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Rok 2017 bol dôležitým rokom pre Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA), ako aj pre Európsku úniu. V roku osláv 60. výročia 
Rímskych zmlúv predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker oznámil 
Európsky pilier sociálnych práv. EU-OSHA víta tento pilier, ktorý je zameraný na 
rovnosť príležitostí a inkluzívny rast a spravodlivé pracovné podmienky vrátane práva 
na bezpečné, zdravé a dobre prispôsobené pracoviská. V priebehu roka agentúra 
usporiadala niekoľko významných podujatí vrátane samitu kampane Zdravé 
pracoviská pre všetky vekové kategórie. Spoločne s Európskou komisiou 
zorganizovala konferenciu o nástrojoch na posúdenie rizík pre mikropodniky a malé 
podniky (MSP), na ktorej sa diskutovalo o význame projektu interaktívneho 
hodnotenia rizík online (OiRA) a o výmene osvedčených postupov v rámci realizácie 
nástrojov OiRA. Agentúra prezentovala najnovšie zistenia zo svojho projektu náklady 
a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na Svetovom kongrese 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Singapure a preukázala svoj stály 
záväzok v súvislosti s plánom opatrení proti karcinogénom organizovaním početných 
aktivít na zvýšenie informovanosti. Ďalšou významnou udalosťou v roku 2017 bolo 
udelenie ceny európskeho ombudsmana za dobrú správu. 

1 Predvídanie zmien 
V roku 2017 pokračovala dvojročná prognostická štúdia New and emerging OSH risks 
associated with Information and Communication Technology (ICT) by 2025 (Nové 
a vznikajúce riziká BOZP súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) do 
roku 2025). Jej cieľom je poskytnúť informácie tvorcom politík EÚ, vládam a sociálnym 
partnerom členských štátov o identifikovaných nových a vznikajúcich rizikách, ako aj 
podporiť diskusie o politikách a opatreniach, ktoré by mohli zabrániť takýmto rizikám alebo by 
mohli prispieť k ich riadeniu. 

Výsledná správa z tohto projektu, v ktorej sa skúmajú možné scenáre pre rok 2025 
v súvislosti s dosahom digitalizácie ekonomiky na BOZP, bola uverejnená v roku 2017. 
Kľúčové trendy a hybné sily zmeny v informačných a komunikačných technológiách 
a v mieste výkonu práce. Záverečná správa, zhrnutie, brožúra a animácie predstavujúce štyri 
scenáre budú uverejnené v roku 2018. 

V rámci prognostického projektu sa zistilo, že 
rastie záujem o prácu cez digitálne platformy. 
Správa týkajúca sa tejto témy, Vplyv regulácie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
ekonomiku založenú na online platformách, bola 
uverejnená v reakcii na veľký záujem zo strany 
zainteresovaných strán agentúry EU-OSHA. 

Po prezentáciách a diskusiách s národnými 
koordinačnými strediskami agentúry EU-OSHA 
boli v júli 2017 uverejnené revidované verzie 
dvoch odborných posudkov týkajúcich sa 3D 
tlače a monitorovacích technológií na pracovisku. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakty a čísla 
2.1 ESENER 
Práca na druhom európskom prieskume podnikov o nových a vznikajúcich rizikách 
(ESENER-2), ktorého cieľom je opísať súčasný stav riadenia BOZP na európskych 
pracoviskách, bola ukončená v roku 2017. V priebehu roka sa na propagáciu zistení 
z prieskumu ESENER-2 konali podujatia, konferencie a semináre na národnej úrovni 
a dokončilo sa externé hodnotenie prieskumu. 

Správa týkajúca sa participácie zamestnancov na riadení BOZP vychádzajúca z výsledkov 
prieskumu ESENER-2 bola publikovaná v apríli 2017. Zistenia kvalitatívnej analýzy podnikov 
zo siedmich členských štátov EÚ a rôznych odvetví podporujú spojenie medzi záväzkom 
manažmentu k BOZP, účasťou zamestnancov a osvedčenými postupmi na pracovisku. 
Zhrnutie tejto správy bolo uverejnené vo viacerých jazykoch. 

Výsledky hodnotnej spolupráce medzi agentúrou EU-OSHA, Eurostatom a nadáciou 
Eurofound tiež boli uverejnené v správe s názvom Riziká pre bezpečnosť a zdravie na 
pracovisku: spoločná analýza troch veľkých prieskumov. Táto štúdia zahŕňala stanoviská 
pracovníkov a podnikov týkajúce sa BOZP získané kombinovaním zistení z prieskumu 
ESENER-2, ad hoc modulu o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch 
súvisiacich s prácou výberového zisťovania pracovných síl a šiesteho európskeho prieskumu 
pracovných podmienok a jej cieľom bolo poskytnúť komplexný prehľad o stave BOZP 
v Európe. 

2.2 Prehľady BOZP 
V roku 2017 pokračovala práca na rozsiahlom projekte, v rámci ktorého sa skúmali 
špecifické postupy a politiky riadenia týkajúce MSP v rámci EÚ. Najnovšie zistenia z tohto 
projektu boli uverejnené v dvoch správach v roku 2017. Jedna poskytuje prehľad o tom, ako 
možno na základe politík, stratégií a praktických opatrení podporiť BOZP v MSP, 
vychádzajúc z analýzy 44 príkladov osvedčených postupov z 12 rôznych krajín EÚ. V druhej 
sa opisujú identifikované dobré príklady riadenia BOZP, v ktorých sa uvádza napríklad, ako 
sprostredkovatelia, orgány a inštitúcie BOZP podporujú MSP v oblasti riadenia BOZP. EU-
OSHA tieto zistenia zverejňovala na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni vrátane 
Svetového kongresu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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Rehabilitácia a návrat do práce po rakovine – prehľad 
literatúry, ktorý vychádza z projektu zameraného na 
problémy ľudí pri návrate do práce po prekonaní rakoviny, 
ako aj na ich zamestnávateľov, bola uverejnená na 
Svetový deň boja proti rakovine (4. február 2017). 
Konečná správa z tohto projektu bude zverejnená v roku 
2018. Štúdia realizovateľnosti týkajúca uskutočnenia 
prieskumu na meranie expozície pracovníkov 
karcinogénom bola uverejnená v decembri. Ešte predtým 
bol uverejnený prehľad literatúry o používaní kontrolných 
a výstražných systémov na odhalenie chorôb z povolania. 

EU-OSHA začala v roku 2017 nový projekt zameraný na 
poskytnutie jasných dôkazov o tom, že investície do BOZP 
sú ekonomicky zmysluplné. Správa o analýze prvej etapy 
projektu Odhad nákladov na pracovné úrazy a zlý 
zdravotný stav v súvislosti s prácou: analýza európskych 
zdrojov údajov bola zverejnená v marci. Okrem toho bol vypracovaný model aproximácie 
nákladov umožňujúci odhad nákladov na pracovné úrazy a choroby súvisiace s prácou na 
globálnej úrovni, úrovni EÚ a na regionálnej úrovni. Tieto odhady sa použili na vytvorenie 
ľahko použiteľného nástroja na vizualizáciu údajov o význame BOZP, ktorý je teraz 
k dispozícii online. 

Pred plánovanou kampaňou Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2020 – 2021 venovanou 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy (MSD) EU-OSHA začala plánovať nový prehľad 
BOZP. ktorý cieli na lepšie porozumenie tohto veľkého problému BOZP a hľadanie ďalších 
možností na predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 

3 Nástroje na riadenie BOZP 
Platforma OiRA ponúkajúca bezplatné online 
interaktívne nástroje, ktoré možno použiť na 
hodnotenie rizík na pracovisku, je pre prácu EU-
OSHA veľmi dôležitá, pretože umožňuje osloviť 
podniky, najmä MSP, a podporiť ich pri riadení 
BOZP. Na zjednodušenie prístupu a spoločného 
využívania nástrojov a materiálov z platformy OiRA 
súvisiacich s MSP pre sprostredkovateľov a iné 
zainteresované strany bolo webové sídlo OiRA 
prepracované a znovu spustené koncom roku 2016 
a spropagované v roku 2017. Okrem toho 
v priebehu roku sa zviditeľnil nový súbor nástrojov 
na propagáciu s novými nástrojmi vrátane nového filmu o Napovi a infografiky, ktoré majú 
pomôcť zainteresovaným stranám a sprostredkovateľom zvýšiť informovanosť o nástroji 
OiRA a posilniť používanie týchto nástrojov malými a strednými podnikmi. V roku 2017 bola 
veľmi aktívna komunita webovej plaformy OiRA, ktorú tvorí 16 odvetvových partnerov na 
vnútroštátnej úrovni a 14 na úrovni EÚ. Uverejnila 19 nových nástrojov, čím sa ich počet 
zvýšil na 137, a počet hodnotení rizík s použitím nástrojov stúpol z približne 22 000 v roku 
2016 na takmer 65 000 do konca roku 2017. 
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© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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4 Zvyšovanie informovanosti 
4.1 Kampane 

Kampaň Zdravé pracoviská 
pre všetky vekové kategórie na 
obdobie rokov 2016 –2017 bola 
veľmi úspešná z veľkej časti 
vďaka úsiliu národných 
koordinačných stredísk agentúry, 
oficiálnych partnerov kampane 
a mediálnych partnerov 
kampane. 

Jedným z hlavných produktov 
zavedených v rámci podpory 
kampane bol nástroj na 
vizualizáciu údajov 
o bezpečnejšej a zdravšej práci 

v každom veku, ktorý používateľovi umožňuje vyhľadať fakty a čísla o európskej pracovnej 
sile jednotlivých členských štátov a EÚ ako celku. V roku 2017 sa pokračovalo v propagácii 
elektronického sprievodcu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie a hlavná 
správa súvisiaca s kampaňou – Smerom k práci prispôsobenej starším zamestnancom 
v Európe: celoživotná perspektíva práce a starnutia v agentúrach EÚ bola pripravená 
v spolupráci so strediskom Cedefop a agentúrami EIGE a Eurofound. 

V roku 2017 sa uskutočnili viaceré podujatia na výmenu osvedčených postupov vrátane 
dvojdňového podujatia v marci v Bruseli, ktoré organizovala agentúra EU-OSHA a ktoré 
zahŕňalo pracovné semináre a plenárne zasadnutia týkajúce sa bezpečnej, zdravej 
a udržateľnej práce. Podujatia organizovali aj partneri kampane vo svojich priestoroch 
napríklad v Taliansku a Nemecku. 

Ceny za dobrú prax boli odovzdané 26. apríla 2017 vo Valette na Malte. Vyhralo deväť 
organizácií a uznanie dostalo ďalších deväť organizácií. Pri príležitosti slávnostného 
odovzdávania cien bola vydaná brožúra s víťaznými a ocenenými príkladmi. 

Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci prebiehal od 23. do 27. októbra 
a do činností kampane na sociálnych médiách sa zapojil rekordný počet ľudí pomocou 
hashtagu #EUhealthyworkplaces. 

Dvojdňový samit kampane Zdravé pracoviská, ktorým sa ukončila kampaň na obdobie rokov 
2016 – 2017, sa konal v novembri v Bilbau. Okrem plenárnych zasadnutí sa konali štyri 
interaktívne paralelné semináre s účasťou publika podporenej prieskumami a seminármi 
s otázkami a odpoveďami. Viac než 350 delegátov, ktorí sa zúčastnili na samite, malo 
možnosť vyjadriť sa ku kampani, vymeniť si osvedčené postupy a nadviazať kontakty. 

Ďalšou kľúčovou súčasťou kampane na obdobie rokov 2016 – 2017 bol asistenčný balík 
európskej kampane (ECAP), ktorý podporil národné koordinačné strediská pri organizovaní 
vyše 200 činností súvisiacich s kampaňou. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 – Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné 
chemické látky – je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky 
na pracovisku, a kampaň bude podporovať kultúru prevencie rizika. Prípravy na kampaň sa 
uskutočnili v priebehu roku 2017 vrátane spustenia stránky s odpočítavaním na novom 
webovom sídle kampane Zdravé pracoviská a kampaň sa oficiálne začala v apríli 2018. 

4.2 Informačné činnosti 
V novembri 2017 boli filmovou cenou Zdravé pracoviská ocenení títo spoloční víťazi: Lewis 
Wilcox (USA) za film Before the Bridge a Tuna Kaptan (Nemecko) za film Turtle Shells. Ďalší 
film Alien tureckého autora Morteza Atabaki získal zvláštne uznanie poroty. 

Pri príležitosti Napových 20. narodenín EU-
OSHA pripravila osobitné narodeninové logo 
na webovom sídle pre filmy o Napovi 
a vyrobila klip s prianím všetkého najlepšieho 
k narodeninám. V metre v Bilbau mohli 
cestujúci sledovať na ceste do práce a z práce 
dva nové filmy s Napom o projekte OiRA 
a o bezpečnosti a ochrane zdravia 
profesionálnych vodičov v rámci kampane o 
BOZP. 

V roku 2017 sa EU-OSHA zúčastnila na niekkoľkých významných podujatiach na zvýšenie 
informovanosti vrátane Svetového kongresu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v októbri v Singapure a 35. A+A medzinárodného kongresového a obchodného veľtrhu 
v Düsseldorfe (Nemecko). 

Z hľadiska mediálnych aktivít rok 2017 bol pre agentúru EU-OSHA náročný s 15 novými 
príbehmi a tlačovými správami, viac než 70 článkami a reakciami na požiadavky od médií, 
858 online výstrižkami z článkov a vyše 8 000 postmi na sociálnych médiách. 

Aj Korporátne webové sídlo EU-OSHA bolo v roku 2017 aktívne. Uverejnilo 64 viacjazyčných 
upozornení na dôležité udalosti a 112 správ a navštívilo ho viac než 1,2 milióna 
návštevníkov. Ďalších 14 upozornení na dôležité udalosti a 18 novinových článkov bolo 
uverejnených na webovom sídle kampane, ktorú do konca roku 2017 navštívilo viac než 
95 000 návštevníkov. Agentúra ďalej posilňovala svoju prítomnosť na Facebooku, Twitteri, 
LinkedIn a YouTube a takmer denne publikovala príspevky na sociálnych médiách. Oficiálne 
partnerské podujatie kampane Výmena osvedčených postupov, samit Zdravé pracoviská, 
ako aj Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia prispeli veľkým dielom k online 
aktivitám. 

Viacjazyčnosť je základným kameňom EÚ a pre úspech agentúry je nevyhnutná, a tak 
jednou z dôležitých udalostí agentúry EU-OSHA v roku 2017 bolo udelenie ceny európskeho 
ombudsmana za dobrú správu za spoločný projekt s úradom EUIPO a Prekladateľským 
strediskom EÚ na vytvorenie nástroja na zlepšenie riadenia prekladu viacjazyčných 
webových stránok. 

 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
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5 Znalosti o vytváraní sietí 
EU-OSHA prepracovala dlhodobé ciele OSHwiki, online viacjazyčnej encyklopédie informácií 
v oblasti BOZP. Na platformu boli pridané nové články a existujúce boli v priebehu roka 
upravené. 

V roku 2017 agentúra EU-OSHA spolupracovala s Európskou komisiou na príprave 
a spustení pilotnej verzie celourópskeho informačného systému v oblasti BOZP, ktorý zahŕňa 
zber a zhromažďovanie údajov o rade ukazovateľov týkajúcich sa BOZP, napríklad 
o národných stratégiách BOZP a pracovných úrazoch v EÚ, ktorý napokon vedie 
k interaktívnej vizualizácii údajov. 

Projekt zameraný na zber informácií 
o stratégiách BOZP na úrovni členských 
štátov sa blížil ku koncu v roku 2017 so 
zisteniami určenými na prípravu nového 
informačného systému v oblasti BOZP. 

Dvojdňový seminár o e-nástrojoch na 
predchádzanie rizikám spojenými s 
nebezpečnými látkami sa konal v septembri 
v Bilbau. 

EU-OSHA spolu s Generálnym riaditeľstvom 
pre zamestnanosť uverejnila elektronického 
sprievodcu VeSafe týkajúceho sa pracovných 
rizík, ktoré predstavujú vozidlá. Tieto riziká 
zodpovedajú za 29 % všetkých smrteľných úrazov v Európe. 

 

6 Vytváranie sietí a komunikácia v organizácii 
V roku 2017 sa riadiaca rada stretla dvakrát, prijala návrh programového dokumentu na 
obdobie rokov 2018 – 2020 a predsedníctvo sa zišlo, aby diskutovali o dlhodobejšom 
smerovaní agentúry. Agentúra sa stretla aj s poradnou skupinou pre nástroje a zvyšovanie 
informovanosti a poradnou skupinou pre poznatky v oblasti BOZP, aby diskutovali 
o záležitostiach kampane a ďalších prebiehajúcich projektoch. 

© EU-OSHA  

© TNO 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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EU-OSHA pokračovala vo vytváraní sietí a podporovaní blízkych vzťahov s rôznymi 
európskymi inštitúciami a ďalšími európskymi zainteresovanými stranami počas celého roku 
2017. Agentúra plne podporuje vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv, v ktorom je 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci jasne definovaná ako základné sociálne právo 
a úzko v tejto súvislosti spolupracuje s Komisiou. Okrem toho v roku 2017 agentúra EU-
OSHA konštruktívne prispievala do diskusií o vytvorení Európskeho orgánu práce, privítala 
delegáciu poslancov Európskeho parlamentu na študijnej návšteve v Bilbau a pokračovala 
v poskytovaní prostriedkov na plán opatrení proti karcinogénom. 

EU-OSHA si vysoko cení dobré pracovné vzťahy so svojimi partnermi, napr. národnými 
koordinačnými strediskami a sieťou Enterprise Europe Network (EEN). Po prvý raz národné 
koordinačné strediská v krajinách Beneluxu usporiadali spoločnú kampaň v Belgicku 
a severské koordinačné strediská sa tiež stretli, aby pripravili kooperatívne regionálne 
činnosti. V roku 2017 agentúra EU-OSHA pokračovala v úzkej spolupráci so sieťou 
Enterprise Europe Network (EEN) a ambasádori BOZP siete EEN budú zapojení do 
spustenia a realizovania kampane Zdravé pracoviská na rokov 2018 – 2019. 

EU-OSHA pomáhala krajinám západného Balkánu a Turecku pri integrácii do európskeho 
systému BOZP a financovanie v rámci nástroja predvstupovej pomoci bolo obnovené v roku 
2017. Stretnutia koordinačných stredísk, školenia a semináre v rámci tejto aktivity viedli 
k lepšiemu porozumeniu európskych postupov v oblasti BOZP a k pokroku v oblasti 
sociálneho dialógu v regióne. 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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AKO ZÍSKAŤ PUBLIKÁCIE EÚ 

Bezplatné publikácie: 

• jeden kus:  

prostredníctvom webovej stránky EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• viac kusov alebo plagátov/máp:  

na zastúpeniach Európskej únie (http://ec.europa.eu/represent_sk.htm); v delegáciách, ktoré sídlia 

v nečlenských krajinách EÚ (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sk.htm); kontaktovaním 

služby Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm);  

na bezplatnom telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 (v rámci EÚ) (*). 
 

(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní operátori, verejné telefónne 

 automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok). 

Platené publikácie: 

• prostredníctvom webovej stránky EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Španielsko 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, 

aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším 

a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra 

skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené 

a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a organizuje celoeurópske 

kampane na zvyšovanie informovanosti. 

Európska únia ju zriadila v roku 1994 a sídli 

v Bilbau (Španielsko). Agentúra umožňuje 

spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád 

členských štátov, organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov 

vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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