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Najlepšie postupy BOZP v Bulharsku
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Najlepšia prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe

Krátky úvod do systému zdravia a bezpečnosti pri práci v
krajine
V Bulharskej republike spadá verejná politika v oblasti zdravia a
bezpečnosti pri práci pod Radu ministrov. Ministerstvo práce a sociálnych
vecí rozvíja, koordinuje a zavádza verejnú politiku v oblasti zdravia a
bezpečnosti pri práci. Ministerstvo zdravotníctva spravuje a koordinuje
činnosti na ochranu a podporu zdravia pri práci. Výkonné zastupiteľstvo
generálneho inšpektorátu práce (GLIEA) je verejný orgán, ktorý je
zodpovedný za celkový dohľad nad dodrţiavaním pracovného práva, s
cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj dodrţiavanie
podmienok zamestnania. Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (NSSI)
monitoruje vedecké stanovisko vo veci pracovnej schopnosti, vyšetruje
pracovné úrazy a vedie databázu pracovných úrazov.
Vnútroštátna politika v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je
vypracovaná a zavádza sa na základe trojstrannej spolupráce na národnej,
sektorovej a regionálnej úrovni. Národná rada pre pracovné podmienky
(NCWC) je stálym orgánom zodpovedným za koordináciu, konzultácie a
spoluprácu pri tvorbe a zavádzaní politiky zdravia a bezpečnosti pri práci na
národnej úrovni. Vo všetkých miestnych správnych obvodoch existujú
regionálne výbory, aby sa zabezpečila trojstranná spolupráca v oblasti
zdravia a bezpečnosti pri práci. Takisto existujú aj výbory zaoberajúce sa
pracovnými podmienkami vo všetkých podnikoch, ktoré poskytujú
platformu pre dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Národné
stredisko Európskej agentúry zdravia a bezpečnosti pri práci sa nachádza na
ministerstve práce a sociálnych vecí.
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.Osvedčené postupy/ Kovospracúvací priemysel
Čo sa považuje za bezpečné?
V kovospracúvacom priemysle v Buharsku sa za bezpečné povaţujú
pracovné podmienky, ktoré spĺňajú poţiadavky a stanovy bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sú dané Zákonom o zdraví a
bezpečnosti pri práci (ŠR, číslo 124/1997).
Ako vstupujú inštitúcie do systému riadenia BOZP?
Spoločnosti, ktoré pôsobia v kovospracúvacom priemysle v Bulharsku,
sú povinné zavádzať systémy riadenia BOZP s cieľom zaručiť zdravie a
bezpečnosť svojich zamestnancov. V tomto procese im môţu byť
nápomocné príslušné vládne agentúry pôsobiace na miestnej úrovni, ako aj
registrované súkromné poradenské a certifikačné organizácie. Zavádzaním a
certifikovaním systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
spoločnosti okrem iného demonštrujú jasný záväzok voči bezpečnosti
pracovníkov. To sa formálne vykonáva prostredníctvom certifikácie podľa
OHSAS 18001.
Skríningové testy a hodnotenie rizika
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (HSWA) spolu s
vyhláškou č. 5 (1999) o postupe, spôsobe a frekvencii vykonávania
hodnotenia rizika zdôrazňujú povinnosť stanovenia hodnotenia rizík vo
všetkých podnikoch, ktoré pôsobia v kovopriemysle, aby sa poskytla
maximálna ochrana v spolupráci so systémom riadenia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Úvodnou fázou tejto činnosti je vyhodnocovanie
rizika. Prijatie vyhlášky č. 5 o smernici, spôsobe a periodicite hodnotenia
rizík v roku 1999 uľahčilo reformu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Podľa vyššie uvedenej vyhlášky sa hodnotenie rizika vzťahuje na
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pracovný proces, pracovné prostriedky, pracoviská, organizáciu práce,
pouţívanie látok a materiálov a ďalšie faktory, ktoré môţu vyvolať riziko.
Výsledky hodnotenia rizika sú východiskom pre plánovanie budúcich aktivít
a prideľovanie všetkých potrebných zdrojov na ich realizáciu (technický,
technologický, organizačný, finančný, ľudský, časový, a podobne).

Osvedčené postupy/ Sektor stavebníctva
Čo sa považuje za bezpečné?
V sektore stavebníctva v Bulharsku sa posudzuje bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci za predpokladu, ţe pracovný proces je organizovaný v
súlade s ustanoveniami nariadenia č. 2 z 22. marca 2004 o minimálnych
poţiadavkách na zdravé a bezpečné pracovné podmienky v priebehu
výstavby a inštalačných prác (SG, číslo 37 / 4. 5. 2004) a dodrţiavajú sa
legislatívne poţiadavky.
Ako vstupujú inštitúcie do systému riadenia BOZP?
Vstup do systému riadenia BOZP v spoločnostiach, ktoré pracujú v
stavebnom sektore v Bulharsku, má na zodpovednosti zamestnávateľa. Za
týmto účelom by mohli vyuţívať poradenskú pomoc Výkonnej agentúry
Generálneho inšpektorátu práce alebo sluţieb registrovaných súkromných
poradenských a certifikačných organizácií. Spoločnosti zvyčajne zavádzajú
systémy riadenia BOZP, ktoré im umoţňujú mať certifikáty podľa
medzinárodného štandardu OHSAS 18001: 2007.
Skríningové testy a hodnotenie rizika
Vyhláška č. 2 z 22. marca 2004 predpokladá, ţe pred začatím prác na
stavenisku a aţ do dokončenia stavby je staviteľ povinný vykonať posúdenie
rizika, ktoré sa vzťahuje na všetky etapy zmluvnej stavby, výber pracovného
2017
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vybavenia a všetky parametre pracovného prostredia. Posúdenie rizika sa
vykoná spoločne s predbeţne oznámenými subdodávateľmi a aktualizuje sa
po vymenovaní nových subdodávateľov do pracovného procesu. Pri
stavebných prácach na území prevádzky podniku sa hodnotenie rizík vykoná
v spolupráci s manaţérom. Ak počas stavebných prác dôjde k zásadným
zmenám pôvodných plánov, hodnotenie rizík sa aktualizuje. Pri realizácii
hodnotenia rizika sa musia vykonať merania parametrov pracovného
prostredia.

Zhrnutie
Zavádzanie

národnej

politiky

BOZP

v

Bulharsku,

vrátane

kovopriemyslu a stavebníctva, nie je len o zavedení európskej legislatívy do
národného rámca. Je dôleţitejšie, aby sa v ekonomických zariadeniach
uplatňovala autenticky. To si vyţaduje vybudovanie modernej infraštruktúry
na kontrolu prostredníctvom reštrukturalizovaného GLIEA (Výkonné
zastupiteľstvo generálneho inšpektorátu práce). Pokiaľ ide o kontrolu, dôraz
by sa mal klásť na vytvorenie právneho mechanizmu na zabezpečenie
realizácie poradenských, podporných a informatívnych funkcií.
Výzvy v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci sú spojené s
demografickými zmenami, akými sú starnúca pracovná sila, nové formy
pracovných organizácií a tendencia navyšovať pracovné hodiny a intenzitu
práce, čo vedie k zvýšenému stresu na pracovisku. To všetko je veľmi
dôleţité a malo by byť ústrednou snahou snaţenia vlád a sociálnych
partnerov pri navrhovaní politík BOZP
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Najlepšie postupy BOZP v Českej Republice

Podpora Európskej komisie pri tvorbe tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráţa iba
názory autorov, a Komisia ne zodpovedá za ţiadne pouţitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Najlepšia prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Euró

OSVEDČENÉ POSTUPY BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRÁCI V STAVEBNOM SEKTORE
Česká republika

Najlepšie postupy /sektor stavebníctva
V Českej republike pracuje pribliţne 210 tisíc osôb v stavebníctve. Iba
pribliţne 33 tisíc je zamestnaných vo veľkých stavebných spoločnostiach. V
spoločnostiach s menej ako 50 zamestnancami pracuje viac ako 125 tisíc
osôb.
Osvedčené postupy: Podpora BOZP v spoločnosti prostredníctvom
organizácie Týždňa bezpečnosti
Dôleţitou udalosťou, ktorá podporuje bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci v spoločnosti Skanska, je Týţdeň bezpečnosti, ktorý spoločnosť
organizuje na všetkých svojich pracoviskách po celom svete od roku 2005 a
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ktoré sú súčasťou firemného kalendára. Ide o dôleţitú iniciatívu zameranú na
bezpečnosť na pracovisku vzhľadom na značný počet pobočiek a
zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú podujatí - zákazníci, dodávatelia,
subdodávatelia a obchodní partneri. Pomáha im zvýšiť úsilie o odstránenie
zranení a dáva im šancu urobiť niečo nové. Stala sa najväčšou
bezpečnostnou

udalosťou

spoločnosti,

ktorá

zahŕňa

značný

počet

zamestnancov a subdodávateľov s početnými aktivitami a školeniami. Pre
spoločnosť je to veľmi dôleţité, pretoţe poskytuje príleţitosť zdôrazniť
úlohu, ktorú má bezpečnosť v hodnotách spoločnosti - starostlivosť o ţivot,
lepšie spoločne pracovať, pracovať eticky a transparentne.
V priebehu jedného týţdňa sa veľký počet ľudí venuje činnostiam
súvisiacim s bezpečnosťou na pracovisku (stavbe). Je to najrozsiahlejšia
činnosť zameraná na bezpečné pracovné prostredie, ktorú vykonáva
súkromná spoločnosť. Spoločnosť systematicky pracuje na zníţení počtu
pracovných úrazov. Počas prvých 8 rokov Týţdňa bezpečnosti (od roku
2005 do roku 2013), spoločnosť zníţila počet pracovných úrazov o viac ako
50 percent.
Počas Týţdňa bezpečnosti sa uskutočňuje na pracoviskách spoločnosti
(stavbách) a kanceláriách v celej Českej republike mnoţstvo aktivít. Nie sú
obmedzené na zamestnancov spoločnosti Skanska a zahŕňajú kaţdého, kto
pracuje na projektoch firmy. Tieto činnosti zahŕňajú aj subdodávateľov,
dodávateľov, partnerov a zákazníkov. Spoločnosti nie je ľahostajný ţivot
ţiadneho človeka pracujúceho v stavebníctve. Aktivity sa pohybujú od
seminárov a workshopov venujúcich sa bezpečným pracovným metódam aţ
po stretnutia s dodávateľmi, návštevy manaţérov na pracovisku zamerané na
bezpečné pracovné prostredie, záchranné techniky pouţívané pri nehodách v
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spolupráci

s

pohotovostným

personálom

a

manaţérskych

12

školení

zameraných na riadenie bezpečnosti.
Kaţdý rok je Týţdeň bezpečnosti zameraný na špecifickú tému, ktorá
pomáha zvyšovať povedomie o otázkach bezpečnosti práce a nabáda
pracovníkov, aby zlepšili svoje správanie sa na pracovnom mieste. Napríklad
Týţdeň bezpečnosti 2010 sa zameral na zapojenie a angaţovanosť. Jedna z
dvoch tém, "zapojenie", zdôraznila, ţe kaţdý má svoju úlohu a kaţdý je
zodpovedný za bezpečné pracovné prostredie. Druhá téma kládla otázku "Čo
môţeme urobiť lepšie?" Všetci boli vyzvaní, aby sa vyjadrili a zdieľali
nápady, ako by sa mohla zlepšiť bezpečnosť ich pracovísk, skladov a
kancelárií. K dialógu sa pripojili aj klienti a partneri.
Téma pre Týţdeň bezpečnosti 2017 bola Plánuj-Realizuj-Kontroluj –
Konaj (PDCA) s podtémou Zdravie a pohoda. PDCA je pre spoločnosť
dôleţitou témou, pretoţe vedia, ţe starostlivým plánovaním, sledovaním
toho, čo plánujú urobiť a potom analyzovaním, kde sa môţu zlepšiť, dokáţu
zvládnuť bezpečnostné riziká, zaviesť kontroly a neustále zvyšovať
bezpečnosť na pracovisku. Tento rok Týţdeň bezpečnosti zahŕňal aktivity
ako:
 zrkadlo zodpovednosti,
 stretnutie so ţiakmi z blízkej základnej školy,
 návšteva študentov z obchodnej školy a technickej školy v budovách,
 ranná rozcvička,
 kontrola nástrojov,
 školenie pouţívania hasiacich prístrojov,
 evakuačný výcvik,
 panel nástrojov,
 školenie prvej pomoci,
2017
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 dialóg so zástupcami inšpektorátu, tvorcov politík a hasičov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 vedomostná súťaţ v oblasti BOZP,
 workshopy priamo na staveniskách,
 prezentácia dodávateľov a výrobcov OOP a kolektívneho zariadenia
BOZP,
 dopyt o BOZP v práci,
 prezentácia činností a iniciatív spoločnosti BOZP.

Poslaním Týţdňa bezpečnosti je kolektívne zvýšiť povedomie o
neustálom záväzku stavebného priemyslu k odstráneniu úrazov pracovníkov
a jasne oznámiť odhodlanie zlepšovať spoločnú kultúru starostlivosti a
záujmu o pracovníkov ako aj vyjadriť presvedčenie, ţe kaţdý týţdeň musí
byť Týţdeň bezpečnosti.
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Osvedčené postupy: Zabezpečenie BOZP pre prácu vo výškach
prostredníctvom hotových zostavených lešení
Slihy sa často pouţívajú na vytvorenie bezpečnej pracovnej plošiny pri
práci vo výškach. Komponenty lešenia sú namontované ručne. Pracovníci
stoja na okrajoch a nemajú ochranné zábradlie. Navyše hrozí nebezpečie pri
lazovaní a upevňovaní nosných dosiek. Podobná situácia nastáva aj pri
demontáţi lešenia. Pri často kladených lešeniach sú dosky často poškodené,
príliš dlhé alebo príliš krátke a zle zaistené. Lešenie by sa mohlo zrútiť alebo
by mohlo dôjsť k inému ohrozeniu, ktoré by viedlo k smrti alebo váţnemu
zraneniu pracovníkov, ktorí ho pouţívali.
Významnou výhodou BOZP je pouţitie pripraveného montovaného
lešenia so zodpovedajúcimi ukotvovacími časťami a príslušenstvom.
Vzhľadom na to, ţe systém bol vyvinutý svetovými odborníkmi na debnenie,
je často pouţívaný v lokalitách v Českej republike.
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Dodávatelia so zavedeným systémom BOZP toto povaţujú za jedno z
dôleţitých opatrení, ktoré zabraňujú zraneniam vo výškach. Toto riešenie
poskytuje bezpečnú pracovnú plošinu počas napr. murovania alebo strešných
prác. Takýmto spôsobom by sa zníţil počet pracovníkov, ktorí sú vystavení
riziku počas montáţe a demontáţe lešenia, a pretoţe je pripravené na
montáţ, bolo by menej nebezpečné, ako v prípade pouţitia dosiek s nízkou
kvalitou a iných materiálov.
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Informácie o Francúzsku
Francúzsko, jeden zo zakladateľov európskej integrácie, je jednotná
poloprezidentská republika. Krajina má populáciu celkovo 67 milióna ľudí
a

jej

hlavným

mestom

je

Paríţ.

Francúzsko je etnicky najrozmanitejšou
krajinou v Európe: 40% francúzskej
populácie pochádza minimálne čiastočne
z rôznych vĺn imigrácie, ktorú krajina
dosiahla od začiatku 20teho storočia,
väčšinou od získania nezávislosti svojich
severoafrických majetkov, Alţírska a
Maroka.

Pridali

sa

k

nim

mnohí

imigranti zo Španielska a Portugalska.
Francúzsko má tieţ významnú rómsku populáciu.
Republika je rozdelená na 18 administratívnych regiónov (13 v
metropolitnom Francúzsku a 5 umiestnených v zámorí), ktoré sa ďalej delia
na 101 okresov. Okresy sú rozdelené do 335 obvodov, ktoré sú následne
rozdelené na 2 054 kantónov. Tieto kantóny sú potom rozdelené do 36 658
obcí, ktoré sú samosprávnymi územnými celkami. Okrem toho má
Francúzska republika šesť zámorských spoločenstiev (Francúzska Polynézia,
Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna,
Nová Kaledónia), jedno zámorské územie (Francúzska juţná a antarktická
oblasť) a jeden neobývaný ostrov (Clipperton). Zámorské spoločenstvá a
územia sú súčasťou Francúzska, ale netvoria EÚ alebo jej daňovú oblasť (s
výnimkou sv. Bartolomeja).
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Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo Francúzsku.
Legislatívny rámec
Francúzska vnútroštátna legislatíva sa snaží zavádzať smernice
EÚ v oblasti BOZP s cieľom prispieť k strategickému rámcu Európskej
komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2014 - 2020 a
ďalšie relevantné stratégie a programy EÚ, akými sú stratégia Európa 2020.
Smernice EÚ stanovujú minimálne štandardy pre bezpečnosť a
ochranu zdravia na pracovisku, čo vedie k novým konceptom BOZP, menej
nepriaznivým a preventívnejším: členské štáty si môţu osvojiť prísnejšie
pravidlá na ochranu pracovníkov, ale ich legislatíva musí vyhovovať
minimálnym štandardom. Takáto zmena bola vyjadrená z kultúrneho aj
legislatívneho hľadiska vo vnútroštátnych úpravách.
Dôleţitým krokom v tomto zmysle bola rámcová smernica o zdraví a
bezpečnosti pracovníkov (smernica Rady 89/391 / EHS z 12. júna 1989)
a osobitné smernice, ktoré sú s ňou spojené. Vo Francúzsku bola rámcová
smernica transponovaná zákonom č. 91-1414 z 31. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce a zákonník verejného zdravia s
cieľom podporiť prevenciu pracovných rizík. Na základe tohto zákona
musia zamestnávatelia osobne zabezpečiť dodržiavanie zákonov a
predpisov. Musia urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili
bezpečnosť a ochránili zdravie svojich zamestnancov na základe procesu
vyhodnocovania rizík identifikovaných spoločnosťou. Ďalšími kľúčovými
účastníkmi prevencie sú služby v oblasti zdravia pri práci, ktoré môţu
byť vnútorné alebo vonkajšie, pracovníci a orgány, ktoré ich zastupujú,
najmä výbory pre oblasť zdravia, bezpečnosti a pracovné podmienky.
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Zákony a nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú
zhrnuté v IV. časti francúzskeho Zákonníka práce; tie, ktoré sa týkajú
verejného zdravia, sú zhrnuté vo francúzskom zákone o verejnom zdraví a
zákony a vyhlášky o systéme sociálneho zabezpečenia sa nachádzajú vo
francúzskom zákone o sociálnom zabezpečení.
V roku 2015 prijala francúzska vláda nový Plán ochrany zdravia pri
práci (PST3), ktorý pokrýva obdobie od roka 2016 do roka 2020.
Celkovým cieľom PST3 je zaradenie prevencie do jadra bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a podpora kultúry prevencie s osobitným
zameraním na podporu zdravia
pri práci. Dôleţitými nástrojmi
efektívnej kultúry prevencie sú
informácie, školenia a
posudzovanie rizika. Prevencia
sa bude zameriavať na:


Klasické riziká

(pošmyknutia, zakopnutia a
pády, nebezpečné látky, riziká v
doprave)


Riadiace a organizačné

riziká (psychosociálne riziká,
námaha spojená s prácou)


Vznikajúce riziká

(endokrinné poruchy,
nanomateriály, digitálne technológie)

2017
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Nová stratégia je zaloţená na obnove sociálneho dialógu, zahŕňa viac
sociálnych partnerstiev, po prvýkrát zverené ministerstvom práce, ktoré majú
za úlohu rozvoj smerníc pre Plán zdravia na pracovisku a zároveňmajú
zapojiť do prípravy všetky zainteresované strany v oblasti zdravia a
bezpečnosti na pracovisku. V porovnaní so starou stratégiou zdôrazňuje nová
stratégia prepojenie medzi bezpečnosťou zdravia a kvalitou pracovného
ţivota a má za cieľ zjednodušiť predpisy.
Vzdelanie a výcvik pre odborníkov na BOZP
Existuje niekoľko foriem, v ktorých je vo Francúzsku odmietnutý
právne vyžadovaný výcvik pre špecialistov v oblasti BOZP. Tu sú nejaké
príklady: prostredníctvom špecializovaných štúdií alebo prostredníctvom
osvedčenia francúzskeho zdruţenia lekárov (l'Ordre National des MédecinsNárodný

poriadok

lekárov),

aby

sa

stal

praktickým

lekárom;

prostredníctvom školiaceho kurzu pre inţinierskych pracovníkov BOZP v
CARSAT (Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail- Penzijné
fondy a fondy zamestnaneckého poistenia), CRAM (Caisses Régionales
d'Assurance Maladie- Regionálne fondy zdravotného poistenia) a CGSS
(Caisses Générales de la Sécurité Sociale- Všeobecné sluţby sociálneho
zabezpečenia).

Predstavuje

skúšobnú

dobu

pred

schválením

za

konzultujúceho inţiniera; prostredníctvom povinných bezpečnostných
výcvikov pre neodborníkov v BOZP; prostredníctvom rôznych typov
dištančných výcvikov; snaţiť sa zahŕňať čo najväčší počet ľudí a posilniť
kultúru prevencie.
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Úloha inštitúcií v systéme riadenia BOZP
Francúzsky

systém

na

prevenciu

pracovných

rizík

zahŕňa:

Ministerstvo práce, ktoré vypracúva a implementuje francúzsku politiku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadi spoluprácu so sociálnymi
partnermi; orgány sociálneho zabezpečenia, ktoré prispievajú k prevencii
pracovných rizík v oblasti pracovných úrazov a chorôb z povolania;
vedecké, operačné a lekárske orgány zodpovedné za prevenciu,
predvídanie, šírenie povedomia o rizikách pri práci a riadenie ich
pracovných rizík; a nakoniec pracovníkov v oblasti zdravia pri práci,
ktorých výlučne preventívna úloha spočíva v tom, ţe v dôsledku ich práce
nedochádza k zhoršeniu zdravia pracovníkov.
Skríningové testy a posúdenie rizík
Vo Francúzsku CARSAT (Penzijné fondy a fondy zamestnaneckého
poistenia), CRAMIF (Regionálny fond zdravotného poistenia Francúzska),
CRAMAM (Regionálny fond zdravotného poistenia Alsaska-Moselle) a
CGSS (Všeobecné fondy sociálneho zabezpečenia francúzskych zámorských
území)( Všeobecné sluţby sociálneho zabezpečenia) majú najmä úlohu
pomáhať spoločnostiam pri posudzovaní rizík pracovných úrazov a chorôb z
povolania s cieľom predchádzať týmto rizikám a zúčastňovať sa na
oceňovaní poistenia pracovných úrazov.
Kovospracúvací priemysel a stavebný sektor vo Francúzsku. Niektoré
osvedčené postupy
Vo Francúzsku je v kovospracúvacom priemysle zamestnaných asi 1,5
milóna ľudí. Hutníctvo predstavuje takmer polovicu zamestnanosti
Francúzov v priemysle. Takmer polovica obratu (43%) sa realizuje pri
vývoze. Francúzsko je 11tym najväčším producentom kovu na svete. Zatiaľ
2017
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čo výroba ţeleza a ocele je tradične lokalizovaná v severnom a východnom
Francúzsku, tavenie (tvárnenie kovov) sa vykonáva na celom území štátu.
Na druhej strane sektor stavebníctva prispieva z 5% k HDP a zahŕňa
5% pracujúcej populácie. Sektor väčšinou pozostáva z malých a stredných
podnikov, z ktorých zhruba 95% nepresahuje 10 zamestnancov. Podľa FFB Federation Française du Bâtiment (Francúzska federácia stavebníctva) majú
aktivity v sektore tendenciu klesať (o 3% objemu), a to od začiatku krízy v
roku 2008.
Kaţdý výrobný sektor zahŕňa veľmi rozmanitú paletu rizikových
faktorov, ktoré sú často prehliadané pracovníkmi aj zamestnávateľmi, najmä
v MSP (malé a stredné podniky), kvôli nedostatku ekonomických a ľudských
zdrojov v tomto zmysle. Vybrané postupy riadenia BOZP v stavebníctve a
kovopriemysle vo Francúzsku sa zameriavajú na zapojenie rôznych aktérov
prítomných na pracoviskách a podnikoch s cieľom predchádzať širokej škále
rizík, samozrejme aj vďaka vyuţívaniu stále vyspelejších a primeranejších
technológií a techník.

Odkazy na niektoré osvedčené postupy:
http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnespratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263
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Informácie o Taliansku
Taliansko

je

jednotná

parlamentná republika, jedna zo
“šiestich” zakladajúcich

členov

Európskych

predchodcov

komunít,

dnešnej Európskej únie. S takmer 61
miliónmi

obyvateľov

je

štrvrtým

najľudnatejším členským štátom EÚ.
Očakáva sa, ţe v priebehu 21. storočia bude talianska populácia klesať,
pretoţe miera úmrtnosti výrazne presahuje mieru pôrodnosti.
Najväčšou etnickou skupinou v Taliansku sú pôvodní Taliani
(92% populácie). Takisto je v Taliansku oficiálne registrovaný takmer 1
milión rumunských obyvateľov, po ktorých nasledujú maročania a albánci.

Talianska

politika

sa

uskutočňuje

prostredníctvom

systému

parlamentnej republiky s viacstranným systémom, a to od 2. júna 1946, kedy
bola monarchia zrušená populárnym referendom.
Ako je stanovené Ústavou, výkonnú moc má rada ministrov na čele s
predsedom vlády ("Predseda rady”). Legislatívnu moc majú obe
parlamentné komory ("Poslanecká snemovňa" a "Senát republiky") a Rada
ministrov. Ústava vyhlasuje, ţe spravodlivosť sa vykonáva v mene ľudu a
sudcovia podliehajú len zákonu. Prezident republiky je hlavou štátu a
zastupuje jednotu krajiny.
Talianska ústava predstavuje štyri typy územných orgánov: regióny,
provincie, metropolitné mestá a mestá. Tie tvoria spoločne so štátom
2017
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základné prvky republiky. Regióny, provincie a mestá majú veľmi podobnú
vládnu štruktúru, ktorá pozostáva z troch hlavných orgánov: rada, “junta” a
jej prezident (alebo v mestách major). Hlavné rozdiely medzi regiónmi na
jednej strane a provinciami a mestami na strane druhej sú prísne spájané s
rozsahom diskrečnej právomoci, ktorú sú oprávnené vykonávať.
Systém zdravia a bezpečnosti pri práci v Taliansku. Právny rámec
Talianska národná legislatíva zavádza smernice EÚ v oblasti
bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP), aby tak prispela k Strategickému
rámcu Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky
2014 – 2020 a k iným relevantným stratégiám EÚ, akým je Európa 2020.
Európske smernice určujú

minimálne štandardy bezpečnosti a

zdravia na pracovisku, ktoré vedú k novému preventívnejšiemu konceptu
BOZP. Vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnosti a zdravia sa
preto v celej Európe líšia.
Príslušná vnútroštátna legislatíva je predovšetkým reprezentovaná
legislatívnou vyhláškou č. 81 z 9. apríla 2008, ktorá v jedinom nariadení1
koordinuje a reštrukturalizuje všetky príslušné právne ustanovenia týkajúce
sa všetkých sektorov činnosti, verejných a súkromných, a všetkých druhov
rizík.

1

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO – GU n.101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108.
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Úloha inštitúcií v systéme riadenia BOZP
V Taliansku spadá inštitucionálny systém bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

pod ministerstvo práce a zdravotníctva, spolu s

regionálnymi koordinačnými výbormi a sociálnymi partnermi.

Ich

zodpovednosť zahŕňa poskytovanie poradenstva pre legislatívny vývoj,
dohľad, podporu zdravia a pomoc podnikom. Príslušný taliansky orgán pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zastupuje INAIL - taliansky úrad
pre odškodnenie pracovníkov.
INAIL,

spoločne

s

ministerstvom

práce

a

sociálnych

vecí,

ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom vnútra, regiónov a autonómnych
provincií Trento a Bolzano a Národnou radou pre ekonómiu a prácu
(CNEL), predstavujú Národný informačný systém pre preveciu na
pracovisku (SINP). Sú poverené riadením, plánovaním a vyhodnocovaním
efektívnosti prevencie proti nehodám a chorobám z povolania, riadením
dozornej činnosti a rozšírením konkrétnych archívov a vytvorením
jednotných databáz.
Inšpektorát práce funguje naprieč národným územím a zabezpečuje
zavádzanie všetkých pracovných zákonov a

nariadení sociálneho

zabezpečenia v priemysle, obchode a hospodárstve, ako aj všetky prípady,
ktoré majú akýkoľvek súvis so mzdou. Je kompetentný takmer vo všetkých
hospodárskych odvetviach.
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Čo sa považuje za “bezpečné”?
Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu č. 81 z 9. apríla 2008
uľahčilo všetkým odvetviam činnosti identifikáciu poţiadaviek ustanovení,
ako aj súvisiacich sankcií, ktoré poukazujú na trestnoprávnu, administratívnu
a finančnú povahu porušovania povinností.

Infraštruktúra BOZP v Taliansku (Zdroj: oshwiki.eu)
V záujme adekvátneho zavedenia systému BOZP aj vtedy, keď
prítomnosť viacerých vedúcich pracovníkov nie je súbeţná, je povinné
plánovať bezpečnosť prostredníctvom Bezpečnostného a koordinačného
plánu, účinného a operačného nástroja na riadenie reálnych rizík, ktoré boli
predtým identifikované a hodnotené. V prípade verejných prác, kde nie je
povinné vypracovať tento plán, by sa mal vypracovať Náhradný
bezpečnostný plán. Má rovnakú formu a obsah ako náhradný plán, ale je
vypracovaný dodávateľom alebo predajcom a neposkytuje odhady nákladov
na bezpečnosť. Prevádzkový bezpečnostný plán je dokument, ktorý musí
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vykonávajúci zamestnávateľ pripraviť na bezpečnostné plánovanie s
odkazom na príslušnú lokalitu.
Skríningové testy a hodnotenie rizika
Článok 31 legislatívneho dekrétu č. 81/2008 o ochrane zdravia a
bezpečnosti na pracovisku uvádza, ţe zamestnávateľ organizuje sluţbu
prevencie a ochrany v rámci spoločnosti alebo výrobnej jednotky alebo
menuje

ľudí

alebo

externé

sluţby

zriadené

v

rámci

zdruţení

zamestnávateľov a spoločných organizácií. Zamestnávateľ má úplnú slobodu
vybrať si na organizáciu interné alebo externé sluţby v rámci svojej vlastnej
spoločnosti alebo výrobnej jednotky. Preventívne a ochranné sluţby a ich
predstavitelia vykonávajú svoju hlavnú funkciu, ktorá pozostáva z činnosti
hodnotenia rizika, ktoré je podmienkou pre následný rozvoj bezpečnostných
opatrení zameraných na neutralizáciu týchto rizík.
Inšpekčný personál ministerstva práce a sociálnych vecí je
zodpovedný za vykonávanie inšpekčných aktivít zavádzania legislatívy v
oblasti zdravia a bezpečnosti, vrátane hodnotenia rizika na pracovisku.
Kovopriemysel a stavebný sektor v Taliansku. Niektoré osvedčené
postupy
V Taliansku je v kovopriemysle zamestnaných okolo 1 600 000 ľudí,
čo ho hneď po Nemecku stavia na druhé miesto v Európe. Má hodnotu asi
100 miliárd eur. Vyváţa tovar za 200 miliárd, čo predstavuje takmer
polovicu sektorového obratu. Intenzita jej výmeny (60 miliárd) prispieva k
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úplnej vyváţenosti obchodnej bilancie Talianska, ktorá je štrukturálne
nevýhodná v sektore energetiky a agropotravinárstva2.
Stavebný sektor predstavuje takmer 6% cekovej národnej ekonómie, s
počtom vyše 1 200 zamestnancov, 700 000 nezávislých pracovníkov a
veľkým počtom pracujúcich imigrantov, ktorí sú hlavne aktívni v malých a
mikro podnikoch. 3 Od začiatku ekonomickej a finančnej krízy narastá
celkový počet miest a podnikov, ktoré sa v stavebnom sektore stratili.
Kaţdý výrobný sektor naznačuje extrémne rôzny panel rizikových
faktorov, mnohé z

nich sú často prehliadané zamestnancami

aj

zamestnávateľmi, obzvlášť v MSP, a to kvôli nedostatku ekonomických a
ľudských zdrojov. Vybrané postupy riadenia BOZP v stavebníctve a
kovopriemysle sa zameriavajú na zapojenie a spoluprácu rôznych aktérov
prítomných na pracoviskách, aby mohli konať spoločne a čeliť širokej škále
rizík za pomoci stále pokročilejších technológií a techník.

Odkazy na niektoré osvedčené postupy:


Pre kovopriemysel:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industriameccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settoremetalmeccanico-AR-11960/

2

www.federmeccanica.it

3

www.filleacgil.it - last visit: 27/06/2017, 15:41
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-dellamanutenzione.pdf?section=attivita

http://www.repertoriosalute.it/wpcontent/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf



Pre stavebníctvo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozionee-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozionee-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozionee-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
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Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Grécku4
Právny rámec
Míľnikom v rozvoji BOZP v Grécku bol zákon 1568/1985 “O
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci"5. Tento právny rámec umoţnil vznik
mnohých inštitúcií, ako napríklad Výboru pre hygienu a bezpečnosť pri práci
na podnikovej úrovni a Výboru pre hygienu a bezpečnosť pri práci na
národnej úrovni. Takisto zadefinoval úlohu bezpečnostného inţiniera a
pracovného lekára na pracovisku.
Národná stratégia a programy
Základné ciele národnej stratégie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci (2010-2013) sú nasledovné: podporiť prevenciu a kultúru bezpečnosti,
vyhodnotiť a zminimalizovať riziká, obzvlášť nové a vynárajúce sa riziká a
podniknúť vhodné opatrenia na ich zvládanie, zredukovať pracovné nehody
a choroby z povolania, podporiť zdravotné a bezpečnostné opatrenia na
pracovisku v malých a stredných podnikoch (MSP). Konečným cieľom je
zlepšiť súčasné pracovné podmienky a, čo je dôleţitejšie, chrániť
pracovníkov pred nepriaznivými vplyvmi na zdravie.

4

SpyrosDontas, ELINYAE, Greece, (https://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece)

5

Law 1568/1985 on HealthandSafety at Work *in Greek+. Dostupné
na: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=2171
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Autority BOZP a inšpekčné služby
Na vnútroštátnej úrovni zodpovedá ministerstvo práce, sociálneho
zabezpečenia a sociálnej solidarity a jeho najvyššie orgány, ktorými sú
Riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 6 a inšpektorát práce
(SEPE) 7 za celú problematiku týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 8 , ktoré
podporuje celú problematiku vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti pri práci je
hlavným orgánom administratívy BOZP na ministerstve práce, sociálneho
zabezpečenia a sociálnej solidarity.
ELINYAE (Grécky inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)
9

je dvojstranná (zamestnanci- zamestnávatelia) nezisková organizácia.

Všeobecná konfederácia gréckych pracovníkov (GSEE), Federácia gréckeho
priemyslu (SEV), Národná konfederácia gréckeho obchodu (ESEE),
Konfederácia malých a stredných podnikov (GSEVEE) zaloţili
inštitúciu v roku 1992.

6

The General Directorate of WorkingConditionsandHealth. Vyhľadané 18 mája 2012. Vyhľadané18 mája
2012:http://www.ypakp.gr/
7

The General Directorate of WorkingConditionsandHealth. Vyhľadané 18 mája 2012. Vyhľadané18 mája
2012:http://www.ypakp.gr/
8

The General Directorate of WorkingConditionsandHealth. Vyhľadané 18 mája 2012. Vyhľadané 18 mája
2012:http://www.ypakp.gr/
9

TheHellenicInstituteforOccupationalHealthandSafety (ELINYAE). Vyhľadané 18 mája
2012: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
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Vzdelávanie, výskumné ústavy a zvyšovanie povedomia
Článok 13 zákona 385010 určuje akademickú kvalifikáciu absolventov
univerzít a technických vzdelávacích inštitúcií (TEI) ako predpoklad na
vymenovanie za bezpečnostných technikov v rôznych hospodárskych
činnostiach. Tieto centrá môţu byť spravované súkromnými alebo verejnými
organizáciami.
Jediný výskumný ústav

BOZP v Grécku je Grécky inštitút pre

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ELINYAE). Oddelenie národného
kontaktného miesta pre informácie a dokumentáciu o BOZP koordinuje
národné kampane v oblasti BOZP a ďalšie vytváranie sietí, komunikáciu,
zvyšovanie povedomia, vzdelávanie, odbornú prípravu a propagačné aktivity
v rôznych oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä
prostredníctvom prevádzky a riadenia národnej informačnej siete pre BOZP.

Osvedčené postupy BOZP v Grécku/ Všeobecný, stavebný a
kovospracúvací priemysel v Grécku
Tento projekt bol o vytváraní komplexného školiaceho balíčka pre
bezpečnostných inţinierov v gréckych MSP. Mal ich vybaviť uţívateľsky
prístupnými

nástrojmi, ktoré

im umoţnili vyučovať a odkomunikovať

základné témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
tak so zamestnávateľmi ako aj so zamestnancami

10

Law 3850/2010, Code of LawsfortheHealthandSafety of Employees *in Greek+. Dostupné na:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=8438
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Hlavným výstupom projektu bolo 25 000 kópií školiaceho CD-ROMu
pre bezpečnostných inţinierov v malých podnikoch v Grécku. Zahŕňa štyri
hlavné

menu (úvod, prezentáciu Gréckeho inštitútu pre bezpečnosť a

ochranu zdravia pri práci, prezentácie školiacich materiálov a uţitočné
linky), 10 podmenu, 970 diapozitívov a 108 linkov. Samotná školiaca sekcia
zahŕňa 38 tém, ktoré pokrývajú väčšinu dôleţitých aspektov bezpečnosti a
zdravia pri práci v MSP a delí sa na tri úrovne: základná, stredná a pokročilá.

Osvedčené postupy v kovosprácuvacom priemysle
Reduckia chemického rizika v dvoch typoch prác s kovom s vysokou
mierou vystavenia v Grécku11
Projekt bol

zameraný na špecifickú metódu hodnotenia rizika a

redukcie v dvoch typických prácach s vysokou mierou vystavenia v
kovospracúvacom sektore: údrţba automobilových bŕzd, čo zahŕňa
vystavenie vysoko prchavým rozpúšťadlám a rozbitým vláknam; a
odstraňovanie špiny z kovov v umývacích stoloch alebo na pracovisku, čo
zahŕňa vystavenie rôznym chemickým a drsným materiálom.
Výstupy projektu; semináre, letáky, plagáty, príručky, prednášky a
obsah internetových stránok.
Partnerskými organizáciami boli DEI (Grécka verejná energetická
spoločnosť), Nordmetall (severonemecká federácia zamestnávateľov v
kovopriemysle), IG-MetallBezirkKüste (Nemecká odborová organizácia
pracovníkov v kovopriemysle), PHU (Grécka federácia zamestnávateľov) a

11

Promotinghealthandsafety in European Small andMedium-sized Enterprises (SMEs) Guía de utilización de
losFitosanitarios, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001

3535

Najlepšia prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe

GFE/PPC (Generálna federácia zamestnancov verejných energetických
spoločností v Grécku).
Tento projekt bol o
PIMEX metódy ako

povzbudení a podpore pouţívania rakúskej

nástroja na zlepšenie pracovných podmienok v

nemeckých a gréckych MPS. AUVA (Rakúske sociálne zabezpečenie
pracovných rizík) úspešne pouţívala túto metódu 10 rokov, vrátane
nahrávania video záznamov pracovných procesov a následného merania
rizikových faktorov. Aplikačným poľom bolo pouţívanie nebezpečných
látok, presnejšie čistenie kovových povrchov a údrţba bŕzd (ako ukáţkové
oblasti). Cieľom bolo preniesť túto metódu analýzy rizika a redukcie z
Rakúska do Nemecka a Grécka.
Na obidvoch seminároch sa demonštrovali praktické ukáţky systému
PIMEX. Projektový tím takisto organizoval prednášky pre mnoho
spoločností, odborových zväzov a bezpečnostných inštitúcií. V Aténach (11
ľudí) a v Bad Wilsnacku (12 ľudí) sa uskutočnili výcvikové semináre
zamerané na technikov, pracovnú bezpečnosť a zdravotných odborníkov. V
rámci spoločností vykonal PimexPro tím mnoţstvo PIMEX opatrení.
Podobné výsledky priniesli pozorovania vykonané v

Rabenscompany a

lodeniciach Meyer v Nemecku. Projektový tím takisto v dvoch
spoločnostiach vykonal štúdiu týkajúcu sa vystavenia zváracím plynom.
Nakoniec projektový tím v Hamburgu zorganizoval medzinárodný
workshop pre viac ako 30 účastníkov. Workshop preukázal rozmanitosť
pouţitia PIMEXu. Práca so systémom pokračovala aţ do konca projektového
obdobia.
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Krátky úvod do systému zdravia a bezpečnosti pri práci v
krajine
V Rumunsku je kompetentným orgánom v oblasti BOZP ministerstvo
práce, rodiny a sociálnych vecí. Ich hlavnou zodpovednosťou je:
vypracovanie národnej politiky a stratégie BOZP, vypracovanie návrhov
normatívnych zákonov s cieľom zavádzať národnú stratégiu a monitorovať
presadzovanie legislatívy. Inšpektorát práce kontroluje dodrţiavanie
právnych predpisov BOZP.
Národný

výskumný

a

vývojový

ústav

pre

ochranu

práce

"AlexandruDarabont" na základe vedeckých podkladov vytvára opatrenia na
zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podporuje politiku v tejto
oblasti. Ministerstvo zdravotníctva je ústredným orgánom v oblasti ochrany
verejného

zdravia.

Riaditeľstvo

verejného

zdravotníctva

kontroluje

dodrţiavanie noriem v oblasti ochrany zdravia pri práci a prispieva k
podpore zdravia pri práci. Národný dôchodkový úrad a iné práva sociálneho
zabezpečenia je poisťovateľom v oblasti pracovných úrazov a chorôb z
povolania.
Rumunské kontaktné miesto spravuje národnú sieť BOZP a poskytuje
informácie na rumunskej webovej stránke Európskej agentúry pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Osvedčené postupy / Kovopriemysel
Čo sa považuje za bezpečné?
Ustanovenia zákona č. 319 zo 14. júla 2006 o bezpečnosti a ochrane
zdravia pracovníkov pri práci (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
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práci / OHSA), ktoré sa vzťahujú aj na kovospracujúci priemysel, definujú
BOZP ako "všetky inštitucionalizované činnosti zamerané na zabezpečenie
najlepších podmienok pre vykonávanie pracovného procesu, ochranu ţivota,
fyzickú a psychickú integritu, zdravie pracovníkov a ostatných osôb
zúčastňujúcich sa na pracovnom procese. "
Ako do systému riadenia BOZP vstupujú inštitúcie?
Zavedenie systému riadenia BOZP v spoločnostiach pôsobiacich v
kovopriemysle v Rumunsku je zodpovednosťou zamestnávateľa. Za týmto
účelom by mohol vyuţiť poradenskú pomoc zodpovedných inštitúcií alebo
sluţieb

registrovaných

súkromných

poradenských

a

certifikačných

organizácií. Spoločnosti zvyčajne zavádzajú systémy riadenia BOZP, ktoré
im umoţňujú mať oprávnenie podľa medzinárodného štandardu OHSAS
18001: 2007.
Skríningové testy a hodnotenie rizika
Odkedy v roku 2006 v Rumunsku vošiel do platnosti nový zákon o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (rumunský parlament, 2006), v
ktorom sa uvádza, ţe hodnotenie rizika je povinné, vyuţívali sa viaceré
prístupy, ale aplikovala sa len jedna metóda. Metódy sa pouţívajú na
hodnotenie rizík a definovanie priorít výkonov - čo je určite veľmi ţiaduce ale často sa to robí zanedbávaním analýzy prvkov definujúcich tieto riziká a
prostriedkov na zlepšenie situácie.
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Osvedčené postupy / Stavebný sektor
Úvod
Stavebný priemysel v Rumunsku predstavuje vysoko rizikovú oblasť.
Štúdie a údaje ukazujú, ţe väčšina nehôd a následných zranení v stavebnom
priemysle

je

výsledkom

skôr

nebezpečných

pracovných

postupov

stavebných pracovníkov, neţ nebezpečných pracovných podmienok. To by
mohlo naznačovať, ţe stavebný sektor v Rumunsku by mohol profitovať z
väčšieho mnoţstva predpisov, politík a postupov, aby sa tak zvýšila
bezpečnosť stavebných pracovníkov.
Čo sa považuje za bezpečné?
Podľa platnej legislatívy, to je rozhodnutie vlády SR č. 300/2006 o
minimálnych poţiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pre dočasné a
mobilné pracoviská, stanovuje poţiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia
pri stavebných projektoch, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
sa vykonáva počas stavebných prác, bezpečnosť a zdravie pri práci sú
zavedené počas stavebných prác, keď vedúci a/alebo projektový manaţér
(inţinier) (ak nejaký je) vykonal svoje hlavné povinnosti.
Ako vstupujú inštitúcie do systému riadenia BOZP?
Spoločnosti vykonávajúce prácu v stavebnom sektore v Rumunsku sú
povinné zavádzať systémy riadenia BOZP, aby tak zabezpečili zdravie a
bezpečnosť svojich zamestnancov. V tomto procese im môţu pomôcť
príslušné verejné inštitúcie ako aj registrované súkromné konzultačné a
certifikačné organizácie. Zavádzaním a certifikovaním systémov riadenia
zdravia a bezpečnosti pri práci spoločnosti, okrem iného, vyjadrujú jasný
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záväzok voči bezpečnosti pracovníkov. To sa formálne vykonáva
prostredníctvom certifikácie podľa OHSAS 18001.
Skríningové testy a hodnotenie rizika
Na základe analýzy súčasných metód klasifikácie rizík z iných krajín a
ich prispôsobovania sa konkrétnym podmienkam v Rumunsku bol vyvinutý
nový nástroj na posudzovanie rizík BOZP uplatniteľný takisto aj v
stavebnom sektore v spolupráci s Rumunským národným inštitútom pre
výskum a vývoj v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. Ide o praktickú
metódu na vykonávanie hodnotenia rizík štruktúrovaným a systematickým
spôsobom, ktorý je napriek tomu ľahko aplikovateľný "neodborníkmi". Bol
špeciálne vyvinutý na aplikáciu pri pracovných úrazoch a nehodách (takmer
presných zásahoch) vo všetkých odvetviach priemyselnej činnosti.

Zhrnutie
Posledných 27 rokov v Rumunsku predstavovalo obdobie obrovských
politických, ekonomických a sociálnych zmien. Toto obdobie premeny
zahŕňalo mnoţstvo úprav, poţiadaviek, pokusov. Proces priľnutia k
Európskej únii znamenal prevzatie legislatívy Spoločenstva, ktorá bola úplne
transponovaná do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Politika
BOZP je jednou z priorít rumunskej vlády ako základ pokroku a rozvoja,
ktorý spočíva v ekonomickej aktivite, ktorej sa darí, ak je pracovná sila
vybavená bezpečným a zdravým ţivotným prostredím.
Vo všeobecnosti sa dajú základné problémy v oblasti bezpečnosti a
zdravia relatívne dobre zvládať a vykazujú pozitívny trend. V kontexte
vstupu do EÚ ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí vypracovalo
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niekoľko stratégií a programov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, čo poukazuje na trvalý záujem o zlepšovanie bezpečnosti, zdravia a
blahobytu pracovníkov pri práci, ako aj záväzok k otázkam, ako sú budúce
výzvy EÚ vrátane chorôb z povolania, nové a vznikajúce riziká,
demografické zmeny (starnúca pracovná sila, migrácia), právny rámec MSP,
zlepšené štatistické nástroje a podobne.
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OSVEDČENÉ POSTUPY BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRÁCIV STAVEBNOM SEKTORE
Slovenská republika

Najlepšie postupy /sektor stavebníctva
V Slovenskej republike vykonáva svoju prácu v stavebníctve pribliţne
157 tisíc osôb pozostávajúcich prevaţne z MSP. Na Slovensku väčšinou
veľké stavebné firmy zaloţili systém manaţérstva BOZP certifikovaný
podľa OHSAS 18001. Séria OHSAS (OHSAS), špecifikácia OHSAS 18001,
bola vyvinutá ako medzinárodne uznávaná norma systému riadenia BOZP,
voči ktorému môţe systém riadenia BOZP byť hodnotené a certifikované.
Význam a dôleţitosť pre BOZP vo všetkých etapách alebo fázach
stavebného projektu sú riešené v Smernici o stavebných miestach 92/57 /
EEC (smernica Európskej komisie).
Stavebné organizácie majú slobodu a flexibilitu pri definovaní svojich
hraníc a môţu sa rozhodnúť implementovať STN OHSAS 18001: 2009 s
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ohľadom buď na celú organizáciu, na konkrétne prevádzkové jednotky alebo
činnosti organizácie.
Certifikačný proces OHSAS 18001 zahŕňa predbeţný audit, audit
systému riadenia BOZP, audítorský dozor a priebeţnú registráciu. Pri
predbeţnom audite ţiadosti o organizáciu certifikačný orgán vykoná
previerku dokumentov a môţe zvoliť návštevu na mieste, aby sa zameral na
aspekty rozsahu a plánovania, ktoré pokrývajú celý systém riadenia BOZP.
Po predbeţnom audite organizácia vykoná zmenu v systéme a opätovne
predloţí svoje revidované príručky a postupy BOZP pre audit systému
riadenia BOZP. Cieľom druhého auditu je potvrdiť, ţe organizácia spĺňa
poţiadavky OHSAS 18001. Minimálnou poţiadavkou je, aby organizácia
vykonala jeden vnútorný audit a previerku manaţmentu pred auditom
systému riadenia BOZP.
V mnohých prípadoch je potreba ďalšieho rozvoja existujúceho
manaţmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dôvodom zavedenia
systému riadenia BOZP. Preto sú mnohé systémy riadenia BOZP zaloţené
na predchádzajúcich existujúcich

systémoch. Väčšina spoločností na

Slovensku upravila svoj program bezpečnosti pri práci tým, ţe prevzala
komponenty systému, ktoré pouţívajú ich zahraniční vlastníci. Niektorí iní
zaviedli úplne nový systém riadenia BOZP v dôsledku vnútroštátneho
dekrétu, ktorý preniesol do vnútroštátneho práva smernicu Európskej
komisie (92/57 EHS) o bezpečnosti a ochrane zdravia na stavbách. Resp.
zavedenie systému riadenia BOZP v spoločnosti bolo iniciované nárastom
počtu pracovných úrazov na stavbách. Veľmi podrobný systém riadenia
BOZP je súčasťou filozofie spoločnosti, ktorá presne popisuje, ako sa majú v
práci zohľadniť zdravotné aspekty. Pre väčšinu veľkých stavebných inštitúcií
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je bezpečnosť pri práci najvyšším cieľom spoločnosti a má rovnakú prioritu
a úroveň ako ostatné ciele spoločnosti.
Najlepšie postupy: Poskytovanie informácií o ochrane zdravia a
bezpečnosti prostredníctvom neverbálneho formátu - obrazových
informačných materiálov
Skupina Skanska zaujíma štvrté miesto na celosvetovej úrovni v
oblasti vývoja projektov v stavebníctve. Má päť závodov na Slovensku.
Skanska uznáva spoločenskú zodpovednosť za jednu z jej najdôleţitejších
úloh. Skanska prijíma prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré presahujú zákonné
minimum, poskytuje školenie a vzdelávanie pre svojich vlastných
zamestnancov a dodávateľov v oblasti bezpečnosti práce, integruje
bezpečnosť do výrobného procesu tak, aby sa vyhla konfliktným prioritám a
spolupracuje s ostatnými.
Súčasťou riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia v spoločnosti je
poskytovanie informácií a pokynov pre zamestnancov o rizikách a ich
prevencii. Spoločnosť chce zlepšiť časť svojho manaţmentu BOZP, najmä
poskytnúť informácie o beţných príčinách nehôd. Zapojenie zamestnancov
do manaţmentu BOZP

je podporované jednoduchými

a

jasnými

informáciami s vyuţitím obrazových informácií.
Obrázky, čo robiť a čo nerobiť, predstavujú rôzne rizikové pracovné
situácie na pracovisku . Obrázky "Génius" sú vytvorené v plagátovej podobe
a sú vystavené a viditeľne umiestnené vo všetkých staveniskách, kde pôsobí
spoločnosť Skanska. Keďţe sú obrazové, neexistujú problémy s prekladom a
mohli by byť pouţité priamo v iných krajinách, v ktorých pôsobí táto
nadnárodná spoločnosť.
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Skanska dostala pozitívnu spätnú väzbu zamestnancov o plagátoch
"Genius". Zamestnanci uvádzajú, ţe ich pouţitie stimuluje zaujímavé
diskusie o nebezpečných pracovných postupoch a prevencii. Plagáty sú
súčasťou celkového a komplexného systému riadenia BOZP spoločnosti
Skanska. Je to len jedna časť ich činnosti, ktorá sa zameriava na školenie a
informovanie o BOZP a na motiváciu a podporu dobrých praktík BOZP. Je
to vynikajúci spôsob, ako poskytnúť informácie kaţdému, vrátane tých, ktorí
nehovoria jazykom krajiny, v ktorej ţijú, a pre kaţdého, kto nedokáţe dobre
čítať.
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1. Úvod
Turecko sa nachádza na severnej pologuli a z troch strán je obklopené
morom, čím tvorí prechodný bod medzi Európou a Áziou. Susedmi Turecka
sú Grécko, Gruzínsko, Bulharsko, Arménsko, Azerbajdţan, Irán, Irak a
Sýria. Hlavným mestom Turecka je Ankara, úradný jazyk je turecký, vlajka
je červená s bielym mesiacom a hviezdou a menou je turecká líra.
Populáciu krajiny predstavuje 81 miest a 919 provincií ako správnych
jednotiek, čo do roku 2015 predstavovalo

pribliţne 78,7 milióna

obyvateľov. Veľká časť populácie (91.8%) ţije v mestách a z toho jedna
tretina ţije v jednom z troch miest; Istanbul (14.8 million), Ankara (5.3
million) a İzmir (4.2 million). 49.8% tureckej populácie sú ţeny a 50.2% sú
muţi. Priemerný vek Turka je 29,6 roka a Turecko má veľmi mladú a
dynamickú populáciu.
1.1.Pracujúca populácia
Od roka 2016 je 57,5 milióna (73%) zo 78,7 milióna ľudí ţijúcich v
Turecku vo vekovej skupine nad 15 rokov. Celkovo je zamestnaných 28
miliónov ľudí, 2,9 milióna sú nezamestnaní a nezamestnanosť je 10,3%.
JEDNOTLIVCI PODĽA RODU
Vybrané ukazovatele

%
MUŢI
1.8

%
ŢENY
9.0

%
CELKOM
5.4

Pomer negramotnej populácie (25+ rokov)
Percento absolventov vysokých škôl alebo
17.9
13.1
fakúlt (25+ rokov)
Pomer zamestnanosti (15+ rokov)
65.0
27.5
Miera účasti na trhu práce (15+ rokov)
71.6
31.5
Pomer nezamestnanosti (15+ rokov)
9.2
12.6
Pomer nezamestnanosti mladých (15-24
16.5
22.2
rokov)
Zdroj: Tuik Newsletter, issue 24643, datované 7. marca 2017
Tabuľka 1: Ukazovatele zamestnanosti v Turecku

2017

15.5
46.0
51.3
10.3
18.5
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1.2. Úvod do systému zdravia a bezpečnosti pri práci
Od roku 2017 je počet zariadení, ktoré zamestnávajú jedného alebo
viacerých poistených pracovníkov v Turecku 1,745,161. Na 1.501.230
pracoviskách je 15 zamestnancov, čo zodpovedá 86% týchto pracovísk.
Rozvoj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Turecku; pokračoval
v závislosti od vývoja pracovného ţivota a pracovné úrazy a choroby z
povolania sa stali závaţnými problémami, rovnako ako vývoj odvetvia
prenájmu získal na intenzite.
Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci číslo 6331, ktorý bol
pripravený berúc do úvahy názory všetkých sociálnych partnerov v súlade s
potrebami krajiny v otázke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vstúpil
do platnosti 30. júna 2012. Spoločne so zákonom sa prijal legislatívny
prístup, ktorý je skôr preventívny, protektívny a uzdravujúci neţ normatívny.
Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci číslo 6331 je dôleţitým
krokom v prístupe Turecka, ktorý ho stavia v oblasti zdravia a bezpečnosti
pri práci na úroveň súčasných krajín.
1.3. Národné ciele v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (2014-2018)
 Zvyšovanie kvality činností vykonaných v oblasti zdravia a
bezpečnosti pri práci a ich štandardizácia
 Vývoj štatistík a registračného systému chorôb z povolania
 Redukovanie miery pracovných nehôd v kovospracúvacom,
baníckom a stavebnom sektore
 Identifikovanie moţných chorôb z povolania, s ktorými sa
môţeme stretnúť a zozbieranie predbeţných diagnóz
 Zvýšenie činností na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pri práci vo
verejných a poľnohospodárskych sektoroch
 Rozširovanie kultúry zdravia a bezpečnosti práce v spoločnosti
2017
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 Urobiť dokumenty o odbornej kvalifikácii pri nebezpečných
prácach povinnými
1.4. Systém riadenia zdravia a bezpečnosti pri práci
Hlavná štruktúra v Turecku; Štát, zamestnávateľ a zamestnanec; kaţdý
prvok má svoju vlastnú podštruktúru. Sú tam rôzne inštitúcie, ktoré majú
rôzne povinnosti, akými sú presun, príprava legislatívy na zabezpečenie
ochrany zdravia a bezpečnosti v pracovnom ţivote, zabezpečenie zhody s
legislatívou a inšpekcie.

2. Osvedčené postupy BOZP (pre všetky sektory spoločne)
2.1. Tajomník BOZP (Program registrácie, sledovania a monitorovania
BOZP)
Tajomník BOZP je interaktívny a súbeţný softvér, ktorý je zaloţený na
úlohách autorizácie pouţívateľa, čo umoţňuje poskytovanie sluţieb BOZP v
elektronickej podobe a vykazovanie štatistík podľa zákona č. 6331 o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci. Tento program, ktorý bol spustený
Ministerstvom práce a sociálnych vecí v roku 2011, umoţňuje všetkým
zainteresovaným stranám systému riadenia BOZP, aby spoločne pracovali a
navzájom monitorovali a kontrolovali svoju prácu. Vďaka programu je
moţné vidieť kaţdé pracovisko s registráciou SGK, počtom zamestnancov,
registračným číslom SGK, triedou nebezpečnosti a pracovným zaradením
pracoviska. Či uţ máte na pracovisku sluţbu zabezpečenia práce, či ide o
špecialistu na BOZP, lekára na pracovisku alebo iný zdravotnícky personál a
tak ďalej, to všetko môţe Ministerstvo okamţite monitorovať.
2.2. Status vzdelávania
Vďaka školeniam a neformálnym stretnutiam v 81 krajinách boli
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oslovené veľké masy ľudí. Zákon č. 6331 zrevidoval študijné plány
vzdelávacích inštitúcií a Tajomník BOZP bol vyučovaný ako kurz v rámci
odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bolo vyškolených viac ako
100 000 odborníkov a lekárov na pracovisku, aby tak mohli poskytovať
sluţby BOZP na svojich pracoviskách. Okrem toho boli vyškolení
inšpektori, ktorí sa zúčastnia dohľadu nad sluţbami ochrany zdravia a
bezpečnosti pri práci.
2.3. Čo robí osvedčené postupy osvedčenými?
Ministerstvo práce a sociálnych vecí prostredníctvom zavedenia tohto
programu umoţnilo Generálnemu riaditeľstvu pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci vykonávať prácu a transakcie súvisiace s ochranou zdravia
a bezpečnosti pri práci bez ohľadu na osoby, miesta a dokumenty. Takţe
zhromaţdením takmer 1 500 000 pracovísk vo verejnom a súkromnom
sektore a takmer 100 000 odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v jednom systéme sa ušetrilo veľké mnoţstvo času,
verejných zdrojov, a to najmä ľudských.

3. Osvedčené postupy BOZP v kovospracúvacom priemysle
3.1. Úvod
Podniky pôsobiace v kovospracúvacom priemysle; Nebezpečné a ešte
nebezpečnejšie pracoviská podľa kódexov NACE v prílohe triedy
nebezpečnosti.
Kovospracúvací priemysel predstavuje malé percento, 10% celkovej
pracovnej sily a je jedným zo sektorov, kde sa stávajú pracovné nehody a
úmrtia. Z 241,547 zamestnancov, ktorí mali v roku 2015 pracovný úraz,
51.327, alebo pribliţne 1/5 z nich pracuje v kovospracúvacom sektore.
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Kovospracúvací priemysel

1.485.906

Pomer k počtu
poistených
zamestnancov
%10

Súčet všetkých odvetví

13.680.505

%100

Ekonomická činnosť

Počet pracovníkov

Tabuľka 2: Počet poistených pracovníkov podľa ekonomickej činnosti, júl 2015

3.2. Čo sa považuje za bezpečné?
Zamestnávatelia v Turecku sú povinní preukázať dostatočné
sebavedomie v oblasti zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov. Hlavná
myšlienka zavedeného systému BOZP v Turecku je rovnaká ako vo všetkých
podnikoch a je zaloţená na princípe, ţe “Ţiadny zamestnanec by nemal byť
zranený, ani chorý a

nemal by prísť o svoj ţivot kvôli práci, ktorú

vykonáva.”
3.3. Ako sa inštitúcie dostanú do systému riadenia BOZP?
Podniky v kovospracúvacom priemysle; Musia vstúpiť do systému
riadenia BOZP v súlade s ustanoveniami zákona o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci č. 6331 v súlade s triedou nebezpečnosti na pracovisku a
počtom zamestnancov. Ak je prevádzkovateľom poistený zamestnanec a
nevstúpi do systému BOZP, táto situácia sa zobrazí na obrazovke programu
sekretariátu BOZP, ktorú vidia odborníci ministerstva práce a následne sa
uplatňuje trestné konanie.
3.4. Skríningové testy
V závislosti od povahy práce sa pouţívajú rôzne skríningové testy.
Skríningové testy a zdravotné správy, ktoré si môţu vyţadovať lekári na
pracovisku alebo zdravotnícki pracovníci v súlade s prácou; podľa triedy
nebezpečnosti na pracovisku; kaţdých 5 rokov na “menej nebezpečných”
pracoviskách, kaţdé 3 roky na “nebezpečných” pracoviskách a kaţdý rok na
2017
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“ešte nebezpečnejších” pracoviskách.
3.5. Hodnotenie rizika
V kovospracúvacom priemysle sa v širokej miere vyuţívajú štyri rôzne
metódy hodnotenia rizika pri analýze rizík.
Tieto;
• Metóda hodnotenia rizík L typu Matrix 5x5
• Metóda hodnotenia rizík v kovospracúvacom sektore 3T
• Fine-Kinneyho metóda hodnotenia rizík
• Metóda hodnotenia rizika typ chyby analýzy vplyvu
3.6. Osvedčené postupy v systéme riadenia BOZP (kovospracúvací
priemysel)
So zákonom č. 6331 boli vydané mnohé nariadenia na zlepšenie
systému riadenia BOZP v Turecku a mnohé miestne a medzinárodné
projekty / programy boli postúpené.
Spomedzi tých najlepších z týchto programov je Projekt na zlepšenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISGIP) najlepším príkladom
poskytovania

priameho

príspevku

do

kovospracúvacieho

sektoru

prostredníctvom produkcie a z hľadiska úspechu programu v jeho
udrţateľnosti a šírení.
Jedným

z

najdôleţitejších

výstupov

projektu

İSGİP

pre

kovospracúvací a výrobný sektor je adaptácia metódy ELMERİ na
uspokojenie potrieb kovospracúvacieho a výrobného priemyslu v Turecku a
pouţíva sa ako metóda, ktorá poskytuje dobré výsledky ako nástroj
monitorovania výkonu v tomto sektore. Mnohé podniky uţ začali pouţívať
túto metodiku ako neoddeliteľnú súčasť riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
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ELMERI je platná proaktívna metóda na meranie výkonu bezpečnosti
práce. Poukazuje na moţné príčiny budúcich nehôd. ELMERI poskytuje
číselné informácie o tom, aký efektívny je program riadenia BOZP. Pomáha
identifikovať vývojové potreby, stanoviť ciele a merať výsledky krokov
podniknutých v oblasti riadenia pracovnej bezpečnosti.
Zároveň je ELMERI takisto zodpovedná za bezpečnostný personál
spoločnosti a iných odborníkov v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci;
konzultantov, poisťovacie spoločnosti a inšpektorov pracovnej bezpečnosti.

4. Osvedčené postupy BOZP v stavebnom sektore
4.1. Úvod
Podniky pracujúce v stavebnom sektore; sú zaradené do triedy
nebezpečných pracovísk podľa kódov NACE uvedených v prílohe tried
nebezpečnosti.
Kým sektor stavebníctva zamestnáva malý celok 11% celkového počtu
zamestnancov, je jedným zo sektorov, kde sa vyskytujú pracovné nehody a
obzvlášť úmrtia. Z 241,547 zamestnancov, ktorí mali v roku 2015 pracovný
úraz, je 31.361, alebo 1/7 z nich pracujúcich v stavebnom sektore. Navyše je
stavebný sektor jedným zo sektorov, ktoré zamestnávajú pracovníkov
načierno a takisto dočasne.

Ekonomické činnosti
Stavebný sektor
Súčet všetkých odvetví

Počet pracovníkov

Pomer k počtu
poistených
zamestnancov

1.604.501
13.680.505

%11
%100

Tabuľka 3: Počet poistených pracovníkov podľa ekonomickej činnosti, júl 2015
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4.2. Osvedčené postupy v stavebnom sektore
Knihy "Hodnotenie rizík 3T v sektore stavebníctva" a "Príručka
riadenia BOZP pre MSP" pripravené a vypracované v rámci projektu ISGIP
boli vybrané ako príklady osvedčených postupov, pretoţe sú sprievodcom
pre uspokojovanie potrieb odborníkov v oblasti BOZP pracujúcich v oblasti
sektoru stavebníctva.
V Hodnotení rizík 3T pripravenom pre sektor stavebníctva; sú
nebezpečenstvá na stavenisku zjavné, pretoţe je to veľlmi dôleţitý krok v
hodnotení rizika. Ak

dôjde k

ignorovaniu alebo

sa nerozpozná

nebezpečenstvo na akejkoľvek stavbe, riziká, ktoré môţu vzniknúť ako
výsledok, sa nebudú riešiť a ţiadne preventívne opatrenia sa nebudú
posudzovať. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby všetky riziká obsiahnuté v
kontrolnom zozname boli spracované komplexným spôsobom.

ODKAZY NA NAJLEPŠIE APLIKÁCIE


http://safetyhealth.com.tr



https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx



www.mess.org.tr.



http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda
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