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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 790 
zo 16. decembra 2020 

  

k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky 

na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 - 2023 

 
Číslo materiálu: 26951/2020 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 

2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 - 2023; 

B. ukladá 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.1. koordinovať činnosť orgánov štátnej správy a ostatných organizácií pri plnení 

Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 

2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023 (ďalej len 

„stratégia BOZP“) 

 priebežne 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi zdravotníctva 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

ministerke spravodlivosti 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi dopravy a výstavby 

B.2. zabezpečiť plnenie stratégie BOZP 

 priebežne 

ministrovi zdravotníctva 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 
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podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

ministerke spravodlivosti 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi dopravy a výstavby 

B.3. predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny vyhodnotenie plnenia 

stratégie BOZP v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane návrhu na jej 

prípadnú aktualizáciu 

 do 31. marca každoročne, prvýkrát v roku 2022 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.4. predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie plnenia stratégie BOZP 

v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane návrhu na jej prípadnú 

aktualizáciu 

 do 30. júna každoročne, prvýkrát v roku 2022 

C. odporúča 

prezidentovi Konfederácie odborových zväzov SR 

prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 

prezidentovi Republikovej únie zamestnávateľov  

prezidentovi Asociácie priemyselných zväzov  

predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

prezidentovi Slovenského živnostenského zväzu 

predsedovi Slovenskej živnostenskej komory 

prezidentovi Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov 

predsedovi Slovenskej akadémie vied 

rektorom univerzít a vysokých škôl 

predsedovi Slovenskej asociácie BOZP a OPP 

prezidentovi Slovenskej komory BOZP a OPP 

predsedovi občianskeho združenia Spoločná vízia 

prezidentovi Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 

prezidentovi Zväzu strojárskeho priemyslu 

riaditeľovi Slovenskej národnej akreditačnej služby 

predsedovi Slovenskej komory stavebných inžinierov 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

C.1. podieľať sa na plnení stratégie BOZP  

 priebežne. 

Vykonajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

minister zdravotníctva 

podpredseda vlády a minister hospodárstva 

podpredseda vlády a minister financií 

minister vnútra 

minister obrany 

ministerka spravodlivosti 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister dopravy a výstavby 
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Na vedomie: prezident Konfederácie odborových zväzov SR 

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 

prezident Republikovej únie zamestnávateľov  

prezident Asociácie priemyselných zväzov  

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

prezident Slovenského živnostenského zväzu 

predseda Slovenskej živnostenskej komory 

prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov 

predseda Slovenskej akadémie vied 

rektori univerzít a vysokých škôl 

predseda Slovenskej asociácie BOZP a OPP 

prezident Slovenskej komory BOZP a OPP 

predseda občianskeho združenia Spoločná vízia 

prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 

prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 

riaditeľ Slovenskej národnej akreditačnej služby 

predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 


