dobrovoľníkov. Otázka bola na základe toho,
že OI zverejnil článok o dobrovoľníctve na stránke NKOS.
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Informovanie o problematike BOZP na webstránke NKOS
OI zverejnil na internetovej stránke NKOS v sekcii ZPŠaV BOZP nasledovné články:
1. Dňa 9.7.2015 – Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom
2. Dňa 5.8.2015 - Dobrovoľníctvo a BOZP
3. Dňa 9.9. 2015 - Nevyplatili Vám mzdu?
4. Dňa 2.11. 2015 - Pracovné úrazy
5. Dňa 28.11. 2015 - Bezpečnosť práce v školskom laboratóriu
Dňa 4. 8. 2015 OI zverejnil vzorové dokumenty, ktoré bude odborový inšpektor BOZP ZPŠaV
NKOS používať pri výkone svojej činnosti.
 Poverenie na výkon činnosti – kontroly, ktorým sa OI preukáže príslušnému
zamestnávateľovi, kde pôsobí ZPŠaV NKOS
 Záznam z vykonania kontroly
 Preukaz odborový inšpektor BOZP ZPŠaV NKOS
 Protokol o vyšetrovaní príčin pracovného úrazu
 Záznam z rokovania v ZO ZPŠaV NKOS
 Zásady činnosti výkonu inšpektora BOZP

Školenia a odborné semináre
Odborový inšpektor BOZP ZPŠaV NKOS sa zúčastnil na nasledovných odborných seminároch:
1. seminár Odmeňovanie a pracovno právne vzťahy so zameraním na zamestnancov rezortu
školstva, dňa 17.9.2015, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
2. seminár Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa,
dňa 5.10.2015 Bratislava, VerlagDashofer, Železničiarska 13
3. seminár Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie pracovných úrazov,
Bratislava, Be-Soft, Astrová 2/A, dňa 9.12.2015.
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Pre zabezpečenie aktuálnych informácii pre prácu OI z oblasti BOZP bol zakúpený prístup na
informačný portál BESOFT, kde sa nachádzajú všetky právne normy z oblasti BOZP platné na
území Slovenskej republiky a sú pravidelne aktualizované.
Ďalej bola zakúpená odborná literatúra:
1. Zákonník práce s komentárom
2. Zákon o BOZP s komentárom
3. Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
4. Zákon o inšpekcii práce s komentárom
5. Zákon o sociálnom fonde s komentárom
6. Zákon o kolektívnom vyjednávaní s komentárom
7. Osobné ochranné pracovné prostriedky
8. ročné predplatné časopis Bezpečná práca
9. ročné predplatné časopis Bezpečnosť práce v praxi

Predsedníčka ZPŠaV NKOS Mgr. Mária Briganová.

Odborový inšpektor BOZP Ing. Ivan Černý.
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