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Celoeurópsky význam kampaní 

na ochranu zdravia a bezpečnosti 

pri práci 



2 

www.healthy-workplaces.eu 

• Kampane ako prostriedok na dosiahnutie 

zlepšenia úrovne BOZP na pracoviskách a 

pozitívne ovplyvnenie mienky verejnosti  

• Čo je potrebné vziať do úvahy pri príprave 

kampane 

• EU kampane (SLIC a EU-OSHA), súčasná kampaň 

EU-OSHA 

• Kampane na národnej úrovni, ich náplň a 

koordinácia 

• Ako sa do aktivít môžu zapojiť a ako z nich môžu 

profitovať zamestnanci a zamestnávatelia 
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 • Môžu byť účinným výchovným prostriedkom, cielene 
zameraným na určitú oblasť 

 

• Môžu byť prostriedkom pozitívneho ovplyvnenia 
verejnej mienky 

 

• Príprava kampane je pomerne zložitý, časovo aj 
finančne náročný proces  

 

• Pri ich príprave je potrebné vziať do úvahy viaceré 
veľmi dôležité aspekty 
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• Výber správnej témy (ktorá je tá „správna“ – kto o tom 
rozhoduje?). 

• Zameranie (na určité odvetvia alebo celoplošne (podľa 
akých kritérií?). 

• Kvalitná príprava vyžaduje dostatok informácií a 
zdrojov – odborné aj finančné.  

• Správne načasovanie. 

• Medializácia kampane – televízia, rozhlas, printové 
správy, sociálne siete, webové odkazy, a iné. 

• Propagačné materiály kvôli zviditeľneniu kampane – 
plagáty, letáky, prípadne brožúry a iné. 

 

  

  



5 

www.healthy-workplaces.eu 

Ako vzájomne výhodná sa ukazuje spolupráca susediacich 
štátov a štátov v príbuzným jazykom (V prípade SR 
spolupráca s Českou republikou, s Poľskom a Maďarskom). 

Výmenné programy SLIC (pre inšpektorov práce) 

Tripartitné návštevy – podporované aj zo strany EU-OSHA 

Participovanie expertov na projektoch EÚ (v súčasnosti 
twinningový projekt: “Podpora a zlepšenie Bezpečnosti a 
ochrany zdravia v republike Srbsko” 
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• Koordinované zo strany Výboru vrchných predstaviteľov 

inšpekcie práce (ďalej SLIC), prebiehajú v krajinách EÚ v 

tom istom čase s rovnako zameranou inšpekciou  

• Sú to inšpekčné kampane – cieľom je zistiť, ako sa s 

určitou problematikou vysporiadali jednotlivé štáty, 

spravidla dvojročné – prvý rok je určený na prípravu, 

druhý na výkon inšpekcie   

• Témy: 2012 – o psychosociálnych rizikách, 2014 – 

prevencia pred pošmyknutím, pádom na rovine,...   

• Na roky 2017 – 2019 – kampaň Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných 

zamestnancov 
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 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej 

EU-OSHA)bola zriadená  z rozhodnutia Európskej komisie v 
roku 2006 

 

 Má zastúpenie vo všetkých štátoch EÚ a členmi sú aj krajiny 
EZVO a kandidátske krajiny 

 Pracuje na báze tripartity 

 Národné kontaktné miesta v jednotlivých štátoch a tie majú 
svoje národné siete  

 Spolupracuje na medzinárodnej báze s viacerými partnermi a 
inštitúciami (iné agentúry ako napr. ECHA)   

 Všetky činnosti – na medzinárodnej aj národných úrovniach sú 
založené na báze tripartity (Riadiaci výbor EU-OSHA) 

 

 Národné kontaktné miesto (FOP) vymenúva každá vláda za 
oficiálneho zástupcu EÚ-OSHA v danej krajine, sú to zvyčajne 
príslušné vnútroštátne úrady pre BOZP 

 Na Slovensku – Národný inšpektorát práce 
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 Organizovanie kampaní a finančná podpora národných aktivít 
podpory kampane 

 Organizovanie súťaže cena za Dobrú prax 

 Vydávanie propagačných materiálov na podporu BOZP – 
letáky, brožúry, správy, štúdie, DVD filmy, OSHwiki ... (väčšina 
z nich je k dispozícii v 25 jazykoch) 

 Spravovanie webového portálu (vo všetkých jazykoch EÚ) - 
www.osha.europa.eu 

 Podpora projektov (napr. ESENER, prieskumy verejnej mienky 
o BOZP, starší zamestnanci, malé a stredné podniky..) 

 Organizovanie seminárov, konferencií a iných aktivít na 
zvyšovanie povedomia BOZP (napr. aktivity Európskeho 
týždňa BOZP, podpora medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov s problematikou BOZP v Lipsku) 

 

 

http://www.osha.europa.eu/


9 

www.healthy-workplaces.eu 

 Magazín  

 Fakty 

 E fakty 

 Správy 

 NAPO filmy 

 OSH mail 

PUBLIKÁCIE: 

PROJEKTY: 

Dobrá prax  

Zdravé pracoviská, OiRA, Starší zamestnanci 

 

ŠTATISTIKY 

Riadenie rizík 

Ochrana zdravia 

Zlepšenie podnikania 
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Nebezpečné látky 

Bezpečnosť na 

stavbách 

Stres 
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2007 

2006 

2005 Zastavme hluk na 

pracoviskách 

Bezpečný štart mladých ľudí 

Ručné manipulácia – poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
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   2008-2009  

Hodnotenie rizík     

        2010-2011  

              Bezpečnosť v údržbe       

           2012-2013 

            Spolupráca pri hodnotení rizík   
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   2016- 2017 

Zdravé pracoviská pre 

všetky vekové kategórie 

2014-2015  

Zdravé pracoviská  bez 

stresu    
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 Kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné 

chemické látky“ prebieha v rokoch 2018 – 2019 

 Podporuje ju sieť partnerov EU-OSHA 

• národné kontaktné miesta 

• sociálni partneri 

• oficiálni partneri kampane  

• mediálni partneri  

• sieť Enterprise Europe Network  

• iné inštitúcie EÚ 

 Jej hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť 

o rizikách v dôsledku nebezpečných látok na 

pracovisku a podporovať kultúru prevencie s cieľom 

odstrániť riziká alebo ich účinne riadiť. 
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 Súťaž EU-OSHA organizovaná vždy v prvom roku kampane 

 Ide o uznanie za výnimočnú a inovatívnu dobrú prax a 

riešenia zamerané na zlepšenie BOZP na pracoviskách 

 Určená je pre organizácie a podniky  

• členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, 

západného Balkánu a Turecka  

 Dve fázy: 

• Zber a výber na vnútroštátnej úrovni – na Slovensku koordinuje 

NIP 

• vyhodnotenie na európskej úrovni – 11 víťazov a 12 

doporučených príkladov 

 Slávnostné odovzdanie ceny za dobrú prax v kampani 

Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky – 

na záverečnej konferencii v Bilbao 
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Pre EU-OSHA je národným kontaktným miestom 
Národný inšpektorát práce (ďalej NIP) 

 

Kampane SLIC – koordinované NIP a realizované 
inšpekciou práce na celoslovenskej úrovni  

 

Zohľadnenie princípu tripartity – zapojenie 
sociálnych partnerov 
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   Národný 

inšpektorát 

      práce 
 

       

Národné 

kontaktné 

miesto 

       Zástupcovia 

    zamestnancov 

     Zástupcovia 
zamestnávateľov  

    Zástupcovia 

    ministerstiev 

 

   Ostatní 
zástupcovia 

   Vzdelávacie 

     inštitúcie 
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Každoročná aktivita Konfederácie odborových zväzov (KOZ 
SR) pri príležitosti  Svetového dňa   BOZP. 

 

Početné aktivity na podporu Európskeho týždňa bezpečnosti 
a ochrany zdravia 

 

Firemné aktivity, spojené s Dňom otvorených dverí  
(U.S.Steel, SSE, Duslo Šaľa a iné hlavne veľké podniky) 

 

Početné aktivity napr. Zboru väzenských a justičných stráží 
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• Účasťou na aktivitách národného kontaktného miesta 

EU-OSHA (bezplatné semináre – účasť a 

prezentácie, zapojenie sa do súťaže v zbere 

príkladov Dobrá prax,...) 

 

• Môžu sa stať oficiálnymi partnermi prebiehajúcej EU-

OSHA kampane (informácie na www.osha.eu)  

 

• Využívanie propagačných materiálov EU-OSHA a 

iných EÚ kampaní na vlastné aktivity na podporu 

BOZP 

 

http://www.osha.eu/
http://www.osha.eu/
http://www.osha.eu/
http://www.osha.eu/
http://www.osha.eu/


23 

www.healthy-workplaces.eu 

 

 
 

 Ďalšia kampaň EU-OSHA je plánovaná na roky 2020 

– 2022 a bude zameraná na prevenciu porúch 

podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.  

 Dôvod - poruchy podporno-pohybovej sústavy stále 

patria k najrozšírenejším zdravotným problémom 

súvisiacich s prácou v Európe.  

 

Viac informácií môže poskytnúť národné kontaktné 

miesto a webová stránka www.osha.europa.eu  

http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
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Ďakujem za pozornosť 
 

 

 

Ing. Laurencia Jančurová 

laurenciaj@gmail.com 

 


