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         č. 3) 
 
 

Stanovisko k  Vyhodnoteniu plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v Slovenskej republike na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie za rok 2021 

 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 až 2027 a program jej 
realizácie na roky 2021-2023 (ďalej „stratégia BOZP“) schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 790 zo 
dňa 16. decembra 2020 (ďalej „uznesenie vlády SR“). 
 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa bodu B.4 uznesenia vlády SR každoročne do 
30. júna predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky vyhodnotenie plnenia stratégie BOZP v 
predchádzajúcom roku vrátane návrhu na jej prípadnú aktualizáciu. 
 
Predkladané vyhodnotenie predkladané je vypracované z podkladov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, sociálnych partnerov a ďalších inštitúcií podieľajúcich sa na plnení stratégie BOZP. Predkladaný 
materiál obsahuje vyhodnotenia plnenia stratégie BOZP v kalendárnom roku 2021. Úlohy stratégie BOZP boli v 
roku 2021 plnené a splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako informatívny, bez jeho zaslania na 
medzirezortné pripomienkové konanie, nakoľko materiál má informačný charakter a obsahuje skutočnosti o 
plnení úloh stratégie BOZP v predchádzajúcom kalendárnom roku 2021. 
 

 

Stanovisko AZZZ SR : 

K materiálu nemáme zásadné pripomienky. K veci uvádzame, že AZZZ SR v roku 2021 aktívne spolupracovala 

na aktualizácii právnych predpisov na zaistenie BOZP s cieľom znižovania administratívnej a ekonomickej záťaže 

zamestnávateľov. S ohľadom na túto skutočnosť žiadame, aby k Úlohe č. C.2. materiálu „Aktualizovať právne 

predpisy na zaistenie BOZP, vrátane ich zjednodušenia a minimalizovania administratívnej a finančnej záťaže s 

garanciou zachovania, prípadne zvyšovania dosiahnutej úrovne BOZP“, bola ako spolupracujúci subjekt plnenia 

predmetnej úlohy v priebehu roka 2021uvedená aj AZZZ SR, keďže sa na plnení predmetnej úlohy v priebehu 

roka 2021 podieľala. 

       

Záver : 

AZZZ SR berie predmetný materiál na vedomie s uvedenou pripomienkou.  
 


