11.05.2012 Pietne spomienkové zhromaždenie za zamestnancov usmrtených
pri práci

"Ďakujem tým zamestnávateľom, ktorí dbajú o zdravie svojich zamestnancov a
vytvárajú im podmienky pre bezpečnú prácu, ale zvlášť odborárom, ktorí majú oblasť
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo svojej agende a ich kontrolná činnosť prispieva k
zlepšeniu situácie v úrazovosti či zamedzení ohrozenia života na pracoviskách," uviedol na
pietnom spomienkovom zhromaždení pri príležitosti "Svetového dňa prevencie pracovných
úrazov a chorôb z povolania" predseda vlády SR Robert Fico. Spomienkové zhromaždenie za
účasti všetkých sociálnych partnerov sa uskutočnilo 11. mája t.r. na ministerstve práce a
sociálnych vecí. Dôležitú úlohu vytvárania bezpečných podmienok pri práci a tiež ich
kontrolu zdôraznil aj minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.
Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR odbory sa už tradične
pripájajú k tejto aktivite. "KOZ SR v minulých rokoch pravidelne organizovala pri tejto
príležitosti pietne spomienkové zhromaždenia, ktoré chápeme ako prejav solidarity, podpory,
ako i priameho podielu na obhajobe práv zamestnancov pri ochrane života a zdravia pri práci
a právo občanov na bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu prácu," povedal v príhovore na
pietnom podujatí najvyšší odborový predák. Zároveň pripomenul, že ťažisko práce v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci chápu odbory najmä v predchádzaní všetkým
poškodeniam zdravia pri práci, teda najmä v preventívnom pôsobení. Tomuto sú podriadené
aj programové úlohy odborov a nástroje využívané pri presadzovaní zámerov v tejto oblasti.
"Ide nám najmä o posilnenie výkonu odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci, zvyšovanie právneho vedomia, informovanosti a propagácie zásad BOZP u
zamestnávateľov, ale i zamestnancov," konštatoval prezident KOZ SR a rovnako vyzdvihol
potrebu dobrej spolupráce s orgánmi štátu a štátnej správy, ako napr. Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného
zdravotníctva, Národným inšpektorátom práce a ostatnými zúčastnenými inštitúciami. Pri
realizácii úloh v oblasti BOZP Konfederácia preferuje a bude aj naďalej preferovať najmä
sociálny dialóg a spoluprácu,
zdôraznil M. Gazdík

