
        

Európska kampaň  „Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“ 

Poslaním Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je 

urobiť Európu bezpečnejším, zdravším a produktívnejším pracoviskom. Agentúru EU-

OSHA ustanovila Európska únia, aby pomáhala uspokojovať informačné potreby v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. EU-OSHA má sídlo v španielskom Bilbau 

a pracovné podmienky zamestnaných osôb sa snaží zlepšovať podnecovaním toku 

technických, vedeckých a ekonomických informácií medzi všetkými, ktorí sú zapojení 

do problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. http://osha.europa.eu 

EU-OSHA začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom 

Spolupráca pri prevencii rizík. Nová kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na 

význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a 

ochrany zdravia na pracovisku.  

Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších 

zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Kampaň sa zameriava na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových 

manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce 

zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom 

znižovať riziká. 

 V dňoch 21. – 27. októbra 2013 v rámci kampane prebieha Európsky týždeň 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede organizuje pri 

príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Deň otvorených 

dverí oddelenia preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční 

24. októbra 2013 (štvrtok) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom 

v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda. 

Odborní zamestnanci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať 

individuálne konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci, faktorov práce 

a pracovného prostredia, hodnotenia rizík, kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík 

a vykonávania preventívnych opatrení na elimináciu vplyvov škodlivých faktorov na 

zdravie zamestnancov.  

Viac informácií o kampani a možnostiach zapojenia sa do novej kampane nájdete na 

internetovej stránke kampane:  http://www.healthy-workplaces.eu/sk/ 

 


