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Kontrolovanie nebezpečných látok pri práci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu.

V niektorých sektoroch 
môžu pracovníci 
prichádzať do kontaktu 
so stovkami rôznych 
chemických látok.

Dôsledky expozície nebezpečným látkam 
môžu mať negatívny vplyv na kvalitu života 
alebo dokonca môžu byť smrteľné, preto je 
veľmi dôležité takýmto rizikám predchádzať 
na všetkých pracoviskách – žiadny sektor nie 
je úplne bez nebezpečných látok. Podpora 
kultúry prevencie na pracoviskách bude 
prínosná pre pracovníkov, vedenie a dokonca 
aj pre životné prostredie.

Táto kampaň prispieva k zvýšeniu 
informovanosti o nebezpečných látkach na 
pracoviskách a poskytuje informácie o tom, 
ako predchádzať rizikám, ktoré sa s nimi 
spájajú. Kampaň je zameraná najmä na 
pracovníkov s osobitnými potrebami a na 
cieľové skupiny, ktoré sú obzvlášť citlivé na 
riziká, ako napr. migrujúci pracovníci a mladí 
ľudia.

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 
2018 – 2019 má tieto ciele:

 • zvýšiť informovanosť o význame 
kontrolovania nebezpečných látok;

 • podporiť hodnotenie rizík poskytovaním 
informácií o praktických nástrojoch 
a vytváraním príležitostí na spoločné 
využívanie osvedčených postupov;

 • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených 
s expozíciami karcinogénom pri práci;

 • zamerať sa na skupiny pracovníkov 
s osobitnými potrebami a ktorí sú viac 
ohrození;

 • posilniť znalosti príslušných právnych 
predpisov EÚ a poukázať na vývoj politík.

Tieto ciele sa dosiahnu poskytovaním 
relevantných faktov a údajov a spoločným 
využívaním osvedčených postupov.

Ďalšie informácie o kampani sú k dispozícii na 
adrese www.healthy-workplaces.eu

http://www.healthy-workplaces.eu


Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé 
pracoviská

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje Cenu 
za dobrú prax v rámci kampane Zdravé 
pracoviská spoločne so svojimi kampaňami 
Zdravé pracoviská. Udeľovanie cien pomáha 
poukázať na prínosy dobrej bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku a slúži 
ako platforma na výmenu informácií 
a propagovanie osvedčených postupov 
v rámci Európy.

Konkrétnym cieľom Ceny za dobrú prax 
v rámci kampane Zdravé pracoviská 
2018 – 2019 je vyzdvihnúť príkladné 
organizácie, ktoré aktívne riadia riziká, 
ktoré predstavujú nebezpečné látky 
na pracovisku. Agentúra EU-OSHA hľadá 
príklady, ktoré ukazujú komplexný prístup 
k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) a reálne zlepšenia v súvislosti 
s používaním a zaobchádzaním 
s nebezpečnými látkami, ktorými sa zaistia 
bezpečné a zdravé pracovné podmienky. 

Porota sa bude zaoberať aj intervenciami, 
ktoré sú udržateľné a prevoditeľné.

Agentúra EU-OSHA víta príspevky od 
všetkých zainteresovaných zamestnávateľov 
a zamestnancov z celej Európy, ako 
aj sprostredkovateľov, ako napr. sociálnych 
partnerov, pracovníkov a odborníkov 
zaoberajúcich sa BOZP, ako aj poradcov 
v oblasti BOZP na úrovni pracovísk.

Na slávnostnom odovzdávaní cien v roku 
2019 si víťazi prevezmú svoje ceny. Ocenené 
budú aj výsledky všetkých zúčastnených 
organizácií. Informácie o všetkých víťazných 
a ocenených príkladoch budú uvedené 
v publikácii, ktorá bude široko distribuovaná 
po celej Európe a propagovaná na webovom 
sídle agentúry EU-OSHA.

Zvyšovanie informovanosti 
o význame prevencie 
rizík, ktoré vyplývajú 
z nebezpečných látok, 
pomáha zaistiť zavedenie 
vhodných riešení.



Aké typy osvedčených postupov možno prihlásiť?

Všetky reálne príklady inovatívneho 
a efektívneho riadenia BOZP pri 
manipulácii s nebezpečnými látkami a ich 
používaní. V prihlásených príspevkoch by 
malo byť jasne opísané, ako sa osvedčené 
postupy riadenia realizovali na pracovisku 
a čo sa dosiahlo vrátane takých aspektov, ako 
napríklad:

 • ako komplexne a účinne bolo organizované 
hodnotenie rizík pokrývajúce všetky 
príslušné riziká pre všetky skupiny 
pracovníkov;

 • spôsob, akým sa hierarchia prevencie 
dodržiavala ako hlavná zásada [zásada 
STOP: Substitution, Technological 
measures, Organisational measures, 
Personal protection measures (nahradenie, 
technologické opatrenia, organizačné 
opatrenia, osobné ochranné opatrenia)] 
a ako opatrenia eliminovali alebo 
výrazne obmedzili expozíciu pracovníkov 
nebezpečným látkam, vrátane (ak je to 
možné) nákladov a prínosov;

 • spôsoby, akými sa zvyšovala informovanosť 
a podporovala kultúra prevencie.
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Efektívne riadenie rizík 
v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia je 
prínosom pre každého, 
koho sa to týka.



Čo by mal príspevok ukazovať?

Trojčlenná porota bude posudzovať:
 • komplexný prístup k bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci;
 • skutočné a preukázateľné zlepšenia 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
v súvislosti s nebezpečnými látkami;

 • uprednostnenie kolektívnych opatrení pred 
intervenciami zameranými na jednotlivca;

 • efektívnu účasť a zapojenie zamestnancov 
a ich zástupcov;

 • udržateľnosť intervencie v priebehu času;
 • možnosť prenosu na iné pracoviská (v iných 

členských štátoch, v odlišných sektoroch 
a na pracoviskách inej veľkosti);

 • aktuálnosť (intervencia by sa mala 
uskutočniť buď nedávno, alebo by nemala 
byť široko publikovaná).

Intervencia by okrem toho mala spĺňať 
príslušné právne požiadavky členského štátu, 
v ktorom sa realizovala, a v ideálnom prípade 
by mala ísť nad ich rámec. Produkty, nástroje 

a služby vytvorené na komerčné účely sa 
v súťaži nebudú zohľadňovať.

Navštívte webové sídlo agentúry EU-OSHA – 
https://osha.europa.eu/sk/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards – kde sú uvedené príklady 
osvedčených postupov, ktoré boli ocenené 
v predchádzajúcich rokoch.
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Musíme chrániť 
pracovníkov pred úrazmi 
a chorobami spôsobenými 
nebezpečnými látkami. 
Zavedenie kultúry 
prevencie môže pomôcť 
zabezpečiť úspešnosť 
prijatých opatrení.

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/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kto sa môže zapojiť? Ako sa zapojiť

Príspevky s príkladmi osvedčených 
postupov môžu do súťaže prihlásiť 
organizácie pôsobiace v členských štátoch 
EÚ, kandidátskych krajinách, potenciálnych 
kandidátskych krajinách, ako aj v členských 
krajinách Európskeho združenia voľného 
obchodu vrátane:

 • jednotlivých podnikov alebo organizácií 
všetkých veľkostí;

 • poskytovateľov odbornej prípravy 
a príslušníkov vzdelávacej komunity;

 • organizácií zamestnávateľov, obchodných 
združení, odborových zväzov 
a mimovládnych organizácií;

 • regionálnych alebo miestnych organizácií 
poskytujúcich služby týkajúce sa prevencie 
v oblasti BOZP, či poisťovacie služby, ako 
aj iných sprostredkovateľských organizácií;

 • oficiálnych partnerov kampane.

Všetky príspevky sa posúdia najskôr na 
vnútroštátnej úrovni v sieti koordinačných 
stredísk agentúry EU-OSHA. Víťazi na 
vnútroštátnej úrovni sa potom zúčastnia 
celoeurópskej súťaže, v ktorej sa vyberú 
celkoví víťazi.

Podrobné informácie o tom, ako sa môžete 
zapojiť do súťaže, vám poskytne partner siete 
vo vašej krajine. Navštívte www.healthy-
workplaces.eu/sk/national-focal-points 
a zistite, ako sa môžete spojiť s vašimi 
národnými koordinačnými strediskami.

Konečný termín pre poslanie príspevkov 
na Slovensku je 10. decembra 2018.

Sledujte kampaň 
na Twitteri. 
#EUhealthyworkplaces
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) vyzýva na zasielanie príspevkov do 14. ročníka súťaže 
o Cenu za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Cieľom súťaže, ktorá je súčasťou kampane 
na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú 
nebezpečné chemické látky, je oceniť organizácie, ktoré významným 
a inovatívnym spôsobom prispeli k bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v súvislosti s kontrolovaním nebezpečných látok na pracovisku.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala 

bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na 

prácu. Agentúra, ktorú zriadila Európska únia v roku 1994 

so sídlom v meste Bilbao v Španielsku, skúma, vyvíja a šíri 

spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia a vytvára siete s organizáciami z celej 

Európy v záujme zlepšovania pracovných podmienok.

Agentúra EU-OSHA organizuje tiež 2-ročné kampane Zdravé 

pracoviská, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a európski sociálni 

partneri a ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované 

sieťou koordinačných stredísk agentúry. Cieľom kampane na 

obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú 

nebezpečné chemické látky je zvýšiť informovanosť 

o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku 

a podporiť kultúru prevencie rizika.

http://www.healthy-workplaces.eu

