
Pracovný stres a psychosociálne 
riziká: fakty

 • Viac ako polovica európskych zamestnancov sa 
domnieva, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný.

 • Približne štyria z desiatich zamestnancov si myslia, že 
problém stresu sa na ich pracovisku nerieši správne.

 • Zamestnanci vo všeobecnosti zvyknú vymeškávať 
veľké množstvo pracovného času, keď trpia pracovným 
stresom a inými psychologickými problémami, alebo 
prídu do práce, aj keď nie sú schopní pracovať naplno.

 • Psychosociálne riziká a pracovný stres vedú ku vzniku 
výrazných nákladov pre organizácie aj pre národné 
hospodárstva.

 • Celkové náklady vyplývajúce z porúch duševného 
zdravia (súvisiacich aj nesúvisiacich s prácou) sa v Európe 
odhadujú na 240 miliárd EUR ročne.

 • Psychosociálne riziká sa môžu posudzovať a riadiť 
rovnako systematicky ako ktorékoľvek iné riziká 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

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

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka 
každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu.

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 aj 

mimo nej.

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú predsedníctva Rady 

EÚ, Európsky parlament, Európska komisia a európski sociálni 

partneri. Na vnútroštátnej úrovni ju koordinuje sieť národných 

kontaktných miest agentúry (www.healthy-workplaces.eu/fops).
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci

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

Pracovný stres vytvára značné náklady 
pre organizácie aj pre spoločnosť.

Pracovný stres je organizačnou záležitosťou 
a nie individuálnym zlyhaním.

Zdravé  
pracoviská

www.healthy-workplaces.eu

 bez stresu
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Kto sa môže zapojiť?
Do kampane Zdravé pracoviská bez stresu sa môžu zapojiť 
všetky organizácie a jednotlivci na miestnej, vnútroštátnej 
a európskej úrovni. Kampaň je otvorená pre:

 • všetkých zamestnávateľov vo verejnom aj súkromnom 
sektore;

 • manažérov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov;
 • odborové zväzy a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť;
 • všetky organizácie a jednotlivcov, ktorí sa venujú zlepšovaniu 

bezpečnosti a ochrany zdravia.

Ako sa môžete zapojiť?
Do kampane Zdravé pracoviská na roky 2014 – 2015 sa môžete 
zapojiť:

 • šírením a publikovaním materiálov kampane, a tým pomáhať 
zvyšovať informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia 
(rozličné materiály kampane sa dajú stiahnuť z internetovej 
stránky kampane: www.healthy-workplaces.eu);

 • organizovaním podujatí a aktivít, ako sú semináre a sympóziá;
 • používaním a propagovaním praktických nástrojov, ktoré 

sú k dispozícii na riadenie stresu súvisiaceho s prácou 
a psychosociálnych rizík;

 • účasťou na súťaži Európska cena za dobrú prax, čo je 
program, ktorým sa oceňujú príspevky organizácií zamerané 
na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia;

 • zapojením sa do európskych týždňov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v októbri 2014 a 2015;

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

Kampaň
Stres je druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný 
problém súvisiaci s prácou v Európe a spolu s ďalšími 
psychosociálnymi rizikami sa považuje za príčinu viac ako 
polovice (50 – 60 %) vymeškaných pracovných dní. Zlé 
psychosociálne pracovné prostredie môže mať výrazne 
negatívny vplyv na zdravie zamestnanca.

Základným cieľom tejto kampane je podpora riadenia 
pracovného stresu a psychosociálnych rizík, a teda prevencia 
ich výrazne negatívneho vplyvu na zamestnancov, 
zamestnávateľov a vlády. Účinným riadením psychosociálnych 
rizík sa vytvára pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci 
zostávajú zdraví, kultúra pracovného prostredia je pozitívnejšia 
a v dôsledku toho sa zvyšuje výkonnosť podniku.

Psychosociálne riziká existujú na každom pracovisku. 
Dajú sa však úspešne hodnotiť a riadiť aj s obmedzenými 
zdrojmi. Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom 
a zamestnávateľom pomoc a usmernenia v oblasti riadenia 
pracovného stresu a psychosociálnych rizík a tiež podporiť 
používanie praktických a jednoduchých nástrojov, ktoré snahy 
v tejto oblasti uľahčujú.

Kampaň Zdravé pracoviská bez stresu je celoeurópska kampaň, 
ktorú koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA). Kampane Zdravé pracoviská 
sú najväčšími akciami svojho druhu na svete a predstavujú 
významný hnací motor zmien a zlepšení v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku.

 Kľúčové dátumy
•	 Začiatok	kampane:	apríl	2014

•	 Európske	týždne	bezpečnosti	a	ochrany	zdravia	
pri	práci:	október	2014	a	2015

•	 Slávnostné	odovzdávanie	ceny	za	dobrú	prax:	
apríl	2015

•	 Samit	kampane	Zdravé	pracoviská:	november	2015
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Zamestnávatelia, 
manažéri a zamestnanci 
môžu spoločným 
spôsobom riešiť 
pracovný stres 
a psychosociálne riziká 
v prospech všetkých.

Zdravá pracovná sila je veľmi dôležitá pre 
fungovanie úspešného podniku.
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