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Účastníkov konferencie privítal 
v krásnom historickom meste Bojnice 
Ing. Ján Donič, predseda o. z. Spo-
ločná vízia. Je pre nás významnou pri-
danou hodnotou, že pozvanie na kon-
ferenciu opäť prijalo mnoho význam-
ných hostí nielen zo Slovenska, ale 
aj zo zahraničia, povedal. Informoval, 
že v tomto ročníku konferencia rozší-
rila svoj tradičný záber o situáciu v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) v automobilovom prie-
mysle, ktorý na Slovensku zaujíma čo-
raz významnejšiu pozíciu. Nosnou té-
mou však ostáva stále zložitá situácia 
v bezpečnosti práce v stavebníctve.

V rámci slávnostného otvorenia sa 
prítomným prihovorilo niekoľko osob-
ností. Medzi prvými bol prof. Ing. 
Juraj Sinay, DrSc., prezident Združe-
nia automobilového priemyslu (ZAP) 
SR. Automobilový priemysel na Slo-
vensku patrí medzi kľúčové priemysel-

ternatívnymi zdrojmi energií. Výroba sa 
v nasledujúcom období bude presúvať 
do tých regiónov na Slovensku, kde 
bude k dispozícii dostatok kvalifi kova-
nej pracovnej sily schopnej zabezpe-
čovať výrobu v požadovanej kvalite. No 
a tak sa prof. Sinay premostil na prob-
lematiku, ktorej bola venovaná konfe-
rencia – teda na bezpečnosť pri prá-
ci, sociálne podmienky zamestnan-
cov, ich právne zabezpečenie a prípra-
vu vysokokvalifi kovanej pracovnej sily. 
Otázka BOZP v odvetví automobilové-
ho priemyslu je strategická. Tento prie-
mysel zamestnáva najväčší počet za-
mestnancov. Čím viac tu pracuje ľudí, 
tým väčšia je pravdepodobnosť, že prí-
de k pracovnému úrazu alebo chorobe 
z povolania. Treba diskutovať aj na tej-
to platforme o tom, ako budeme robiť 
efektívne preventívne opatrenia, ako 
budeme minimalizovať riziká. Rečník 
s vervou jemu vlastnou hovoril o situ-
ácii na plnoautomatizovaných linkách 
v automobilovom priemysle, o štruktú-
re v tomto odvetví, o rizikách, vážnych 
problémoch, ako sú napríklad požiare, 
výbuchy, nesprávne zásahy do auto-
matizovaného systému a iné nespráv-
ne konanie... Spomenul štruktúru Prie-
mysel 4.0, aj za tou veľkou výzvou sú 
ľudia, ktorých treba chrániť – no a kto 
iný to má robiť, ak nie Ministerstvo prá-
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né sektory v rozvoji národného hospo-
dárstva. Do stratégie si ZAP SR dopl-
nilo ďalší bod a to podporovať inovač-
né tendencie vo využívaní vozidiel s al-



B e z p e č n á  p r á c a  3 / 2 0 1 6 

35

I N F O R M U J E M E

ce, sociálnych vecí a rodiny, Národný 
inšpektorát práce, inšpektoráty prá-
ce, najväčší zväz na Slovensku – ZAP, 
združenie Spoločná vízia aj špecialisti 
ako napr. BOZPO... Človek potrebuje 
chodiť do práce s vedomím, že sa vráti 
domov k svojej rodine živý a zdravý, vte-
dy sa môže naplno sústrediť na to, čo 
robí, podávať dobrý výkon a chodenie 
do práce mu bude robiť radosť, týmito 
slovami ukončil svoj prejav prof. Sinay.

V rámci slávnostného otvorenia 
konferencie sa prítomným prihovoril aj 
štátny tajomník ministra práce MPSVR 
SR Mgr. Branislav Ondruš. Proble-
matika BOZP je veľmi citlivá téma, kto-
rá si zasluhuje čoraz väčšiu pozornosť. 
Má to svoje príčiny, povedal Mgr. On-
druš. Úsilie znižovať náklady, zvyšo-
vať fl exibilitu, zvyšovať rýchlosť práce 
a produkciu má priamy dosah na iné 
aspekty produkčného procesu, a pre-
dovšetkým na oblasť BOZP. To zna-
mená na jednej strane prirodzený zá-
ujem podnikov, aby produkcia bola čo 
najfl exibilnejšia, najrýchlejšia a čo naj-
lacnejšia, na druhej strane záujem za-
mestnancov, ale aj verejnej sféry, to 
znamená aj politikov, aby sa práca ne-
stávala ťažšou, náročnejšou, nezvlád-
nuteľnou, ale najmä aby sa nestala ri-
zikovým faktorom ohrozujúcim zdra-
vie a bezpečnosť ľudí pri práci. Také-
to stretnutia sú dôležité, pretože spá-
jajú všetkých aktérov, ktorí sa v danej 
oblasti pohybujú a vytvárajú možnosť 
hľadať riešenia s výsledným adekvát-
nym kompromisom. S najväčšou prav-
depodobnosťou práve počas predsed-

níctva SR v Rade EÚ Európska komi-
sia zverejní návrh na revíziu smerníc 
v oblasti BOZP. Preto bude veľmi dô-
ležité, aby sme tú diskusiu, ktorú zač-
neme o nových pravidlách, viedli ma-
ximálne profesionálne, odborne, ale 
predovšetkým, aby sme pri tej disku-
sii stavali na praktických skúsenos-
tiach a znalostiach, povedal Mgr. On-
druš. Konferencia INCOBOZ je príleži-
tosť a platforma na skutočne odbornú, 
vecnú, ale, samozrejme, zaujatú dis-
kusiu, lebo prináša priestor na prezen-
táciu potrieb či záujmov všetkých akté-
rov, ktorí sa na pracovnom trhu, a pre-
dovšetkým v oblasti BOZP pohybujú. 
Problematika BOZP a právne úpravy 
BOZP budú čoraz viac európske a čo-
raz menej výlučne národné, a preto je 
veľmi dobré, že konferencia si posil-
ňuje medzinárodný charakter. Pritom 
je užitočné, že závery, výstupy z tejto 
konferencie sú prakticky využiteľné aj 
pre nás, ktorí zodpovedáme za legisla-
tívnu oblasť, dodal. 

Prítomným sa prihovoril aj Mgr. 
Ondřej Palán z Ministerstva práce 
a sociálnych vecí ČR. Automobilový 
priemysel patrí medzi najväčších za-
mestnávateľov v Česku a spolupracu-
je s obrovským množstvom subdodá-
vateľov. Aktuálnym problémom v ob-
lasti BOZP je bezpečnosť technických 
zariadení. Nové technológie a pracov-
né postupy prinášajú stále nové riziká, 
s ktorými sa treba vyrovnať. Mgr. Palán 
vyjadril nádej, že konferencia prinesie 
odpovede na mnohé otázky a inšpirá-
ciu na ďalšiu prácu.

Účastníkov konferencie v mene 
generálneho riaditeľa Ing. Andreja 
Gmittera pozdravila aj Ing. Slavěna 
Vorobelová z Národného inšpektorátu 
práce Košice. Okrem iného ocenila, že 
na konferencii sa zúčastňujú aj zástup-
covia inšpekcie práce, ktorí tu na zá-
klade svojich poznatkov môžu upozor-
niť na niektoré nedostatky a na nové 
povinnosti zamestnávateľov voči za-
mestnancom. Cieľom inšpekcie prá-
ce je predovšetkým ochrana práv za-
mestnancov nielen z pohľadu pracov-
noprávnych vzťahov, ale aj z pohľadu 
BOZP. Na Slovensku sa začal prud-
ko rozvíjať najmä automobilový prie-
mysel, čo z pohľadu inšpekcie práce 
prinieslo zaujímavé štatistické údaje. 
Všeobecne v rámci priemyslu sa celo-
ročne odhalí približne 9 740 nedostat-
kov, z toho 540 nedostatkov sa týka 
konkrétne automobilového priemyslu. 
V roku 2015 tu registrovali jeden smr-
teľný pracovný úraz a päť úrazov s ťaž-
kou ujmou na zdraví. Oproti iným od-
vetviam, ako je napríklad stavebníctvo, 
je táto oblasť menej riziková. Ing. Vo-
robelová upozornila na nový zákon č. 
351 z roku 2015 – zákon o cezhranič-
nej spolupráci pri vysielaní zamestnan-
cov na výkon prác pri poskytovaní slu-
žieb a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, čo nadobudne účinnosť v júni 
2016.

Po zaujímavých úvodných preja-
voch program konferencie pokračo-
val prednáškami. S prvou vystúpil Ing. 
Dušan Adamček z MPSVR SR a prí-
tomných oboznámil s aktuálnymi pred-

Delegácia z Poľska
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pismi v oblasti BOZP. Vo svojej pre-
zentácii sa zameral na tri informácie. 
Dôležitým dokumentom pre BOZP je 
Programové vyhlásenie vlády SR na 
roky 2016 až 2020 a z neho vyplýva-
júce záväzky, podľa ktorých vláda Slo-
venskej republiky bude dbať, aby sa 
nezhoršovali pracovnoprávne vzťa-
hy a ochrana bezpečnosti a zdra-
via pri práci. Najbližšie zmeny sa do-
tknú aktualizácie vykonávacích vše-
obecne záväzných právnych predpi-
sov na zaistenie BOZP a úpravy pra-
covnej zdravotnej služby. Ďalšie legis-
latívne práce vyplynú z aktivít Európ-
skej únie na úseku kodifi kovania pred-
pisov týkajúcich sa výskytu nových 
mutagénnych a karcinogénnych fakto-
rov pri práci, preskúmania implemen-
tácie existujúcich smerníc a ich aktua-
lizácie. Slovenská republika predsedá 
Rade Európskej únie v druhom polro-
ku 2016. Hlavnou témou v pôsobnos-
ti MPSVR SR je zabezpečenie pracov-
ných miest a prosperity pre súčasnosť 
a budúcnosť a jej štyrmi prioritami sú: 
podpora a rozvoj dôstojnej práce, boj 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
nové opatrenia na podporu zamestna-
nosti, podpora rovnosti zaobchádzania 
a rovnosti príležitostí.

Ing. Laurencia Jančurová z Ná-
rodného inšpektorátu práce Košice 
sa podelila s účastníkmi konferencie 
o praktické skúsenosti z kontrol vyko-
naných inšpektormi práce u zamestná-
vateľov v oblasti automobilového prie-
myslu. Najskôr stručne vysvetlila po-
stavenie a úlohy inšpekcie práce so 
špecifi ckým zameraním na problema-
tiku BOZP v automobilovom priemys-
le. Uviedla niekoľko štatistických úda-
jov o nedostatkoch zistených inšpek-
ciou práce a poukázala na význam 
správneho hodnotenia rizík, ktoré je 
jedným z hlavných predpokladov účin-
nej prevencie. Medzi oblasti a činnos-
ti vyžadujúce si zlepšenie úrovne sta-
rostlivosti o BOZP a vykonanie opatre-
ní, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť vyš-
šiu úroveň BOZP a zníženie pracovnej 
úrazovosti na pracoviskách, patrí naj-
mä prevencia, informovanosť, sústre-
denie pozornosti na slabšie články od-
vetvia. Medzi tie zaraďujeme z pohľa-
du inšpekcie práce najmä vysoký po-
diel subdodávateľov zabezpečujúcich 
rôznorodé činnosti pre automobilový 
priemysel.

Na prednášku Ing. Jančurovej nad-
viazali ďalšie príspevky. V nich oboz-
námila trojica predstaviteľov zo Štát-
neho úradu inšpekcie práce (SUIP) 
ČR Ing. Jiří Macíček, Ing. Ondřej 
Varta a Mgr. Zdeněk Šindlář s prak-

tickými skúsenosťami z kontrol SUIP 
v rámci automobilového priemyslu. Au-
tomobilový priemysel v Českej repub-
like predstavuje jedno z najrozvinutej-
ších automobilových odvetví v regió-
ne strednej a východnej Európy. Vďa-
ka dlhodobej tradícii, robustnej dodá-
vateľskej základni a technickým vedo-
mostiam sa českému automobilové-
mu priemyslu podarilo vyvinúť na vy-
spelý automobilový sektor. Výrobné 
prevádzky sú na veľmi dobrej technic-
kej úrovni s automatizovanou výrobou. 
To má nezanedbateľný vplyv na pozi-
tívny vývoj pracovnej úrazovosti. Na-
priek tomu sa zo strany Štátneho úra-
du inšpekcie práce ČR a jednotlivých 
oblastných inšpektorátov práce venuje 
automobilkám, ale aj jednotlivým sub-
dodávateľom veľká pozornosť, o čom 
svedčí aj počet realizovaných kon-
trol zameraných na bezpečnosť práce 
a pracovných podmienok u týchto za-
mestnávateľov. Uviedli niekoľko kon-
krétnych prípadov pracovných úrazov, 
ktoré sa stali v českom automobilovom 
priemysle.

Jednoznačne možno potvrdiť, že 
úspech spoločnosti závisí okrem iného 
aj od riadenia predpokladaných rizík, 
ale aj od pozitívneho prístupu k pre-
vencii, tak začal svoju prednášku na-
zvanú BOZP ako nástroj k úspechu 
Ing. Ján Donič, konateľ spoločnosti 
BOZPO, s. r. o., Prievidza. Investícia 
do prevencie BOZP je vždy efektívnej-
šia pri porovnaní s nákladmi vzniknutý-
mi v dôsledku pracovných úrazov. Eko-
nomické stimuly by mala poskytovať 
a podporovať vláda aj poisťovne. Vláda 
formou regulačných stratégií, priamou 
intervenciou, predpismi, smernicami 

a normami, cez sankcie a kontroly, kto-
ré vykonávajú inšpekčné orgány, až 
po vzdelávacie programy. V zahrani-
čí sa využívajú úľavy na daniach až po 
priame dotácie a poisťovne poskytujú 
poistenia najčastejšie formou bonus-
-malus. Osobne však vidím najvyššiu 
hodnotu úspechu v dosiahnutých vý-
sledkoch, ktorými sa spoločnosť môže 
preukázať a pochváliť, takisto v prístu-
pe najvyšších manažérov v aktívnom 
riadení BOZP, vyhlásil. Na záver svoj-
ho vystúpenia Ing. Donič v krátkosti 
porozprával o práci občianskeho zdru-
ženia Spoločná vízia, ktorého je pred-
sedom.

Zaujímavé boli aj poznatky z aka-
demickej pôdy. Pútavou formou, spo-
jenou so snímkami z udalosti, ktorá sa 
týkala požiarnej bezpečnosti pri skla-
dovaní pneumatík, predniesol svoj prí-
spevok prof. Ing. Karol Balog, PhD., 
riaditeľ Ústavu bezpečnosti, environ-
mentu a kvality, ktorý je súčasťou Slo-
venskej technickej univerzity Trnava. 
Skladovať pneumatiky nie je jednodu-
chá záležitosť, dôležité je dodržiavať 
požiadavky na bezpečné skladovanie 
pneumatík. Prednášateľ informoval, 
aké sú dostupné hasiace technológie 
pre sklady pneumatík a akým spôso-
bom ich použiť. Charakterizoval osobi-
tosti požiarov pneumatík a objasnil šír-
ku environmentálnych dosahov pri ich 
horení.

Organizátori pripravili novinku, kto-
rou bola aplikácia sli.do., a prítomní 
mohli klásť otázky prednášajúcim cez 
modul. Po každom bloku tak predná-
šajúci odpovedali na množstvo otázok 
v súvislosti s tematickým zameraním 
konferencie.

Veľmi trefnými pripomienkami za-
sahovali do diskusie aj moderátori 
podujatia, ktorými boli Ing. Karol Ha-
bina, Ing. Andrea Ležovičová a Ing. 
Ľubomír Markovič.

Zaujímavú prednášku mal aj prof. 
Ing. Anton Osvald, CSc., z Fakul-
ty bezpečnostného inžinierstva Žilin-
skej univerzity. Zaoberal sa technoló-
giami záchranárskych prác pri kolapse 
stavieb. Defi noval riziká záchranár-
skych prác, pričom stanovil riziká pre 
záchranára. Vysvetlil postupy rieše-
nia pri záchranárskych prácach. Spo-
menul niekoľko udalostí, prírodných, 
technických a sociálnych, pri ktorých 
môže prísť ku kolapsu stavieb alebo 
ich častí. Premietnuté príklady uda-
lostí ilustrovali zlyhanie človeka, či už 
konštruktéra, projektanta, bezpečnost-
ného technika... 

Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk 
z OSPS BHP z Poľska vystúpila Ing. Ján Donič
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s prednáškou nazvanou Vplyv globa-
lizácie a zmien civilizácie na proces 
riadenia. Zamerala sa v nej na zme-
ny v rámci kapitalizmu, na odborné 
znalosti a inovácie ako faktory výroby 
a účasť štátu ako investora v sociál-
nej sfére. Prezentovala formy riadenia 
v priemyselnom kapitalizme (hierar-
chický, neelastický, zvislý) a v kapita-
lizme znalostnom (sieť, elastický, vo-
dorovný). Vyzdvihla stratégiu riadenia 
siete v rozsahu globalizácie, sieťové-
ho podnikania a riadenia bezpečnosti 
v sieti spoločnosti.

Waldemar Prokop z fi rmy OTTO 
Engineering v Poľsku vyhlásil, že srd-
com fi rmy je veľmi dobre vybavené la-
boratórium. Vyzdvihol spoluprácu ve-
dúcich manažérov fi rmy a pracovníkov 
BOZP a predstavil jej jednotlivé divízie. 
Svoje vystúpenie oživil niekoľkými zá-
bermi prezentovanej fi rmy.

Marius Blahut z OSPS BHP vo 
svojom príspevku informoval o situácii 
v Poľsku, čo sa týka legislatívy vo vzťa-
hu k prevozu chemických a iných ne-
bezpečných látok. Venoval sa proble-
matike organizácie, prevozu a zabez-
pečenia transportu nebezpečných lá-
tok, materiálov... V tejto súvislosti ho-
voril aj o základnej úlohe ADR – Eu-
rópskej dohody o medzinárodnej cest-
nej preprave nebezpečných vecí. 

Z akciovej spoločnosti Volkswa-
gen Slovakia Bratislava sa na konfe-
rencii zúčastnil Ing. Juraj Kiripolský, 
ktorý oboznámil prítomných s posta-
vením BOZP v tomto mamuťom pod-
niku. Bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci sa vo Volkswagene naozaj 
venuje veľká pozornosť a je dôleži-
tou súčasťou podnikovej kultúry. Zdra-
vie zamestnancov je pre podnik prio-
ritou. Zodpovední manažéri chápu, že 
BOZP je dlhodobý a stály proces, kto-
rý si vyžaduje najmä informovanie, vy-
svetľovanie a vedenie zamestnancov 
k dodržiavaniu predpisov a používaniu 
ochranných prostriedkov. V spoločnos-
ti sa tak realizujú nielen kampane na 
túto tému, ale zamestnanci sú motivo-
vaní podávať zlepšovacie návrhy, na-
príklad na zlepšenie ergonómie pra-
covísk. Dôležitá je spolupráca so zá-
stupcami zamestnancov a zástupca-
mi odborov. Keďže pracovné úrazy sa 
nevyhýbajú ani tejto spoločnosti, svo-
ju prednášku doplnil aj vizualizáciou 
niektorých pracovných úrazov.

O tom, aký je systém BOZP 
v priestoroch KIA Motors Slovakia, s. r. o., 
prednášal Ing. Peter Makovický, 
PhD., z tejto spoločnosti. Vedúci ma-
nažéri sú presvedčení, že okrem hu-
mánnej zodpovednosti za zamest-

nancov je to práve zavedený systém 
BOZP, ktorý napomáha zvyšovanie 
úrovne bezpečnosti pri práci, skvalitňo-
vanie pracovných podmienok a zefek-
tívnenie produktivity a kvality práce. 
Preto im na jeho dodržiavaní veľmi zá-
leží. Firemný systém BOZP sa opiera 
o legislatívu, kladie dôraz na preven-
tívne opatrenia a pravidelné hodnote-
nia stavu bezpečnosti. Zamestnanci 
sú všestranne motivovaní na bezpeč-
né správanie sa na pracoviskách, na-
príklad aj udelením ceny prezidenta 
spoločnosti za BOZP. Interní inšpekto-
ri majú nepretržitú službu. Náplňou ich 
práce je kontrolná činnosť, dohľad nad 
nebezpečnými prácami, vyšetrova-
nie incidentov, organizovanie školení, 
sú oporou vedúcich zamestnancov... 
Povedomie o bezpečnosti zvyšujeme 
popri školeniach kampaňami aj rôzny-
mi publikáciami. Bezpečnosť a ochra-
na zdravia zamestnancov predstavuje 
jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti, 
dodal na záver prednášateľ.

Vlastný systém riadenia BOZP 
(SMST) majú v PSA PeugeotCitroën 
Slovakia. Prečo má PSA svoj vlastný 
systém, vysvetlil Ing. Vladimír Beno, 
vedúci oddelenia bezpečnosti v tejto 
spoločnosti. Tento systém je merateľ-
ný, čo je veľmi dôležité, lebo sa dajú 
vytýčiť konkrétne ciele. Systém SMST 
je založený najmä na manažmente 
a jeho postupnom prenášaní na čoraz 
nižšie zložky riadenia až po jednotlivé-
ho zamestnanca vo výrobe. Skladá sa 
zo šiestich základných kapitol a kaž-
dá kapitola má ešte ďalšie podkapito-
ly, takže dokopy je to 40 požiadaviek 
na BOZP od politiky BOZP až po ana-
lýzu rizík. Spomenul, že správanie za-
mestnancov je niekedy veľmi proble-
matické... Vedúci zamestnanci musia 
sústavne overovať rešpektovanie pra-
vidiel v teréne, konkrétne používanie 
OOPP, nebezpečné zóny...

Blok Dobrej praxe otvoril pred-
náškou na tému pracovná úrazo-
vosť v automobilovom priemysle Ing. 
Vladimír Kopecký z Inšpektorátu prá-
ce Trenčín. Je všeobecne známe, že 
automobilový priemysel vyprodukuje 
niekoľko tisíc áut ročne. Pri tom, aby 
mohli vyrobiť a skompletizovať auto-
mobil, pomáhajú dodávateľské zá-
vody, ktoré ich zásobujú svojimi pro-
duktmi. V takýchto fi rmách majú nie-
len vlastných zamestnancov, tzv. kme-
ňových, ale pracuje tu aj veľa zamest-
nancov prostredníctvom agentúr do-
časného zamestnávania. V uplynulom 
období zaznamenali v oblasti priemy-
selnej výroby vyšší počet závažných 
pracovných úrazov v oboch skupinách 

zamestnancov. Správne určenie zdro-
jov a príčin vzniku pracovných úrazov 
a ich poznanie je nevyhnutné na pri-
jímanie preventívnych opatrení a za-
medzenie opakovania obdobných úra-
zov v budúcnosti. Prevencii a predchá-
dzaniu vzniku pracovných úrazov treba 
venovať veľkú pozornosť. Po úvodnom 
oboznamovaní s problematikou pristú-
pil rečník k názorným ukážkam z pra-
xe. Opísal pracovný úraz a zároveň 
na poučenie poslucháčov uviedol, aké 
opatrenia sa prijali po vzniku závažné-
ho pracovného úrazu.

Hovorieva sa, že jeden obrázok vy-
stačí za tisíc slov, a toho sa držali via-
cerí prednášatelia. Na väčšine prezen-
tovaných záberov boli zachytené pra-
covné úrazy rozličného druhu, pri po-
hľade na ne sa určite každý zamyslel 
nad tým, ako bude pristupovať k pra-
covným povinnostiam.

Bezpečnosť pri manipulácii a do-
prave v automobilovom priemysle – tak 
nazval svoj príspevok Mgr. Ing. Marián 
Žerjava z Inšpektorátu práce Bratisla-
va. Vo výrobných priestoroch je pohyb 
manipulačnej techniky samozrejmosť. 
Je to hlavne technika, ktorú riadi pra-
covník obsluhy, ako sú napríklad vy-
sokozdvižné vozíky. Pri pohybe je veľ-
mi dôležitá viditeľnosť týchto doprav-
ných prostriedkov. Zaujímavý príklad 
spomenul Ing. Žerjava s modrým svet-
lom. Toto svetlo sa objaví približne šty-
ri metre pred vozíkom, teda upozorní 
zamestnancov, aby boli ostražití, lebo 
za modrým svetlom sa čoskoro uká-
že aj dajaký dopravný prostriedok. Vý-
razný podiel na celkovom počte pra-
covných úrazov tvoria úrazy v oblas-
ti dopravy a skladovania. V roku 2015 

Ing. Juraj Kiripolský
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vzniklo z celkového počtu 1 175 regis-
trovaných pracovných úrazov v Brati-
slavskom kraji 258 pracovných úrazov 
pri doprave a skladovaní. Prednáša-
teľ popri inom uviedol aj niekoľko prí-
kladov opatrení, ktorými sa dá predísť 
pracovným úrazom vo vnútropodniko-
vej doprave a skladovaní.

Ing. Andrej Jakubis z Krauss-
-Maffel Technologies, s. r. o., predsta-
vil účastníkom konferencie túto spo-
ločnosť a jej históriu na Slovensku. 
Zaujal témou svojej prednášky, kto-
rou bol proces skoronehôd používaný 
v tejto fi rme a vlastný systém preven-
cie BOZP. Súčasťou tohto systému je 
aj denný reporting nedostatkov ako ne-
pochybne účinná metóda... 

Ing. František Adamčík z DHL 
Exel Slovakia, s. r. o., predstavil 
niektoré činnosti, ktoré vyvíja táto spo-
ločnosť. Svoju prezentáciu rozdelil do 
štyroch častí. V prvej časti opísal spô-
soby a typy skladovania, v druhej čas-
ti z toho vyplývajúce problémy sklado-
vania, napríklad škodové udalosti, pra-
covné úrazy... V tretej časti sa zame-
ral na prijímané opatrenia a v posled-
nej sa sústredil na prevenciu. Prítom-
ným premietol niekoľko obrázkov pra-
covných úrazov a nebezpečných uda-
lostí a uviedol aj ich príčiny, z ktorých 
bolo zrejmé, že sa im dalo predísť. Na-
pokon ostalo už len smutné konštato-
vanie, že častou príčinou pracovných 
úrazov je nepozornosť zamestnancov.

Blok venovaný stavebníctvu otvo-
ril Ing. František Košč z Inšpektorátu 
práce Banská Bystrica s príspevkom 
Dokumentácia BOZP pri výstavbe. Vy-
svetlil, že ide vlastne o súbor platnej 
legislatívy a kvalifi kačných požiada-
viek v oblasti BOZP pri zabezpečovaní 
dokumentácie pre všetkých účastníkov 
výstavby. Zdôraznil, že už pri vypracú-
vaní zámerov stavieb, projektových do-
kumentácií, inžinieringu, koordinácie, 
riadenia, schvaľovania a vedenia prác 
týchto účastníkov je potrebné, aby sa 
pri jednotlivých činnostiach uplatňova-
li najnovšie poznatky vedy a techniky, 
vždy s aplikáciou súčasných platných 
predpisov.

Bezpečné používanie stavby, tak 
nazval svoj príspevok Ing. Mojmír 
Klas, CSc., zo Znaleckej kancelárie 
v odbore BOZP Kopřivnice v ČR. Mož-
nosť bezpečne uskutočniť údržbu stav-
by je často zakotvená už v projektovej 
dokumentácii. Jednou zo základných 
požiadaviek na stavbu je bezpečnosť 
a prístupnosť pri jej používaní. Stavba 
musí byť navrhnutá tak, aby pri jej pre-
vádzke nevznikali situácie, pri ktorých 
sa môže stať úraz, napríklad pošmyk-

nutím, pádom, nárazom, popálením, 
zásahom elektrickým prúdom... S rizi-
kom pádu z výšky je spojená údržba 
strechy či zariadení umiestnených na 
streche. Projektant a zhotoviteľ stav-
by musí pamätať aj na predpokladané 
kontroly a revízie, napríklad zariadení 
ochrany pred bleskom, komínov...

Príspevok, ktorý spracoval mana-
žér bezpečnosti a životného prostre-
dia Ing. Marek Rolinec z a. s. Sloven-
ské elektrárne a nazval ho Dobrá prax 
pri výstavbe atómovej elektrárne Mo-
chovce, tlmočil v zastúpení na konfe-
rencii Ing. Tomáš Chebeň. Približne 
80 percent úrazov, ktoré sa stali pri vý-
stavbe 3. a 4. bloku elektrárne, mož-
no pripísať rizikovému správaniu sa 
zamestnancov. Výstavba jadrovej elek-
trárne si vyžiadala už viac ako 50 mi-
liónov odpracovaných hodín pri výko-
ne rôznych druhov stavebných a mon-
tážnych prác. Denne pracuje na stavbe 
vyše 5 500 zamestnancov, preto sa na 
bezpečnosť kladie veľký dôraz. V rám-
ci prevencie sa na jednotlivých praco-
viskách objavujú pozorovatelia, ktorí 
monitorujú správanie zamestnancov. 
Cieľom tejto činnosti je upozorniť ich, 
kde urobili chybu, ale aj pochváliť za 
správny prístup k práci. Po dlhšom po-
zorovaní sa analyzujú dáta a na zákla-
de týchto analýz sa prijmú opatrenia, 
ktoré by mali zlepšiť správanie ľudí vo 
vzťahu k bezpečnosti práce. Zavede-
nie červených a žltých kariet je tiež je-
den z nástrojov prevencie pred úrazmi. 
Ďalej dôsledná kontrolná činnosť, ško-
lenia, tímová práca a súdržnosť. 

Richard Habgood, prezident Me-
dzinárodnej komory koordinátorov 
bezpečnosti práce – ISHCCO, vysvet-
lil, prečo sa ISHCCO podieľa v spolu-
práci s EU-OSHA (Európskou agentú-
rou pre BOZP) na kampani Za bezpeč-
né pracovisko. Účastníci konferencie si 
potom mohli oddýchnuť pri premietnu-

tí krátkych náučných fi lmov z produk-
cie NAPO.

Inšpekcia práce sa svojou čin-
nosťou podieľa na kontrole najrôznej-
ších pracovných odvetví, medzi ktoré 
patrí aj automobilový priemysel. Ing. 
Róbert Bulla, PhD., z Inšpektorá-
tu práce Nitra oboznámil prítomných 
s najzávažnejšími a najčastejšími zis-
teniami výkonov inšpekcie práce v au-
tomobilovom priemysle. Kontrolnou 
činnosťou, poradenstvom a represiou 
sa inšpekcia práce významne podieľa 
na znižovaní vzniku nežiaducich uda-
lostí a znižovaní následkov z pracov-
ných úrazov. Ing. Bulla uviedol konkrét-
ne prípady pracovných úrazov, ktoré 
zapríčinili zamestnávatelia, ale aj také, 
ktoré spôsobili svojou nepozornosťou 
zamestnanci. Aký je povolený čas ve-
denia a odpočinku motorového vozi-
dla? Aj na túto otázku odpovedal pred-
nášateľ, pravda, všetci to vedia, ide 
o to, aby to dodržiavali. Svoju prezen-
táciu ukončil konštatovaním: „Kvalitný 
bezpečnostný technik chráni zamest-
nancov pred vznikom pracovných úra-
zov“.

Návod na používanie, tento osobi-
tý, ale výstižný názov dal svojmu prí-
spevku Ing. Peter Vékony z Certifi -
kačného a inšpekčného orgánu SR, s. 
r. o., so sídlom v Prievidzi. Legislatívne 
predpisy prikazujú mať na každý pra-
covný prostriedok, akým je stroj, zaria-
denie, prístroj alebo nástroj, vypraco-
vaný návod na používanie v úradnom 
jazyku, ktorý musí obsahovať okrem 
iného aj bezpečnostné pokyny tak na 
konkrétne používanie, ako aj na ďal-
šiu správnu manipuláciu, skladovanie, 
údržbu a opravu. Množstvo podnikate-
ľov prevádzkuje zariadenia, ktoré ne-
majú úplne, správne alebo vôbec vy-
pracovaný návod v úradnom jazyku, 
čo vedie k porušeniu jednotlivých usta-
novení platných právnych a ostatných 

Ing. Mojmír Klas, CSc. a Ing. František Košč
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predpisov SR, pričom si neuvedomujú 
z toho vyplývajúce riziká. K najzávaž-
nejším patrí právna zodpovednosť pri 
vzniku pracovných úrazov, respektíve 
pri zisteniach nedostatkov inšpekciou 
práce s prijatím sankčných opatrení.

Ing. Vladimír Lipovský zo spoloč-
nosti BOZPO, s. r. o., Prievidza sa za-
oberal otázkou posudzovania strojov 
v prevádzke, čo súvisí s účinnou pre-
venciou. Zameral sa na poskytnutie in-
formácií zamestnávateľom o povinnos-
ti zabezpečiť kontrolu strojových zaria-
dení a technológií už po ich nainštalo-
vaní na mieste prevádzky a pred ich pr-
vým použitím s cieľom zabezpečiť ich 
správnu inštaláciu a správne fungo-
vanie. Nezabudol v tejto súvislosti ani 
na informáciu o zbavení sa zodpoved-
nosti zamestnávateľa za škody spôso-
bené pri používaní strojových zariade-
ní a technológií poskytnutých zamest-
nancom. Uviedol, že vonkajšie vplyvy 
patria medzi dôležité faktory, ktoré vý-
znamne ovplyvňujú funkčnosť a bez-
pečnosť technických zariadení. Naprí-
klad pri vyhradených technických za-
riadeniach elektrických je to viac ako 
40 vplyvov: teplota okolia, výskyt vody, 
slnečné žiarenie, nárazy, otrasy, vibrá-
cie... atď. A tak včasná kontrola týchto 
zariadení s cieľom odstrániť nedostat-
ky sa vždy vyplatí...

Jednou zo základných požiadaviek 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
je odstraňovanie a minimalizácia rizík, 
ktoré znamenajú poškodenie zdravia 
alebo smrť zamestnancov, povedal na 
úvod svojej prednášky Jan Červený 
zo Strojírenského zkušebního ústavu 
Brno, ČR. Pri strojných zariadeniach 
dodávaných na trh je v súčasnosti po-
vinnosťou výrobcov vykonať analýzu 
rizík už pri návrhu a výrobe strojného 
zariadenia. Uviedol príklady, možnosti 
a spôsoby nadväznosti vyhodnocova-
nia rizík prevádzkovateľom na vyhod-
notenie rizík výrobcov. Riziká sa inšta-
láciou na konkrétnom mieste prevádz-
kovania dopĺňajú, upravujú, analýza ri-
zík je teda ustavičný proces – cyklus.

Softvérové aplikácie BOZPO – bliž-
šie k zdraviu zamestnancov a k pre-
vencii pred úrazmi – to je názov pred-
nášky Ing. Tibora Račka. Programová 
pomôcka eBOZ uľahčí prácu technikom 
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
pred požiarmi, civilnej ochrany, ako aj 
koordinátorom práce. Program je zlo-
žený z jednotlivých modulov pre každú 
oblasť osobitne. V prvom rade umož-
ní bezpečnostným technikom veľmi 
rýchlo sa zorientovať v platnej legis-
latíve pre danú oblasť, a tak nemusia 
zisťovať, k akým zmenám v nich prišlo. 

Program rýchlo spracúva ponúknuté 
dokumenty pre danú oblasť a prispô-
sobí ich na konkrétne podmienky. Veľ-
mi efektívne je posudzovanie pracov-
ných rizík, ktoré možno spracovať pre 
jednotlivé profesie s návrhom opatre-
ní tak, aby bolo každé posúdené riziko 
pod kontrolou a cielene riadené. Modul 
Evidencia VTZ a PTZ dovoľuje pres-
nú a podrobnú evidenciu vyhradených 
technických zariadení, ako aj požiar-
no-technických zariadení. Modul pres-
ne upozorní, kedy má byť ktoré tech-
nické zariadenie preskúšané, zrevido-
vané, prípadne za aký čas tieto kontro-
ly a skúšky stratia platnosť.

Bc. Vladimír Mílek, predseda čes-
kého o. z. Společná vize oboznámil 
účastníkov konferencie s uplatňova-
ním novely zákona č. 309/2006 Sb. 
v praxi v Českej republike.

Alkohol, nikotín a nelegálne návy-
kové látky na pracovisku, tak nazval 
svoj príspevok Kamil Kačer, MBA, zo 
spoločnosti Lindgrove, s. r. o., Hradec 
Králové, ČR. Nikto nepochybuje o tom, 
že užívanie návykových látok je škod-
livé, a už vôbec nie o tom, že tieto ne-
resti na pracovisko nepatria, veď zna-
menajú ohrozenie bezpečného pra-
covného prostredia pre všetkých za-
mestnancov. Autor príspevku sa zao-
beral problematikou užívania alkoho-
lu, nikotínu a ďalších návykových lá-
tok v ČR a SR. Oboznámil prítomných 
s postupmi, ktoré možno použiť na za-
istenie BOZP na pracovisku.

Moderné trendy a novinky v oblas-
ti OOPP pre automobilový priemysel 
predstavil pri príležitosti deväťdesiatich 
rokov, ktoré uplynuli od založenia spo-
ločnosti UVEX, Mgr. Štefan Brehový.

MUDr. Martin Holinka, zástupca 
spoločnosti MLAD, s. r. o., oboznámil 
účastníkov konferencie s pomôckou na 
ergonomické sedenie, ktorú si mohli 
záujemcovia počas konferencie vyskú-
šať a otestovať.

Jozef Krausko zo spoločnosti 
BOZPO, s. r. o., Prievidza nadviazal na 
prednášku Ing. Vékonyho príspevkom 
nazvaným Správne uvádzanie legisla-
tívy BOZP do návodov na prevádzku 
a údržbu stavebných strojov. Legislatí-
va v oblasti BOZP sa stále mení a zdo-
konaľuje. Mnohí výrobcovia však pri 
spracúvaní návodu na obsluhu a údrž-
bu mobilných pracovných prostried-
kov uvádzajú neaktuálne právne pred-
pisy. To spôsobuje najmä v laickej ve-
rejnosti problém s určením presných 
požiadaviek na odbornú spôsobilosť 
obsluhy.

Bezpečným používaním lešení vo 
výrobných halách, na stavbách atď. sa 

zaoberal Zdeněk Ondrejovič zo spo-
ločnosti BOZPO, s. r. o., Prievidza. Po-
známe rôzne lešenia, pojazdné, pre-
nosné... Ako má, alebo aj nemá vy-
zerať lešenie z hľadiska BOZP, pred-
nášateľ ukázal prítomným na konkrét-
nych prípadoch. Lešenia sa využívajú 
pri stavebných, ale aj rekonštrukčných 
prácach, montážnych a iných činnos-
tiach v rozličných oblastiach priemyslu 
vrátane automobilového. Poukázal aj 
na nebezpečné rozdiely medzi legisla-
tívnymi požiadavkami na lešenia a po-
stupovaním v praxi pri ich montáži.

Konferencia sa priblížila k svojmu 
záveru, všetky príspevky, všetko dô-
ležité už bolo povedané. A tak napo-
kon sa Ing. Donič, zástupca jedného 
z troch organizátorov 4. ročníka kon-
ferencie INCOBOZ 2016 úprimne po-
ďakoval nielen spoluorganizátorom, 
ale aj všetkým prednášajúcim, hosťom 
a ostatným účastníkom konferencie 
za skvelú atmosféru na tomto poduja-
tí, ako aj za to, že sa navzájom mohli 
obohatiť o cenné skúsenosti a podnety. 

Odborné závery konferencie IN-
COBOZ 2016 spracuje na základe od-
bornej a konštruktívnej diskusie, ktorá 
odznela v rámci konferencie a stretnutí 
s ňou súvisiacich, jej organizátor o. z. 
Spoločná vízia v rozsahu požiadaviek 
praxe, v kontexte s potrebou legislatív-
nej úpravy a následne uverejní v ďal-
šom čísle nášho časopisu. Nájdete 
ich aj na stránkach www.incoboz.sk 
a www.spolocnavizia.sk.  

Zámerne sme v informácii o konfe-
rencii len sporo uviedli štatistické údaje 
o pracovných úrazoch, hoci ich v kaž-
dej prednáške odznelo niekoľko. Záu-
jemcovia o presnejšie údaje z tejto ob-
lasti ich nájdu v Rozbore pracovných 
úrazov za rok 2015, ktorý sme uverejni-
li v 2. čísle Bezpečnej práce. Aj z nich 
sa možno presvedčiť, že najúčinnej-
ším nástrojom na predchádzanie pra-
covným úrazom je zavčasu sa poučiť 
z nedbalosti iných...

Počas troch dní odznelo veľa uži-
točných, praktických a pre zamest-
návateľov veľmi dôležitých informá-
cií z oblasti BOZP. Cieľom konferen-
cie bolo prezentovať nové trendy, po-
stupy, spôsoby prevencie a skúsenosti 
uplatňované v bezpečnosti práce a pri 
ochrane a podpore zdravia, čo sa or-
ganizátorom úspešne podarilo dosiah-
nuť. Ďalší ročník medzinárodnej kon-
ferencie sa bude konať v máji v roku 
2017. Organizátori konferencie sľubu-
jú zaujímavé témy a nezabudnuteľný 
zážitok zo sprievodných akcií, a tak sa 
máme na čo tešiť. 

  Anastázia Bezáková


