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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z ISO, © YYYY ISO, ref. č. 
ISO 45001: YYYY E. 

Táto norma obsahuje jednu národnú poznámku. 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka 

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 
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Predhovor 

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných normalizačných 

organizácií (členov ISO). Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý 

člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý sa vytvorila technická komisia, má právo byť zastúpený 

v tejto komisii. Na práci sa zúčastňujú aj medzinárodné vládne alebo mimovládne organizácie, s ktorými 

ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) 

vo všetkých záležitostiach normalizácie v elektrotechnike. 

Postupy použité pri tvorbe tohto dokumentu, ako aj tie, ktoré sú určené na jeho ďalšie udržiavanie, sú 

opísané v časti 1 Smernice ISO/IEC. Mali by sa vziať do pozornosti najmä rozdielne kritériá schvaľovania 

pri rôznych typoch dokumentov ISO. Tento dokument bol vypracovaný podľa edičných pravidiel uvede-

ných v časti 2 Smernice ISO/IEC (pozri www.iso.org/directives). 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 

ISO nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. Podrobnosti 

o akýchkoľvek patentových právach identifikovaných počas tvorby dokumentu sú uvedené v úvode do-

kumentu a/alebo v zozname patentových deklarácií ISO (pozri www.iso.org/patents). 

Akákoľvek obchodná značka použitá v tomto dokumente slúži len na informáciu pre používateľa a ne-

znamená jej schválenie organizáciou ISO. 

Vysvetlenie dobrovoľnej podstaty noriem, význam špecifických termínov a výrazov ISO týkajúcich sa po-

sudzovania zhody, ako aj informácií o väzbe ISO na princípy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

uplatňované pri odstraňovaní technických prekážok obchodu (TBT) pozri na tejto URL: 

www.iso.org/iso/foreword.html. 

Tento dokument pripravila projektová komisia ISO/PC 283 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso/foreword.html
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Úvod Introduction 

0.1    Základné informácie 

Organizácia zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 
zdravia pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu 
byť ovplyvnené jej činnosťami. Táto zodpoved-
nosť podporuje a ochraňuje ich fyzické a duševné 
zdravie. 

Osvojenie systému manažérstva BOZP je zamýš-
ľané na uľahčenie organizácii, aby poskytla bez-
pečné a zdravé pracovisko, aby predchádzala 
pracovným úrazom, poškodeniu zdravia a aby tr-
valo zlepšovala výkonnosť vlastnej BOZP. 

0.1    Background 

An organization is responsible for the occupational 
health and safety of workers and others who can 
be affected by its activities. This responsibility 
includes promoting and protecting their physical 
and mental health.  

The adoption of an OH&S management system is 
intended to enable an organization to provide safe 
and healthy workplaces, prevent work-related in-
jury and ill health, and continually improve its 
OH&S performance. 

0.2    Cieľ systému manažérstva BOZP 

Účelom systému manažérstva BOZP je poskytnúť 
rámec na manažérstvo rizík a príležitostí BOZP. 
Cieľom a zamýšľanými výsledkami systému ma-
nažérstva BOZP je predchádzať pracovným 
úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a po-
skytnúť bezpečné a zdravé pracovisko; v dôsledku 
toho je pre organizáciu kriticky dôležité eliminovať 
nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP prija-
tím efektívnych preventívnych a ochranných opa-
trení. 

Ak tieto opatrenia aplikuje organizácia cez svoj 
systém manažérstva BOZP, potom tieto opatrenia 
zlepšujú výkonnosť BOZP. Systém manažérstva 
BOZP môže byť efektívnejší a účinnejší, ak sa 
zavčasu prijímajú opatrenia na zvládanie príleži-
tostí na zlepšovanie výkonnosti BOZP. 

 
Implementovanie systému manažérstva BOZP 
v zhode s týmto dokumentom umožňuje organizá-
cii, aby manažovala svoje riziká BOZP a zlep-
šovala výkonnosť jej BOZP. Systém manažérstva 
BOZP môže pomôcť organizácii, aby spĺňala svo-
je právne požiadavky a ďalšie požiadavky. 

0.2    Aim of an OH&S management system 

The purpose of an OH&S management system is 
to provide a framework for managing OH&S risks 
and opportunities. The aim and intended outcomes 
of the OH&S management system are to prevent 
work-related injury and ill health to workers and to 
provide safe and healthy workplaces; consequen-
tly, it is critically important for the organization to 
eliminate hazards and minimize OH&S risks by ta-
king effective preventive and protective measures. 

 
When these measures are applied by the orga-
nization through its OH&S management system, 
they improve its OH&S performance. An OH&S 
management system can be more effective and ef-
ficient when taking early action to address 
opportunities for improvement of OH&S perfor-
mance. 

Implementing an OH&S management system con-
forming to this document enables an organization 
to manage its OH&S risks and improve its OH&S 
performance. An OH&S management system can 
assist an organization to fulfil its legal requirements 
and other requirements. 

0.3    Faktory úspechu 

Implementácia systému manažérstva BOZP je 
strategické a prevádzkové rozhodnutie organizá-
cie. Úspech systému manažérstva BOZP závisí 
od vodcovstva, záväzku a spoluúčasti všetkých 
úrovní a funkcií organizácie....................................  
 

Implementácia a udržiavanie systému manažér-
stva BOZP, jeho efektívnosť a schopnosť dosiah-
nuť zamýšľané výsledky závisia od množstva 
kľúčových faktorov, ktoré môžu zahŕňať 

 

 

 

0.3    Success factors 

The implementation of an OH&S management sys-
tem is a strategic and operational decision for an 
organization. The success of the OH&S manage-
ment system depends on leadership, commitment 
and participation from all levels and functions of 
the organization. 

The implementation and maintenance of an OH&S 
management system, its effectiveness and its abili-
ty to achieve its intended outcomes are dependent 
on a number of key factors, which can include: 
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a)  vodcovstvo vrcholového manažmentu, zá-
väzok, zodpovednosť a zodpovedanie sa; 

 
 

a) top management leadership, commitment, 
responsibilities and accountability; 
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1    Predmet normy 1    Scope 

Tento dokument špecifikuje požiadavky na systém 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich pou-
žívanie, aby sa umožnilo organizáciám poskyto-
vať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou 
pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež pro-
aktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP. 

Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek or-
ganizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať 
a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlep-
šovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala rizi-
ká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhod-
ne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody 
systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené 
s jej činnosťami. 

Tento dokument pomáha organizácii dosiahnuť 
zamýšľané výsledky jej systému manažérstva 
BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie 
zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP 
zahŕňajú 

a) trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; 

b)  plnenie právnych požiadaviek a ďalších po-
žiadaviek; 

c)  dosiahovanie cieľov BOZP. 

Tento dokument je aplikovateľný bez ohľadu na 
veľkosť, typ a činnosti v akejkoľvek organizácii.  
Aplikuje sa na riziká BOZP, ktoré riadi organizá-
cia, berie do úvahy faktory, napr. súvislosti, v kto-
rých organizácia funguje, a na potreby a očaká-
vania jej pracovníkov a ďalších zainterovaných 
strán. 

Tento dokument neformuluje špecifické kritériá 
pre výkonnosť BOZP a ani ich nepredpisuje pre 
navrhovanie systému manažérstva BOZP. 

Tento dokument umožňuje organizácii pomocou 
jej systému manažérstva BOZP integrovať ďalšie 
aspekty zdravia a bezpečnosti, napr. dobrého sta-
vu/duševnej pohody pracovníka. 

Tento dokument sa nezaoberá problematikou, ako 
napr., bezpečnosť produktu, poškodenie majetku 
alebo enviromentálne vplyvy, okrem rizík pracov-
níkov a ďalších zainteresovaných strán. 

Tento dokument  sa môže využiť v celku alebo po 
častiach na systematické zlepšovanie manažér-
stva bezpečnosti a ochrany zdravia. Prehlásenie 
zhody s týmto dokumentom nie je akceptovateľné, 
pokiaľ všetky jeho požiadavky nie sú zapracované 
do systému manažérstva BOZP organizácie a nie 
sú splnené bez výnimky. 

This document specifies requirements for an oc-
cupational health and safety (OH&S) management 
system, and gives guidance for its use, to enable 
organizations to provide safe and healthy workpla-
ces by preventing work-related injury and ill health, 
as well as by proactively improving its OH&S per-
formance. 

This document is applicable to any organization 
that wishes to establish, implement and maintain 
an OH&S management system to improve occupa-
tional health and safety, eliminate hazards and 
minimize OH&S risks (including system deficien-
cies), take advantage of OH&S opportunities, and 
address OH&S management system nonconformi-
ties associated with its activities. 

 
This document helps an organization to achieve 
the intended outcomes of its OH&S management 
system. Consistent with the organization’s OH&S 
policy, the intended outcomes of an OH&S mana-
gement system include: 

a) continual improvement of OH&S performance; 

b) fulfilment of legal requirements and other re-
quirements; 

c) achievement of OH&S objectives. 

This document is applicable to any organization 
regardless of its size, type and activities. It is appli-
cable to the OH&S risks under the organization’s 
control, taking into account factors such as the 
context in which the organization operates and the 
needs and expectations of its workers and other in-
terested parties. 

This document does not state specific criteria for 
OH&S performance, nor is it prescriptive about the 
design of an OH&S management system. 

This document enables an organization, through 
its OH&S management system, to integrate other 
aspects of health and safety, such as worker wel-
lness/wellbeing. 

This document does not address issues such as 
product safety, property damage or environmental 
impacts, beyond the risks to workers and other re-
levant interested parties. 

This document can be used in whole or in part to 
systematically improve occupational health and sa-
fety management. However, claims of conformity 
to this document are not acceptable unless all its 
requirements are incorporated into an organiza-
tion’s OH&S management system and fulfilled 
without exclusion. 
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2    Normatívne odkazy 
 
V tomto dokumente nie sú žiadne normatívne od-
kazy. 

2    Normative references 
 
There are no normative references in this do-
cument. 

3    Termíny a definície 

Na účely tohto dokumentu platia nasledovné ter-
míny a definície. 

ISO a IEC udržiavané terminologické databázy na 
použitie v normalizácii sú na nasledovných adre-
sách: 

– ISO Online browsing platform:  
dostupné na https://www.iso.org/obp, 

– IEC Electropedia: dostupné na 
http://www.electropedia.org/. 

3.1 

organizácia 

osoba alebo skupina ľudí, ktorá má vlastné funk-
cie so zodpovednosťami, právomocami a vzťahmi 
na dosahovanie svojich cieľov (3.16) 

Poznámka 1 k termínu: Pojem organizácia zahŕňa, ale 
nie je tým limitovaný, podnikateľa, spoločnosť, združe-
nie, firmu, podnik, orgán správy, partnerstvo, charita-
tívnu organizáciu alebo inštitúciu, alebo ich časť, alebo 
kombináciu bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zapí-
sané do registra, či sú verejné, alebo súkromné. 

Poznámka 2 k termínu: To ustanovuje jeden zo všeo-
becných termínov a jedna zo základných definícií 
noriem ISO systému manažérstva, ktoré uvádza Prílo-
ha SL dodatku Smernice ISO/IEC, časť 1. 

3.2 

zainteresovaná strana (preferovaný termín) 

zúčastnená strana (dovolený termín) 

osoba alebo organizácia (3.1), ktorá môže 
ovplyvňovať rozhodnutia a činnosti, môže byť nimi 
ovplyvňovaná alebo ktorá pociťuje, že ju tieto mô-
žu ovplyvniť 

Poznámka 1 k termínu: To ustanovuje jeden zo všeo-
becných termínov a jedna zo základných definícií 
noriem ISO systému manažérstva, ktoré uvádza Prílo-
ha SL dodatku Smernice ISO/IEC, časť 1. 

3    Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following 
terms and definitions apply. 

ISO and IEC maintain terminological databases for 
use in standardization at the following addresses: 
 

– ISO Online browsing platform:  
available at https://www.iso.org/obp, 

– IEC Electropedia: available at 
http://www.electropedia.org/. 

3.1 

organization 

person or group of people that has its own fun-
ctions with responsibilities, authorities and rela-
tionships to achieve its objectives (3.16) 

Note 1 to entry: The concept of organization includes, 
but is not limited to sole-trader, company, corporation, 
firm, enterprise, authority, partnership, charity or insti-
tution, or part or combination thereof, whether incorpo-
rated or not, public or private. 

 
Note 2 to entry: This constitutes one of the common 
terms and core definitions for ISO management system 
standards given in Annex SL of the Consolidated ISO 
Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. 

3.2 

interested party (preferred term) 

stakeholder (admitted term) 

person or organization (3.1) that can affect, be af-
fected by, or perceive itself to be affected by 
a decision or activity,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Note 1 to entry: This constitutes one of the common 
terms and core definitions for ISO management system 
standards given in Annex SL of the Consolidated ISO 
Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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