
Online interaktívne 

posudzovanie rizík:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenné pre vás. Prínos pre fi rmu.

Európska agentúra 
pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci

Uľahčuje posudzovanie rizík európskym 

mikropodnikom a malým podnikom



Prečo OiRA?
Stratégia Európskeho spoločenstva pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2007 – 
2012 vyzýva k vývoju jednoduchých nástrojov, ktoré 
uľahčia posudzovanie rizík. Od prijatia európskej 
rámcovej smernice v roku 1989 sa posudzovanie 
rizík stalo dobre známou koncepciou organizovania 
prevencie na pracovisku a svoje riziká pravidelne 
posudzujú státisíce spoločností v celej Európe.

Vďaka dostatočnému množstvu dôkazov1 však 
môžeme dôjsť k záveru, že v mikropodnikoch 
a malých podnikoch existujú určité nedostatky, 
pokiaľ ide o posudzovanie rizík a prijímanie 
preventívnej politiky všeobecne (ktoré má projekt 
OiRA prekonať):

• „Nie je to potrebné, pretože nemáme žiadne veľké
problémy.“

• „Nemáme potrebné odborné vedomosti.“

• Ako „zásadný problém“ je uvádzaná „chýbajúca
technická podpora alebo poradenstvo“.

Vzhľadom na to, že možnú cieľovú skupinu tvorí 
zhruba 20 miliónov mikropodnikov a malých 
podnikov v celej Európskej únii (EÚ-27), má 
nástroj OiRA kľúčovú úlohu pri premene Európy 
na bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto 
pre prácu.

Úplné osvojenie
Skutočný potenciál nástroja OiRA pre zlepšenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
európskych pracoviskách spočíva rovnakou mierou 
v jeho vývojovom a difúznom modeli i v jeho 
technických charakteristikách.

Agentúra EU-OSHA vytvorila bezplatný a na 
základe politiky „open source“ voľne šírený nástroj 
určený k tomu, aby ho rozvíjali a „prijali za vlastný“ 
odvetvoví sociálni partneri a verejné orgány. Táto 
spolupráca zaisťuje, aby nástroj prispôsobený 
individuálnym potrebám reagoval na potreby 
malých podnikov v konkrétnom odvetví a podporuje 
široké osvojovanie a využívanie tohto nástroja na 
podnikovej úrovni.

Rovnako to vedie k rozvoju „spoločenstva OiRA“ 
(tvoreného organizáciami, ktoré vyvíjajú nástroje 
OiRA), ktoré majú podnecovať výmenu nástrojov 
medzi členskými štátmi/odvetviami činnosti a zdieľať 
znalosti, skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Zatiaľ čo ostatné ponuky možno začleniť do 
difúzneho modelu, práve táto „komunikácia 
rovnocenných partnerov má ústredný význam 
pre preklenutie priepasti medzi orgánmi štátnej 
správy (na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ) 
a európskymi mikropodnikmi a malými podnikmi.

1 Zistenie prieskumu ESENER. Informácie sú k dispozícii na inter-

netovej adrese: http://www.esaner.eu
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Prínosy pre rozvoj
Projekt OiRA je prvou iniciatívou na úrovni EÚ, 
ktorá má povzbudiť európske mikropodniky a malé 
podniky (hlavne prostredníctvom vlád alebo 
orgánov štátnej správy a sociálnych partnerov na 
úrovni EÚ a členských štátov) k posudzovaniu rizík 
a pomôcť im pri tejto činnosti. Úspech projektu 
OiRA závisí na podpore a účasti radu kľúčových 
aktérov, od politických subjektov rozhodovania 

a sociálnych partnerov až po konečných užívateľov 
na úrovni podniku.

U organizácií, ktoré vyvíjajú nástroje OiRA, ich 
zapojenie do projektu preukazuje:

• snahu zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia
zamestnancov pri práci;

• snahu podporiť európske mikropodniky a malé
podniky;

• pochopenie problémov, pred ktorými stoja malé
a stredné podniky pri posudzovaní rizík.

Holandský príklad

Podľa holandského zákona o pracovných 
podmienkach (Arbowet) musia všetci zamestnávatelia 
vo svojej politike bezpečnosti a ochrany zdravia 
evidovať riziká, ktoré môžu poškodiť zdravie ich 
zamestnancov a tiež vypracovať plán toho, ako 
tieto riziká znižovať. Od roku 1994, kedy bola 
do holandského práva implementovaná rámcová 
smernica EÚ pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov, sú všetci zamestnávatelia, 
ktorí zamestnávajú zamestnancov pracujúcich viac 
než 40 hodín týždenne, povinní vykonávať kontrolu 
a hodnotenie rizík (Risk Inventory and Evaluation, RI&E).

Prvotný holandský postup posudzovania rizík RI&E 
spočíval v jednoduchom dokumente uvádzajúcom 
zoznam všeobecných otázok v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia, na ktoré mal zamestnávateľ 
odpovedať. Pretože tieto otázky boli všeobecné 
a netýkali sa konkrétneho odvetvia, bolo pre podniky – 
a hlavne pre malé a stredné podniky – často zložité 
odpovedať na otázky a primerane vyplniť dotazníky.

Táto povinnosť bola časovo náročná a zvlášť pre 
malé podniky predstavovala značnú záťaž. To viedlo 
k tomu, že vláda a organizácie zamestnávateľov pre 
malé a stredné podniky, MKB-Nederland, začali skúmať 
možnosti, ako tento proces zjednodušiť.

Prechod na internet

Výsledkom bol nástroj nazvaný „MKB Arbo 
Activiteitenpregramma 2003 – 2005“ (program BOZP 
pre malé a stredné podniky), spracovaný v úzkej 
spolupráci organizácií MKB-Nederland a vlády, ktorého 
cieľom bolo vyvinúť digitálny nástroj pre posudzovanie 
rizík (RI&E).

Tento prvý digitálny nástroj pre posudzovanie 
rizík, ktorým sa stal všeobecný nástroj vyvinutý 
organizáciou MKB-Nederland, bol do používania 
uvedený na jar 2004.

S cieľom uľahčiť vývoj nástrojov RI&E bola nezávislá 
výskumná organizácia TNO poverená úlohou pomoci 
pri zabezpečovaní technickej podpory odvetvovým 
organizáciám, ktoré chceli vyvinúť svoj vlastný 
digitálny nástroj RI&E určený pre konkrétne odvetvie. 
Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti tieto 
problémy malých podnikov uznalo a rozhodlo sa 
spolufinancovať vývoj individuálne prispôsobených 
on-line nástrojov RI&E pre 20 rôznych odvetví.

Odvetvia boli zvolené v spolupráci s organizáciou 
MKB-Nederland, pričom boli zohľadnené potreby 
a ochota jednotlivých odvetví podieľať sa na 
spolupráci. Hneď ako bolo pripravených 20 nástrojov 

pre konkrétne odvetvia, bol učinený ďalší krok, 
ktorým bolo prizvanie odborových zväzov. Na tomto 
tripartitnom základe bolo navrhnutých viac než 
80 nástrojov.

Vykonávanie

Po vypracovaní prístupu zameraného na konkrétne 
odvetvie bol do systému RI&E doplnený rad ďalších 
prvkov. Systém teraz zahrňuje tieto kľúčové prvky:

• 172 rôznych individuálne prispôsobených digitálnych
nástrojov pre posudzovanie rizík;

• špecializovanú internetovú stránku (www.rie.nl) 
umožňujúcu prístup ku všetkým nástrojom RI&E;

• miesto podpory RI&E, ktoré zaisťuje hosting systému
a poskytuje všeobecnú podporu;

• službu podpory pre odvetvové vývoje a konečných
užívateľov;

• systém uznávania nástrojov pre posudzovanie rizík
sociálnymi partnermi.

Partnerský prístup

Od samého začiatku sa na vývoji nástrojov RI&E 
podieľal celý rad rôznych partnerov, zvlášť ministerstvo 
sociálnych vecí a zamestnanosti a organizácie malých 
zamestnávateľov MKB-Nederland, ktorí sa aktívne 
zúčastnili celého procesu. Neskôr zohrala významnú 
úlohu z hľadiska vývoja nástrojov tiež holandská 
konfederácia odborových zväzov, odborné profesijné 
organizácie a sociálni partneri.

Aktívny záujem na najvyššej úrovni

Hoci bol celý proces do veľkej miery presadzovaný 
najprv partnermi zo strany užívateľov nástroja a až 
potom politickými aktérmi, hralo ministerstvo pri 
podpore jeho vývoja významnú úlohu. Okrem toho, 
že zaisťovalo financovanie, súhlasilo tiež so zmenou 
správnych a právnych postupov s cieľom uľahčiť 
proces posudzovania rizík malým podnikom a znížiť 
s ním spojené náklady. Zásadným pre úspech projektu 
RI&E bolo to, že od samého začiatku mal podporu 
z najvyššej úrovne.

Dopad RI&E

Skutočnosť, že individuálne prispôsobený nástroj 
pre posudzovanie rizík vyvinulo toľko rôznych 
odvetví, je dokladom úspechu tohto programu. Od 
zriadenia internetovej stránky RI&E v roku 2003 bolo 
zaznamenaných celkom 1,6 miliónov návštev stránky 
a každý mesiac je sťahovaných v priemere 5 000 kópií 
nástrojov RI&E pre konkrétne odvetvie (od januára 
2005, kedy bol vyvinutý prvý nástroj RI&E).

http://www.rie.nl


To im umožňuje ponúknuť nástroj 
posudzovania rizík, ktorý je:

• bezplatný;

• dostupný online a pre užívateľov ľahko 
použiteľný;

• cielený, zameraný na konkrétne odvetvie a plne 
prispôsobiteľný individuálnym potrebám;

• podporovaný vývojom spoločenstva OiRA.

Osvedčená cesta k úspechu
Ciele a ambície projektu OiRA sa môžu zdať 
vysoké, sú však dosiahnuteľné. OiRA vychádza 
z osvedčeného holandského nástroja pre 
posudzovanie rizík pod názvom RI&E, ktorý teraz 
existuje vo viac než 172 odvetvových variantoch, 
z ktorých každý je prispôsobený potrebám 
konkrétneho odvetvia, ktorému slúži. Základom 
nástroje OiRA je teda predchodca, ktorý sa osvedčil 
na vnútroštátnej úrovni.

Na úrovni EÚ i na úrovni vnútroštátnej zaznamenala 
agentúra EU-OSHA značný záujem o projekt OiRA, 
ktorý preukazuje zjavnú potrebu tohto nástroja.

Presadzovanie nástroja OiRA
V rokoch 2009 a 2010 prebehol vývoj (na základe 
holandského nástroja RI&E) a testovanie nástroja 
OiRA pod dohľadom riadiaceho výboru, ktorý 
ustanovila agentúra EU-OSHA a v ktorom pôsobia 
zástupcovia Európskej komisie, Európskej odborové 
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konfederácie (ETUC), organizácie Business Europopee,,  
Európskeho združenia malých a stredných 
podnikov a remeselníkov (UEAPME), národných 
vlád a holandských zúčastnených subjektov.

Výsledky technického vývoja, ktorý zaistila 
holandská strana a agentúra EU-OSHA, majú teraz 
možnosť využívať krajiny v celej Európe. Oblasť 
pôsobnosti a rozsah tejto príležitosti sú obrovské.

Zapojte sa do projektu OiRA
Ku svojej realizácii potrebuje projekt OiRA 
podporu na najvyššej úrovni. Prostredníctvom 
trvalého záujmu a účasti politických činiteľov, vlád 
a sociálnych partnerov bude projekt OiRA napĺňať 
potrebu praktických nástrojov, ktoré uľahčia 
posudzovanie rizík v mikropodnikoch a malých 
podnikoch a zlepšia bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov pri práci celej Európe.

Ak chcete zistiť, ako sa do tohto projektu môžete 
zapojiť, navštívte internetovú adresu 
http://oirapreject.eu alebo sa obráťte na 
Lorenza Munara na e-mailovej adrese 
munar at osha.europa.eu.

http://oirapreject.eu


Posudzovanie rizík sa zjednodušilo

Skúsenosti ukazujú, že správne posúdenie rizík je kľúčom 
ku zdravým pracoviskám. Posudzovanie rizík však môže byť 
dosť náročné, zvlášť pre mikropodniky a malé podniky, ktorým 
môžu pre efektívne hodnotenie chýbať zdroje alebo know-how 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Pre uľahčenie tohto procesu agentúra EU-OSHA vyvinula 
komplexnú, ale ľahko použiteľnú a bezplatnú internetovú 
aplikáciu pod názvom OiRA – nástroj pre online 
interaktívne posudzovanie rizík. Nástroj OiRA pomáha 
mikropodnikom a malým podnikom zavádzať dôkladný postup 
na posúdenie rizík, ktoré sa vykonáva v jednotlivých krokoch – 
od identifi kácie a vyhodnotenie rizík na pracovisku, cez 
rozhodovanie o preventívnych opatreniach a zavádzaní týchto opatrení 
až po ďalšie sledovanie a podávanie správ.



Európska agentúra pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci

Gran Vía 33, 48009 Bilbao, ŠPANIELSKO

Tel. +34 94 479 4360

Fax +34 94 479 4383

http://oiraproject.eu
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