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Workshop - Koordinácia BOZP na stavbách – aktuálne otázky 

Zápis z odborného stretnutia: 

  

 Občianske združenie Spoločná vízia zorganizovalo v poradí štvrté odborné stretnutie, na 

ktorom predseda združenia Ing. Ján Donič predniesol základné body, ktoré boli za uplynulý rok 2013 

členmi Spoločnej vízie diskutované. Hovorilo sa najmä o koordinácii BOZP. 

1 bod. 

Kvalifikácia a vzdelávanie koordinátorov (možnosti  riešenia  MPSVaR SR alebo MŠ SR) 

Ing. Donič predniesol aktuálne otázky z praxe koordinátora BOZP. Uviedol, že  európska smernica 

92/57/EHS nekonkretizuje, resp. neustanovuje, aké má mať koordinátor znalosti, schopnosti, 

vzdelanie a skúsenosti pred tým, než bude menovaný koordinátorom na určenej stavbe? 

Čo v skratke rieši – nerieši Nariadenie vlády 396/2006 Z. z. : 

a) Nedostatočne rozdelené obdobie pre štádium prípravy a štádium realizácie. Cítime potrebu 

jasného legislatívneho zapojenia a určenia koordinátora BOZP do prípravy projektu. 

b) Nie je určený čas, ktorý má koordinátor stráviť na projekte v závislosti na jeho zložitosti, počte 

osobohodín a pod. (tu by sa mala upraviť aj Smernica rady 92/57/EHS). V súčasnej dobe je teoreticky 

možné, že na projekte s veľkým rizikom stačí výkon koordinátora 1 x mesačne... 

Koordinácia v praxi ukázala, že je potrebné zaviesť štandard výkonu koordinátora, vytvorenie 

certifikačného systému koordinátorov, návrhu časového rozsahu školenia, náplň školenia a ďalšie. 

Ďalej je potrebné  sprísniť pravidlá pre výkon funkcie koordinátora, pretože koordinátor BOZP  na 

stavebnom megaprojekte môže byť momentálne aj stavbyvedúci, ktorý za 20 rokov neprešiel žiadnym 

školením BOZP.  

Spoločná vízia navrhuje zaviesť aktualizačnú odbornú prípravu koordinátorov každých 5 rokov 

v určenom rozsahu 16 hodín. Súvislosť vidíme s pokrokom v stavebníctve a zavádzaní nových 

technológií, či pracovných postupov. 

Nami navrhovaný certifikačný systém koordinátorov by mal riešiť základné otázky. Kto môže byť 

koordinátor? Zhodli sme sa, že by tom mala byť vysokoškolsky vzdelaná osoba (technického alebo 

stavebného smeru, stredoškolsky vzdelaná osoba (technického alebo stavebného smeru), osoba, 

ktorá získala potvrdenú a overenú prax na stavbách ( napr.2, 5, 10 rokov? - v závislosti od vzdelania). 

Chceme, aby bola stanovená obsahová náplň školenia 

-  znalosť legislatívy 

-  pracovných postupov 

-  mechanizácie  

-  stavebnej chémie 

-  požiarnej prevencie 

-  prirodzená schopnosť koordinátora riadiť a koordinovať projekt po stránke BOZP 
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Navrhujeme určiť  stupeň vzdelania koordinátora BOZP: 

A stupeň 

-  ABT alebo odborne spôsobilá osoba v stavebníctve, vysokoškolsky vzdelaná v technickom 

alebo stavebnom smere s praxou  v odbore 4 roky a kurz koordinátora v rozsahu 80 hodín  

B stupeň 

-  ABT alebo odborne spôsobilá osoba v technickom alebo stavebnom smere  stredoškolsky, 

resp. vysokoškolsky vzdelaná osoba s praxou  v odbore 2 roky a kurz koordinátora v rozsahu 

40 hodín  

 

Stavebník  musí stanoviť pre projekt náležitý stupeň kvalifikácie koordinátora, ktorý má 

predpoklady k zvládnutiu úloh koordinácie BOZP v závislosti od zložitosti a veľkosti projektu (počet 

osobohodín, rizikového projektu – vodná stavba, výšková budova, podzemná stavba a pod.... 

 

Spoločná vízia vidí možnosť stanoviť koordinátora aj prostredníctvom národnej sústavy kvalifikácií 

(NSK). Podľa NSK je kvalifikácia definovaná, ako stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej 

osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným 

štandardom; úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.  

 

Ing. Habina (BOZPO) dal návrh na diskusiu s MPSVaR SR: „Je možné, aby v Nariadení vlády 

396/2006 Z.z. bol určený koordinátor podľa navrhovaných stupňov?  

Ing. Tamara Paceková (MPSVaR SR podala informáciu, že európska norma dáva možnosť 

členskej krajine EU určiť, kto môže vykonávať koordinátora BOZP.  U nás je to tera podľa NV 

396/2006 Z.z. stavbyvedúci alebo autorizovaný bezpečnostný technik. 

Ďalšou otázkou bolo, či je možné stanoviť koordinátora, aby bol definovaný ako bezpečnostný 

technik, školený o BOZP na stavbách. 

táto skutočnosť musí byť jasne stanovená v zákone. 

 

Radim Frank (RAFRA ČR) uviedol, že v ČR je 3500 koordinátorov a z toho 20 % vie, čo má 

v skutočnosti vykonávať, aby funkciu koordinátora naplnil. 

Ing. Varta (Státní úřad inspekce práce ČR) uviedol, že majú záujem „filtrovať“ koordinátor. Chcú, 

aby túto funkciu vykonávali, len osoby, ktoré danej problematike rozumejú. 

 

Ing. Paceková odporučila, aby do § 16 Zákona 124/2006 Z.z. bol koordinátor zaradený ako 

samostatná osoba, odborne spôsobilá. 

Prítomní sa zhodli, že na zabezpečenie objektívnosti pri samotnom preskúšaní koordinátora by 

mala platiť oznamovacia povinnosť o konaní tohto preskúšania. 

  

Navrhovaný postup na dosiahnutie cieľa (definovať koordinátora v zákone).  

Združenie by malo napísať list spoločne s inými organizáciami, ako sú Asociácia BOZP, Zväz 

stavebných podnikateľov Slovenska atď. 
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Ďalej sa diskutovalo o tom, že je potrebné, aby bol koordinátor BOZP zaradený už do prípravnej 

fázy projektu. Je treba legislatívne určiť kedy začína prípravná fáza, kedy sa má na projekte podieľať 

koordinátor BOZP. 

 

2. bod 

Uplatňovanie „zádržného“ pri realizácií stavieb na zabezpečenie technických 

a organizačných požiadaviek BOZP 

 

V mnohých prípadoch sa stáva, že BOZP na stavenisku je zaraďovaná na posledné miesta pred 

dodržaním termínov, kvality diela a ďalších. 

Spoločná vízia navrhuje zabezpečiť požiadavky BOZP pri realizácii stavby podľa technických 

požiadaviek  (kolektívna ochrana proti pádu, paženia, bezp. značenia ...) a organizačných 

požiadaviek (výkon koordinátora BOZP, koordinátora dokumentácie ...) 

Našou predstavou je, že Stavebník by mal už pri nacenení myslieť na to, aby mal pokryté náklady 

na technické a organizačné zabezpečenie podmienok BOZP na stavbe – zádržné. 

Doterajšia prax nemenovanej japonskej nadnárodnej stavebnej spoločnosti je, že do nacenenia 

projektu je započítaná organizačná zložka BOZP (výkon koordinátora), podľa potreby mesačný, 

týždenný alebo občasný. Rozpočtár ďalej počíta so zabezpečením technických požiadaviek BOZP, 

ako je napríklad kolektívna ochrana proti pádu (zábradlia, siete, life line systém...). Počíta s rezervou 

na neočakávané situácie, ktoré môžu bežne na stavenisku vzniknúť. Toto je samozrejme ideálna 

prax, s ktorou množstvo malých spoločností nepočíta a BOZP tak nemôže byť zabezpečené v 

legislatívne požadovanej kvalite... 

Ing. Varta nás oboznámil, že v ČR nesmie byť BOZP ocenená v rozpočte projektu na 0 %. 

Zhotoviteľ musí vyčísliť náklady na OOPP, kolektívne zabezpečenie a iné bezpečnostné opatrenia. 

Náklady na koordinátora BOZP má nacenené zadavateľ stavby. 

 

Z rokovania vyplynuli nasledovné úlohy: 

1. v  § 18 Zákona 124/2006 Z.z. upraviť ako majú byť zahrnuté náklady na BOZP pri realizácii 

stavebného projektu 

2. Upraviť, ako by mal vyzerať Plán BOZP 

3. Ako a akým spôsobom by mal byť menovaný koordinátor BOZP (pracovný alebo iný právny 

vzťah) 

4. Výkon koordinátora by mal byť určený od prípravnej fázy až po realizačnú 

5. Odborná príprava koordinátora – návrh pre vstup do Zákona 

- odobrenie ostatnými asociáciami 

- otvoriť tému uvedenú v tomto zápise na Medzinárodnej konferencii INCOBOZ 2014 

v Bojniciach. 

 

 

 

 

 


