
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu.

Urobme z Európy bezpečnejšie, zdravšie 
a produktívnejšie miesto na prácu 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
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S pomocou partnerov 
sa usilujeme zlepšiť 

pochopenie rizík pri 
práci a informovanosť 

o nich, ako aj zvýšiť 
záväzok voči bezpečnosti 
a ochrane zdravia v celej 

Európe.
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Brožúra organizácie pre rok 2014

Vitajte
Podporujeme 

bezpečnosť 
a ochranu zdravia 

pri práci, aby sa 
zlepšili pracovné 

podmienky a zvýšila 
produktivita.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Každý má základné právo na 
bezpečné a zdravé pracovné 
podmienky. V Európskej 
agentúre pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci 
(EU‑OSHA) je naším poslaním 
pomôcť Európe, aby sa jej 
pracoviská stali bezpečnejšími, 
zdravšími a produktívnejšími.

Každý rok zomrie viac ako 
4  000 zamestnancov z  dôvodu 

pracovných úrazov a  viac ako tri milióny zamestnancov sa 
stanú obeťou závažného pracovného úrazu. Zároveň 25  % 
zamestnancov uviedlo, že práca má hlavný negatívny vplyv 
na ich zdravie. Odhaduje sa, že náklady pre zamestnancov, 
podniky a členské štáty EÚ dosahujú približne 3 % hrubého 
domáceho produktu (HDP).

Bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci (BOZP) je viac ako 
kedykoľvek predtým dôležitou strategickou oblasťou. Ako 
sa objavujú nové riziká a  vznikajú ďalšie oblasti práce, 
dochádza k  demografickým zmenám a  Európa reaguje 
na hospodársku krízu, tak rastie a  znásobuje sa potreba 
efektívnej BOZP, ktorou sa chránia zamestnanci a zvyšuje sa 
ziskovosť podnikov.

Jedným z  príkladov je, že s  rastúcim vekom odchodu do 
dôchodku v mnohých krajinách EÚ dochádza k zvýšenému 
dopytu informáciách od politických činiteľov a  podnikov 
po praktických informáciách, ako pomôcť ľuďom pracovať 
dlhšie a  bezpečne a  ako zostať zdraví do dôchodkového 
veku.

V zložitých hospodárskych časoch je potrebné poukázať na 
dôležitosť dobrého riadenia BOZP, najmä v prípade menších 
podnikov. Mikropodniky a malé podniky sú veľmi dôležitou 
súčasťou hospodárstva Európy a  často samy vnímajú, 
že im chýbajú zdroje na realizovanie opatrení v  oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia. Existujú však početné dôkazy, 
že peniaze vynaložené na zlepšenie BOZP sa viac ako len 
vrátia v  podobe zvýšenej produktivity a  zníženia nákladov. 
Ochrana zamestnancov pred rizikami v  oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia nie je len povinnosťou, ale aj investíciou.

V spolupráci s vládami, zástupcami zamestnancov a malými 
a  veľkými podnikmi EU-OSHA prijíma spoločný prístup 
k  propagovaniu BOZP v  Európe. Sme odhodlaní vykonávať 
túto prácu efektívnym, transparentným a  zodpovedným 
spôsobom.

V súlade s  cieľmi strategického rámca EÚ pre bezpečnosť 
a  ochranu zdravia pri práci (2014  –  2020) a  stratégiou 
Európa 2020 pre vytvorenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho európskeho hospodárstva agentúra vypracovala 
viacročný strategický program na obdobie rokov 2014 – 2020, 
aby zabezpečila jasné zameranie na naše úsilie. Medzi šesť 
identifikovaných priorít patrí:

1. predvídanie zmeny a nových vznikajúcich rizík 
prostredníctvom prognóz;

2. fakty a čísla – zhromažďovanie a šírenie informácií, 
napríklad prostredníctvom prieskumu podnikov ESENER;

3. vývoj nástrojov pre dobré riadenie BOZP, ako je 
interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík (OiRA);

4. zvyšovanie informovanosti, predovšetkým 
prostredníctvom kampaní Zdravé pracoviská;

5. znalosti o vytváraní sietí, najmä prostredníctvom rozvoja 
online encyklopédie OSHwiki a

6. vytváranie sietí (na strategickej aj prevádzkovej úrovni) 
a podniková komunikácia.

S týmito opodstatnenými cieľmi a  pomocou našich partnerov 
sa usilujeme zlepšiť pochopenie rizík pri práci a  informovanosť 
o nich, ako aj zvýšiť záväzok voči BOZP v Európe.

Dr. Christa Sedlatschek, riaditeľka
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
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Predvídanie 
zmien

Čo prinesie budúcnosť 
zamestnancom 

a zamestnávateľom 
v Európe? Pomáhame 
predchádzať budúcim 

rizikám v oblasti 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia zajtrajška tým, 

že ich identifikujeme 
už dnes.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

V agentúre EU‑OSHA vieme, aké dôležité je myslieť 
dopredu. Keďže sa svet práce mení, vznikajú nové riziká 
a jedným z našich hlavných cieľov je poskytnúť údaje 
a informácie, ktoré pomôžu tvorcom politík a výskumným 
pracovníkom prijať včasné a účinné opatrenia.

Technologická inovácia, demografické a sociálne zmeny 
majú zásadný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a spôsobujú vznik nových rizík. Vzhľadom na skutočnosť, že 
45  % zamestnancov v  EÚ uviedlo, že sú týmito zmenami 
ovplyvnení, je isté, že je potrebné hľadieť do budúcnosti. 
Európske observatórium rizík agentúry EU-OSHA predvída 
a  skúma nové a  vznikajúce riziká v  oblasti BOZP, poskytuje 
dôveryhodné a kvalitné údaje, ktoré môžu pomôcť tvorcom 
politík, výskumným pracovníkom a  sprostredkovateľom na 
pracovisku prijímať vhodné opatrenia a  stanoviť správne 
priority.

Agentúra vyvíja aktivity v oblasti prognóz, aby identifikovala 
a  riešila budúce výzvy v oblasti BOZP. Hlavné prognostické 
projekty sa realizujú počas 2 rokov s jednoročným obdobím 
preskúmania. Činnosti zahŕňajú:

· prehľad výskumnej literatúry,

· pohovory, pracovné skupiny, pracovné semináre 
a online prieskumy s účasťou kľúčových expertov,

· moduly na tvorbu scenárov.

Cieľom agentúry EU-OSHA nie je len identifikovať nové 
a  vznikajúce riziká, ale tiež poskytnúť tvorcom politík 
a  odborníkom na BOZP základy pre stanovovanie priorít, 
nástroje na riešenie tejto problematiky a  nápady na 
premietnutie zistení do politiky.

EKOLOGICKÉ PRACOVNÉ MIESTA
Prvý prognostický projekt agentúry bol zameraný na 
odvetvie životného prostredia, ktoré rýchlo rastie z hľadiska 
čísel a je pomerne nové. Znamená to, že chýbajú informácie 
o  možných rizikách a  pracovná sila je pomerne neskúsená, 
čím sa zvyšuje nebezpečenstvo úrazov a  ochorení. 
V  prognostickom projekte sa preskúmali faktory, ktoré 

pravdepodobne ovplyvnia ekologické pracovné miesta, ako 
je hospodárska klíma, rastúce osvojenie si „ekologických 
hodnôt“ verejnosťou a  miera technologickej inovácie. 
Identifikovali sa niektoré kľúčové oblasti potenciálneho 
rizika vrátane veternej energie, ekologických budov 
a  solárnej energie v  malom rozsahu, na čo nadväzovali 
poskytnuté praktické informácie a  nástroje na pomoc pri 
prevencii rizík.

https://osha.europa.eu/sk/topics/green-jobs
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Fakty 
a čísla

Výsledkom našich 
činností je vysoko 

kvalitný výskum 
a najaktuálnejšie 
informácie, ktoré 

prispejú k stanoveniu 
priorít a plánovaniu 

prevencie.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Subjekty prijímajúce rozhodnutia musia mať k dispozícii 
správne a spoľahlivé fakty a údaje. Poskytujeme im 
presný a komplexný obraz o súčasných rizikách v oblasti 
BOZP. Ponúkame aj aktuálne, praktické informácie o tom, 
ako sa dá týmto rizikám predchádzať a ako ich riadiť.

Zabezpečujeme to zadávaním vedeckých výskumov 
o rizikách v oblasti BOZP, zhromažďovaním a uverejňovaním 
nových výsledkov, ako aj monitorovaním, zostavovaním 
a  analyzovaním štatistických informácií z  rôznych zdrojov 
v Európe. Údaje, ktoré poskytujeme, pomáhajú výskumným 
pracovníkom a tvorcom politík objaviť najlepšie spôsoby na 
riešenie rizík, ktorým čelia zamestnanci v  Európe, a  zvýšiť 
produktivitu.

Cieľom nášho hlavného pilotného projektu Bezpečnejšia 
a  zdravšia práca v  každom veku je napríklad porozumieť 
výzvam v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia, aby 
starší zamestnanci zotrvávali v  zamestnaní dlhšie a  boli 
produktívnejší počas celého pracovného života. Projekt sa 
vykonáva na žiadosť Európskeho parlamentu a  Európskej 
komisie a  zaoberá sa tým, aké politiky sú zavedené, 
príkladmi osvedčených postupov na udržanie a  predĺženie 
zamestnanosti starších zamestnancov a  tým, ako môžeme 
zjednodušiť návrat do práce starších zamestnancov, ktorí 
boli dlhodobo práceneschopní.

CELOEURÓPSKY PRIESKUM PODNIKOV
Európsky prieskum podnikov o  nových a  vznikajúcich 
rizikách (ESENER) je podrobným a  rozsiahlym výskumom 
o  tom, ako sa riziká v  oblasti bezpečnosti a  ochrany 
zdravia riadia na európskych pracoviskách. Jedinečný zdroj 
poskytujúci veľmi potrebné medzinárodne porovnateľné 
údaje je jedným z  hlavných nástrojov, ktoré používame na 
to, aby sme nimi prispeli k  dôkazovej základni pre tvorcov 
politík a výskumných pracovníkov.

Zástupcovia tisícov podnikov a organizácií v Európe vyplnili 
naše dotazníky ESENER, ktoré sú zamerané najmä na 
niektoré kľúčové oblasti:

· opatrenia na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia,

· psychosociálne riziká, ako je stres, šikana 
a obťažovanie,

· stimuly a prekážky týkajúce sa opatrení v riadení BOZP,

· účasť zamestnancov na BOZP.

Prieskum sa vykonáva každých päť rokov. Na ilustráciu jeho 
rozsahu uvádzame, že druhý prieskum ESENER zahŕňa 36 
krajín a  v  jeho rámci sa uskutočnilo až 49  000 rozhovorov. 
Zameraním na nové a  vznikajúce riziká sa zabezpečuje, 
že prostredníctvom odpovedí sa pozornosť upriamuje 
na  nedostatočne preskúmané a  čoraz dôležitejšie oblasti 
BOZP, ako sú psychosociálne riziká, na ktoré sa pôvodne 
poukázalo prostredníctvom prieskumu ESENER.

http://www.esener.eu
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Nástroje na 
riadenie BOZP

Hodnotenie rizík je základom 
dobrej bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

©
 E

U
-O

SH
A

/C
ris

tin
a 

Va
tie

lli

Výhody z predchádzania pracovným úrazom a chorobám 
z povolania v porovnaní s riešením ich následkov sú 
zjavné. Najmä v prípade menších organizácií nie je 
jednoduché hľadať riešenia, ako účinne implementovať 
správne preventívne opatrenia. Môžeme pomôcť tak, 
že poskytneme cielené nástroje, ktorých používanie je 
jednoduché, aby sme pomohli mikropodnikom a malým 
podnikom zhodnotiť riziká, ktorým sú vystavení ich 
zamestnanci, a určíme a uverejníme prispôsobiteľné 
príklady osvedčených postupov.

Interaktívne hodnotenie rizík online
Často prevláda názor, že riadenie BOZP si vyžaduje znalosti 
alebo prácu navyše, ktorú malé podniky nemajú alebo si 
nemôžu dovoliť. Interaktívne hodnotenie rizík (OiRA) online 
sprehľadňuje postup hodnotenia rizík a  vďaka nemu je 
vyhodnocovanie možných nebezpečenstiev na pracovisku 
jasné. Poskytuje online nástroje, ktoré sa jednoducho 
používajú, ich prevzatie je bezplatné a  pomocou nich sú 
mikropodniky a  malé podniky postupnými krokmi vedené 
procesom hodnotenia rizík. Pomáha tiež zamestnávateľom 
rozhodnúť o  prijatí správnych krokov, ktoré je potrebné 
podniknúť, a  poskytuje im podporu v  monitorovaní 
a  podávaní správ o  otázkach v  oblasti BOZP. Agentúra 
EU-OSHA poskytuje platformu, softvér, generické nástroje, 
asistenčné pracovisko a  spája komunitu OiRA. Nástroje 
potom partneri OiRA prispôsobujú odvetviam a krajinám na 
vnútroštátnej úrovni.

OiRA je  účinným technickým riešením a zároveň praktickou 
metódou odovzdávania posolstva, podľa ktorého malé 
podniky môžu využívať výhody vyplývajúce z  dobrého 
riadenia BOZP, ako je znížený počet absencií a  väčšia 
schopnosť udržať si zamestnancov. Jeho propagovanie 
prispieva k  väčšej informovanosti o  BOZP všeobecne 
a  k zlepšeniu výkonu podnikov v  EÚ, kde veľkú väčšinu 
podnikov predstavujú mikropodniky a malé podniky.

Nástroj OiRA je uznávaný ako dôležitý spôsob napredovania 
v  záujme zlepšenia BOZP v  mikropodnikoch a  malých 
podnikoch v  Európe. Tento projekt neustále rastie, rozvíja 

sa a  neustále sa vyvíjajú nové nástroje. Spoločenstvo 
vývojových pracovníkov OiRA pracuje v  rámci Európy na 
zostavovaní a zlepšovaní nástrojov, ako aj na prispôsobovaní 
existujúcich nástrojov pre nové krajiny a na preklade do ich 
jazykov. Cieľom je zaistiť popredné postavenie nástroja 
OiRA v  stratégiách zameraných na  predchádzanie rizikám 
a  riadenie BOZP s  čoraz pružnejšími nástrojmi, ktoré 
pohotovo reagujú na  potreby používateľov a  poskytujú 
čoraz väčšie príležitosti na to, aby si používatelia a vývojoví 
pracovníci vymieňali nápady.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Zvyšovanie 
povedomia

Pomocou našich 
kampaní a činností 

v oblasti propagácie 
sa naše posolstvá 

dostávajú na pracoviská 
v Európe aj mimo nej.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Keďže sme organizácia, ktorá poskytuje informácie 
a vytvára siete, jednou z našich hlavných úloh je 
osloviť naše cieľové publikum – od tvorcov politík 
a zamestnávateľov po vedúcich pracovníkov, odborníkov 
na BOZP, zamestnancov, odborových zväzov – 
a oznamovať im naše posolstvá tak, že zvyšujeme 
informovanosť o rizikách v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia a o tom, ako im predchádzať. Používame rôzne 
komunikačné kanály vrátane konferencií a pracovných 
seminárov, našej komplexnej viacjazyčnej webovej 
stránky, služby OSHmail a sociálnych médií.

KAMPANE
Dvojročné kampane Zdravé pracoviská sú našou hlavnou 
činnosťou v oblasti zvyšovania informovanosti. Sú dôležitým 
spôsobom, ako preniknúť na pracoviská v  Európe. Tieto 
kampane koordinuje agentúra a  naši partneri v  členských 
štátoch a  sú najväčšie svojho druhu na svete. Zahŕňajú 
stovky podujatí a  činností. Témy sú rôznorodé, sú medzi 
nimi napr. hodnotenie rizík, bezpečnosť v údržbe a úrazy, či 
hluk, psychosociálne riziká a mladí ľudia na pracovisku. Bez 
ohľadu na tému je jedným z  našich kľúčových posolstiev 
vždy poukázanie na dôležitosť spolupráce (spojením 
vedenia a účasti zamestnancov na úrovni pracoviska), ktorá 
je jadrom všetkých našich činností.

Jedným z  vrcholov každej kampane je Európska cena za 
dobrú prax, ktorou sú oceňované jedinečné a  inovatívne 
riešenia v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Ďalším významným podujatím je Európsky týždeň pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia, počas ktorého sa organizujú 
aktivity na území celej Európy. Charakteristickým znakom 
našich kampaní je rastúci počet oficiálnych partnerov. 
Partneri môžu za svoju podporu využívať výhody z podujatí, 
ako sú semináre referenčného porovnávania, na ktorých 
sa stretávajú odborníci na BOZP, aby sa podelili o  získané 
poznatky a vymenili si osvedčené postupy.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – BEZPEČNOSŤ S ÚSMEVOM
Aby sme dôležité posolstvá odovzdávali zapamätateľným 
a zábavným spôsobom, vypomáhame si postavičkou Napo, 
ktorý je hrdinom série nemých animovaných filmov.

Filmy produkuje konzorcium Napo, malá skupina 
európskych organizácií v  oblasti BOZP. Napo je očarujúca 
postava – bežný zamestnanec, ktorý sa ocitá v  bežných 
nebezpečných situáciách pri práci. Je však aj skutočným 
„šampiónom v  oblasti BOZP“, pretože spolupracuje 
s  kolegami na identifikácii rizík a  navrhovaní praktických 
riešení. S  Napom sa môžu stotožniť ľudia v  každom veku, 
akéhokoľvek vzdelania či kultúry, pričom filmy sú navrhnuté 
tak, aby podnecovali diskusiu na pracoviskách o dôležitých 
otázkach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Iniciatíva agentúry nazvaná Napo pre učiteľov obsahuje 
súbor online nástrojov pre pedagógov základných škôl 
vrátane kľúčových posolstiev, cieľov vzdelávania, plánov 
lekcií a  nápadov na činnosti, a  to všetko na základe filmov 
o  Napovi. Cieľom je predstaviť deťom dôležité posolstvá 
v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia a  zaviesť dobré 
návyky, ktoré si so sebou ponesú na pracovisko. Takto 
napĺňame náš záväzok začleniť BOZP do vzdelávania.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/sk
http://www.napofilm.net
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Znalosti 
o vytváraní 

sietí
Na globálnej úrovni 

spájame odborníkov na 
bezpečnosť a ochranu 

zdravia a vytvárame 
vysoko kvalitné znalosti 

prostredníctvom nových 
nástrojov a kanálov.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Ďalšou z našich hlavných úloh je mobilizácia odborníkov 
na BOZP s cieľom vytvoriť súbor vysoko kvalitných 
a aktuálnych informácií. Využili sme novú technológiu, aby 
sme splnili záväzok umožniť rozvoj a výmenu informácií. 
Vďaka tomu napĺňame potreby našich koncových 
používateľov účinnejšie a vnímavejšie. Spoločenstvo 
BOZP sa stalo jadrom všetkého, čo robíme. Usilujeme  sa 
o spoločenskejšie a interaktívnejšie šírenie poznatkov.

OSHwiki
OSHwiki je naša spoločná viacjazyčná online encyklopédia, 
ktorá poskytuje oficiálne informácie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia a  prostredie, v  ktorom môžu odborníci na BOZP 
vytvárať siete a vymieňať si znalosti v rámci online komunity. 
Ide o nákladovo efektívny a čoraz významnejší spôsob, ako 
osloviť komunitu v  oblasti BOZP. OSHwiki je dostupná pre 
každého prostredníctvom našej webovej stránky. Na rozdiel 
od iných systémov wiki pre udržanie kvality informácií 
môžu pridávať obsah, editovať alebo prekladať existujúce 
články len autori akreditovaní agentúrou. Akreditovaným 
autorom sa môže stať ktokoľvek z  uznávaných odborných 
a vedeckých organizácií.

Obsah zahŕňa tieto hlavné kategórie: BOZP všeobecne, 
riadenie a organizácia BOZP, prevencia a stratégie kontroly, 
fyzikálne činitele, nebezpečné látky, ergonómia,bezpečnosť, 
organizácia práce, psychosociálne záležitosti, zdravie, 
odvetvia, povolania a skupiny vystavené riziku.

http://www.oshwiki.eu
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Práca 
v partnerstvách

Na dosiahnutie našich 
cieľov úzko spolupracujeme 

so sieťou partnerov.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Sme organizácia vytvárajúca siete a spolupráca s inými 
organizáciami na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, 
európskej, celosvetovej – je ústredným bodom našej 
činnosti. Odráža sa to v tripartitnom zložení našej 
riadiacej rady, v ktorej sú zástupcovia vlád štátov, združení 
zamestnancov a zamestnávateľov a Európskej komisie.

Prvou a  najdôležitejšou sieťou sú naše národné kontaktné 
miesta, ktoré predstavujú dôležité spojenie s   koncovými 
užívateľmi. Každý členský štát, kandidátska krajina 
a  potenciálna kandidátska krajina určí kontaktné miesto, 
rovnako ako krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – 
Európskeho združenia voľného obchodu. Kontaktným 
miestom je zvyčajne zástupca vedúcej organizácie pre 
bezpečnosť a  ochranu zdravia v   danej krajine. Títo 
zástupcovia pracujú so svojimi vnútroštátnymi tripartitnými 
sieťami – zástupcami zamestnávateľov a  zamestnancov 
a  vládou – na šírení informácií, podpore našich iniciatív, 
poskytovaní údajov, spätnej väzby a  odporúčaní agentúre. 
Plnia veľmi dôležitú úlohu v  našich kampaniach Zdravé 
pracoviská. Na druhej strane im my poskytujeme podporu 
na podujatia týkajúce sa kampaní, publikácie a  mediálne 
činnosti.

Opierame sa o sociálnych partnerov, ktorými sú organizácie 
zastupujúce zamestnávateľov a  zamestnancov, aby sme 
svoj vplyv rozšírili na mikropodniky a  malé podniky 
v  Európe. Partneri odporujú aj naše činnosti a  projekty, 
napríklad projekt OiRA a  poskytujú cennú spätnú väzbu 
a poradenstvo.

Enterprise Europe Network je sieť na podporu podnikania 
a  jej poslaním je pomáhať malým podnikom čo najlepšie 
využívať príležitosti v  Európe. Je to naša najväčšia sieť 
v Spoločenstve. Má viac ako 600 členských organizácií v 50 
krajinách a  je silným spojencom, pretože nám pomáha 
oslovovať malé podniky.

Rastúci počet partnerov kampaní, ku ktorým patria 
sociálni partneri, odborné organizácie a  veľké spoločnosti, 
podporuje naše kampane a pomáha zvyšovať informovanosť 
o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia. Rastie aj počet 
mediálnych partnerov, ktorých pomoc v  šírení posolstva 
kampane je neoceniteľná.

Úzko spolupracujeme aj s inšpektorátmi práce a s poradcami 
a  výskumnými tímami z  popredných akademických 
inštitúcií v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia. Na 
európskej úrovni spolupracujeme s  mnohými orgánmi 
EÚ – s  Európskym parlamentom, Európskou komisiou, 
Európskym hospodárskym a  sociálnym výborom a  našimi 
sesterskými agentúrami – a  so sociálnymi partnermi, ako 
sú BusinessEurope a  Európska konfederácia odborových 
zväzov. Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme 
s orgánmi, ako sú Medzinárodná organizácia práce a Svetová 
zdravotnícka organizácia.

https://osha.europa.eu/sk/about/focal_points
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Ako získať 
ďalšie 

informácie
Existuje mnoho 

spôsobov, ako nadviazať 
kontakt s agentúrou 
EU‑OSHA a získavať 
aktuálne informácie 
o najnovšom vývoji 

v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia 

pri práci.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA

Webová stránka
Naša viacjazyčná webová stránka je výborným zdrojom 
informácií o  všetkých otázkach v  oblasti bezpečnosti 
a  ochrany zdravia, počnúc materiálmi pre kampane až 
po nový výskum. Poskytuje prístup k  množstvu zdrojov 
a praktických nástrojov.
https://osha.europa.eu/sk

Služba OSHmail
Vďaka službe OSHmail, nášmu mesačnému bezplatnému 
spravodajcovi, budete informovaní o  všetkých novinkách, 
akými sú legislatívne zmeny alebo nové publikácie 
a  pripravované udalosti. Je k  dispozícii vo viac ako 20 
jazykoch EÚ.
Na odber sa môžete prihlásiť na: https://osha.europa.eu/sk/
news/oshmail.

Sociálne médiá
Veríme v  silu sociálnych sietí pri šírení posolstiev, zmene 
postojov a tvorbe vzťahov. Nájdete nás tu:

Podujatia
Organizujeme mnohé podujatia na zvýšenie povedomia 
a výmenu informácií, osvedčených postupov a poradenstva. 
Podujatia sú rozmanité a  zahŕňajú malé semináre i  veľké 
medzinárodné samity. Prihláste sa na odber v  službe 
OSHmail a získate informácie o pripravovaných udalostiach 
alebo si pozrite našu webovú stránku: https://osha.europa.
eu/sk/events/events.html.

Tlačové stredisko
Všetky mediálne otázky posielajte e-mailom na adresu 
news@osha.europa.eu alebo zavolajte na číslo +34 944358359. 
Najnovšie tlačové a mediálne správy sa nachádzajú na stránke: 
https://osha.europa.eu/sk/press.
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Fotografie na obálke, v smere hodinových ručičiek vľavo zhora:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, ©EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, ©EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA/Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-
agency-for-safety-and-health-at-work

Pravidelne tiež aktualizujeme náš blog na stránke:

https://osha.europa.eu/sk/about/director_corner/
blog/front-page.

Publikácie
Všetky naše publikácie si môžete bezplatne stiahnuť 
z  našej webovej stránky. Vydávame rozsiahle publikácie 
o problematike BOZP, od letákov až po podrobné technické 
správy, pričom pomáhame priniesť podrobné a  tematické 
informácie o  bezpečnosti a  ochrane zdravia rôznorodému 
publiku v Európe.
Publikácie si môžete stiahnuť a  prezerať na stránke: 
https://osha.europa.eu/sk/publications.

https://osha.europa.eu/sk
https://osha.europa.eu/sk/news/oshmail
https://osha.europa.eu/sk/news/oshmail
https://osha.europa.eu/sk/news/oshmail
https://osha.europa.eu/sk/news/oshmail
mailto:news@osha.europa.eu
https://osha.europa.eu/sk/press
http://twitter.com/eu_osh
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSH
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/sk/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/sk/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/sk/publications
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Európska agentúra pre bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) prispieva k  tomu, aby sa z  Európy stalo bezpečnejšie, 
zdravšie a produktívnejšie miesto na výkon práce. Agentúra vykonáva 
výskum, vyvíja a  šíri spoľahlivé, vyvážené a  nestranné informácie 
o bezpečnosti a ochrane zdravia a organizuje celoeurópske kampane 
na zvyšovanie informovanosti. Agentúra, ktorú zriadila Európska únia 
v roku 1994 a ktorej sídlo sa nachádza v Bilbau v Španielsku, združuje 
zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií 
zamestnávateľov a  zamestnancov, ako aj popredných odborníkov 
z každého z 28 členských štátov EÚ i mimo nich.

Európska agentúra pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao
ŠPANIELSKO
Tel. + 34 944358400
Fax + 34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu

