
 

 

 

Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na roky 2020 – 2022 

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ 

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 októbri 2020 svoju novú kampaň na roky 2020 – 2022 s názvom 

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace 

s prácou zhoršujú kvalitu života ľudí a sú jednou z hlavných príčin dočasnej pracovnej 

neschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku, teda majú negatívny vplyv aj na podniky 

a hospodárstva. So správnym prístupom však možno poškodeniam podporno-pohybovej 

sústavy súvisiacim s prácou predchádzať. 

Kampaň má tieto ciele: 

• zvýšiť informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, 

podporovať hodnotenie rizík a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy, 

• poukazovať na to, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú problémom každého, na 

všetkých druhoch pracovísk a vo všetkých odvetviach, 

• zlepšiť znalosti o nových a vznikajúcich rizikách vo vzťahu k poškodeniam podporno-

pohybovej sústavy, 

• zdôrazňovať potrebu opätovného začlenenia a udržania zamestnancov s chronickými 

poškodeniami podporno-pohybovej sústavy v pracovnom procese a ukázať spôsob, ako to 

možno prakticky dosiahnuť, 



• povzbudzovať výmenu informácií a osvedčených postupov medzi relevantnými 

zainteresovými stranami. 

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za 

Európsky týždeň  pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede organizuje pre 

odbornú a laickú verejnosť v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci „Deň otvorených dverí oddelenia preventívneho pracovného lekárstva“ na 

Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 

1067, Dunajská Streda. Dátum tejto udalosti bude včas upresnený na webovom sídle úradu. 

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/ 

 


