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Agentúra EÚ-OSHA má Na sklonku ďalšieho roka výziev a úspechov veľa dôležitých  informácií z roku 
2015, na ktoré treba poukázať. Boli uverejnené prvé zistenia hlavného prieskumu agentúry EU-OSHA, 
druhého  európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2). Bol tiež 
uvedený nový interaktívny panel prieskumu online, ktorý umožňuje používateľom preskúmať databázu 
ESENER. Veľa práce sa vykonalo aj v projekte Európskeho parlamentu s názvom Bezpečnejšia a 
zdravšia práca v každom veku, ktorého výsledky sa zužitkovali v kampani Zdravé pracoviská na obdobie 
rokov 2016 – 2017. Ešte dôležitejšie je, že to bol obzvlášť úspešný rok pre interaktívny online projekt  
agentúry EU-OSHA na hodnotenie rizík (OiRA), ktorého hodnotenie odhalilo vysokú mieru spokojnosti 
s projektom a v rámci programu Európskej ceny pre verejný sektor (European Public Sector Award, 
EPSA) mu bolo udelené osvedčenie v prínose najlepších postupov. Slávnostné odovzdávanie Ceny za 
dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská a samit kampane Zdravé pracoviská predstavovali 
významné míľniky v kalendári kampane a zároveň začali prípravy na kampaň Zdravé pracoviská pre 
všetky vekové kategórie na obdobie rokov 2016 – 2017.  

 

1 Predvídanie zmeny 
V čase neustále sa meniaceho trhu práce je čoraz 
dôležitejšie predvídať tieto zmeny a identifikovať nové 
a vznikajúce riziká, ktoré môžu ovplyvniť  bezpečnosť a 
ochranu  zdravia zamestnancov pri práci (BOZP). Aby 
agentúra EU-OSHA mohla prispieť k dosiahnutiu tohto 
cieľa, vykonáva rozsiahle prognostické štúdie, v ktorých 
sa používa prístup tvorby scenára na identifikáciu rizík 
v dlhodobom horizonte. Opierajúc sa o úspech dvoch 
štúdií o nových a vznikajúcich rizikách, ktoré sa 
uskutočnili v roku 20141, agentúra EU-OSHA uverejnila 
výzvu na predkladanie ponúk na 2-ročný prognostický 
projekt o rozšírení IKT a zmenách v mieste výkonu 
práce2. Táto zákazka, ktorá bola udelená v decembri 
2015, sa bude realizovať  počas 10 rokov,  pričom práca 
na nich sa začala na začiatku roka 2016. 

Popri vykonávaní výskumu týkajúceho sa budúcich výziev v oblasti BOZP je takisto dôležité podnietiť 
diskusiu medzi zainteresovanými stranami o nových a vznikajúcich rizikách. Na tento účel si agentúra 
EU-OSHA v roku 2015 objednala tri články o odbornom preskúmaní rôznych aspektov budúcnosti práce 
a jej vplyvu na bezpečnosť a ochranu zdravia: 1. crowdsourcing, konkrétne platená práca organizovaná 
prostredníctvom pracovných výmen; 2. lieky zvyšujúce výkon, ktorých zneužívanie bude podľa 
očakávaní rásť z dôvodu čoraz konkurenčnejších pracovísk a 3. robotika a rozvoj umelej inteligencie. 
Autori predstavili články národným kontaktným miestam a zástupcom Európskej komisie v Bilbau v júni 
2015, pričom sa podnietila rozsiahla debata. 

Na záver, v decembri 2015 bolo uverejnené preskúmanie faktorov, ktoré sú kľúčové pre účinné 
integrovanie výsledkov prognostických štúdií3. Zistenia prispejú k zvýšeniu vplyvu týchto štúdií a budú 
podporovať ich všeobecnejšie začlenenie do tvorby politík. 

 

                                            
 
1 „Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges“ (Prieskumná 

štúdia na stanovenie rozsahu pre prognózy nových a vznikajúcich rizík a výziev v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP)) a „Foresight of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs“ (Prognóza 
nových a vznikajúcich rizík BOZP súvisiacich s novými technológiami v oblasti ekologických pracovných miest). 

2 „Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 
location by 2025“ (Prognóza nových a vznikajúcich rizík BOZP súvisiacich s informačnými a komunikačnými technológiami 
(IKT) a miestom výkonu práce do roku 2025). 

3 Dosahovanie vplyvu na politiku v prognostických štúdiách. 

© Európska únia, 2016/ES - Audiovizuálna 
služba/fotografia: Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/sk/emerging-risks
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakty a čísla 
ESENER 
ESENER je jedným z hlavných projektov agentúry EU-OSHA. Prostredníctvom hĺbkového prieskumu 
pracovísk v Európe vrátane mikropodnikov a malých podnikov poskytuje podrobný obraz o spôsobe 
riadenia rizík BOZP. V rámci prieskumu ESENER-2 sa monitorovalo 50 000 pracovísk v 36 krajinách. 
Prvá analýza výsledkov bola uverejnená vo februári a zhrnutie v máji 2015, pričom hlavné zistenia boli 
uverejnené na konferencii lotyšského predsedníctva v Rige v apríli.  

Nový online interaktívny panel prieskumu  agentúry EU-OSHA umožňuje používateľom jednoduché 
vyhľadávanie  ohľadom zistení prieskumu. Výsledky sa dajú filtrovať podľa veľkosti podniku alebo 
odvetvia a možno si ich zobraziť za Európu ako celok alebo za jednotlivé krajiny, pričom výsledky sa 
zobrazujú ako mapy alebo stĺpcové grafy. V rámci prieskumu ESENER-2 sa za najrozšírenejšie rizikové 
faktory všeobecne označovali psychosociálne riziká a riziká vedúce k poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy. Prieskum takisto odhalil, že hodnotenie rizík je stále najlepším spôsobom boja proti 
rizikám na pracovisku a že vysoká miera participácie zamestnancov je spoľahlivým ukazovateľom 
dobrého riadenia BOZP. 

 

Prehľady BOZP 
V roku 2015 sme boli svedkami hlavných zistení 
a záverov pilotného projektu agentúry EU-OSHA s 
názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte 
starnúcej pracovnej sily, ktoré boli predstavené tvorcom 
politík, odborníkom na BOZP a zástupcom sociálnych 
partnerov. Cieľom tohto projektu je pochopiť výzvy 
v oblasti BOZP, ktoré predstavuje starnúca pracovná sila 
Európy, pričom konferencia bola príležitosťou na získanie 
spätnej väzby, odborných stanovísk a diskusií o 
zisteniach, aby sa tým podporil holistickejší prístup k 
BOZP v rámci Európy. Táto téma je natoľko dôležitá, že 

inšpirovala kampaň s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorá bude prebiehať 
v rokoch 2016 – 2017. 

Druhý z prehľadov agentúry EU-OSHA o BOZP je zameraný na ďalšiu dôležitú cieľovú skupinu: 
mikropodniky a malé podniky 4 . Tieto podniky sú pre európske hospodárstvo veľmi dôležité – 
zamestnávajú približne polovicu pracovnej sily EÚ – pokiaľ však ide o riadenie rizík BOZP, čelia 
osobitným výzvam. Prvý zo štyroch pracovných balíkov tohto projektu bol dokončený v roku 2015, 
pričom jedným z hlavných záverov bolo, že úspech v riadení BOZP určujú nielen dostupné zdroje 
mikropodniku a malého podniku, ale aj ich širšie súvislosti. 

V roku 2015 sa začali práce na nových prehľadoch BOZP. Prvý, ktorý sa týka chorôb a zdravotných 
postihnutí súvisiacich s prácou, bude zameraný na tri témy: 1) rehabilitácia zamestnancov postihnutých 
rakovinou, 2) choroby z povolania zapríčinené biologickými látkami a 3) metódy identifikácie chorôb 
z povolania. Druhý je zameraný na jeden z hlavných cieľov agentúry: pomôcť tvorcom politík a 
výskumným pracovníkom pochopiť, aké náklady so sebou prináša nedostatočná BOZP a poukázať na 
výhody, ktoré sa dajú získať vďaka dobrému riadeniu BOZP. Ide o viacročný projekt zameraný na 
dosiahnutie lepších odhadov nákladov na choroby z povolania, pracovné úrazy a úmrtia pri práci. 

 

                                            
 
4 Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe. 
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https://osha.europa.eu/sk/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/sk/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sk/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sk/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/sk/
https://osha.europa.eu/sk/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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3 Nástroje na riadenie BOZP 
OiRA je webová platforma, na ktorej môžu používatelia bezplatne rýchlo a jednoducho vykonávať 
hodnotenia rizík. Obsahuje nástroje zamerané na jednotlivé odvetvia a bola vyvinutá osobitne pre 
mikropodniky a malé podniky. Hodnotenie platformy OiRA bolo zadané začiatkom roka 2015, pričom 
z výsledkov vyplýva, že zainteresované strany sú veľmi spokojné s projektom a očakávajú, že sa bude 
ďalej rozvíjať. Ku koncu roka 2015 celkový počet nástrojov OiRA dosiahol 86, ďalších 30 bolo v procese 
vývoja a pribudli nové nástroje v rozmanitých odvetviach vrátane pohostinstva, športov a živých 
vystúpení. V roku 2015 sme boli aj svedkami  uvedenia nového používateľského rozhrania, pričom OiRA 
2.0 zlepšuje celkové skúsenosti používateľov. Záver roka sa niesol vo veľkom štýle, keďže v rámci 
programu Európskej ceny pre verejný sektor získal projekt OiRA v novembri osvedčenie o najlepších 
postupoch. 

Okrem projektu OiRA sa vyvíja čoraz viac elektronických nástrojov. Agentúra EU-OSHA sa podujala na 
to, že bude zjednodušovať vývoj a propagáciu elektronických nástrojov prostredníctvom svojho 
webového sídla, namiesto toho, aby ich sama vyvíjala. V roku 2015 agentúra zorganizovala dva 
semináre o elektronických nástrojoch: jeden o vývoji aplikácií pre mobilné telefóny a druhý 
o elektronických nástrojoch pre mikropodniky a malé podniky. 

 

4 Zvyšovanie informovanosti 
Kampane 
Do kampane Zdravé pracoviská bez stresu prebiehajúcej v rokoch 2014 – 2015 výrazným spôsobom 
prispievali partneri agentúry EU-OSHA vrátane oficiálnych partnerov kampane, mediálnych partnerov 
a kontaktných miest. Pre kampaň sa získalo viac ako 100 oficiálnych partnerov kampane, ktorí 
organizovali širokú škálu činností vrátane kurzov odbornej prípravy, workshopov a seminárov. Okrem 
toho 34 mediálnych partnerov kampane pomohlo v čo najširšom rozsahu šíriť posolstvo kampane, 
pričom organizovali aj vlastné podujatia. 

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé 
pracoviská bola jednou z hlavných udalostí v 
kalendári kampane prebiehajúcej v rokoch 2014 – 
2015. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo na 
konferencii lotyšského predsedníctva v Rige v apríli 
2015, na ktorom bolo ocenených  11 organizácií a 
ďalších 12 bolo doporučených. Tieto príklady dobrej 
praxe dokazujú, že psychosociálne riziká je možné 
úspešne riadiť bez ohľadu na typ organizácie. 
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v októbri 2015 bol príležitosťou na to, aby sa 
v Európe hovorilo o psychosociálnych rizikách 
a strese pri práci, pričom kontaktné miesta 
zorganizovali rôzne podujatia. Samit Zdravé 
pracoviská v novembri bol ďalším významným 

podujatím, keďže sa na ňom zišlo viac ako 300 účastníkov z celej Európy, ktorí hodnotili výsledky 
končiacej sa kampane a diskutovali o budúcnosti. Podujatie bolo venované pamiatke Dr. Eusebia Riala 
Gonzáleza (1966 – 2014), jedného zo zakladateľov  tejto konkrétnej kampane.  
Referenčné porovnávanie — alebo výmena osvedčených postupov — má pre partnerov kampane 
agentúry EU-OSHA rastúci význam. Prvé porovnávacie podujatie sa konalo počas kampane v období 
rokov 2012 – 2013 a úspech týchto podujatí odvtedy stále rastie. V júli 2015 agentúra EU-OSHA 
uverejnila správu o úspešných iniciatívach v oblasti referenčného porovnávania5. 

                                            
 
5 Preskúmanie úspešných iniciatív v oblasti referenčného porovnávania BOZP. 

Samit Zdravé pracoviská, november 2015, venovaný 
pamiatke Dr. Eusebia Riala Gonzáleza 
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https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sk
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sk/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sk/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sk/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/sk/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Balík podpory pre európsku kampaň (ECAP) poskytuje 
národným kontaktným miestam praktickú podporu v 
činnostiach v rámci kampane a ukázalo sa, že ECAP  v 
roku 2015 bol veľmi užitočný. Kontaktné miesta si okrem 
mnohého iného objednali 19 národných partnerských 
stretnutí, 65 seminárov zainteresovaných strán a 11 
rozhovorov pri okrúhlom stole. A nakoniec niekoľko 
dôležitých noviniek v rámci tejto kampane: bulletin 
o kampani sa uverejňuje každé 2 mesiace a poskytuje 
informácie a správy o činnostiach v rámci kampane a na 
propagovanie kampane @EUmanagestress boli úspešne 
využívané sociálne médiá. Na sociálnej sieti Twitter ku 
koncu kampane sledovalo agentúru @EU_OSHA 14 000 
záujemcov. 

V pokročilej fáze boli prípravy na kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 
– 2017 boli. V tejto kampani sa venuje pozornosť starnutiu pracovnej sily Európy, a to propagovaním 
udržateľného pracovného života pre všetky vekové kategórie.  

 

Informačné činnosti 
V októbri 2015 bola na festivale dokumentárnych 
filmov DOK Leipzig už siedmy rok v poradí 
prezentovaná filmová cena Zdravé pracoviská. 
Dva filmy získali ocenenie. Prvý dokument, Work 
for One Day od Rity Bakacsovej, sa týka 
zamestnaní dohodnutých skoro ráno v trvaní 
jeden deň a ubíjajúceho účinku ťažkej práce, 
nízkej mzdy a  existenčnej neistoty. Druhý, 
animovaný film Automatic Fitness od Alejandry 
Tomeiovej a Alberta Cuceira, je cynickou satirou 
myšlienky intenzifikácie ľudských zdrojov v 
modernom svete práce, pričom tento svet 
priveľkého množstva práce je v ostrom kontraste 
so svetom neistoty. 

Postavička Napo zohrávala dôležitú  úlohu pri 
zvyšovaní informovanosti aj v roku 2015.  . Bol vytvorený nový film o elektrických nebezpečenstvách, 
Napo v … šokujúcich situáciách a bolo vytvorené nové webové sídlo venované postavičke Napo, vďaka 
čomu je oveľa jednoduchšie sťahovať  filmy a jednotlivé scénky. V spojitosti s Napom pre učiteľov, čo 
je online súbor nástrojov zahŕňajúci vzorové hodiny a zdroje založené na filmoch o Napovi, ktorý sa 
vyvíja už 3 roky, nechala agentúra EU-OSHA vykonať externé hodnotenie. Na základe tohto hodnotenia 
sa zistilo, že národné kontaktné miesta a používatelia sú veľmi spokojní s kvalitou zdrojov a určité 
zlepšenia treba urobiť v oblasti šírenia súboru nástrojov. 

Napokon, v roku 2015 sa konali rôzne podujatia. V Deň Európy postavila agentúra EU-OSHA stánok, 
aby sa s ľuďmi v Bilbau porozprávala o bezpečnosti a zdraví. Agentúra EU-OSHA sa zúčastnila na 
rôznych podujatiach vrátane 31. medzinárodného kongresu o ochrane zdravia pri práci (ICOH) v Soule, 
13. kongresu Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) v Paríži a na konci októbra A+A 
Medzinárodného kongresu a veľtrhu v Düsseldorfe. 

 

Podelenie sa o znalosti v rámci sietí 
OSHwiki je viacjazyčná webová platforma agentúry EU-OSHA, prostredníctvom ktorej si môžu 
používatelia vymieňať poznatky o BOZP a vytvárať siete online. Cieľom je poskytnúť dostupný 
a oficiálny zdroj informácií, ktorý môže byť ihneď aktualizovaný alebo preložený komunitou OSHwiki. 

Podujatie na výmenu osvedčených postupov   
5. – 6. marca 2015 v Bruseli 

Filmová cena Zdravé pracoviská prezentovaná na festivale 
dokumentárnych filmov DOK Leipzig 

©
 EU

-O
SH

A/M
ichaelC

hia 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/sk
https://www.healthy-workplaces.eu/sk
https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/sk/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/sk
https://www.napofilm.net/sk/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/oshwiki
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Články môžu písať len akreditovaní autori. OSHwiki bola uvedená v roku 2014 a na rok 2015 si vytýčila 
za cieľ rozšíriť znalostnú základňu rozšírením dosahu prostredníctvom sociálnych médií, aby sa 
propagovala OSHwiki a prilákali noví autori. Vďaka tomu boli uverejnené nové články, existujúce články 
boli upravené a preložené a stránka OSHwiki zaznamenala obrovský nárast počtu návštev. 

 

Vytváranie sietí a komunikácia organizácie 
Počas roka 2015 riadiaca rada a jej predsedníctvo zaviedli opatrenia, aby mohli plánovať ďalej do 
budúcnosti vrátane reorganizácie jej harmonogramu zasadnutí, aby lepšie zodpovedal cyklu plánovania 
a podávania správ o činnostiach agentúry EU-OSHA. Medzi inými prijatými rozhodnutiami išlo o prijatie 
plánu riadenia na rok 2016, tému kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 (ktorá 
bude zameraná na nebezpečné látky) a zavedenie ďalších opatrení na predchádzanie nekalým 
praktikám a konfliktom záujmov. 

Na európskej úrovni pokračovala agentúra EU-OSHA v spolupráci s Parlamentom a Komisiou, 
poskytovala informácie o otázkach BOZP v rámci odvetvových výborov sociálneho dialógu, ako aj 
poskytovala podporu a pomoc Rade EÚ. Takisto úzko spolupracovala s európskymi sociálnymi 
partnermi. Agentúra EU-OSHA sa, napríklad, zúčastnila na workshope o rodovej rovnosti a udržateľnej 
práci v rámci konferencie Európskeho odborového inštitútu o zdraví a práci žien, ktorý sa konal v marci 
a zabezpečila jeho ďalšiu propagáciu. 

V júni bola uvedená nová webováé 
stránka agentúry EU-OSHA. Okrem 
nového, sviežeho vzhľadu a dojmu sa v 
nej teraz oveľa jednoduchšie orientuje a 
ľahšie sa používa na mobilných 
zariadeniach. Do konca roku 2015 
zaznamenala viac ako 2,5 milióna 
návštevníkov.. Sociálne médiá prispeli 
k tomu, aby EU-OSHA oslovila viac ľudí 
než kedykoľvek predtým, pričom počet 
návštevníkov  a fanúšikov webovej 
stránky neustále stabilne rastie. 

V rámci projektu predvstupovej pomoci 
agentúra EU-OSHA už viac ako 10 
rokov spolupracuje s kontaktnými 

miestami pre BOZP v Turecku a iných krajinách a územiach západného Balkánu, aby ich pripravila na 
začlenenie sa do systému činnosti agentúry EU-OSHA. Po ročnej prestávke bola v novembri 2015 
podpísaná nová zmluva, ktorá agentúre EU-OSHA umožňuje v roku 2016 naďalej poskytovať týmto 
krajinám finančnú a praktickú pomoc.  

Dvojročný projekt v rámci európskej susedskej  spolupráce agentúry EU-OSHA sa skončil v januári 
2016. Počas dvoch rokov trvania projektu agentúra EU-OSHA poskytovala cenné príspevky do vývoja 
systémov BOZP v krajinách južného a východného partnerstva, čím pomohla zriadiť kontaktné miesta, 
budovať kapacity, vymieňať si osvedčené postupy a zabezpečiť preklady kľúčových materiálov do  
ďalších jazykov.  

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/sk/
https://osha.europa.eu/sk/
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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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