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*Rozvoj počítačových technológií v súčasnosti 

napreduje veľkým tempom a neustále narastá počet 

zamestnancov, ktorí pri práci využívajú počítač - VDT 

(Visual displey terminal) ako hlavný výrobný nástroj.  

 

*Sedenie za počítačom nie je zdanlivo namáhavé. No 

ten, kto sedí 8 hodín pri VDT, sa cíti úplne inak. 

Energetický výdaj je síce v porovnaní s fyzickou 

záťažou zanedbateľný, ale nevhodná pracovná poloha, 

usporiadanie pracovného miesta, môžu byť príčinou 

rôznych chorôb. Výsledkom je, že celosvetovo je 

pozorovaný nárast ochorení podmienených prácou 

s počítačom.  



*Negatívne dopady práce s počítačom sa v praxi zvýrazňujú aj napriek tomu, že 
sú stanovené zásady pre prácu so zobrazovacími jednotkami (smernica Rady 
90/270/ EHS u nás implementovaná NV SR č.276/2006 Z. z.) .  

     

Definície: 

*Zobrazovacia jednotka – zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie 
abecedno-číslicových alebo grafických znakov. 

*Zamestnancom – akýkoľvek zamestnanec, ktorý používa zariadenie so 
zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce. 

*Pracovisko so zobrazovacími jednotkami – je pracovisko s priestorovo 
vymedzenou sústavou, ktorá zahŕňa zobrazovaciu jednotku s príslušným 
zariadením (napr. klávesnica, disketová jednotka, modem, tlačiareň a iné). 
Súčasťou pracoviska sú zariadenia nevyhnutné na vykonávanie činnosti so 
zobrazovacou jednotkou – pracovný stôl, pracovná doska, pracovné sedadlo.  

     



*  Pracovné miesto - musí byť riešené tak, aby zamestnancovi 

poskytovalo dostatok priestoru na zmenu pracovnej polohy a voľnosť 

pohybov. 
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Požiadavky na pracoviská so zobrazovacími jednotkami z hľadiska 

ochrany zdravia:  

*Obrazovka (jas, obraz stabilný, monitor so sklonom). 

*Klávesnica (určitý sklon, oddelená od obrazovky, ergonomicky 

riešená, matný povrch). 

*Pracovný stôl (dostatočne veľký, výška 68 – 82 cm, podpera pod 

nohy). 

*Pracovné sedadlo (stabilné, 5ramenné, s kolieskami, so sklopným 

operadlom, z priedušného materiálu). 

*Pracovné prostredie (vhodné osvetlenie, tepelno – vlhkostná 

mikroklíma, režim práce a odpočinku (prestávky). 



 

Práca s počítačom, okrem množstva výhod, môže viesť k poškodeniu 

zdravia, pričom k najčastejšie popisovaným ochoreniam patria: 

* poškodenie zraku 

* poškodenie podporno-pohybovej sústavy,, 

* ,,stres“ 

Tieto ochorenia vznikajú ako dôsledok 

* záťaže zraku, 

* statickej záťaže, 

* psychickej pracovnej záťaže. 



Ochorenia zraku: 

 

*Na ťažkosti so zrakom pri práci s počítačom, sa podľa posledných 

výskumov sťažuje približne 75 % osôb, aj keď rôzni autori uvádzajú, 

že vizuálne problémy sú dočasné a odznejú krátku dobu po ukončení 

zrakovo náročnej práce (talianske štúdie nenašli žiadnu súvislosť 

medzi prácou so ZJ a výskytom patologických zmien zrakových 

funkcií).  

  Najčastejšie sú popisované tieto nešpecifické zrakové poruchy: 

*okulárne - pálenie, svrbenie, slzenie, pocit suchosti v očiach – 

syndróm suchého oka a pod.;  

*vizuálne –neostré, rozmazané videnie  

*astenopické: pocit únavy očí, zrakový diskomfort, bolesť hlavy.  



 

Ochorenia podporno-pohybovej sústavy: 

 

*Ochorenia podporno-pohybového systému sú výsledkom 

vnútených polôh (dlhodobé statické zaťaženie), ktoré 

pracovník pri práci na ZJ podvedome zaujíma pri 

nekorigovaných očných chybách, alebo pri používaní 

nevhodných okuliarov, či pri nevhodnom usporiadaní 

pracovného miesta.  

 

*Uvedené ťažkosti podľa štatistík udáva 60 – 80% 

pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 



*Bolesti chrbtice – vznikajú ako dôsledok strnulej polohy 
chrbtice, častého otáčania hlavy jedným smerom (napr. pri 
odpisovaní listov pisárka počas 8 hodinovej pracovnej 
zmeny otočí krkom tam a späť až 40 tisíc krát). Bolesti 
môžu vyžarovať na „odľahlé miesta“ napr. do hlavy, ramien, 
predlaktí, prstov rúk a pod.  

 

*Ochorenia horných končatín – vznikajú pri vysokej 
frekvencii opakovaných pohybov ruky, prstov pri obsluhe 
klávesnice, či myši, pri nemožnosti opretia lakťov, 
nesprávnom umiestnení rúk, pri zvýšenom napätí svalov 
palca, či malíčka, dlhodobom opieraní vnútornej strany 
zápästia o ostrú hranu klávesnice, či stola. K najčastejším 
ochoreniam potom patria: 

 

 

 

 

 



*zápaly šliach – tendovaginitídy, 

 

*epikondilitídy (tenisový lakeť), 

 

*útlakové syndrómy nervov, 

najmä syndróm karpálneho 

tunela, 

 

*RSI syndróm (postihnutie 

zápästia, vyvolané 

opakovanými pohybmi malého 

rozsahu pri práci s počítačom 

bez odpočinkových 

mikropáuz). 



*  K chorobám, ktorými trpia používatelia počítačov sú 

priradené aj ďalšie zdravotné ťažkosti vyplývajúce z 

dlhodobej práce v sede.  

*Napr. v dôsledku nedostatočnej aktivity dochádza k 

oslabovaniu svalov a tým zníženiu fyzickej zdatnosti. 

Slabé svaly následne neposkytnú dostatočnú ochrannú 

podporu kĺbom a chrbtici, čo vedie k rýchlejšiemu 

nástupu degeneratívnych zmien kĺbov, k väčšej 

náchylnosti k úrazom pohybového aparátu.  

*Ďalším prejavom svalových zmien môže byť rozvoj 

svalovej disbalancie – skrátenie a preťaženie svalov 

lopatky a prsných svalov, skracujú sa svaly na zadnej 

strane stehien a ohýbačov bedier. 



*Informovať zamestnancov o všetkých aspektoch 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so ZJ. 

*Zaškoliť zamestnancov pred zaradením zamestnancov na 

prácu so ZJ. 

*Zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so ZJ najneskôr 

po 4 hodinách nepretržitej práce. 

*Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu  pred 

zaradením na prácu so ZJ, v prípade zrakových ťažkostí, 

podľa potreby (na základe výsledkov vyšetrenia) 

poskytnúť korekčné prostriedky.    



 ORGANIZAČNÉ OPATRENIA:  

 

*Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné 

prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po 

4 hodinách nepretržitej práce 

 

*Prestávky by mali byť po prvej hodine aspoň 5 min., po 

druhej hodine 10 min. a troch hodinách 15 min. 



*Jednotlivé pracovné miesta musia byť riešené tak, aby 

umožňovali pri výkone práce zamestnancovi zmenu 

pracovnej polohy a striedanie pohybov. 

*Na sedenie pri obrazovke zabezpečiť stoličku s 

nastaviteľnou výškou sedadla a polohovateľným operadlom. 

*Výšku sedadla treba nastaviť tak, aby chodidlá na podložke 

a dolné končatiny v kolenách zvierali pravý uhol. 

*Pracovný stôl je vhodné mať v takej výške, aby horné 

končatiny položené na stole zvierali v lakti pravý uhol.  

*Vzdialenosť monitora od očí závisí od veľkosti obrazovky a 

zobrazovacích znakov (optimálne 60cm) 





*Klávesnica musí byť od zobrazovacej jednotky oddelená a 

musí zodpovedať ergonomickým zásadám (výška, sklon, 

tvarovanie). 

*Priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby 

poskytol oporu pre ruky a predlaktia. 

*Povrch klávesnice musí byť matný, zamedzujúci vznik 

odrazu svetla. 

*Usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov musia 

uľahčovať používanie klávesnice a koordináciu pohybu 

prstov pri jej obsluhe. 

*Znaky na klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a 

čitateľné zo základnej pracovnej polohy. 

 



*Práca spojená s trvalým sledovaním obrazovky by nemala 

trvať viac ako 6 hodín za pracovnú zmenu. 

*Optimálna je individuálna voľba krátkodobých prestávok a 

kumulácie viacerých pracovných činností. 

*Okrem ergonomicky vhodného usporiadania pracovného 

miesta a organizácie práce zohľadňujúcej fyziologické a 

psychické danosti pracovníkov, je osvedčeným prostriedkom 

prevencie poškodení podporno – pohybového systému 

cielená pohybová aktivita. 

*„PSYCHICKÚ PRÁCU KOMPENZOVAŤ FYZICKOU“  



Jednoduché cviky, ktoré môžete robiť pri 
počítači: 

*  Zohnite pažu, dajte si ju za hlavu, lakeť si 
chyťte druhou rukou a jemne tlačte 
smerom dolu.  

*Ruky si položte na okraj stola a 
vykonávajte krúživé pohyby plecami 
najprv jedným, potom opačným smerom.  

* Pravidelne si zľahka masírujte a jemne 
ponaťahujte prsty.  

* Zatnite ruku v päsť a vydržte silné zovretie 
asi sekundu-dve, potom prsty roztiahnite 
čo najviac a vydržte opäť aspoň sekundu-
dve.  

* Predpažte ruky a pravidelne krúžte 
dlaňami striedavo doprava a doľava.  

* Predpažte ruky a ohýbajte ruky v zápästí 
hore aj dolu.  

*Uvoľnite si ruky a chvíľku traste dlaňami 
obidvoch rúk.  

* Spojte si ruky pred hrudníkom dlaňami k 
sebe a pomaly otáčajte zo strany na stranu, 
aby ste cítili mierny ťah. 

 
 

 



*Podľa zák. NR SR č. 355/2007 Z. z., NV SR 391/2006 Z. z. 

ominimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko, a už citované NV SR č. 276/2006 Z. z.. Do 

roku 2011 sledovanie prác a pracovísk so ZJ bolo jednou z 

hlavných úloh, ktoré plnili odd. PPL a T. 

*Od roku 2012 pri výkone ŠZD sledujeme kritéria podľa 

ustanovení vyššie uvedených legislatívnych úprav. 

Zameriavame sa na kontrolu usporiadania pracovných miest 

so ZJ, mikroklimatické podmienky, tienenie pracovísk – 

ochrana pred preslňovaním pracoviska. 



*Zisťujeme, či zamestnávatelia zabezpečili analýzu 

pracovných podmienok a hodnotenie podmienok na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so 

ZJ. 

*Kontrolujeme režim práce a odpočinku, poskytovanie 

potrebných OOPP a pod. 

 



 

 

 

 

 

 

    ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


