


PROGRAM
• Kampaň EU-OSHA na roky 2016 - 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové  kategórie. Činnosť 

NKOS na rok 2017. Pokračovanie aktivít v rámci kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 

2018 – 2019 s dôrazom na nebezpečné látky. Ivan Černý, OI BOZP pre ZPŠAV NKOS

• Sociálny dialóg v sektore školstva, nové výzvy z kolektívneho vyjednávania na rok 2018. Mária 

Briganová, predsedníčka ZPŠAV NKOS

• Kyberšikana a ochrana žiakov a učiteľov vo virtuálnom priestore. Agáta Kubinová, členka 

predsedníctva ZPŠAV NKOS 

• Obed



• Ochrana osobných údajov zamestnancov. Radislav Kendera, člen Predstavenstva NKOS

• Misia a význam kresťanských odborov.  Aká je pridaná hodnota kresťanských odborov pre 

zamestnancov, subjekty a pre spoločnosť? Daniel Markovič, Katolícka univerzita

• Diskusia, odporúčania pre prax a poradenstvo.



Kampaň na roky 2016 - 2017: Zdravé pracoviská 
pre všetky vekové kategórie

Ciele:

• Propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,

• Predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,

• Ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou.



Vzdelávanie
Názov: Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva všetkých vekových kategórií

Dátum a miesto konania vzdelávacej aktivity: 16.12.2017 od 10:00 h, zasadacia miestnosť kúpeľného

domu Choč, Lúčky, okres Ružomberok

Názov vzdelávacej aktivity: Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku

Dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: sobota 20.5.2017 od 10:00 h,

Miesto konania: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina,

Názov vzdelávacej aktivity: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Aktivity ZPšaV NKOS v

rámci kampane.

Dátum a miesto konania vzdelávacej aktivity: 18.3.2017 o 14:00 h, kancelária NKOS, Františkánska 2,

917 01 Trnava



Poradenstvo a metodická činnosť

1.Vykonané osobné poradenstvo v jednotlivých navštívených organizáciách

2.Telefonické a mailové poradenstvo.

3.Pri poradenskej činnosti pre ZO boli im odovzdané ochranné vesty a reflexné

prvky zakúpené v roku 2017

4.Spolupráca pri riešení podaných sťažností: neanonymné a anonymné dotazy,

podstúpenie na NIP

5.Úraz DM na seminári EZA



Informovanie o problematike BOZP na webstránke NKOS – zverejnené príspevky

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017 5.12.2017

Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP 1.12.2017

Fajčenie na pracovisku 13.11.2017

Pokračovanie Kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 9.11.2017

Otázka: Musí mať zamestnávateľ zástupcov zamestnancov pre BOZP? 21.08.2017

Zamestnanecká participácia a BOZP 22.05.2017

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku 22.05.2017

NKOS sa zapojilo do výskumu Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov

zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva 17.05.2017

Pietne spomienkové zhromaždenie 14.05.2017

Zamestnávateľ mi nedovolí čerpať dovolenku z minulého roku. 27.03.2017

Zdravé pracoviská pre všetkých 2016 – 2017. Materiály kampane na stiahnutie. 17.03.2017

Stravovanie zamestnancov a Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.

309/2016 Z. z. o sumách stravného 02.01.2017



Bola zakúpená odborná literatúra pre základné organizácie:

1.Pracovnoprávne vzťahy v školstve

2.Zákon o sociálnom fonde s komentárom

3.Zákon o kolektívnom vyjednávaní s komentárom



PLÁN ČINNOSTI V OBLASTI BOZP NA ROK 2018

• Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý  je najväčším podujatím, 

zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku.

• ZPŠAV NKOS v snahe dosiahnuť aktívnu účasť zamestnancov - členov ZO ZPŠAV NKOS na úseku 

BOZP, bude aj v roku 2018 dávať dôraz na inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť na 

pracoviskách, kde má  svoje zastúpenie prostredníctvom ZO. 



Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú 
nebezpečné látky

CIEĽ

• Zvýšiť informovanosť o význame 

prevencie rizík nebezpečných látok na 

pracovisku a v domácnosti.

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-

metodiky-publikacie/chemia_cela_na_web2.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/chemia_cela_na_web2.pdf


NEBEZPEČNÉ LÁTKY (NL):

• Kvapaliny, plyny alebo tuhé látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť 
zamestnancov

• Nachádzajú sa takmer na každom pracovisku vrátane malých a stredných podnikov 
(MSP) (poľnohospodárske podniky, kaderníctva, opravovne motocyklov, nemocnice, 
školy...)

• Zahŕňajú chemikálie aj biologické látky (baktérie, vírusy, kvasinky a plesne, parazity...)

• Zahŕňajú látky vyrobené ako vedľajší produkt, ako aj suroviny (výpary pri zváraní, 
naftové výfukové plyny, drevný prach, múka používaná v pekárňach…).



• Zamestnávatelia v EÚ musia zo zákona chrániť zamestnancov pred ohrozením 

nebezpečnými látkami na pracovisku. 

• S cieľom chrániť zamestnancov pred nebezpečnými látkami musia zamestnávatelia zo 

zákona vykonávať hodnotenie rizík (hr). Do tejto činnosti majú byť zapojení aj 

zamestnanci.



• HTTPS://WWW.NAPOFILM.NET/SK/NAPOS-FILMS/NAPO-BACK-HEALTHY-FUTURE/SHARED-EXPERIENCE

• ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

https://www.napofilm.net/sk/napos-films/napo-back-healthy-future/shared-experience

