
 

 

 

Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na roky 2018 – 2019 

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ 

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

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

zriadila 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 v roku 2018 svoju novú dvojročnú kampaň s názvom „Zdravé 

pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Expozícia zamestnancov 

nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí 

myslí a v skutočnosti k nej môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Nebezpečné 

látky na pracovisku môžu spôsobovať mnoho rôznych typov poškodenia zdravia a niektoré 

z nich predstavujú aj bezpečnostné riziká. 

Hlavnou úlohou tejto kampane je v rokoch 2018 – 2019 zvýšiť informovanosť o rizikách, 

ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizika.  

Kampaň má tieto ciele: zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania nebezpečných 

látok na európskych pracoviskách; propagovať hodnotenie rizík, elimináciu a nahradenie, ako 

aj hierarchiu preventívnych opatrení; zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou 

karcinogénom pri práci; zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na tie 

skupiny, ktoré sú vo väčšej miere ohrozené (napr. ženy, migranti a mladí ľudia); zvýšiť 

informovanosť o vývoji politík a súčasnom legislatívnom rámci.      

V dňoch 21.10. – 25.10.2019 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  

29. októbra 2019 (utorok) 

 

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.  

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

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

 


