
 

 

 

 

 

 

 

H a r m o n o g r a m 
realizácie Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky 

na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie  

v podmienkach rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rokoch 

2021 - 2023 

 

Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 

až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023 (ďalej „stratégia BOZP“) schválila 

vláda uznesením vlády Slovenskej republiky č. 790/2020 dňa 16. decembra 2020. 

Navrhovaný harmonogram realizácie Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie v podmienkach rezortu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rokoch 2021 - 2023 (ďalej 

„harmonogram“) zabezpečuje plnenie stratégie BOZP a jej úloh v súlade s bodom C.3 

Programu realizácie stratégie BOZP, podľa ktorého v roku 2021 a priebežne do roka 2027 

zainteresované zodpovedné a spolupracujúce rezorty a inštitúcie pripravia a implementujú 

vecný a časový harmonogram realizácie stratégie BOZP. 

Harmonogram obsahuje časové a vecné plnenie priorít stratégie BOZP a jednotlivých úloh 

Programu realizácie stratégie BOZP v rokoch 2021 - 2023 príslušnými útvarmi Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ním riadenými organizáciami. 

 

 

Téma Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

A. Priority na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027,  

v ktorých napĺňaní je potrebné pokračovať 

 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

1. Medializovať a organizovať aktivity v oblasti BOZP  

v Slovenskej republike a v záujme pozitívnej medializácie tejto 

problematiky zabezpečiť vystúpenia svojich zástupcov  

v prostriedkoch mediálnej komunikácie. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední a spolupracujúci (podľa potreby): MPSVR SR, 

      MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, 

      MŠVVaŠ SR 

 

1. Opatrenie:  

Zabezpečovať príspevky zamestnancov MPSVR SR, NIP, inšpektorátov práce a IVPR,  

a v médiách informovať verejnosť o aktuálnej problematike v oblasti BOZP a zmene 

právnych predpisov na úseku BOZP. 
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Termín plnenia: priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor: NIP 

Spolupráca: SP, TKO, inšpektoráty práce, IVPR 

 

2. Opatrenie:  

Medializovať podujatia pri príležitosti Svetového dňa BOZP. 

 

Termín plnenia:  každoročne v apríli v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  TKO 

Spolupráca:  SP, NIP 

 

3. Opatrenie:  

Participovať na kampani EU-OSHA na roky 2020 - 2022 „Zdravé pracoviská znižujú 

záťaž“ organizovaním aktivít v rámci Národnej siete BOZP na úrovni tripartity, 

odborníkov a zástupcov vysokých škôl.  

Propagovať kampaň a súvisiace národné aktivity venované problematike BOZP 

prostredníctvom webovej stránky NIP (príp. facebooku) a odborných článkov v časopisoch 

Bezpečná práca a Bezpečnosť práce v praxi. Prostredníctvom inšpektorátov práce a členov 

Národnej siete BOZP a siete EEN propagovať a distribuovať materiály EU-OSHA 

poskytujúce prehľad o tejto kampani, ktoré sú dostupné aj v slovenskom jazyku a sú 

umiestnené na webovej stránke EU-OSHA a na webovej stránke NIP. Aktualizovať 

usmernenia EÚ o úprave pracovísk a ochrane pracovníkov v období pandémie ochorenia 

COVID-19. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2022 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  členovia Národnej siete BOZP a siete EEN 

 

4. Opatrenie:  

Dvakrát do roka organizovať stretnutie zástupcov Národnej siete BOZP s cieľom 

propagovať jednotlivé aktivity a zapojiť do nich čo najširšiu verejnosť. 

 

Termín plnenia:  máj a november 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  členovia Národnej siete BOZP 

 

5. Opatrenie: 

Distribuovať propagačné materiály najmä pre zamestnávateľov a sociálnych partnerov 

zamerané na problematiku BOZP – publikácie, brožúry, letáky vrátane letákov typu Facts, 

ktoré pripravuje EU-OSHA a iné inštitúcie. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  inšpektoráty práce, členovia Národnej siete BOZP 

 

6. Opatrenie: 

Zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa BOZP organizovaním vlastných aktivít 

na národnej úrovni – tlačovej konferencie, seminárov, besied, publikovania v tlači a iných 

médiách, organizovať dni otvorených dverí a pod. 
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Termín plnenia:  43. týždeň v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  inšpektoráty práce, členovia Národnej siete BOZP 

 

7. Opatrenie: 

V dostatočnom predstihu informovať verejnosť o pripravovaných aktivitách Európskeho 

týždňa BOZP a relevantných aktivitách EÚ v oblasti BOZP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  SP, TKO, inšpektoráty práce 

 

8. Opatrenie: 

Informovať verejnosť o výsledkoch projektov európskych inštitúcií zaoberajúcich sa 

problematikou BOZP prostredníctvom vystúpení na konferenciách a seminároch, 

v odbornej tlači a na webovej stránke NIP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  inšpektoráty práce, členovia Národnej siete BOZP  

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

2. Aktívne sa zúčastňovať zahraničných podujatí, expertných 

skupín, technických komisií, výborov, projektov a pod. 

organizovaných európskymi a medzinárodnými inštitúciami  

v oblasti BOZP. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední a spolupracujúci (podľa potreby): MPSVR SR, 

      MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, 

      MŠVVaŠ SR 

 

1. Opatrenie:  

Spolupracovať s orgánmi inšpekcie práce členských štátov EÚ, prioritne zo  štátov 

susediacich so Slovenskou republikou, a s ďalšími partnerskými orgánmi pri riešení 

problematiky BOZP a predpisov o pracovnom čase v doprave na národnej aj regionálnej 

úrovni. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  orgány inšpekcie práce členských štátov EÚ 

 

2. Opatrenie:  

Spolupracovať s orgánmi EÚ (Európska komisia, MARS), s členskými štátmi EÚ 

a s orgánmi trhového dohľadu na národnej a európskej úrovni prostredníctvom ÚNMS SR 

(napr. cez ICSMS, RAPEX, resp. inú databázu nebezpečných výrobkov) a používať systém 

rýchleho varovania pre nebezpečné výrobky. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  ÚNMS SR, Európska komisia, MARS, orgány trhového dohľadu 
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na národnej a európskej úrovni 

 

3. Opatrenie:  

Spolupracovať s členskými štátmi EÚ pri vysielaní zamestnancov v rámci EÚ cez systém 

na výmenu informácii v tejto oblasti (IMI).  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP 

Spolupráca:  styčné orgány členských štátov EÚ 

 

4. Opatrenie:  

Pri uznávaní odbornej spôsobilosti spolupracovať s členskými štátmi EÚ cez systém  

(IMI) na základe zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  orgány inšpekcie práce členských štátov EÚ  

 

5. Opatrenie:  

Aktívne pracovať v pracovných skupinách SLIC-u a iných EÚ inštitúcií (na jednotné 

uplatňovanie predpisov EÚ, vrátane implementácie nariadenia REACH a trhového 

dohľadu, pre záležitosti týkajúce sa smernice o strojových zariadeniach  - MACHEX,  

na hodnotenie systémov inšpekcie práce v jednotlivých členských štátoch EÚ na základe 

spoločných princípov SLIC-u). 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  orgány inšpekcie práce členských štátov EÚ  

 

6. Opatrenie:  

Zabezpečovať činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA na národnej úrovni  

na NIP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  členovia Národnej siete BOZP 

 

7. Opatrenie:  

Aktívne spolupracovať v Poradnom výbore Európskej komisie pre BOZP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  SP  

Spolupráca:  NIP, ÚVZ SR, HBÚ  

 

8. Opatrenie:  

Aktívne participovať na programe výmeny inšpektorov práce členských štátov EÚ 

organizovanom SLIC-om na účely výmeny pracovných skúseností a zvýšenia odbornosti 

orgánov inšpekcie práce. 
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Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce, orgány inšpekcie práce členských štátov EÚ 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

3. Naďalej poskytovať poradenstvo, organizovať odborné 

semináre, konferencie, vydávať odborné príručky, informačné 

a propagačné materiály pre zamestnávateľov vrátane malých  

a stredných podnikov, fyzických osôb podnikateľov, zástupcov 

zamestnancov pre BOZP, členov odborov a zamestnancov. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední a spolupracujúci (podľa potreby): MPSVR SR, 

      MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, 

      MŠVVaŠ SR 

 

1. Opatrenie:  

Odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce s cieľom 

dosiahnuť jednotnosť poskytovaných poradenstiev inšpektorátmi práce.  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

2. Opatrenie:  

V spolupráci s Technickou univerzitou Košice zorganizovať medzinárodnú konferenciu 

„Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ určenú odbornej verejnosti. 

 

Termín plnenia:  každoročne v novembri až decembri v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  Technická univerzita Košice 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

4. Rozvíjať aktívnu spoluprácu v oblasti BOZP na národnej, ako 

aj medzinárodnej úrovni, medzi dozornými orgánmi, orgánmi  

z oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania a sociálnymi partnermi 

a pokiaľ ide o dozorné orgány, najmä koordinovať dozorné 

aktivity orgánov verejného zdravotníctva, orgánov inšpekcie 

práce a ďalších orgánov dozoru nad BOZP zamerané  

na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti 

BOZP. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední a spolupracujúci (podľa potreby): MPSVR SR, 

      MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, 

      MŠVVaŠ SR 

 

1. Opatrenie:  

Realizovať spoločný dozor inšpektorátov práce a regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva vo vybraných subjektoch. 
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Termín plnenia:  každoročne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  ÚVZ SR, RÚVZ, inšpektoráty práce 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

5. Presadzovať uplatňovanie systémového prístupu k BOZP  

u zamestnávateľov a v činnosti preventívnych a ochranných 

služieb, zapájať zamestnancov do riešenia všetkých oblastí 

BOZP a motivovať ich k aktívnej účasti na riešení otázok 

BOZP. 

 

Termín: priebežne 

     Zodpovedný: MPSVR SR 

Spolupracujúci: sociálni partneri, zástupcovia zamestnancov, 

zástupcovia podnikateľského prostredia, profesionálne 

organizácie pôsobiace v oblasti BOZP, výskumné a vzdelávacie 

inštitúcie 

 

1. Opatrenie:  

Propagovať program Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ najmä  na webových 

sídlach inšpektorátov práce,  počas výkonu inšpekcie práce odporúčať zamestnávateľom 

systémové riešenia pri otázkach BOZP.  

 

Termín plnenia:  každoročne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

6. V záujme lepšieho uplatňovania právnych predpisov  

a ostatných  predpisov na zaistenie BOZP v praxi, organizovať 

pracovné stretnutia odborníkov v oblasti BOZP, zástupcov 

MPSVR SR (za MPSVR SR NIP, IP a IVPR) zástupcov 

zamestnancov, zástupcov zamestnávateľov s cieľom zvýšiť ich 

vzájomnú kooperáciu.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR 

Spolupracujúci: MZ SR, sociálni partneri 

 

1. Opatrenie:  

Organizovať stretnutia Koordinačného výboru pre BOZP, Národnej siete BOZP 

a podľa potreby aj iné stretnutia odborníkov v oblasti BOZP k aktuálnym problémom 

aplikácie právnych predpisov na zaistenie BOZP v praxi. 

 

Termín plnenia:  najmenej 1x ročne v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  SP, členovia Národnej siete BOZP a Koordinačného výboru pre 

BOZP 
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2. Opatrenie:  

Zúčastniť sa na vybraných relevantných a nekomerčných pracovných stretnutiach členov 

záujmových združení odborníkov pre BOZP zameraných na komunikáciu praktických 

potrieb BOZP. 

 

Termín plnenia:  podľa potreby 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  SP 

 

3. Opatrenie:  

Zabezpečiť účasť sociálnych partnerov pri tvorbe a aktualizácií právnych predpisov 

na úseku BOZP a na ten účel zriaďovať pracovné skupiny.  

 

Termín plnenia:  podľa potreby 

Gestor:  SP  

Spolupráca:  SL, NIP, inšpektoráty práce, sociálni partneri 

 

Téma Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

B. Úlohy na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 

týkajúce sa najmä zamerania aktivít v oblasti BOZP 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

1. Zamerať aktivity v oblasti BOZP vrátane výskumu na témy, 

ktoré sú predmetom kampaní SLIC a EU-OSHA, najmä 

poruchy podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, 

expozícia chemickým látkam - faktorom, ktorými sú 

nebezpečné látky, karcinogény, mutagény a pod. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúci: MZ SR, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 

 

1. Opatrenie:  

Vydávať letáky, brožúry, plagáty týkajúce sa porúch podporno-pohybovej sústavy 

súvisiace s prácou. Prezentovať osvedčené postupy v oblasti prevencie, zvyšovať 

informovanosť distribuovaním kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž.  

 

Termín plnenia:  v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  IVPR 

Spolupráca:  MZ SR, NIP, TKO  

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

2. Zamerať aktivity v oblasti BOZP vrátane výskumu na nové 

riziká súvisiace s novými technológiami a uplatňovaním 

konceptu inteligentného priemyslu (digitalizácia, 

automatizácia, robotika a umelá inteligencia), riziká súvisiace  

s novými formami práce a demografickým vývojom vrátane 

starnutia pracovnej sily, ako aj na psychosociálne riziká. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MH SR, MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúci: MZ SR, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 
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1. Opatrenie:  

Zabezpečiť výskumnú úlohu v oblasti rizík súvisiacimi s novými formami práce a najmä  

so zameraním na psychosociálne riziká. 

 

Termín plnenia:  v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  IVPR 

Spolupráca:  MZ SR, NIP, sociálni partneri  

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

3. Vypracovať programy a zaviesť mechanizmy použiteľné  

pre existujúce a novovznikajúce psychosociálne riziká 

zamerané na včasné odhalenie a pomoc v prípade duševnej  

a mentálnej záťaže súvisiacej s prácou.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: MPSVR SR 

Spolupracujúci: MZ SR, MH SR 

 

1. Opatrenie:  

Vykonať prieskum a analýzu súčasného stavu ako sa zamestnávatelia vysporiadavajú 

s riešením psychosociálnych rizík, či majú zavedené systémy na predchádzanie 

a minimalizovanie psychosociálnych rizík.  

 

Termín plnenia:  v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  IVPR 

Spolupráca:  sociálni partneri  

 

2. Opatrenie:  

Vydávanie letákov, publikácii týkajúcich sa bossingu, mobingu, sexuálneho obťažovania 

na pracovisku, zverejňovanie spôsobov ako im predchádzať a ako riešiť uvedené situácie 

na pracoviskách.  

 

Termín plnenia:  v rokoch 2021 - 2023  

Gestor:  IVPR 

Spolupráca:  sociálni partneri  

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

4. Vytvárať priestor a presadzovať uplatňovanie jednotného 

výkladu pravidiel, zásad a postupov týkajúcich sa BOZP,  

s rešpektom k platnému legislatívnemu rámcu. Zverejňovať 

návody, pravidlá dobrej praxe, ktorých správne použitie v praxi 

bude možné považovať za splnenie minimálnych požiadaviek 

na zaistenie BOZP.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: MPSVR SR 

Spolupracujúci: sociálni partneri 

 

1. Opatrenie:  

Doplniť/aktualizovať na webových stránkach inšpektorátov práce „otázky a odpovede“ 

s cieľom aktualizovať a doplniť súčasný obsah o najčastejšie otázky týkajúce sa BOZP, 

nelegálneho zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov.  
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Termín plnenia:  do roku 2021 a priebežne v nasledujúcich rokoch 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

2. Opatrenie:  

Za účelom zjednotenia výkladu pravidiel, zásad a postupov týkajúcich sa BOZP, vytvoriť 

nástroj (IS dostupný všetkým inšpektorom práce), ktorý bude nápomocný inšpektorom 

práce pri poskytovaní poradenstva za účelom jednotného uplatňovania pravidiel týkajúcich 

sa BOZP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

3. Opatrenie:  

Podľa potreby organizovať stretnutia odborníkov v oblasti BOZP a zverejňovať návody 

a pravidlá dobrej praxe vyplývajúce z požiadaviek aplikačnej praxe.  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  SP, sociálni partneri 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

5. Naďalej podporovať programy ako sú Bezpečný podnik, 

Zodpovedný zamestnávateľ a kampaň Zdravé pracoviská 

znižujú záťaž a presadzovať u zamestnávateľov, aby si stav 

BOZP dobrovoľne overovali nezávislým auditom v rámci 

programu Bezpečný podnik a STN ISO 45001 Systémy 

manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: MPSVR SR 

Spolupracujúci: MZ SR, MH SR, občianske združenie  

Spoločná vízia 

 

1. Opatrenie:  

Propagovať uvedené programy a kampaň Zdravé pracoviská najmä  na webových sídlach 

inšpektorátov práce a počas výkonu inšpekcie práce.  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

2. Opatrenie:  

Vypracovať príručku (brožúru) k programom Bezpečný podnik, Zodpovedný 

zamestnávateľ za účelom poskytnutia základných informácií o uvedených programoch. 

Poskytnúť informácie pre žiadateľov ako sa zapojiť do uvedených programov, príp. ako 

predĺžiť platnosť už získaného osvedčenia. 
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Termín plnenia:  prvý polrok 2021 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

3. Opatrenie:  

Každoročne udeľovať osvedčenia (certifikáty) uchádzačom, ktorí splnia podmienky 

programu a odovzdať ich pri slávnostnej príležitosti pod záštitou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Termín plnenia:  druhý polrok rokov 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  SP, inšpektoráty práce 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

6. Podieľať sa na príprave a podporovaní využívania on-line 

nástrojov (napr. nástroj interaktívneho hodnotenia rizík OiRA), 

vydávať propagačné materiály, organizovať pravidelné 

semináre s cieľom priblížiť a zjednodušiť zamestnávateľom 

vrátane fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú 

zamestnávateľmi riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MH SR 

Spolupracujúci: APZ 

 

1. Opatrenie:  

Stať sa členom komunity OiRA (interaktívne hodnotenie rizík online) a vytvárať online 

nástroje na hodnotenie rizík so zameraním na malé podniky a mikropodniky, vrátane 

fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP   

Spolupráca:  SP 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

8. Zamerať výkon činnosti orgánov inšpekcie práce a iných 

orgánov štátneho dozoru nad BOZP na odvetvia a práce  

s vyšším výskytom poškodenia zdravia (napr. pracovné úrazy, 

choroby z povolania) 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, 

 MO SR, MS SR, MF SR 

 

1. Opatrenie:  

Zabezpečovať výmenu informácií o rizikových prácach, pracovnej úrazovosti, a výskyte 

chorôb z povolania medzi NIP a ÚVZ SR. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP   

Spolupráca:  ÚVZ SR, Sociálna poisťovňa 



11 

2. Opatrenie:  

Na základe výmeny informácií o rizikových prácach, pracovnej úrazovosti, a výskyte 

chorôb z povolania zamerať plány kontrolných činností prednostne na uvedené problémy. 

  

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP   

Spolupráca:  ÚVZ SR 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

9. V oblasti BOZP uprednostňovať preventívne opatrenia pred 

represívnymi opatreniami tam, kde je to vhodné.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, 

 MO SR, MS SR, MF SR 

 

1. Opatrenie:  

Zabezpečiť oboznámenie inšpektorov práce aby pri výkone dozoru, tam kde je to vhodné, 

uprednostňovali preventívne opatrenia pred represívnymi opatreniami. Pri výkone 

inšpekcie práce zabezpečovať poradenstvo priamo na pracoviskách, viesť zamestnávateľov 

a zamestnancov k bezpečnému správaniu sa na pracoviskách.  

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 

 

Téma Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

C. Ďalšie úlohy procesno-technického a materiálno-

technického významu 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

1. Zabezpečovať materiálno-technické a personálne zabezpečenie 

na efektívne fungovanie orgánov inšpekcie práce a ostatných 

orgánov dozoru v oblasti BOZP a zabezpečovať celoživotné 

vzdelávanie a zvyšovanie odbornej úrovne. 

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, 

      MO SR, MS SR, MF SR, MŠVVaŠ SR 

 

1. Opatrenie:  

Zabezpečovať celoživotné vzdelávanie, kontinuálne zvyšovanie odbornej úrovne 

a jazykových znalostí a prehlbovanie špecializovaných vedomostí a zručností potrebných 

na výkon dozoru nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

BOZP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce 
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2. Opatrenie:  
Zabezpečovať vzájomné stretnutia inšpektorov práce za účelom výmeny informácií 

a skúseností nadobudnutých pri výkone dozorov a dohľadov.  

Termín plnenia:  min. raz ročne 2021 - 2023 

Gestor:  NIP  

Spolupráca:  inšpektoráty práce a prizvaní experti 

 

3. Opatrenie:  

Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie vybraných zamestnancov Národného inšpektorátu 

práce a inšpektorátov práce v anglickom jazyku potrebné na komunikáciu  s európskymi 

inštitúciami a využívanie ich nástrojov a databáz v záujme presadzovania práva v oblasti 

BOZP. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  NIP,  

Spolupráca:  inšpektoráty práce  

 

4. Opatrenie:  

V súvislosti so zavedením novej formy práce vybaviť zamestnancov orgánov inšpekcie 

práce prenosnou výpočtovou technikou za účelom práce z domu. 

 

Termín plnenia:  priebežne v rokoch 2021 - 2023 

Gestor:  SE,  

Spolupráca:  NIP, SI 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

2. Aktualizovať právne predpisy na zaistenie BOZP, vrátane ich 

zjednodušenia a minimalizovania administratívnej a finančnej 

záťaže s garanciou zachovania, prípadne zvyšovania 

dosiahnutej úrovne BOZP.  

 

Termín: priebežne 

Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR 

Spolupracujúci: APZ, RÚZ, KLUB 500, sociálni partneri, 

      zástupcovia zamestnancov 

 

1. Opatrenie:  

Podľa potreby, požiadaviek a poznatkov z aplikačnej praxe na úpravu právnych predpisov 

na úseku BOZP, organizovať pracovné stretnutia zástupcov MPSVR SR, NIP 

a odborníkov v oblasti BOZP.  

 

Termín plnenia:  podľa potreby 

Gestor:  SP  

Spolupráca:  SL, NIP, inšpektoráty práce, prizvaní experti 

 

Úloha Programu 

realizácie stratégie 

BOZP 

4. Zabezpečiť financovanie stratégie BOZP pri príprave návrhu 

rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rok. 

 

Termín: každoročne 

Zodpovední: príslušní ministri 
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1. Opatrenie:  

Zabezpečiť financovanie úloh stratégie BOZP pri príprave návrhu rozpočtovej kapitoly 

MPSVR SR na nasledujúci rok. 

Termín plnenia:  
v súlade s usmernením MF SR na zostavenie návrhu  rozpočtu verejnej 

 správy na rozpočtový rok 2021 - 2023 

Gestor:  SE  

Spolupráca:  NIP, SP 

 

2. Opatrenie:  

Pri príprave návrhu rozpočtu kapitoly kvantifikovať finančné prostriedky potrebné 

na zabezpečenie úloh stratégie BOZP.  

 

   Termín plnenia:  marec  v rokoch 2022 - 2023 

   Gestor:  NIP 

   Spolupráca:  SE, SP 
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Zoznam použitých skratiek 

 

APZ    Asociácia priemyselných zväzov 

AZZZ    Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 

BOZP   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

EEN   Európska sieť podnikov 

EÚ Európska únia 

EU-OSHA   Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

HBÚ    Hlavný banský úrad 

ICSMS  Informačno-komunikačný systém pre trhový dohľad 

IMI Systém, ktorý vznikol na základe Smernice 2006/123/ES o službách 

na vnútornom trhu za účelom uľahčenia a urýchlenia administratívnej 

spolupráce príslušných orgánov členských štátov (na Slovensku 

upravuje uvedenú problematiku zákon č. 136/2010 Z. z. o službách 

na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) 

IP    Inšpektorát práce 

IVPR    Inštitút pre výskum práce a rodiny 

MARS Pracovná skupina pre oblasť normalizácie a trhového dohľadu 

pod záštitou ÚNMS 

MDV SR   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MO SR   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MS SR   Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

nariadenie REACH Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady REACH o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií alebo nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 

(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene 



15 

a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 

76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 

a 2000/21/ES 

NIP    Národný inšpektorát práce 

OiRA  Interaktívne hodnotenie rizík online 

RAPEX Systém rýchlej výmeny informácií v oblasti trhového dohľadu 

RÚVZ v SR   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 

RÚZ    Republiková únia zamestnávateľov 

SE Sekcia ekonomiky MPSVR SR 

SI Sekcia informatiky MPSVR SR 

SL Sekcia legislatívy MPSVR SR 

SLIC    Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce 

SP   Sekcia práce MPSVR SR 

TKO   Tlačový a komunikačný odbor 

ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky   

ÚVZ SR   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

 


