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Úvod

Účinné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na pracovisku je dobré pre zamestnancov, 
prospieva podnikom a znamená prínos pre 
spoločnosť ako celok. Je mimoriadne dôležité, 
aby sa na túto skutočnosť poukazovalo v čase 
hospodárskej neistoty, keď je pre podniky 
podstatné udržanie produktivity a keď sa 
s cieľom dodržiavať termíny pracuje pod 
tlakom, čo je najčastejšou príčinou vzniku chýb 
a nehôd. Na modernom pracovisku vystavenom 
nadmernému tlaku by to mohlo zvádzať 
k odmietaniu zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci ako tzv. administratívnej záťaže, 
ktorá iba spĺňa právne záväzky, ale bola by 
kontraproduktívna. Vždy je dôležité uvedomovať 
si riziká na pracovisku a riadiť ich.

Táto brožúra je základnou príručkou 
kampane Zdravé pracoviská bez stresu na 
roky 2014 – 2015, ktorú organizuje Európska 
agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci (EU-OSHA). Jej hlavným cieľom je pomôcť 
zamestnávateľom, manažérom, zamestnancom 
a zástupcom zmestnancov rozpoznať a riadiť 
stres a psychosociálne riziká na pracovisku. 
Účinným riešením psychosociálnych rizík sa 
vytvára zdravé pracovné prostredie, v ktorom sa 
zmestnanci cítia ocenení a kultúra pracoviska je 
pozitívnejšia, čím sa následne zvyšuje výkonnosť 
podniku.

Čo je to pracovný stres a čo sú 
psychosociálne riziká?

Pracovný stres vzniká vtedy, keď nároky na 
vykonávanú prácu prevyšujú schopnosť 
zamestnanca zvládnuť ich. Je to jeden 
z najvážnejších dôsledkov nepriaznivého 
psychosociálneho pracovného prostredia – 
v neposlednom rade preto, že zamestnanci, ktorí 
zažívajú v práci dlhotrvajúci stres, môžu časom 
trpieť vážnymi duševnými a fyzickými problémami.

Psychosociálne riziká súvisia s negatívnymi 
psychologickými, fyzickými a sociálnymi vplyvmi, 
ktoré vyplývajú z nevhodnej organizácie a riadenia 
na pracovisku, ako aj zo zlých sociálnych vzťahov 
v práci vrátane, ale nie výlučne:
 • nadmernej náročnosti práce a/alebo nedostatku 

času na splnenie úloh;
 • rozporných požiadaviek a nedostatočnej 

zrozumiteľnosti úlohy zamestnanca;
 • nesúladu medzi nárokmi pracovného miesta 

a schopnosťami zamestnanca – nevyužívanie 
zručností zamestnanca môže byť rovnakým 
zdrojom stresu ako ich nadmerné vyžadovanie;

 • nedostatočného zapojenia do prijímania 
rozhodnutí, ktoré sa týkajú zamestnanca, 
a nedostatočného vplyvu na spôsob 
vykonávania práce;

 • práce osamote, najmä ak sa zamestnanec 
dostáva do styku s občanmi a klientmi  
a/alebo je vystavený násiliu tretej strany, ktoré 
môže nadobúdať podobu verbálnej agresie, 
neželaného sexuálneho záujmu a hrozby alebo 
skutočného fyzického násilia;

Pracovný stres vzniká vtedy, keď 
nároky na vykonávanú prácu prevyšujú 
schopnosť zamestnanca zvládnuť ich.
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 • nedostatku podpory zo strany manažmentu 
a kolegov a zlých medziľudských vzťahov;

 • psychologického alebo sexuálneho obťažovania 
na pracovisku – diskriminačného, ponižujúceho, 
oslabujúceho alebo zastrašujúceho správania 
vedúcich zmestnancov alebo kolegov voči 
zamestnancovi alebo skupine zamestnancov;

 • nespravodlivého rozdeľovania práce, odmien, 
povýšení alebo kariérnych príležitostí;

 • neefektívnej komunikácie, zle riadených 
organizačných zmien a neistoty zamestnania;

 • problémov so zladením povinností v práci 
a doma.

Je dôležité zdôrazniť, že psychosociálne riziká 
by sa nemali zamieňať so zdravým, náročným 
ale povzbudivým pracovným prostredím, ktoré 
stimuluje zamestnancov a podporuje ich rozvoj 
a výkonnosť tak, aby čo najlepšie využili svoje 
schopnosti.

Prečo je riadenie stresu 
a psychosociálnych rizík také dôležité?

Hoci k duševnému zdraviu a pohode prispieva 
mnoho faktorov, je dokázané, že prínos 
pracovného prostredia je výrazný. V dobrom 
psychosociálnom prostredí môže byť práca veľmi 
prospešná pre duševné zdravie zamestnancov, 
keďže ich životu poskytuje usporiadanosť 
a dáva im silnejší pocit sociálneho začlenenia, 
identity a postavenia, možnosti rozvoja a zvyšuje 

sebadôveru. Zlé psychosociálne pracovné 
prostredie môže mať naopak výrazne negatívny 
vplyv na zdravie zamestnanca.

K negatívnym vplyvom zle riadených 
psychosociálnych rizík na jednotlivca patrí 
zažívanie pracovného stresu, zlé duševné zdravie, 
vyhorenie, ťažkosti s koncentráciou, robenie 
väčšieho množstva chýb, problémy doma, 
užívanie drog a alkoholu, ako aj zlé fyzické 
zdravie, predovšetkým kardiovaskulárne choroby 
a problémy podporno-pohybovej sústavy.

K negatívnym vplyvom na organizáciu patrí 
oslabenie celkovej výkonnosti podniku, zvýšenie 
práceneschopnosti, neželaná prítomnosť 
(zamestnanci prídu do práce, keď sú chorí 
a nie sú schopní efektívne pracovať) a zvýšenie 
počtu úrazov a zranení. Absencie zvyknú byť 
dlhšie ako absencie vyplývajúce z iných príčin (1) 
a pracovný stres môže prispieť k zvýšeniu počtu 
predčasných odchodov do dôchodku, najmä 
u administratívnych zamestnancov (2). Odhadované 
náklady pre podniky a celú spoločnosť sú značné 
a na vnútroštátnej úrovni dosahujú miliardy eur.

(1) Health and Safety Executive, 2009–10. K dispozícii na stránke: www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/
(2) Súhrn rakúskeho monitora zdravia zamestnancov, 2009. Komora práce spolkovej krajiny Horné Rakúsko (AK OÖ) a rakúsky Inštitút pre empirické sociálne 

štúdie (IFES), Viedeň.

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress
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Prečo vedie agentúra EU-OSHA túto 
kampaň?

Psychosociálne riziká na pracovisku a problematika 
duševného zdravia sú citlivou témou, okolo 
ktorej panuje mnoho nedorozumenia. V rámci 
Európskeho prieskumu podnikov o nových 
a vznikajúcich rizikách (ESENER) sa zistilo, že viac 
ako 40 % zamestnávateľov považuje riadenie 
psychosociálnych rizík za ťažšie ako riadenie tzv. 
tradičných rizík bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Ako hlavné prekážky sa uvádzajú citlivosť 
problematiky a nedostatok odborných znalostí (3). 
Na základe prieskumu medzi zamestnancami 
na vyššom stupni riadenia sa navyše zistilo, že 
takmer polovica z nich je presvedčená, že žiadny 
z ich zamestnancov počas svojho pracovného 
života nikdy nebude mať problém s duševným 
zdravím (4). Skutočnosťou je, že až každý šiesty 
zamestnanec bude trpieť poruchou duševného 
zdravia. Zamestnanci s poruchou duševného 
zdravia sa považujú za riziko pre organizáciu, aj 
keď v skutočnosti zamestnanci trpiaci poruchou 
duševného zdravia, ktorá nesúvisí s ich prácou, 
zvyčajne môžu efektívne pracovať na pracovisku 
s dobrým psychosociálnym prostredím.

Cieľom tejto kampane je zlepšiť pochopenie tejto 
problematiky a prekonať rozdiely v názoroch 
prostredníctvom poskytovania pomoci 
a usmernení zamestnancom a zamestnávateľom 
a podporou využívania praktických 
a jednoduchých nástrojov.

Pracovný stres je organizačnou 
záležitosťou a nie individuálnym 
zlyhaním.

Zamestnávatelia v Európe majú zákonnú 
povinnosť hodnotiť a riadiť psychosociálne riziká 
na pracoviskách (5). V Európskom pakte za duševné 
zdravie a pohodu (6) sa okrem toho uznávajú 
meniace sa nároky a rastúci tlak na pracoviskách 
a zamestnávateľom sa odporúča, aby zaviedli 
dodatočné dobrovoľné opatrenia na podporu 
duševnej pohody.

Pokiaľ ide o zamestnávateľov, cieľom tejto 
kampane je presvedčiť ich, že príslušné 
zákonné povinnosti sú dôležité pre prevádzku 
úspešného podniku a udržanie motivovanej 
a zdravej pracovnej sily a že riadenie stresu 
a psychosociálnych rizík si vyžaduje zavedenie 
organizačných opatrení.

Pokiaľ ide o zamestnancov, cieľom je uistiť ich, 
že pracovný stres je organizačnou záležitosťou. 
Nemali by sa báť sťažovať sa naň, ani mať obavy, 
že sa to môže vnímať ako príznak individuálnej 
slabosti.

(3) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2010. Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER). K dispozícii 
na stránke: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management

(4) The Shaw Trust, 2006. Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London.
(5) Rámcová smernica 89/391/EHS. Rámcová dohoda o pracovnom strese (2004) a rámcová dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku (2007) poskytujú 

zamestnávateľom usmernenia na riešenie týchto problémov.
(6) Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu, 2008. K dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
(7) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2013. Celoeurópsky prieskum verejnej mienky na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 21. marca 2013. K dispozícii na stránke: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures


© EU-OSHA/Michel Wielick

Čo si európski zamestnanci 
myslia o pracovnom strese?
Na základe nedávneho celoeurópskeho 
prieskumu verejnej mienky (7) sa ukázalo, že:

 • 72 % zamestnancov sa domnieva, že 
jednou z najčastejších príčin pracovného 
stresu je reorganizácia pracovných miest 
a neistota zamestnania;

 • 66 % pripisuje stres počtu odpracovaných 
hodín alebo pracovnej záťaži;

 • 59 % pripisuje stres tomu, že sú vystavení 
neprijateľnému správaniu, ako je 
šikanovanie alebo obťažovanie;

 • 51 % všetkých zamestnancov uviedlo, že 
pracovný stres je na ich pracovisku bežný;

 • približne štyria z desiatich zamestnancov 
si myslia, že problém stresu sa na ich 
pracovisku nerieši správne.
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Aký je rozsah tohto problému?

Štatistické údaje sú reálne.
Zo štúdií vyplýva, že 50 – 60 % zo všetkých 
vymeškaných pracovných dní možno pripísať 
pracovnému stresu a psychosociálnym rizikám (8). 
Ide o druhý najčastejšie hlásený zdravotný problém 
súvisiaci s prácou v Európe – po poškodeniach 
podporno-pohybovej sústavy. Počas obdobia 
deviatich rokov takmer 28 % európskych 
zamestnancov oznámilo, že sú vystavení 
psychosociálnym rizikám, ktoré ovplyvňujú ich 
duševnú pohodu (9).

Z výskumu vyplýva, že psychosociálne riziká 
a pracovný stres vedú ku vzniku značných 
nákladov pre organizácie aj pre národné 
hospodárstva. Keď zamestnanci trpia pracovným 
stresom a inými psychologickými problémami, 
zvyknú vo všeobecnosti vymeškávať veľké 
množstvo pracovného času. U zamestnancov je 
tiež bežné, že prídu do práce, aj keď nie sú schopní 
pracovať naplno (čo sa označuje ako neželaná 
prítomnosť).

Celkové náklady vyplývajúce z porúch duševného 
zdravia (súvisiacich aj nesúvisiacich s prácou) sa 
v Európe odhadujú na 240 miliárd EUR ročne (10). 
Menej ako polovicu tejto sumy predstavujú priame 
náklady napríklad na liečbu a 136 miliárd EUR 
predstavuje strata produktivity vrátane 
práceneschopnosti v dôsledku ochorenia.

(8) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2000. Research on Work-related Stress. K dispozícii na stránke: 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view

(9) Európske spoločenstvo, 2010. Health and Safety at Work in Europe (1999–2007): A Statistical Portrait. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg. K dispozícii na stránke: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF

(10) Európska sieť na podporu zdravia na pracovisku (ENWHP). A guide to the business case for mental health, 2009. K dispozícii na stránke:  
http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf

(11) Trontin C., Lassagne M., Boini S. and Rinal S., 2007. Le coût du stress professionnel en France en 2007. Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris.
(12) Health and Safety Executive, 2009–10. K dispozícii na stránke: www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/
(13) Súhrn rakúskeho monitora zdravia zamestnancov, 2009. Komora práce spolkovej krajiny Horné Rakúsko (AK OÖ) a rakúsky Inštitút pre empirické sociálne 

štúdie (IFES), Viedeň.
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Ekonomické hľadisko – príklady
 • Vnútroštátne náklady vyplývajúce 

z pracovného stresu vo Francúzsku sa 
v roku 2007 odhadovali na 2 až 3 miliardy 
EUR (11).

 • Odhaduje sa, že v Spojenom 
kráľovstve sa počas rokov 2009 – 2010 
v dôsledku pracovného stresu stratilo 
približne 9,8 milióna pracovných dní 
a práceneschopnosť zamestnancov trvala 
v priemere 22,6 dňa (12).

 • V Rakúsku sa psychosociálne poruchy 
uvádzali ako hlavný dôvod predčasného 
odchodu administratívnych zamestnancov 
do dôchodku a bola to príčina viac 
ako 42 % prípadov predčasného 
odchodu do dôchodku v tejto kategórii 
zamestnancov (13).

© Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi
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Všetky organizácie musia brať do úvahy pracovný 
stres a psychosociálne riziká. V priemere 
51 % zamestnancov považuje pracovný stres 
za bežnú vec na svojom pracovisku; toto číslo 
je vysoké v organizáciách všetkých veľkostí. Vo 
veľmi malých organizáciách (mikropodnikoch) 
s najviac deviatimi zamestnancami považuje 
pracovný stres za bežnú vec 45 % zamestnancov 
a vo väčších organizáciách sa tento údaj zvyšuje 
na 54 – 58 % zamestnancov (14). 

V rámci prieskumu ESENER agentúry EU-OSHA 
sa zistilo, že pracovného stresu sa obáva 79 % 
manažérov v Európe (15). Zároveň však menej ako 
30 % organizácií v Európe má zavedené postupy 
riešenia stresu na pracovisku, obťažovania a násilia 
z tretej strany.

Na základe prieskumu ESENER sa ukázalo, že 
kým 40 – 50 % väčších organizácií (250 a viac 
zamestnancov) má zavedené opatrenia na riešenie 
psychosociálnych rizík, iba 20 – 30 % menších 
organizácií (10 – 49 zamestnancov) má zavedené 
takéto opatrenia. Informácie o nedostatku 
podpory, usmernení a odborných znalostí boli 
časté predovšetkým medzi menšími organizáciami.

Aj pri obmedzených zdrojoch je však 
psychosociálne riziká možné v malých 
organizáciách hodnotiť a riadiť. Výhody riadenia 
pracovného stresu v menších organizáciách 

Riadenie psychosociálnych rizík

prevažujú nad nákladmi na zavedenie príslušných 
opatrení (16). Základom je, aby sa do vytvárania 
dobrého psychosociálneho pracovného prostredia 
zapojil každý. Bude to znamenať, že manažéri 
a zamestnanci budú mať v prípade vzniku zložitej 
situácie prostriedky na jej účinné riešenie. Odborná 
psychologická pomoc by tak bola potrebná iba vo 
výnimočných situáciách.

(14) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2013. Celoeurópsky prieskum verejnej mienky na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, 21. marca 2013. K dispozícii na stránke: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures

(15) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2010. Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER). K dispozícii 
na stránke: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management

(16) Health and Safety Executive, 2007. The Suitability of HSE’s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. K dispozícii na stránke: 
www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf
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Úloha manažmentu pri zlepšovaní 
psychosociálneho prostredia

Zamestnávateľ je zodpovedný za realizáciu plánu 
na predchádzanie psychosociálnym rizikám alebo 
ich znižovanie, pričom má umožniť zamestnancom, 
aby sa na ňom podieľali. Zároveň je zamestnávateľ 
zodpovedný za vytváranie zdravého 
psychosociálneho pracovného prostredia. Manažéri 
svojou ústretovosťou a citlivým prístupom, ako 
aj presadzovaním povzbudivého pracovného 
prostredia, nielenže umožňujú zmestnancom 
poukazovať na problémy, ale zároveň ich 
povzbudzujú k tomu, aby sami pomáhali hľadať 
riešenia. Pochopenie problémov, ktoré má 
zamestnanec mimo pracoviska, síce nie je súčasťou 
zákonnej povinnosti zamestnávateľa, pomôže však 
posilniť povzbudivé pracovné prostredie a zároveň 
sa tak vytvoria možnosti vzniku spoločenských 
vzťahov mimo pracoviska. Zásadnú úlohu v tejto 
súvislosti zohrávajú manažéri na strednom 
stupni riadenia, keďže sú v každodennom styku 
so zamestnancami: je potrebné ich motivovať, 
aby rozvíjali svoje schopnosti v oblasti vytvárania 
dobrého psychosociálneho pracovného prostredia.

Správne vedenie môže pomôcť pri znižovaní 
pracovného stresu a psychosociálnych rizík. Nie je 
pravdou, že dobrým vedúcim zamestnancom sa 
človek musí narodiť. Rovnako ako iné zručnosti, aj 
schopnosť dobrého riadenia a vedenia ľudí sa dá 
naučiť a rozvíjať.

Dobrý vedúci zamestnanec vytvára vzorový model, 
ktorým inšpiruje zamestnancov a motivuje ich, 
aby naplno využívali svoj potenciál. Je otvorený 
a prístupný a pozná silné i slabé stránky členov 
svojho tímu. Dobrý vedúci zamestnanec vyzýva 
a povzbudzuje členov tímu, aby pracovali na 
dosiahnutí spoločných cieľov a záujmov a aby niesli 
zodpovednosť za svoju prácu. Posilňuje tímového 
ducha a vysokú úroveň morálky a dostáva z tímu 
to najlepšie.

Psychosociálne hrozby 
existujú na každom 
pracovisku.
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Význam participácie zamestnancov

Hoci zamestnávatelia majú zákonnú povinnosť 
zabezpečiť riadne hodnotenie a riadenie rizík 
na pracovisku, je dôležité, aby do tejto činnosti 
boli zapojení aj zamestnanci. Zamestnanci 
a ich zástupcovia najlepšie poznajú problémy, 
ktoré sa môžu vyskytnúť na ich pracovisku. 
Ak svoje poznatky poskytnú manažérom 
a zamestnávateľom, môžu pomôcť pri plánovaní 
a realizácii riešení.

Participácia zamestnancov si však vyžaduje viac 
než iba spätnú väzbu zdola nahor. Potrebný 
je obojsmerný dialóg medzi zamestnávateľmi 
a zamestnancami, ktorý znamená, že obe strany:
 • spolu hovoria;
 • vypočujú si navzájom, čo ich znepokojuje;
 • vymieňajú si názory a informácie a
 • spoločne prijímajú rozhodnutia (17).

Participácia zamestnancov je obzvlášť dôležitá 
pre úspešné riadenie stresu a psychosociálnych 
rizík na pracovisku, pretože konzultáciami 
so zamestnancami manažéri pomáhajú vytvárať 
atmosféru dôvery, v ktorej sa zamestnanci neboja 
vyjadriť svoje obavy. Zapojením zamestnancov 
do prípravy preventívnych opatrení sa takisto 
pozdvihne celková morálka a zabezpečí sa, že 
prijaté opatrenia budú primerané a zároveň 
účinné.

(17) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2012. Participácia zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: praktická 
príručka. K dispozícii na stránke: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

Rigshospitalet, Kodaň

V prípadovej štúdii z Dánska (18) sa jasne 
preukázali pozitívne vplyvy spolupráce 
a zapájania zamestnancov do zlepšovania 
pracovného prostredia.

Verejná nemocnica Rigshospitalet s približne 
8 500 zamestnancami je jedným z najväčších 
zamestnávateľov v Dánsku. Na základe 
prieskumu zameraného na spokojnosť 
s prácou z roku 2011 sa však zistilo, že stres, 
šikanovanie a sexuálne obťažovanie na 
pracovisku predstavujú vážne problémy.

Zlepšenie pracovného prostredia sa 
stalo najvyššou prioritou vrcholového 
manažmentu. Namiesto uplatnenia prístupu 
presadzovania opatrení zhora nadol pri 
zavádzaní nových postupov zameraných na 
obmedzenie pracovného stresu, šikanovania 
a sexuálneho obťažovania spolupracovali 
so skupinami, ktoré preskúmali pracovné 
prostredie na jednotlivých oddeleniach celej 
nemocnice, ako aj so zástupcami odborov 
a zástupcami zamestnancov. Zdôrazňovala sa 
dôležitosť výmeny znalostí a zabezpečenia 
spätnej väzby; činnosť existujúcich 
pracovných skupín sa zreorganizovala tak, 
aby sa zlepšili oba tieto faktory. Zástupcovia 
zamestnancov sa zapojili do prípravy 

zásad a politiky predchádzania šikanovaniu 
a sexuálnemu obťažovaniu a obmedzenia 
stresu, vytvorila sa sieť manažmentu na 
predchádzanie zneužívania a v internetovom 
vestníku nemocnice sa uviedli príklady toho, 
ako jednotlivé oddelenia zlepšili pracovné 
prostredie.

© Hay que poner el pie de foto

(18) Ocenenie v súťaži o cenu za dobrú prax v oblasti zdravých pracovísk 2012 – 2013, Spolupráca pri prevencii rizík.

Konkrétne výsledky sa 
prejavili v celkovom zvýšení 
spokojnosti s prácou 
a výraznom znížení úrovne 
stresu medzi sekretárkami 
a sestričkami.
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©EU-OSHA/Mário Marques
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Zásady prevencie

Byť aktívny a mať vypracovaný plán predchádzania 
problémom predstavuje najúčinnejší spôsob 
riadenia psychosociálnych rizík na pracovisku. Zo 
skúseností vyplýva, že keď sa zvyšuje pracovný 
stres, zhoršujú sa poruchy zdravia a zvyšuje sa 
práceneschopnosť, klesá produktivita a inovácia, 
v dôsledku čoho sa výrazne ovplyvní výkonnosť 
podniku.

Psychosociálne riziká sa dajú posudzovať 
a riadiť rovnako systematicky ako ostatné riziká 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to 
použitím modelu posudzovania rizík a uplatnením 
participatívneho prístupu:

 • Identifikovať hrozby a určiť, ktoré z nich 
predstavujú potenciálne riziko. Kľúčová je 
informovanosť: zabezpečiť, aby manažéri 
a zamestnanci poznali psychosociálne riziká 
a varovné príznaky začínajúceho pracovného 
stresu a aby sa jedni aj druhí podieľali na 
posudzovaní rizík.

 • Vyhodnotiť riziká a stanoviť ich priority.
 • Plánovať preventívne opatrenia: ak sú riziká 

neodvratné, ako sa dajú minimalizovať?
 • Realizovať plán: špecifikovať opatrenia, ktoré sa 

majú prijať, požadované zdroje, zapojenie ľudí 
a časový rámec.

 • Priebežne monitorovať a preskúmavať 
realizáciu plánu a meniť plán na základe 
výsledkov monitorovania.

Je dobré mať na pamäti, že jednotlivci môžu na 
rovnaké okolnosti reagovať rozdielne. Napríklad 
niektorí ľudia zvládajú obdobia vysokých 
nárokov a prísnych termínov ľahšie než iní. Ak 
je to možné, v hodnotení psychosociálnych rizík 
by sa mali zohľadňovať psychologické danosti 
a potreby zamestnancov (súvisiace napríklad 
s pohlavím, vekom alebo so skúsenosťami). 
Manažéri v mikropodnikoch sú v pravidelnom 
styku so zamestnancami a poznajú ich. Vo 
väčších organizáciách zohrávajú dôležitú úlohu 
manažéri na strednom stupni riadenia, keďže sú 
v každodennom styku so zamestnancami.

Táto kampaň pomáha zamestnávateľom, 
manažérom a zamestnancom tým, že podporuje 
využívanie jednoduchých, praktických 
nástrojov a prístupov hodnotenia a riadenia 
psychosociálnych rizík na pracovisku. Taký prístup 
sa môže začať posúdením aktuálneho pracovného 
prostredia prostredníctvom prieskumov 
a rozhovorov so zamestnancami a pokračovať 
prostredníctvom diskusie a určením praktických 
zlepšení. Takýmto postupom sa zabezpečuje 
participácia zamestnancov a pozornosť sa 
upriamuje na riešenie základných príčin 
pracovného stresu a ďalších psychosociálnych 
problémov. Rámcom na vytvorenie štruktúry toho 
postupu sa tiež organizáciám umožní monitorovať 
úspech preventívnych opatrení. Je dôležité, aby 
riadenie psychosociálnych rizík bolo spojené 
s riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vo všeobecnosti a nevykonávalo sa ako osobitná 
činnosť.

Model posudzovania rizík sa dá 
jednoducho použiť na riadenie 
pracovného stresu.
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Čo vytvára dobré psychosociálne 
pracovné prostredie?

Zamestnanci v dobrom pracovnom prostredí 
vyjadrujú vysokú mieru spokojnosti s prácou 
a pociťujú výzvu a motiváciu na plné využitie 
svojho potenciálu. U organizácií to vedie k vysokej 
hospodárskej výkonnosti a k nízkej miere 
práceneschopnosti a obmeny zamestnancov. 
Kľúčové faktory, ktoré prispievajú k dobrému 
psychosociálnemu pracovnému prostrediu, sú 
tieto:
 • zamestnanci majú dobrú odbornú 

prípravu a dostatok času a samostatnosti 
na organizovanie a plnenie svojich úloh; 
monotónnych úloh je minimum, alebo sa 
medzi zamestnancov delia a zamestnanci sú 
motivovaní, aby prácu považovali za svoju 
vlastnú;

 • zamestnanci presne chápu, čo sa od nich 
očakáva a pravidelne dostávajú konštruktívnu 
spätnú väzbu (kladnú i zápornú);

 • zamestnanci sa podieľajú na rozhodovaní 
týkajúcom sa ich práce a sú motivovaní, aby 
prispeli napríklad k vypracovaniu metód práce 
a časového plánu;

 • rozdeľovanie práce, odmien, povýšení alebo 
kariérnych príležitostí je spravodlivé;

 • pracovné prostredie je priateľské a povzbudivé 
a v časoch špičky sú k dispozícii osobitné zdroje 
zamestnancov;

 • komunikácia je otvorená a obojsmerná 
a zamestnanci sú informovaní o vývoji, najmä 
v časoch organizačných zmien;

 • zavedené sú opatrenia na predchádzanie 
pracovnému stresu, obťažovaniu a násiliu tretej 
strany a zamestnanci majú pocit, že ich obavy sa 
budú riešiť citlivo;

 • zamestnanci dokážu efektívne zladiť svoj 
súkromný a pracovný život.

Zamestnávatelia môžu okrem toho dobrovoľne 
realizovať ďalšie opatrenia na podporu duševnej 
pohody zamestnancov.

Aké sú výhody predchádzania 
psychosociálnym rizikám?

Prináša:
 • zamestnancom väčšiu pohodu a spokojnosť 

s prácou;
 • manažérom zdravú, motivovanú a produktívnu 

pracovnú silu;
 • organizáciám vyššiu celkovú výkonnosť, 

nižšiu mieru práceneschopnosti a menej 
prípadov neželanej prítomnosti, nižšie počty 
úrazov a zranení a väčšiu mieru udržania si 
zamestnancov;

 • spoločnosti nižšie náklady a nižšiu záťaž pre 
jednotlivcov a spoločnosť ako celok.

Zamestnanci v dobrom pracovnom 
prostredí vyjadrujú vysokú mieru 
spokojnosti s prácou a pociťujú výzvu 
a motiváciu na plné využitie svojho 
potenciálu.

(19) Svetová zdravotnícka organizácia. K dispozícii na stránke: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en
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© EU-OSHA/David Tijero Osorio

Podpora duševného zdravia
Duševná pohoda je veľmi dôležitá pre zdravie 
a kvalitu života. Dá sa chápať ako stav pohody, 
ktorý umožňuje jednotlivcom, aby si uvedomili 
svoj potenciál, zvládali bežné životné stresy, 
produktívne pracovali a zohrávali pozitívnu 
úlohu vo svojom spoločenstve (19).
Podpora duševnej pohody môže byť dôležitým 
príspevkom k zdravému pracovisku. Prijať sa 
môžu napríklad nasledovné opatrenia:
 • umožnenie pružnej pracovnej doby;
 • poskytovanie pomoci s každodennými 

problémami, ako je napríklad prístup 
k opatrovaniu detí;

 • poskytovanie odbornej prípravy 
manažérom a zamestnancom týkajúcej 
sa informovanosti o otázkach duševného 
zdravia;

 • poskytovanie bezplatného 
psychologického poradenstva a pomoci;

 • poskytovanie podpory zamestnancom 
s cieľom podnietiť ich k fyzickej aktivite.
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Vedeli ste?
 • Približne polovica zamestnancov sa domnieva, 

že pracovný stres je na ich pracovisku bežný. 
V Európe ide o druhý najčastejšie hlásený 
zdravotný problém súvisiaci s prácou.

 • 50 – 60 % zo všetkých vymeškaných pracovných 
dní sa dá pripísať pracovnému stresu 
a psychosociálnym rizikám.

 • Každý šiesty zamestnanec bude počas svojho 
pracovného života trpieť poruchou duševného 
zdravia.

 • Náklady vyplývajúce z psychosociálnych rizík pri 
práci dosahujú na vnútroštátnej úrovni miliardy 
eur.

 • Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci 
sa oplatí – výhody pre podnik prevažujú nad 
nákladmi na zavedenie príslušných opatrení.

© Shutterstock, Inc./wavebreakmedia
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Zamestnávatelia, manažéri 
a zamestnanci môžu spoločne riešiť 
problémy týkajúce sa pracovného stresu 
a psychosociálnych rizík v prospech 
všetkých.

O tejto kampani

Psychosociálne riziká sa môžu vyskytnúť na 
každom pracovisku a kvalita každého pracoviska 
výrazne súvisí s úrovňou stresu, ktorý zažívajú 
zamestnanci.

Hoci sa riešenie problémov psychosociálnych rizík 
a pracovného stresu môže zdať náročné, cieľom 
tejto kampane je ukázať, že sa môžu riešiť rovnako 
logicky a systematicky ako akýkoľvek iný problém 
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Vzhľadom na túto skutočnosť má kampaň Zdravé 
pracoviská 2014 – 2015 tieto základné ciele:

 • zvýšiť informovanosť o narastajúcom probléme 
pracovného stresu a psychosociálnych rizík;

 • umožniť a podporiť využívanie jednoduchých, 
praktických nástrojov a usmernení na riadenie 
psychosociálnych rizík a stresu na pracovisku;

 • zdôrazniť pozitívny vplyv riadenia 
psychosociálnych rizík a stresu na pracovisku 
vrátane ekonomického hľadiska.

Agentúra EU-OSHA pripravila na spustenie 
tejto kampane viacero zdrojov na zvýšenie 
informovanosti a lepšie pochopenie pracovného 
stresu a psychosociálnych rizík. 

V druhom roku kampane sa bude osobitná 
pozornosť venovať vydaniu viacjazyčnej 
príručky vypracovanej pre zamestnávateľov 
a manažérov mikropodnikov a malých podnikov, 
ktorá bude obsahovať jednoduché informácie 
o psychosociálnych rizikách, založené na dôkazoch. 
Cieľom príručky je motivovať zamestnávateľov, aby 
riešili problém psychosociálnych rizík súvisiacich 
s prácou, a to vysvetlením skutočnosti, že 
riadenie psychosociálnych rizík v mikropodnikoch 
a malých podnikoch je nielen možné, ale aj veľmi 
užitočné. V príručke sa malým podnikom v celej 
Európe odporúča, aby vykonávali systematické 
a účinné riadenie psychosociálnych rizík použitím 
vnútroštátnych alebo odvetvových nástrojov.

Táto kampaň vychádza z kampane Zdravé 
pracoviská 2012 – 2013: Spolupráca pri prevencii 
rizík, v rámci ktorej sa zdôrazňoval význam 
spojenia dobrého riadenia a participácie 
zamestnancov. Tento prístup sa odráža aj 
v kampani na roky 2014 – 2015, v rámci ktorej 
sa presadzuje zásada, že zamestnanci spolu 
s manažmentom musia zohrávať aktívnu úlohu 
a spolupracovať pri účinnom riešení problémov 
týkajúcich sa psychosociálnych rizík a pracovného 
stresu.

Kampaň na roky 2014 – 2015: Zdravé pracoviská bez 
stresu

Kľúčové dátumy
 • Začiatok kampane: apríl 2014
 • Európske týždne bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci: október 
2014 a 2015

 • Slávnostné odovzdávanie cien za 
dobrú prax: apríl 2015

 • Samit kampane Zdravé pracoviská: 
november 2015
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Kto sa môže zapojiť do kampane?

Do kampane sa môžu zapojiť všetky 
organizácie a jednotlivci:

 • zamestnávatelia z organizácií všetkých veľkostí 
vo verejnom aj súkromnom sektore;

 • manažéri, vedúci zamestnanci a zamestnanci;
 • odborníci z oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci;
 • odborové zväzy a zástupcovia zamestnancov pre 

oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia;
 • združenia zamestnávateľov;
 • profesijné organizácie;
 • poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy;
 • subjekty poskytujúce služby v oblasti prevencie 

rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
poistenia voči týmto rizikám.

Praktické spôsoby zapojenia sa do 
kampane

Organizácie a jednotlivci sa môžu do kampane 
zapojiť viacerými spôsobmi:

 • šírením a publikovaním materiálov kampane;
 • organizovaním podujatí a aktivít, ako sú 

semináre a sympóziá;
 • používaním a propagovaním praktických 

nástrojov, ktoré sú k dispozícii, na riadenie 
pracovného stresu a psychosociálnych rizík;

 • účasťou v súťaži Európska cena za dobrú prax;
 • zapojením sa do európskych týždňov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rokoch 
2014 a 2015;

 • tým, že sa stanú oficiálnym partnerom kampane 
EÚ alebo národným partnerom kampane.

Praktické nástroje a podpora 
znižovania stresu

Psychosociálne riziká sa dajú merať, riešiť 
a znižovať použitím praktických nástrojov.

Na internete sú k dispozícii viaceré jednoduché, 
účinné, praktické nástroje na hodnotenie 
a znižovanie stresu a psychosociálnych rizík:

 • príručka Medzinárodného úradu práce 
s názvom Stress Prevention at Work Checkpoints 
(Prevencia stresu na pracoviskách) – obsahuje 
jednoduché kontrolné body na identifikáciu 
stresových faktorov a zmiernenie ich škodlivých 
účinkov;

 • normy pre riadenie pracovného stresu vydané 
Výkonným výborom Spojeného kráľovstva 
pre zdravie a bezpečnosť – uvádzajú sa v nich 
osvedčené postupy v šiestich základných 
oblastiach a stanovujú sa referenčné hodnoty, 
s ktorými môžu organizácie porovnávať svoju 
výkonnosť;

 • nástroj „Faire le Point“ francúzskeho národného 
inštitútu pre výskum a bezpečnosť (INRS) – 
obsahuje základné parametre na hodnotenie 
psychosociálnych rizík v malých spoločnostiach 
a praktické tipy, ako im predchádzať;

 • belgická stratégia SOBANE – uplatňuje 
participatívnu štvorkrokovú stratégiu SOBANE 
na hodnotenie a prevenciu psychosociálnych 
rizík;

 • internetová stránka „SOS na pracovisku – 
príručka pre zlepšenie zdravia a pohody 
zamestnancov na pracovisku“ začala fungovať 
v Slovinsku;

 • ďalšie vnútroštátne nástroje na riadenie stresu 
a psychosociálnych rizík poskytujú národné 
kontaktné miesta agentúry EU-OSHA a sú 
k dispozícii na internetovej stránke kampane.
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Súbor nástrojov kampane
Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA 
je významným zdrojom pre zamestnávateľov, 
manažérov, zástupcov pre oblasť bezpečnosti 
a v skutočnosti pre každého, kto uvažuje o realizovaní 
svojej vlastnej kampane v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Súbor nástrojov poskytuje 
praktické poradenstvo a usmernenia ku všetkým 
aspektom vedenia kampane a zahŕňa:
poradenstvo k plánovaniu kampane:
 • stanovenie cieľov kampane;
 • rozhodnutie o hlavnom posolstve kampane;
 • vytvorenie loga a spôsob, ako osloviť publikum;
 • zhodnotenie úspechu kampane;

usmernenia týkajúce sa zdrojov a sietí:
 • zostavenie rozpočtu;
 • práca v partnerstve;
 • využitie väčšiny možností na šírenie posolstiev 

kampane;
príklady nástrojov a techník na propagáciu 
kampane:
 • tlačové správy a články;
 • reklama a propagácia;
 • internetový marketing a sociálne médiá;
 • organizovanie podujatí.

K dispozícii sú aj príklady, ako iné organizácie realizovali 
svoju kampaň. Tie môžu poslúžiť ako zdroj pomoci pri 
plánovaní kampane.

osha.europa.eu/en/campaign-toolkit

©iStockphoto /ImageegamI 

http://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
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Výhody pre partnerov kampane
Oficiálni partneri kampane za svoju podporu 
a poskytovanie publicity kampane môžu 
využívať zvolenú časť internetovej stránky 
kampane na svoju vlastnú publicitu a výhodu 
čestnej zmienky pri každej propagácii kampane 
Zdravé pracoviská zo strany agentúry EU-OSHA 
na úrovni EÚ. Ďalšie výhody predstavujú 
pozvania na podujatia agentúry EU-OSHA.

  © EU-OSHA/Eric Vidal 
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Program Európskej ceny za dobrú prax

Cenou za dobrú prax v oblasti zdravých pracovísk 
sa oceňujú výnimočné a inovatívne príspevky 
k bezpečnosti a ochrane zdravia na pracoviskách 
a preukazujú sa výhody zavádzania osvedčených 
postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Do súťaže sa môžu zapojiť 
všetky organizácie a podniky v členských štátoch 
EÚ, kandidátskych krajinách, potenciálnych 
kandidátskych krajinách a krajinách Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO).

Pri zapojení sa do súťaže je potrebné preukázať:
 • účinné vedenie s participáciou zamestnancov, 

ktoré podporuje tému kampane Zdravé 
pracoviská bez stresu;

 • úspešnú realizáciu opatrení zameraných 
na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na pracovisku;

 • preukázateľné výsledky z hľadiska zvýšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku;

 • udržateľnosť opatrení;
 • možnosť aplikovateľnosti opatrení v iných 

organizáciách so sídlom v inej krajine, príp. v 
organizáciách, inej veľkosti.

Sieť národných kontaktných miest agentúry 
EU-OSHA zhromažďuje prihlášky do súťaže 
a nominuje národných víťazov do celoeurópskej 
súťaže. Oficiálni partneri kampane agentúry EU-
OSHA môžu posielať prihlášky priamo agentúre. 
Slávnostné odovzdávanie ceny za dobrú prax 
sa uskutoční v priebehu druhého roka kampane 
s cieľom propagovať a šíriť dobrú prax, vyhlásiť 
víťazov súťaže a osláviť úspechy všetkých 
zúčastnených subjektov.

©
 E

U
-O

SH
A

/M
ed

ia
 C

on
su

lta
 Ir

el
an

d
©

EU
-O

SH
A

/S
us

an
 K

en
ne

dy



24 | EU-OSHA – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Sprievodca kampaňou

Kampane Zdravé pracoviská v skratke

 • Ako súčasť každej kampane agentúra EU-OSHA 
bezplatne poskytuje informácie, praktické príručky 
a nástroje, ako aj publikácie, ktoré sa prekladajú do 
25 jazykov.

 • Súčasťou každej kampane je program Európskej 
ceny za dobrú prax.

 • Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci je konkrétne zameraný na kampaň a koná sa 
každý rok v októbri.

 • Agentúra EU-OSHA sa pri propagácii kampaní môže 
spoľahnúť na podporu siete národných kontaktných 
miest. Národnými kontaktnými miestami sú 
spravidla orgány členských štátov pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci.

 • Súčasťou každej kampane je program európskych 
partnerov kampane, ktorý organizáciám poskytuje 
možnosť stať sa partnermi agentúry EU-OSHA,  
a pomáha zvyšovať informovanosť o téme kampane 
a zviditeľňovať kampaň a partnerskú organizáciu.

  © EU-OSHA/EU-OSHA 
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Naša existujúca sieť partnerov

Pre úspech kampane sú veľmi dôležité dobré 
partnerstvá s najdôležitejšími zainteresovanými 
stranami. Môžeme sa spoľahnúť na podporu 
viacerých sietí partnerov vrátane týchto:

 • Národné kontaktné miesta: Kampaň Zdravé 
pracoviská na vnútroštátnej úrovni koordinuje 
sieť kontaktných miest agentúry EU-OSHA. Ak by 
ste sa chceli dozvedieť viac o našich národných 
kontaktných miestach alebo sa obrátiť priamo na 
ne, odkaz na kontaktné údaje nájdete na konci 
tohto sprievodcu.

 • Oficiálni partneri kampane: Agentúra 
EU-OSHA vyzýva celoeurópske a nadnárodné 
organizácie, aby sa stali oficiálnymi partnermi 
kampane. Kampaň Zdravé pracoviská aktívne 
podporuje viac ako 80 partnerov. Ak máte 
záujem stať sa partnerom kampane, navštívte jej 
internetovú stránku:  
www.healthy-workplaces.eu/.

 • Mediálni partneri: Ide o osobitnú skupinu 
novinárov a vydavateľov z celej Európy, ktorí 
majú záujem o podporu bezpečnosti a ochrany 
zdravia na pracovisku. Popredné európske 
časopisy venované problematike bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pomáhajú agentúre 
EU-OSHA pri propagácii kampane, zatiaľ čo 
agentúra ponúka novinárom a vydavateľom 
platformu na získavanie kontaktov a informácií, 
prístup k svojim sieťam a k zainteresovaným 
stranám v Európe, aj za jej hranicami.

 • Sieť Enterprise Europe Network: Táto sieť 
poskytuje poradenstvo a podporu malým 
a stredným podnikom (MSP) v celej Európe, aby 
mohli využívať podnikateľské príležitosti. Ide 
o dôležitého spolupracovníka v kampani Zdravé 
pracoviská.
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do kontaktu a diskutovali o prevencii rizika 
a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Víťazi 
ceny za dobrú prax boli rôzni, ale pritom inovatívni, 
a všetci sa zameriavali na vzájomnú spoluprácu: 
išlo o riešenia pre priemysel v Rakúsku, Holandsku, 
Fínsku a Turecku, opatrenia na zníženie stresu 
v nemocnici v Dánsku, organizácie podporujúce 
MSP v Nemecku a Španielsku, maloobchodnú 
skupinu v Portugalsku, skupinu hotelov na 
Cypre a diskusnú skupinu poľnohospodárov 
produkujúcich mliečne výrobky v Írsku.

V rámci kampane z rokov 2010 – 2011 s názvom 
Bezpečnosť v údržbe sa vyše 50 partnerov spojilo 
s agentúrou EU-OSHA pri organizovaní celej 
škály činností a pri šírení posolstiev kampane. 
Kampaň bola zameraná predovšetkým na 
zvyšovanie informovanosti o dôležitosti údržby pre 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov a o rizikách 
spojených s údržbou. Vypracovali a propagovali 
sa rôzne publikácie venované témam súvisiacim 
s údržbou.

Kampaň z rokov 2008 – 2009 bola tiež veľkým 
úspechom a jej dôležitým odkazom sa stal 
nástroj OiRA (interaktívna internetová aplikácia 
na hodnotenie rizík). Kampaň sa zamerala na 
hodnotenie rizík, základný kameň európskeho 
prístupu k prevencii pracovných úrazov a porúch 
zdravia. Cieľom nástroja OiRA je uľahčiť postup 
hodnotenia rizík. Určený je na používanie 
v mikropodnikoch a malých podnikoch 
a používateľov vedie krok za krokom tak, aby im 
uľahčil vykonávanie a monitorovanie postupu 
hodnotenia rizík. Nástroje OiRA vo viacerých 
európskych jazykoch sú malým podnikom 
a mikropodnikom k dispozícii na adrese: 
www.oiraproject.eu.

Úspech predchádzajúcej kampane

Kampane Zdravé pracoviská sú zamerané na 
zvyšovanie informovanosti o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. Tento cieľ je základom 
kampaní, ktoré boli venované najrôznejším 
otázkam s osobitným významom pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. Kampane prebiehajú 
od roku 2000, pričom každá kampaň s určitým 
zameraním trvá dva roky. Kampane Zdravé 
pracoviská sú v súčasnosti najväčšie svojho 
druhu na svete a sú čoraz populárnejšie, pričom 
v súčasnosti sú do nich zapojené stovky organizácií 
vo vyše 30 krajinách. Agentúra EU-OSHA a jej 
partneri koordinujú kampane Zdravé pracoviská 
a popri zvyšovaní informovanosti o dôležitých 
otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci sa venujú propagácii myšlienky, 
že zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na 
pracovisku je užitočné pre podnik.

Stručný prehľad kampaní Zdravé pracoviská
Posledné kampane Zdravé pracoviská agentúry 
EU-OSHA boli zamerané na témy Spolupráca pri 
prevencii rizík (2012 – 2013), Bezpečnosť v údržbe 
(2010 – 2011) a Hodnotenie rizík (2008 – 2009).

Kampaňou z rokov 2012 – 2013 s názvom 
Spolupráca pri prevencii rizík sa zvýšila 
informovanosť o dôležitosti spojenia dobrého 
vedenia s participáciou zamestnancov pri 
predchádzaní rizikám. Ako súčasť kampane vydala 
agentúra EU-OSHA dve praktické príručky o vedení 
na riadiacej úrovni a participácii zamestnancov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Viac ako 80 oficiálnych partnerov kampane, ktorí 
zastupovali rôzne odvetvia, organizovalo semináre 
a podujatia a zúčastňovalo sa na konferenciách. 
Osobitná pozornosť sa venovala zabezpečeniu 
možnosti, aby sa manažéri a zamestnanci dostávali 

http://www.oiraproject.eu
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Ďalšie informácie a zdroje
Bohatý materiál z kampane sa dá prevziať 
z internetovej stránky kampane Zdravé pracoviská:
 • dôležité fakty a údaje;
 • správy a informačné hárky vrátane najnovších 

výsledkov prieskumu ESENER;
 • praktické príručky a nástroje;
 • praktické informácie, ktoré sú dôležité najmä 

pre mikropodniky a malé podniky;
 • základné myšlienky kampane;
 • prezentácie v programe PowerPoint, plagáty, 

letáky a ďalšie materiály kampane;
 • najnovšie videá, v ktorých vystupuje Napo 

a jeho priatelia;
 • odkazy na užitočné internetové stránky.

Všetky informácie sú k dispozícii v 25 jazykoch na 
adrese: www.healthy-workplaces.eu.
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ISLAND

FÍNSKO

NÓRSKO

ŠVÉDSKO

ESTÓNSKO

DÁNSKO
LOTYŠSKO

LITVA

ÍRSKO SPOJENÉ 
KRÁĽOVSTVO HOLANDSKO

BELGICKO

LUX.

NEMECKO

ČESKÁ 
REPUBLIKA

POĽSKO

SLOVENSKO

FRANCÚZSKO

LICHTENŠTAJNSKO

ŠVAJČIARSKO

RAKÚSKO

SLOVINSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO
TALIANSKO CHORVÁTSKO

SRBSKO

ČIERNA HORA
KOSOVO BULHARSKO

PORTUGALSKO

ŠPANIELSKO

podľa rezolúcie BR OSN 1244/99 BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ 
REPUBLIKA 

MACEDÓNSKO
ALBÁNSKO

GRÉCKO
TURECKO

MALTA

CYPRUS

Členské štáty EÚ
Krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, západný Balkán a Turecko

Sieť koordinačných stredísk agentúry EU-OSHA
https://osha.europa.eu/sk/about/organisation/focal_points
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Sprievodca kampaňou: Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

2013 – 29 s. – 16,2 x 25 cm

ISBN 978-92-9240-099-6

doi:10.2802/60123
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TE-02-13-252-SK-C

Európska agentúra pre bezpečnosť 
a  ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) 
prispieva k  tomu, aby sa z  Európy stalo 
bezpečnejšie, zdravšie a  produktívnejšie 
miesto na prácu. Agentúra získava, spracováva 
a poskytuje spoľahlivé, vyvážené a nestranné 
informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia a  organizuje celoeurópske kampane 
na zvýšenie informovanosti. Agentúra, 
ktorú zriadila Európska únia v  roku 1996 so 
sídlom v  meste Bilbao v  Španielsku, spája 
predstaviteľov Európskej komisie, vlád 
členských štátov, organizácií zamestnávateľov 
a  zamestnancov, ako aj špičkových 
odborníkov z  každého členského štátu EÚ 
a spoza hraníc Únie.

doi:10.2802/60123

Kampaň na roky 2014 – 2015 s názvom Zdravé pracoviská 
bez stresu zdôrazňuje dôležitosť rozpoznania pracovného 
stresu a  ďalších psychosociálnych rizík. Podporuje ich 
riadenie ako súčasť integrovaného prístupu k  udržiavaniu 
zdravého pracoviska.

Psychosociálne hrozby existujú na každom pracovisku. 
Dajú sa však úspešne riadiť, a to i s  obmedzenými 
zdrojmi. Táto kampaň poskytuje pomoc, usmernenia 
a  nástroje potrebné na účinné riadenie pracovného 
stresu a psychosociálnych rizík.

Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci

C/Santiago de Compostela 12,
48003 Bilbao, ŠPANIELSKO
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

978-92-9240-099-6

http://osha.europa.eu
mailto:information@osha.europa.eu
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