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Rok 2016 bol pre Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dôležitý, 
pretože sa šírili odkazy vyplývajúce z viacerých hlavných projektov. K nim patrilo druhé vydanie 
Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2) a veľký projekt 
zadaný Európskym parlamentom, „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily“.  

Pre kampaň Zdravé pracoviská 2016 – 2017 to bol veľmi úspešný rok, v ktorom sa zaviedli 
používateľsky ústretový elektronický sprievodca a nástroj na vizualizáciu údajov. Všetky úspechy sa 
dosiahli vďaka tvrdej práci a nadšeniu zamestnancov agentúry EU-OSHA a obrovskej podpore našich 
národných kontaktných miest a partnerov kampane. 

 

1 Predvídané zmeny 
V marci 2016 agentúra EU-OSHA začala nový 2-ročný 
projekt: „Prognóza nových a vznikajúcich rizík 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s 
informačnými a komunikačnými technológiami a 
miestom výkonu práce do roku 2025“. V projekte sa 
skúmajú potenciálne vplyvy vývoja v informačných 
a telekomunikačných technológiách a zmeny miesta 
výkonu práce na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. 
Okrem podpory diskusie o možných politikách a 
opatreniach výsledky poskytnú informácie európskym 
a národným tvorcom politiky a sociálnym partnerom. 

Autori troch článkov objednaných agentúrou EU-OSHA o odbornom preskúmaní crowdsourcingu, 
robotiky a liekov zvyšujúcich výkon predniesli svoje práce na seminári pre riadiacu radu agentúry EU-
OSHA v januári 2016. Ďalšie dva články o odbornom preskúmaní boli objednané v 3D tlači a softvére 
na monitorovanie zamestnancov pre neskoršie zverejnenie v roku 2017. 

 
2 Fakty a čísla 
2.1 ESENER 
V druhom vydaní štúdie ESENER sa počas roku 2014 skúmalo takmer 50 000 pracovísk v 36 krajinách. 
V marci 2016 bola uverejnená správa o prehľade a zistenia dvoch nadväzujúcich štúdií 1  boli 
prezentované na plenárnom zasadnutí Poradného výboru Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci v novembri 2016. Ďalšie dve doplňujúce štúdie o 1. riadení psychosociálnych rizík 
a 2. postupoch pri riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa začali v roku 2016 a 
výsledky budú uverejnené v roku 2018. Zistenia prieskumu ESENER-2 boli prezentované 
na podujatiach na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z konečných projektov bude 

                                            
 
1 „Účasť zamestnancov na riadení BOZP“ vrátane hlavnej správy, zhrnutia a siedmich správ krajín a „Spoločná analýza troch 

hlavných prieskumov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: ESENER-2, ad hoc modul LFS 2013 o pracovných úrazoch a 
iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou a 6. Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) uverejnený ako 
hlavná správa a zhrnutie. 

© EU-OSHA, fotografia Shutterstock/science 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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vyhodnotenie prieskumu ESENER-2, ktoré vyústi do vypracovania prieskumu ESENER-3 a ktoré sa má 
vykonať začiatkom roku 2019.  

2.2 Prehľady BOZP 
Trojročný pilotný projekt „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily“ bol dokončený v roku 2016. Jeho hlavným cieľom 
bolo skúmať spôsoby zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte problémov 
so starnúcou pracovnou silou a pomôcť pri vypracovaní politiky v tejto oblasti. Hlavné zistenia správy 
možno nájsť v publikácii „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – záverečná správa z celkovej 
analýzy“. 

Počiatočné výsledky z 3-ročného projektu s cieľom identifikovať 
efektívne politiky, stratégie a praktické prístupy k riadeniu BOZP 
osobitne v mikropodnikoch a malých podnikoch (MSP) boli 
uverejnené v roku 2016. V správe „Súvislosti a opatrenia týkajúce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a 
malých podnikoch v EÚ – projekt SESAME“ sa potvrdzuje 
dôležitosť MSP pre hospodárstvo EÚ, ale tiež sa zdôrazňujú obavy 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a 
vyzdvihujú faktory, ktoré prispievajú k nedostatočnému riadeniu 
BOZP v malých podnikoch. Ďalšia správa o perspektívach 
zamestnancov a vlastníkov MSP bude uverejnená v roku 2017. 

Práca na každom z projektov prehľadu BOZP o chorobách a zdravotných postihnutiach súvisiacich 
s prácou pokračovala v roku 2016. Prehľad literatúry pre prvý projekt „Rehabilitácia a návrat do práce 
po rakovine“, bol uverejnený tak, aby sa zhodoval so Svetovým dňom rakoviny 4. februára 2017. 
Prehľad literatúry o iných projektoch2 bude uverejnený koncom 
roku 2017. 

Iný projekt prehľadu BOZP, „Náklady a prínosy bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci“ sa zameriava na hodnotu BOZP 
pre spoločnosť s cieľom pomôcť tvorcom politiky, výskumníkom 
a sprostredkovateľom prijímať informované rozhodnutia 
o politikách a postupoch BOZP. Prvotná správa o preskúmaní 
údajov, „Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a 
zlým zdravotným stavom: Analýza európskych zdrojov údajov“, 
bola uverejnená v roku 2016. Prvá oblasť druhej etapy projektu 
sa začala v roku 2016. Nástroj na vizualizáciu údajov bude 
zavedený koncom roku 2017 a po ňom bude nasledovať 
prepracovanejší model nákladov. 

 

                                            
 
2 Špecifické choroby súvisiace s prácou spôsobené biologickými agensmi; a metodiky na identifikovanie chorôb súvisiacich 

s prácou prostredníctvom kontrolných a výstražných systémov. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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
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3 Nástroje na riadenie BOZP 
OiRA je hlavná webová platforma agentúry EU-OSHA, ktorá poskytuje európskym podnikom bezplatné 
interaktívne nástroje na vykonávanie posudzovania rizík pracovísk. Nástroje sú prispôsobené 
špecifickým potrebám rôznych odvetví a vnútroštátnym kontextom. Webová lokalita OiRA bola v roku 
2016 prepracovaná na spustenie v roku 2017. Do konca roku 2016 bolo uverejnených viac ako 
100 nástrojov OiRA a vykonalo sa viac ako 50 000 posúdení rizík s použitím týchto nástrojov. Komunita 
OiRA je kľúčom k úspechu projektu. V priebehu roku agentúra EU-OSHA a komunita úzko 
spolupracovali na zvýšení informovanosti o OiRA. Agentúra EU-OSHA tiež vyvinula podporný súbor 
nástrojov OiRA, ktorý sa má zaviesť v roku 2017, s cieľom pomôcť rozšíriť dosah OiRA v Európe. 

Agentúra EU-OSHA sa tiež zaviazala podporovať vývoj a propagovať používanie iných elektronických 
nástrojov BOZP. V tejto súvislosti sa v Bilbau v septembri 2016 konal seminár o elektronických 
nástrojoch. Experti prednášali na témy siahajúce od prehľadov vývoja elektronických nástrojov až po 
spôsob vytvorenia mobilnej aplikácie iba v piatich krokoch! Ďalší seminár o elektronických nástrojoch je 
plánovaný na september 2017. Témou budú nebezpečné látky, čo je zameraním kampane Zdravé 
pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019. 

 

4 Zvyšovanie informovanosti 
4.1 Kampane 
Vo vyhodnotení kampane Zdravé pracoviská 2014 – 2015: Zdravé pracoviská bez stresu sa 
skonštatovalo, že táto kampaň bola úspešnejšia ako ktorákoľvek predchádzajúca kampaň a že sa 
osvedčila ako skutočný katalyzátor zmeny. Agentúra EU-OSHA bude riešiť niektoré problémy, napríklad 
poskytovanie viac príležitostí na prispôsobenie materiálov kampane vnútroštátnym kontextom a 
ponaučenia využije na formovanie kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019. 

Kampaň Zdravé pracoviská 2016 – 2017: Zdravé 
pracoviská pre všetky vekové kategórie sa oficiálne 
začala 15. apríla 2016. Zameriava sa na dôležitosť 
prevencie rizík na zachovanie udržateľného pracovného 
života. 

Sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA je 
hlavnou oporou každej kampane Zdravé pracoviská, 
pretože tieto koordinujú kampaň na vnútroštátnej úrovni. 
Organizujú široký rozsah aktivít kampane, ako sú 
podujatia, akcie médií a PR a vďaka ich úsiliu sa 
kampaňou objasnilo, prečo sú zdravé a udržateľné 
pracoviská veľmi dôležité pre zamestnancov všetkých 
vekových kategórií. 

Kampaň bola podporovaná veľkým množstvom 
materiálov vrátane hlavného balíka kampane v 25 jazykoch. Do konca decembra bolo distribuovaných 
asi 800 000 kusov materiálov kampane. Produkty pre túto kampaň zahŕňali „elektronického sprievodcu 
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ a online vizualizačný nástroj „Bezpečnejšia a zdravšia 
práca v každom veku“, čo umožnilo používateľom interaktívne používať informácie. 

Začatie kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové 
kategórie, Brusel, apríl 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
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Počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý prebiehal od 24. do 28. 
októbra, sa uskutočnili stovky podujatí v celej Európe na podporu odkazov kampane. Agentúra EU-
OSHA a jeden z jej mediálnych partnerov kampane PPE.org mali živý rozhovor na Twitteri a mediálni 
partneri kampane mali možnosť uskutočniť rozhovor s riaditeľkou EU-OSHA Dr. Sedlatschek. 

Kampaň prilákala viac ako 100 oficiálnych partnerov kampane (OPK) a 34 mediálnych partnerov 
kampane. OPK usporiadali v roku 2016 celý rad podujatí vrátane podujatí výmeny dobrej praxe v 
spoločnostiach Ideal Standard a Lego. OPK tiež vytvorili riadiacu skupinu oficiálnych partnerov 
kampane Zdravé pracoviská, ktorá sa zamerala na vývoj a podporu dobrej praxe a vzájomné učenie sa. 

Kampaň bola podporovaná prostredníctvom sociálnych médií (#EUhealthyworkplaces), spravodajských 
článkov a bulletinov kampane. 

Prípravy na kampaň Zdravé pracoviská 2018 – 2019: Zdravé pracoviská bez nebezpečných látok 
prebiehajú práve teraz. 

4.2 Informačné činnosti 
V novembri 2016 bola na festivale dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku udelená Jakobovi 
Schmidtovi filmová cena Zdravé pracoviská za jeho film Byť učiteľom (Zwischen den Stühlen). Film 
citlivo a s humorom rozpráva emotívny príbeh o prvých skúsenostiach troch mladých učiteľov s prácou 
v škole. Jeho zobrazenie psychosociálnych rizík, ktorým čelia mladí učitelia, však núti diváka veľa o 
ňom premýšľať. Film bude titulkovaný v 13 jazykoch a distribuovaný do národných kontaktných miest 
na DVD. 

Žiadna kampaň Zdravé pracoviská nemôže byť úplná 
bez filmu Napo. Nový film Napo v ... Späť k zdravej 
budúcnosti bol uvedený na podporu hlavných odkazov 
kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017. Súbor 
nástrojov Napo pre učiteľov pokračoval vo svojej 
popularite aj v roku 2016 a teraz existuje česká verzia. 

Agentúra EU-OSHA zorganizovala počas roka celý rad 
podujatí vrátane oslavy Dňa Európy 9. mája. V 
septembri hostila aj seminár 19. Európske zdravotné 
fórum Gastein a zúčastnila sa na 12. Svetovej 
konferencii o prevencii úrazov a podpore bezpečnosti 

v Tampere, tiež v septembri. Zúčastnila sa aj na 12. Svetovej konferencii o prevencii úrazov a podpore 
bezpečnosti v Prahe a na Konferencii slovenského predsedníctva EÚ v Bratislave, obe v októbri. Na 
fóre agentúr EÚ, ktoré sa konalo v Bruseli v decembri, sa zišli agentúry EÚ, zainteresované strany a 
tvorcovia politiky, aby diskutovali na vysokej úrovni. 

 
5 Podelenie sa o znalosti v rámci sietí 
OSHwiki je viacjazyčná spolupracujúca webová platforma, ktorá umožňuje používateľom vytvárať 
a deliť sa s poznatkami o BOZP online.  V roku 2016 agentúra EU-OSHA podporovala webovú lokalitu 
OSHwiki s cieľom zväčšiť komunitu a rozšíriť databázu poznatkov. V dôsledku toho boli uverejnené 
nové články a existujúce články boli editované a preložené. Po štúdii realizovateľnosti týkajúcej sa 
budúcnosti OSHwiki agentúra EU-OSHA teraz pripravuje novú dlhodobú stratégiu pre platformu. 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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V roku 2016 sa iné činnosti EU-OSHA týkajúce sa vytvárania sietí poznatkov zamerali najmä na 
prijímanie opatrení v oblasti rakoviny súvisiacej s prácou, a to zvyšovaním informovanosti a podelením 
sa o dobrú prax. Úzko spolupracovala s piatimi Európskymi partnermi na vypracovaní Plánu opatrení 
proti karcinogénom s cieľom podporiť dohodu podpísanú 25. mája 2016. V pláne boli dodržané 
navrhnuté zmeny smernice o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES), ktorej cieľom je zníženie 
expozície zamestnancov voči karcinogénom. Agentúra EU-OSHA tiež podporila Európsku komisiu 
počas jej revízie tejto smernice účasťou na zasadnutiach a videokonferenciách. 

 

6 Vytváranie sietí a komunikácia organizácie 
Počas svojich zasadnutí v roku 2016 riadiaca rada súhlasila s obnovením zmluvy riaditeľa na ďalšie 5-
ročné obdobie a rozhodla, že predsedníctvo by malo pôsobiť ako riadiaci výbor OiRA. Dôležité témy, o 
ktorých diskutovali rôzne poradné skupiny agentúry EU-OSHA, zahŕňali rolu národných kontaktných 
miest v komunikácii a organizovaní kampaní (poradná skupina pre komunikáciu a podporu) a stratégiu 
kampane Zdravé pracoviská 2018 – 2019 (poradná skupina pre komunikáciu a podporu a poradná 
skupina pre poznatky o BOZP). 

Na európskej úrovni agentúra EU-OSHA pokračovala v rozvoji svojich vzťahov s Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou poskytovaním rád týkajúcich sa problematiky BOZP a účasti vo 
výboroch pre odvetvový sociálny dialóg. Účasťou na zasadnutiach Výboru Európskeho parlamentu pre 
zamestnanosť a sociálne veci vytvorila pravidelný kontakt s poslancami Európskeho parlamentu a 
zvyšovala informovanosť o svojej práci. Agentúra EU-OSHA tiež udržiava svoje úzke pracovné vzťahy 
so sociálnymi partnermi a Eurofoundom. 

Pri dosahovaní svojich cieľov sa EU-OSHA spolieha na svoje partnerstvá, okrem iného s národnými 
kontaktnými miestami a Európskou sieťou podnikov (EEN). Záverečné zasadnutie kontaktných miest v 
roku 2016 po prvýkrát zahŕňalo ambasádorov siete EEN pre oblasť BOZP. Agentúra EU-OSHA 
spolupracuje podľa svojho projektu komunikačného partnerstva so sieťou EEN na podpore dobrej 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v MSP. V roku 2016 sa dosiahlo značné zvýšenie počtu 
ambasádorov siete EEN pre BOZP – zo 17 v roku 2015 na 28 v roku 2016. 

Z hľadiska online prítomnosti agentúry EU-OSHA sa v roku 2016 dosiahol ďalší podstatný nárast: všetky 
jej webové lokality navštívilo viac ako 2,4 milióna návštevníkov a prítomnosť agentúry EU-OSHA 
na sociálnych médiách tiež rástla na všetkých platformách (Twitter, Facebook, LinkedIn a YouTube) — 
napríklad o 19 % v porovnaní s rokom 2015 v prípade Twittera. V prípade OSHmail, online bulletinu 
agentúry EU-OSHA, sa tiež zvýšil počet predplatiteľov na viac ako 73 000. 

Agentúra EU-OSHA má šesť národných kontaktných miest v krajinách západného Balkánu a v Turecku 
s cieľom podporovať ich integráciu do európskej tripartitnej štruktúry BOZP.  Jej práca s týmito krajinami 
je podporovaná nástrojom predvstupovej pomoci (IPA). Vďaka tejto podpore sa v samotnom roku 2016 
viac ako 200 odborníkov a sociálnych partnerov v oblasti BOZP z týchto krajín mohlo zúčastniť 
na lekciách odbornej prípravy, pracovných konferenciách a seminároch. Táto dôležitá výmena 
informácií viedla k lepšiemu chápaniu európskych postupov v oblasti BOZP a zlepšenému dialógu v 
celom regióne. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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 

Cieľom Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) je prispieť 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 meste Bilbao 

(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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