Informácia pre respondentov
Vaše pracovisko bolo vybrané, aby sa zúčastnilo medzinárodnej štúdie o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a riadení tejto oblasti v praxi. Štúdia sa uskutočňuje súčasne v 33 krajinách v celej Európe
a pomôže zistiť, do akej miery majú ľudia zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
v rôznych krajinách rovnaké názory a postupy v tejto oblasti.
Dotazník sa týka širokej škály tém a na to, aby ste mohli odpovedať na otázky, nie sú potrebné žiadne
odborné poznatky. Väčšina ľudí, ktorí sa zúčastnia na tejto štúdii, to považuje za zaujímavú a inšpirujúcu
skúsenosť a dúfame, že to bude platiť aj vo Vašom prípade. Rozhovory trvajú zvyčajne okolo 20 až 25
minút a dúfame, že môžeme počítať s Vašou spoluprácou.

O agentúre EU-OSHA
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bola založená v roku 1996 ako oficiálny
európsky orgán zodpovedný za informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Prečítajte si viac o tejto agentúre

O prieskume
Cieľom prieskumu je pomôcť pracoviskám v celej Európe efektívnejšie pristupovať k otázkam
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovať zdravie a pracovné podmienky pracovníkov.
Anketár sa pýta na zavedené opatrenia týkajúce sa riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
ktoré aspekty sa považujú za najdôležitejšie a či sú medzi nimi aj aspekty, ako napríklad stres. Dotazník
potom skúma, ako je organizované riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aká podpora alebo
aké poradenstvo je dostupné a či existujú nejaké závažné problémy.
Politickí činitelia na národnej a európskej úrovni využijú tieto informácie pri príprave lepšej politiky
a efektívnejšej podpory podnikov s cieľom dosiahnuť bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie
pracoviská.
Účasťou na prieskume poskytnete cenné informácie o svojej situácii, potrebách a očakávaniach, čím
prispejete k zlepšeniu podmienok na pracoviskách v celej Európe a tiež za jej hranicami.

Dôvernosť
Spracovanie všetkých informácií je absolútne dôverné a výsledky sa predložia v súhrnnej forme.
Anonymita respondentov je teda zaručená.
Spoločnosť Kantar, zodpovedná za uskutočnenie štúdie, je členom organizácie ESOMAR a je viazaná jej
Medzinárodným kódexom prieskumu trhu a sociálneho prieskumu. Agentúra EU-OSHA podlieha
nariadeniu (EÚ) 2018/1725 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi spoločenstva.
Ak máte otázky týkajúce sa dôvernosti vašich odpovedí alebo spôsobu, akým je anonymita zaručená
v praxi, môžete nás kontaktovať e-mailom (esener@osha.europa.eu).

Kto vykonáva rozhovory?
Národné inštitúcie, ktoré vykonávajú rozhovory, sú združené v sieti terénnych inštitúcií Kantar. Všetci
anketári sú v oblasti uskutočňovania prieskumov tohto typu dôkladne zaškolení a skúsení.
Zoznam národných centier

Prístup k výsledkom
Výsledky z predchádzajúcej štúdie (ESENER-2) sú k dispozícii na našej webovej stránke
www.esener.eu. Tam si budete môcť pozrieť začiatkom roka 2020 aj prvé výsledky novej štúdie.
Podrobná správa bude zverejnená v polovici roka 2020 a v ďalších rokoch budú vypracované
nadväzujúce štúdie. Všetky správy agentúry EU-OSHA si môžete stiahnuť zdarma.
Publikácie agentúry EU-OSHA

Podpora prieskumu
Riadiaca rada agentúry EU-OSHA sa skladá zo zástupcov vlád, zamestnávateľov a odborových zväzov,
ktorí prieskum schválili a boli úzko zapojení do jeho prípravy.
Na európskej úrovni prieskum podporujú:

a
Úplný zoznam riadiacej rady agentúry EU-OSHA

Výber respondentov
Vaše pracovisko bolo náhodne vybrané z obchodného registra tak, aby sme zabezpečili reprezentatívne
výsledky v každej krajine.
Pre účely tejto štúdie je dôležité, aby osoba, ktorá sa zúčastní na rozhovore, mala poznatky o spôsobe
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Nemusíte byť odborníkom v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia, ale v ideálnom prípade by ste mali byť zapojení do rozhodovania o opatreniach, ktoré
sa v tejto oblasti zavádzajú.

Kto financuje tento prieskum?
Agentúra EU-OSHA financuje prieskum v 28 členských štátoch EÚ zo svojho operatívneho rozpočtu
a tiež na Islande a v Nórsku ako členských krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).
Švajčiarsko si hradí všetky náklady svojej účasti na prieskume samo, Macedónska republika a Srbsko
využívajú prostriedky z nástroja predvstupovej pomoci EÚ (IPA).

Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o prieskume (len v angličtine) nájdete na stránke www.esener.eu.

Zapojenie
Súčasťou ďalších aktivít agentúry EU-OSHA v oblasti informácií je vyhľadávanie prípadových štúdií na
úrovni pracovísk, ktorými sa snaží poukázať na úspešné alebo inovatívne prístupy k rizikám v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich riešenia. Ak ste zaviedli zaujímavé opatrenie a chceli by ste
o ňom informovať prostredníctvom agentúry EU-OSHA, napíšte nám e-mail na adresu
esener@osha.europa.eu.

Spätná väzba
Zašlite nám prosím svoje pripomienky a návrhy.

