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                                                                                   Príloha č. 3.2 výzvy 

Zoznam požadovaných činností pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) 
 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „VO") požaduje, aby vybraný uchádzač zabezpečil výkon poskytovania 

služieb a činností pre oblasť BOZP prostredníctvom vlastného povereného autorizovaného 

bezpečnostného technika. 

 

Rozsah 

1.   vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, registrácia pracovných  
úrazov 

2.   spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov štátneho dozoru v oblasti BOZP 

3.   spracovanie a zasielanie príslušných hlásení orgánom štátneho dozoru v oblasti BOZP 

4.   výkon pravidelných interných auditov a ďalšej kontrolnej činnosti (tematické kontroly a pod.) v 
oblasti 

     BOZP v priestoroch a objektoch príslušnej pobočky verejného obstarávateľa (ďalej len „VO") 

5.   vypracúvanie záznamov z výkonu kontrolnej činnosti v súlade s požiadavkami VO 

6.   výkon kontrol zameraných na zistenie skutkového stavu, či zamestnanci VO, resp. tretie osoby 
vykonávajúce činnosť v priestoroch a objektoch príslušnej pobočky VO, nepracujú pod vplyvom 
alkoholu 

7.   navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie nebezpečenstiev 

     vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia príslušnej pobočky VO  

8.   posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej pobočky VO z hľadiska BOZP  

9.   spracovanie a priebežná aktualizácia nasledujúcej dokumentácie v oblasti BOZP: 

a) písomný dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami 
príslušnej pobočky VO 

b) zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP"), 
pracovnej obuvi a odevov pre zamestnancov príslušnej pobočky VO, vrátane stanovenia 
požiadaviek na poskytované OOPP a určenia podmienok používania OOPP, najmä doby 
používania 

c) zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po 
pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre 
tehotné ženy, matky do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy a zoznam prác a 
pracovísk zakázaných mladistvým v príslušnej pobočke VO 

d) traumatologický plán 

e) ročná správa o stave BOZP v príslušnej pobočke VO 

f) dokumentácia o oboznamovaní a informovaní zamestnancov v oblasti BOZP 

g) iná dokumentácia podľa požiadaviek VO.  

10. výkon oboznamovania a informovania v oblasti BOZP v príslušnej pobočke VO a overovanie 
znalostí právnych a ostatných predpisov, pokynov a pravidiel na zaistenie BOZP: 

a) vstupné a periodické školenie zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich 
zamestnancov) 

b) školenie pri preradení zamestnanca na inú prácu  

c) mimoriadne školenie zamestnancov 

d) vstupné školenie tretích osôb a periodické školenie tretích osôb vykonávajúcich činnosť v 
priestoroch a objektoch príslušnej pobočky VO s vedomím VO 

11. výkon osvetovej a poradenskej činnosti v oblasti BOZP 

12. vykonávanie činnosti v súlade s metodickými pokynmi VO a v súlade s platnými vnútornými 

predpismi VO  

13. spolupráca s dotknutými organizačnými útvarmi objednávateľa pri plnení úloh a povinností v 
oblasti 

BOZP  

14. dohľad na výkon pravidelných revízií, odborných a úradných skúšok u zariadení označených 
ako 

technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia  

15. dohľad nad odbornou spôsobilosťou zamestnancov VO 

16. dojazd na šetrenie závažného alebo smrteľného pracovného úrazu do 2 hodín na každú 
pobočku 

objednávateľa  

17. vykonávanie kontroly na alkohol vlastným certifikovaným prístrojom 

18. Spracovať evidenciu VTZ(vyhradených technických zariadení) sledovať a informovať 
o termínoch revízii 


