
Čo je nástroj OiRA?

OiRA je webová platforma, kde podniky nájdu bezplatné online 
interaktívne nástroje, ktoré im pomáhajú riadiť bezpečnostné 
a zdravotné riziká na pracovisku. Tieto nástroje sú prispôsobené 
širokej škále odvetví a krajinám EÚ a umožňujú podnikom 
prijímať zásadné opatrenia zamerané na prevenciu pracovných 
úrazov a chorôb z povolania.

Nástroje OiRA sú dostupné v niekoľkých jazykových 
verziách a pokrývajú širokú škálu odvetví vrátane odvetvia 
kaderníctva, kancelárskej práce, rezidenčnej starostlivosti 
a dopravy – a neustále sa pridávajú nové nástroje. Používatelia 
postupne dostávajú pokyny, ako postupovať v rámci postupu 
hodnotenia rizík, ktorý je prispôsobený ich konkrétnej situácii, 
a nástroj generuje akčný plán, ktorý obsahuje riešenia 
identifikovaných problémov.

Bezpečnostné a zdravotné riziká 
pri práci existujú – existujú však aj 
jednoduché a bezplatné riešenia na ich 
hodnotenie a predchádzanie!

OiRA:
Online interaktívny nástroj 
na hodnotenie rizík
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Komu je nástroj OiRA určený?

Nástroj OiRA môže využiť každý, kto chce lepšie pochopiť spôsob riadenia bezpečnostných a zdravotných rizík 
na pracovisku. Osobitným prínosom je však pre mikropodniky a malé podniky (MMP). Majitelia a riadiaci 
pracovníci MMP sa často domnievajú, že nemusia čeliť takým rizikám alebo nemajú zdroje ani odborné skúsenosti 
na to, aby mohli vykonať hodnotenie rizík. Nástroj OiRA uľahčuje hodnotenie rizík dokonca aj pre tie najmenšie 
podniky. Aktívna participácia zamestnancov v procese je kľúčom správneho hodnotenia rizík.

Ako nástroj OiRA funguje?

Jednoducho navštívte stránku oiraproject.eu a kliknite na odkaz Nástroje OiRA, kde môžete vyhľadávať nástroje 
podľa krajiny, jazyka alebo odvetvia. Môžete vyskúšať testovaciu reláciu a zistiť ako funguje, a potom sa môžete 
zaregistrovať, aby ste mohli začať s hodnotením rizík. Hodnotenie môžete uložiť a vrátiť sa k nemu neskôr, čo 
znamená, že ho môžete postupne dokončiť podľa toho, ako vám to vyhovuje.

Praktická pomoc určená mikropodnikom 
a malým podnikom pri riadení rizík 
na pracovisku – vypracovaná Európskou úniou, 
vytvorená členskými štátmi, používaná všetkými.

Prečo používať nástroj OiRA?

Pomocou týchto nástrojov je možné zabezpečiť, aby sa sledovala bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov, ako 
aj to, aby sa podniky vyhli nákladom súvisiacim s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania. Zamestnávatelia 
majú samozrejme zákonnú povinnosť chrániť svojich zamestnancov a vykonávať hodnotenia rizík, a pritom takisto 
chrániť svoje podniky. Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre firmu.

www.oiraproject.eu 
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