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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala
bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom pre
prácu. Agentúra skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyvážené
a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia
a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie
informovanosti. Táto agentúra, ktorú zriadila Európska únia
v roku 1996 a ktorej sídlo sa nachádza v Bilbau v Španielsku,
združuje zástupcov Európskej komisie, vlád členských
štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov,
ako aj popredných odborníkov v každom z 27 členských
štátov EÚ i mimo nich.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.
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Kľúčové činnosti v roku 2011 

Pod vedením novej riaditeľky (Christa Sedlatschek v roku 2011 nahradila vo 
funkcii Jukku Takalu) agentúra naďalej pôsobila v náročnom hospodárskom 
prostredí, aby podporila bezpečnosť a ochranu zdravia a pri práci (BOZP) 
a poukázala na skutočnosť, že čas a prostriedky vynaložené na BOZP 
predstavujú investíciu, nie náklady, a že dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci je pre firmu prínosom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Károly György a riaditeľka Christa Sedlatschek 

 

 
ZHROMAŽĎOVANIE A ANALÝZA INFORMÁCIÍ 
 

Európske observatórium rizík 
Hlavný prognostický projekt agentúry sa venuje aj pohľadu nad rámec súčasných vznikajúcich rizík na 
pracovisku, s cieľom predvídať vývoj z dlhodobého hľadiska. Jeho súčasťou je vypracovanie scenárov 
pre určité oblasti, zameranie sa na to, čo by sa mohlo stať vzhľadom na určitý technologický vývoj alebo 
zmeny v spoločnosti, a na dôsledky plynúce pre oblasť BOZP, na ktoré môžu subjekty s rozhodovacími 
právomocami reagovať. Prvý prognostický projekt sa sústreďuje na ekologické pracovné miesta, teda 
pracovné miesta, pri ktorých sa využívajú technológie alebo postupy zamerané na zníženie vplyvu na 
životné prostredie.  

http://osha.europa.eu/sk/about/director_corner


 

 

Zhrnutie – Výročná správa za rok 2011 | 2 
 

V roku 2011 bola uverejnená správa, ktorá 
identifikuje kľúčové hnacie sily zmien v tejto 
oblasti ako aj ďalšia správa o kľúčových 
technológiách v tejto oblasti, ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia na 
pracovisku. S cieľom pomôcť pri budúcom 
rozhodovaní sa začali vypracúvať možné 
scenáre, pri ktorých sa určujú a testujú 
alternatívne možnosti budúceho vývoja. 

Projekty zamerané na výskum a analýzu zahŕňali 
prezentované výsledky dvojročného projektu, 
ktorý sa venoval situácii žien z hľadiska BOZP a 
konkrétnym problémom v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti vyplývajúcim z väčšej účasti žien 
na súčasnom trhu práce. Bolo uverejnené 
zhrnutie týchto výsledkov, ktoré poukazovalo na 
nové riziká a trendy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia žien pri práci.  

Súčasťou ďalšieho dôležitého projektu, ktorý 
prebiehal minulý rok, bol vývoj databázy 
OSHwiki. Agentúra pracuje na zostavení 
databázy článkov, ktoré budú tvoriť jadro 
OSHwiki pri jej uvedení do prevádzky v roku 
2013. V súčasnosti bol do databázy OSHwiki 
pridaný prvý súbor obsahujúci vyše 60 článkov. 

 
V posledných rokoch bol jedným z hlavných projektov agentúry Európsky prieskum podnikov o nových a 
vznikajúcich rizikách (ESENER), ktorý nám po prvýkrát sprostredkúva obraz v reálnom čase 
o spôsoboch, akými sa v Európe riešia niektoré závažné riziká na pracoviskách. Súčasťou tohto projektu 
bolo zhromaždenie údajov od manažérov a zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP v rámci celej 
Európy, ktoré súvisia so spôsobmi riešenia rizík v oblasti BOZP na pracoviskách. Dôraz sa kládol 
predovšetkým na psychosociálne riziká, ako je stres spojený s prácou, násilie a obťažovanie. Zámerom 
projektu je poskytnúť tvorcom politík informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní, ako aj pomôcť 
organizáciám pri vzájomnej výmene informácií o spôsoboch, akými možno týmto rizikám čeliť. V roku 
2011 začal proces sekundárnej analýzy údajov, ktoré sa zhromaždili v rámci prieskumu. 
 
V tom istom roku bola tiež uverejnená správa, v ktorej sa 
použili údaje jednotlivých štátov aj údaje EÚ a ktorá 
potvrdila, že násilie a obťažovanie na pracovisku 
predstavuje v Európe čoraz väčší problém. 
 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/sk/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/sk/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view


 

 

Zhrnutie – Výročná správa za rok 2011 | 3 
 

Informácie o pracovnom prostredí 
Agentúra počas roka vydala množstvo publikácií na 
podporu kampane Bezpečnosť v údržbe. Patrili medzi 
ne sprievodca a informačný leták o bezpečnej údržbe v 
poľnohospodárstve. Ďalšími publikáciami boli prehľad 
politík a informačný leták o baktérii legionella 
a legionárskej chorobe. Boli publikované e-fakty 
o  bezpečnej údržbe týkajúce sa prenosných nástrojov 
v stavebníctve, rybárskych plavidiel a bezpečnosti na 
cestách súvisiacej s cestnými prácami. Boli uverejnené 
ukážky z Európskej ceny za dobrú prax a vyšlo číslo 
časopisu Zdravé pracoviská zamerané na kampaň 
Bezpečnosť v údržbe. 

 

V priebehu celého roka sa tiež pracovalo na príprave informácií a propagačných materiálov pre 
nasledujúcu kampaň Zdravé pracoviská na obdobie 2012 - 2013, ktorá nesie názov Spolupráca pri 
prevencii rizík. 

 

V septembri 2011 agentúra oficiálne uviedla do prevádzky interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík 
(OiRA), ktorý je odkazom predchádzajúcej kampane Zdravé pracoviská: Hodnotenie rizík. Agentúra tiež 
vynaložila veľké úsilie na propagáciu nástroja OiRA, ktorý je možné prispôsobiť tak, aby vyhovoval 
potrebám konkrétnych odvetví a bol v súlade s miestnymi požiadavkami. 

 
 
Agentúra sa už mnoho rokov zapája do 
projektu, ktorý sa venuje pracovným 
rizikám, ktorým čelia zamestnanci v 
odvetví cestnej dopravy, a nielen cestným 
nehodám. Na tému dobrej praxe v oblasti 
BOZP v tomto odvetví vyšlo množstvo 
publikácií: medzi nimi správa BOZP 
v číslach, správa o riadení rizík pre 
vodičov, prehľad nehôd a zranení s 
účasťou vodičov, informačné letáky pre 
vodičov o dobrej praxi zamerané na 
riadenie rizík a o kampani o BOZP v tomto 
odvetví, správa o informovaní vodičov 
prostredníctvom odkazov BOZP, prehľad 

dobrej praxe týkajúci sa bezpečnosti a zdravia vodičov pracujúcich pre donáškovú a zásielkovú službu a 
prehľad dobrej praxe v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia taxikárov. 

Vyšlo množstvo publikácií, ako sú správa o podpore ochrany duševného zdravia na pracovisku, 
sprievodca k využívaniu ekonomických stimulov s návratnosťou investícií v oblasti BOZP, prehľad rizík 
pre BOZP v odvetví záchranných služieb, správa o rizikách v odvetviach stavebníctva, zdravotnej 
starostlivosti a hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení a správa o spôsoboch hodnotenia kultúry  
bezpečnosti a ochrany zdravia  v organizáciách. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/sk/
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/sk/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/sk/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/sk/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA 
Rok 2011 bol druhým a posledným rokom kampane Zdravé pracoviská: Bezpečnosť v údržbe. Kampane 
Zdravé pracoviská sú v súčasnosti najväčšími podujatiami svojho druhu na svete a prebiehajú v rámci 
EZVO, v predvstupových a kandidátskych krajinách, ako aj v členských štátoch EÚ. Najnovšia kampaň, 
do ktorej sa neustále 
zapájajú milióny európskych 
zamestnancov, zaznamenala 
rekordnú úroveň účasti a 
bola zameraná na 
zvyšovanie informovanosti o 
význame údržby pre 
bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov a o 
potrebe vykonávať túto 
údržbu bezpečne. Na 
10. udeľovaní Európskej 
ceny za dobrú prax sa 
uznania dočkali aj inovatívne 
organizácie, ktoré sa 
predstavili v Budapešti počas 
Svetového dňa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.  

Víťazi Ceny za dobrú prax pri preberaní osvedčení 

Kampaň Bezpečnosť v údržbe sa naďalej rozširovala o partnerské organizácie, s ktorými agentúra 
spolupracuje v záujme šírenia osvety. Približne 53 organizácií z verejného aj súkromného sektora sa 
stalo oficiálnymi európskymi partnermi kampane Bezpečnosť v údržbe a prostredníctvom rôznych aktivít 
pomáhalo pri propagácii významu bezpečnej údržby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: María Luz Rodríguez, španielska ministerka pre zamestnanosť, László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a 
začlenenie, riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek a Javier Ruiz, zástupca poradcu pre zamestnanosť baskickej vlády 

http://osha.europa.eu/sk/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/sk/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/sk/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/sk/campaigns/hw2010/partners
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Kampaň Bezpečnosť v údržbe bola ukončená na záverečnom podujatí v novembri 2011, ktorého 
súčasťou bol aj dvojdňový samit Zdravé pracoviská, na ktorom sa stretli odborníci na oblasť BOZP a 
subjekty s rozhodovacími právomocami, aby prediskutovali výsledky kampane a vymenili si poznatky o 
dobrej praxi. 

Ďalšími významnými podujatiami zameranými na zvyšovanie informovanosti v rámci kampane bola 
Európska fotografická súťaž, na ktorej sa zúčastnilo vyše 2 500 účastníkov, a Cena za filmy o zdravých 
pracoviskách, ktorú agentúra udeľuje za najlepší dokumentárny film o problémoch ochrany zdravia pri 
práci na filmovom festivale DOK Leipzig. 

Agentúra sa v záujme zistenia celoeurópskeho postoja tiež aktívne podieľala na prieskume verejnej 
mienky o BOZP v rámci Európy. Prieskum uskutočnila spoločnosť Ipsos Mori a jeho súčasťou bolo        
36 000 rozhovorov vo viac ako 30 krajinách. Prieskum sa venoval otázkam, ako sú aktívne starnutie 
a psychosociálne riziká. 

Agentúra vydala ďalšie materiály na zvýšenie informovanosti, 
na ktorých sa objavila populárna kreslená postavička Napo. 
Patril medzi ne aj súbor online nástrojov pre učiteľov 
základných škôl vrátane vzorových učebných osnov 
vypracovaných s cieľom pomôcť pri začlenení BOZP do 
vzdelávania na školách. Bolo vytvorené aj DVD na tému 
prepravy na pracoviskách s názvom Bezpečne na ceste a 
klip Pľúca v práci pri príležitosti Medzinárodného dňa bez 
tabaku. 

Agentúra tiež pokračovala v rozvíjaní komunikačných 
partnerstiev s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie 
pre podnikanie a priemysel a s agentúrou Enterprise Europe 
Network s cieľom pomôcť pri šírení informácií o BOZP v 
európskych podnikoch. 

Agentúra zabezpečila reproduktory alebo rečnícky pult a 
počas roka pre médiá a návštevníkov organizovala programy 
so zaujímavými aktivitami na mnohých významných 
podujatiach vrátane Svetového kongresu o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci v Istanbule, 12. kongresu Európskej 
odborovej konfederácie v Aténach, medzinárodného 
obchodného veľtrhu A + A v Düsseldorfe či Medzinárodného 
fóra pre dopravu v Lipsku.  

 

ROZVOJ SIETE 
Začalo sa diskutovať o návrhu ďalšej stratégie agentúry a o budúcom vývoji našej siete z hľadiska 
strednodobého hodnotenia súčasnej stratégie, ktorej výsledky boli prezentované vo výbore v novembri.  

http://osha.europa.eu/sk/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/sk/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/sk/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/sk/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/sk/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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PROGNÓZY 
V roku 2012 bude uverejnený súbor správ, ktoré budú analyzovať údaje zhromaždené v rámci prieskumu 
ESENER.  

Prognostická štúdia bude ukončená v roku 2012: po ukončení projektu budú o budúcich možných 
scenároch, ktoré projekt stanovil – s prihliadnutím na to, ako môžu nové technológie ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov v rôznych podmienkach –, informovaní tvorcovia politík a širšia 
verejnosť a zostavia sa návrhy opatrení, ktoré sa po prvom Prognostickom projekte prijmú.  

Agentúra bude podporovať vytvorenie ďalších interaktívnych online nástrojov na hodnotenie rizika 
(OiRA), ktoré budú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých pracovísk a odvetví, bude naďalej 
rozvíjať komunitu vývojových zamestnancov a používateľov nástrojov OiRA a poskytovať vývojovým  
zamestnancomslužby asistenčného centra.  

V roku 2012 sa začne nová dvojročná kampaň Zdravé pracoviská: Spolupráca pri prevencii rizík so 
zameraním na význam riadenia a účasť  zamestnancov pri zvyšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na 
pracovisku. V súčasnosti prebieha prípravná fáza kampane Zdravé pracoviská na obdobie 2014 – 2015, 
ktorá nesie provizórny názov Praktické riešenia psycho-sociálnych rizík.  

Agentúra zverejní výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos MORI, ktorý zadala, týkajúci sa postojov k 
otázke BOZP, a podrobí tieto výsledky analýze. 

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, 
s cieľom poukázať na prínos starších ľudí pre spoločnosť a hospodárstvo a poskytnúť starším ľuďom viac 
príležitostí, aby sa mohli zapájať do trhu práce: agentúra bude podporovať Európsky rok a zdôrazňovať 
význam BOZP, ak budú ľudia pracovať dlhšie. 

Budúci vývoj pôsobenia agentúry sa bude riešiť v novej stratégii EU-OSHA, ktorá sa má navrhnúť v roku 
2012 a schváliť v roku 2013. 

 
Víťazi fotografickej súťaže a člen poroty 

Zľava: Isa Kurt, Peter Rimmer, riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek, Saša Kosanović a Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/sk/
http://osha.europa.eu/sk/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
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štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov,
ako aj popredných odborníkov v každom z 27 členských
štátov EÚ i mimo nich.

Európska agentúra pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, ŠPANIELSKO
Tel.: +34 94 479 4360
Fax: +34 94 479 4383
E-mail: information@osha.europa.eu

Výročná správa za rok 2011
Zhrnutie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci


