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

Zdravé pracoviská bez stresu 
Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci 
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www.healthy-workplaces.eu 

Úvod ku kampani 

 Kampaň koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) 

 Kampaň prebieha vo viac ako 30 krajinách 

 Podporuje ju sieť partnerov 

• národné kontaktné miesta 

• sociálni partneri 

• oficiálni partneri kampane  

• mediálni partneri  

• sieť Enterprise Europe Network  

• inštitúcie EÚ 
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Hlavné ciele 

 Zlepšiť chápanie pracovného stresu a psychosociálnych rizík             

pri práci 

 Podporiť riadenie týchto rizík 

 Predísť významným negatívnym vplyvom 

 Poskytnúť podporu a usmernenie zamestnancom 

i zamestnávateľom 

 Propagovať používanie praktických a jednoduchých nástrojov 
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Rozsah problému 

 Viac ako polovica európskych zamestnancov uvádza, 

že pracovný stres je na ich pracovisku bežný. 

 Stres spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikami sa považuje za 

jeden z dôvodov asi polovice vymeškaných pracovných dní. 

 Približne štyria z desiatich zamestnancov si myslia, že problém 

stresu sa na ich pracovisku nerieši správne. 
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Vymedzenie pojmov 

Psychosociálne riziká vznikajú v dôsledku  

• nevhodného plánovania, organizácie a riadenia práce; 

• zlých medziľudských vzťahov na pracovisku;  

• a môžu vyústiť do negatívnych psychických, fyzických a sociálnych 

vplyvov vrátane pracovného stresu. 

 

 Pracovný stres 

• je organizačnou záležitosťou a nie individuálnym zlyhaním; 

• vzniká vtedy, ak nároky na vykonávanú prácu prevyšujú schopnosť 

zamestnanca zvládnuť ich. 
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Psychosociálne pracovné prostredie 

Nepriaznivé psychosociálne prostredie môže vzniknúť v dôsledku 

 nadmerných alebo protichodných pracovných úloh; 

 neúčasti pri určovaní spôsobu vykonávania práce a nemožnosti 

ovplyvniť ho; 

 nedostatočnej komunikácie a chýbajúcej podpory; 

 psychického a sexuálneho obťažovania a násilia od inej osoby; 

 nevhodne riadených organizačných zmien a neistoty 

zamestnania. 
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Negatívne vplyvy 

Na jednotlivca 

• ťažkosti s koncentráciou a robenie chýb 

• vyhorenie a depresia 

• problémy v osobnom živote 

• užívanie drog a alkoholu 

• zlé fyzické zdravie  

Na organizáciu 

• celková nízka výkonnosť podniku 

• zvýšená práceneschopnosť a príliš dôsledná dochádzka do práce  

• zvýšený počet úrazov a zranení  
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Riadenie psychosociálnych rizík  

 Postupy znižovania psychosociálnych rizík má v Európe 
zavedené iba približne 30 % organizácií*.  

 Znižovanie týchto rizík sa často považuje za ťažšie, ako 
znižovanie tzv. tradičných rizík BOZP. 

Ale... 

 Psychosociálne riziká je možné hodnotiť a riadiť rovnako 
systematicky, ako ktorékoľvek iné riziká BOZP. 

 Výhody riadenia psychosociálnych rizík a pracovného stresu 
výrazne prevažujú nad nákladmi na jeho zavedenie 
v organizáciách všetkých veľkostí.  

 

 

 

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

 väčšia pohoda a spokojnosť zamestnancov s prácou 

 zdravá, motivovaná a produktívna pracovná sila 

 vyššia celková výkonnosť a produktivita 

 znížená miera práceneschopnosti a fluktuácie zamestnancov 

 nižšie náklady a nižšia záťaž pre spoločnosť ako celok 

 súlad s požiadavkami právnych predpisov 
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Úloha manažmentu 

 Zamestnávatelia zodpovedajú za realizáciu plánu 

prevencie/znižovania psychosociálnych rizík. 

 Manažéri by mali presadzovať motivujúce pracovné prostredie 

podnecujúce zamestnancov, aby poukazovali na problémy a 

navrhovali riešenia.  

 Manažéri na strednom stupni riadenia pritom musia zohrávať 

zásadnú úlohu, lebo sú so zamestnancami v každodennom 

styku. 

 Schopnosť dobre riadiť a viesť ľudí pomáha vytvárať priaznivé 

psychosociálne pracovné prostredie; tieto zručnosti sa dajú 

naučiť a rozvíjať. 

 Aj realizácia dobrovoľných opatrení na podporu duševnej 

pohody môže byť významným príspevkom k zdravému 

pracovisku.  

 



11 

www.healthy-workplaces.eu 

Význam participácie zamestnancov 

 Kým správne vedenie môže pomôcť pri znižovaní pracovného 

stresu a psychosociálnych rizík, rozhodujúca je aj účasť 

zamestnancov. 

 Medzi zamestnávateľmi a zamestnancami musí byť obojstranný 

dialóg. 

 Zamestnanci a ich zástupcovia najlepšie chápu problémy na 

svojom pracovisku a môžu pomôcť pri plánovaní a realizácii 

vhodných riešení. 

 Konzultácie so zamestnancami pomáhajú zlepšiť celkovú 

morálku a zabezpečiť, aby realizované opatrenia boli vhodné a 

účinné. 
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Riadenie stresu a psychosociálnych rizík 

 Psychosociálne riziká je možné efektívne riešiť a zvládnuť 

dokonca aj pri obmedzených zdrojoch. 

 Najefektívnejšou cestou k zníženiu psychosociálnych rizík na 

pracovisku je iniciatívny prístup a pripravený plán na 

predchádzanie problémov.  

 Posúdenie rizík je rozhodujúce pre určenie nebezpečenstiev a 

vhodných riešení. 

 K dispozícii sú praktické nástroje a usmernenia, ktoré uľahčia 

riadenie psychosociálnych rizík. 
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Zapojte sa 

 Zapojiť sa môžu všetky organizácie aj jednotlivci.  

 Zapojte sa 

• distribúciou a zdieľaním posolstiev a materiálov kampane; 

• využívaním a propagovaním praktických nástrojov kampane; 

• účasťou na podujatiach kampane alebo organizovaním vlastných 

podujatí. 
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Kľúčové dátumy 

 Začiatok kampane: apríl 2014 

 Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

október 2014 a 2015 

 Slávnostné odovzdanie Európskej ceny za dobrú prax: apríl 2015 

 Samit Zdravé pracoviská: november 2015 
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Ponuka partnerstva kampane 

 Pre celoeurópske a medzinárodné organizácie 

 Partneri kampane podporujú a propagujú kampaň 

 Výhody partnerstva: 

• uvítací balíček 

• osvedčenie o partnerstve 

• zvláštna kategória Európskej ceny za dobrú prax pre partnerov 

• propagácia na úrovni EÚ a v oznamovacích prostriedkoch 

• možnosti pripojenia do sietí a výmena skúseností z dobrej praxe s 

ostatnými partnermi kampane 

• pozvanie na podujatia agentúry EU-OSHA 
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Európska cena za dobrú prax 

 Uznanie za výnimočnú a inovatívnu dobrú prax 

 Riešenia zamerané na riadenie stresu a psychosociálnych rizík 

pri práci  

 Otvorená je pre organizácie a podniky  

• členských štátov EÚ 

• Európskeho hospodárskeho priestoru 

• západného Balkánu a Turecka  

 Prihlášky koordinujú národné kontaktné miesta a agentúra EU-

OSHA v dvoch fázach: 

• postup výberu na vnútroštátnej úrovni 

• vyhodnotenie na európskej úrovni 

 Slávnostné odovzdanie ceny za dobrú prax 
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Zdroje kampane 

 príručka kampane 

 prospekt 

 leták Ceny za dobrú prax 

 súbor nástrojov kampane 

on-line 

 propagačný materiál  

a reklamné darčeky 

 

 

 
 správy 

 praktické príručky a nástroje  

 film o Napovi  

 www.healthy-workplaces.eu 
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Ďalšie informácie 

 Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite kampane 

www.healthy-workplaces.eu 

 

 Súbor nástrojov kampane 

https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit 

 

 Informácie o podujatiach vo vašej krajine nájdete na stránkach 

vášho národného kontaktného miesta 

www.healthy-workplaces.eu/fops 

 

 


