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POLITIKA BOZP NA ROK 2019 

Efektívnosť a úspešnosť v organizácii je založená na zamestnancoch, ktorí sú odborne 

vzdelaní, zruční, flexibilní, a sú v optimálnej zdravotnej, fyzickej a psychickej kondícii. 

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov si vyžaduje aktívny prístup zo strany 

zamestnávateľa i zamestnancov. Zamestnávateľ si uvedomuje, že systém manažérstva 

bezpečnosti a zdravia si vyžaduje neustále zlepšovanie a zvyšovanie aktívneho prístupu 

zamestnancov k bezpečnej práci a zdraviu a má najvyššiu prioritu. 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zakladá na nasledovných prioritách: 

 
 zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom 

technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného 

prostredia, 

 zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov 

a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP tak, aby viedlo k bezpečnej práci, 

ochrane zdravia a výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných 

postupov pri práci, 

 v záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo 

poškodenia zdravia dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy, ako aj 

presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov, 

 plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh 

vedúcich zamestnancov,  

 v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné 

a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby 

ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti,  

 vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v súlade so zákonnými predpismi, 

 na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné 

podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví 

a majetku, 

 kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných 

predpisov na zaistenie BOZP, 

 poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia zamestnancov a vyčleniť prostriedky na program realizácie 

politiky BOZP. 
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