
  

Najčastejšie otázky a odpovede  
  

Kedy bude možné zahájiť prechod na požiadavky systému manažérstva BOZP podľa ISO 

45001?   

Prechod na novú normu je možné zahájiť okamžite – platná norma je k dispozícii (aj keď zatiaľ nie  v 

slovenčine), školenie tímu, aj interných audítorov je možné vykonať už teraz (TÜV NORD príslušné 

školenia pripravuje). Iná vec ale je, že zatiaľ nie je k dispozícii akreditácia, takže audity treťou stranou 

podľa ISO 45001 nemôžu zatiaľ prebiehať v akreditovanom režime. Možno však očakávať, že sa tak 

stane zhruba do pol roka, takže okamžité zahájenie prípravy prechodu je už na mieste.  

 

Kedy bude k dispozícii slovenská verzia normy STN EN ISO 45001?   

Podľa oznámenia SÚTN vyjde príslušná norma STN zhruba na jeseň 2018.  

  

Bude prechod z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001 náročný?  

Pre organizácie, ktoré už majú certifikovaný systém manažérstva podľa ISO 9001:2015 a/alebo podľa 

ISO 14001:2015, prechod náročný nebude. Nová norma požaduje nad rámec OHSAS 18001 hlavne 

zmapovanie kontextu organizácie, zainteresovaných strán, rizík a príležitostí a tiež adekvátne riadenie 

outsourcovaných procesov. Tým všetkým sa ale museli organizácie zaoberať v rámci aplikácie 

požiadaviek noviel noriem pre systémy manažérstva kvality a/alebo environmentu. Ostatné rozdielové 

požiadavky spočívajú skôr v podrobnejšom pohľade na existujúce prvky ako je konzultácia a 

spoluúčasť pracovníkov. Tie ale podporuje (aspoň v EÚ, a tým aj v SR) tiež súčasná legislatíva, takže 

z pohľadu kritérií pre manažérstvo BOZP nie sú zmeny nijako významné. 

  

Bude treba v internej dokumentácii meniť názvoslovie podľa ISO 45001?   

Určite nebude. Tak, ako audítori nepožadovali zmenu výrazov pri prechode na verzie ISO 9001/14001: 

2015, tak ani v prípade implementácie požiadaviek ISO 45001 toto požadované určite nebude. Jednak 

tých názvoslovných zmien nie je veľa a jednak sa napodiv v niektorých prípadoch terminológia ISO 

45001 líši od ISO 9001/14001. Napríklad koncept záväzných povinností sa v ISO 45001 mení späť na 

právne a iné požiadavky, takže u integrovaných systémov by prispôsobenie sa terminológii noriem 

bolo veľmi nepraktické. 

 

Aké možno očakávať požiadavky TÜV NORD na prechodové audity podľa ISO 45001? 

Tieto požiadavky zvyčajne vychádzajú z požiadaviek akreditačných inštitúcií. Pretože nemecká 

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS), ktorej akreditáciu TÜV NORD Slovakia používa, ešte 

nezverejnila požiadavky na audity, nie sú konkrétne pravidlá známe. Podľa doteraz vydaných 

medzinárodných dokumentov IAF sa zatiaľ počíta s rozšírením času pri prechodovom audite - 

opakovacom, recertifikačnom alebo kontrolnom - najmenej o 1 auditodeň.  


