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Anotácia 

Predkladaná správa prezentuje výsledky analýz dokumentov týkajúcich sa pracovnoprávneho 
postavenie starších zamestnancov, zdravia, funkčnej a pracovnej schopnosti, pracovných 
podmienok, pracovnej úrazovosti a identifikovanie rizík a ohrození na pracoviskách starších 
zamestnancov. Objektivizuje problémy v oblasti BOZP a pracovných podmienok starších 
zamestnancov. Ďalej predkladá výsledky prieskumu pracovných podmienok a postojov 
k aktívnemu starnutiu a zamestnávaniu osôb 50+ generácie, ktorý bol vykonaný v roku 2013 
v podnikoch v pôsobnosti krajských inšpektorátov práce.  V závere sú uvedené návrhy 
opatrení a odporúčaní pre aktívne starnutie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci pre generáciu zamestnancov 50+. 

 

Kľúčové slová 

BOZP, starší zamestnanec, vek 50+, pracovné podmienky, riziko, pracovná úrazovosť 

 

Abstract 

The presented report represents results from analysis of documents dealing with legal labour 
position of elderly employees, health, functional and work ability, working conditions, 
occupational accidents and identification of risks and threats at work places of elderly 
employees. It objectifies problems in the OSH areas and working conditions of elderly 
employees. It also provides results of the survey of working conditions and attitudes to active 
ageing and employment of persons of the generation 50+, which was done in 2013 in 
enterprises in the scope of the regional labour inspectorates.  
In conclusion are included proposals for actions and measures for active ageing and increase 
of the occupational health of safety for the generation of 50+ employees. 
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Úvod 
 

 Bezpečné a zdravé pracovné podmienky sú jednými z dôležitých ukazovateľov kvality 
života i kultúry práce. Potreba pracovať a zároveň pracovať bezpečne bez dopadov na zdravie 
sa týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. Starší zamestnanci však majú svoje 
špecifiká, ktoré sa týkajú predovšetkým ich veku, funkčnej a pracovnej schopnosti, ich práca  
sa vyznačuje špecifickými rizikami. 
 Aby sa predĺžila možnosť zamestnancov vo vyššom veku zostať na trhu práce a 
aktívne sa zapájať do pracovného procesu je potrebné prijať systém opatrení, ktoré im to 
umožnia. Do systému opatrení patrí aj koncept tzv. aktívneho starnutia. 
 Starnúca pracovná sila je jedným z aspektov tzv. nových rizík- psychosociálnych rizík 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aktívne starnutie je „proces optimalizácie 
príležitostí pre zdravie, aktivitu a bezpečnosť s cieľom zlepšiť kvalitu života vo vyššom veku. 
 Aktívne starnutie v zamestnaní predstavuje dlhodobý problém v európskej politike, 
najmä čo sa týka európskych stratégií zamestnanosti, a je hlavnou otázkou v rámci poslednej 
európskej stratégie na rok 2020.  
 Problematika aktívneho starnutia bola jedným z troch pilierov Európskeho roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Potreba zvýšiť mieru zamestnanosti 
starších zamestnancov bola prenesená do kvantitatívnych cieľov, ktoré sa snažia udržať 
občanov vo veku 55 – 64 rokov v práci, aby tak zvýšili priemerný vek odchodu z trhu práce. 
Zhodli sa však na tom, že tieto ciele nie je možné dosiahnuť, pokiaľ nedôjde k značnému 
zlepšeniu pracovných podmienok. 
 Predkladaná správa z VÚ 2341 „BOZP a rizikové faktory zamestnancov nad 50 rokov 
- uplatnenie starších osôb v pracovnom procese a návrhy opatrení na úrovni vybraných 
odvetví a podniku“ prezentuje výsledky analýz dokumentov týkajúcich sa pracovnoprávneho  
postavenie starších zamestnancov, zdravia, funkčnej a pracovnej schopnosti, pracovných 
podmienok, pracovnej úrazovosti a identifikovanie rizík a ohrození na pracoviskách starších 
zamestnancov. 
 Ďalej obsahuje výsledky prieskumu pracovných podmienok a postojov k aktívnemu 
starnutiu a zamestnávaniu osôb 50+ generácie, ktorý bol vykonaný v roku 2013 v podnikoch 
v pôsobnosti krajských inšpektorátov práce. 
 V závere sú uvedené návrhy opatrení a odporúčaní pre aktívne starnutie a zvyšovanie 
úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre generáciu zamestnancov 50+. 
 Výskumná štúdia bola spracovaná na základe kontraktu uzatvoreného medzi 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Inštitútom pre výskum práce a rodiny na rok 
2013. 
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I. Starší zamestnanci na Slovensku 

1. Demografická situácia na Slovensku 

Vzhľadom na to, že (nielen) európskym problémom je starnutie populácie, je potrebné 

venovať pozornosť všetkým aspektom, ktoré s daným fenoménom súvisia. S touto 

skutočnosťou je potrebné sa vysporiadať aj v podmienkach Slovenskej republiky. Podľa 

demografických prognóz totiž narastie podiel obyvateľstva vo veku nad 55 rokov z terajších 

25 % na 30 % v roku 2020 a 45 % do roku 2050 (Vagač, 2011).  

Aj napriek tomu, že  v súčasnosti nie sú ešte prejavy starnutia slovenskej populácie také 

citeľné, vývoj vekovej štruktúry obyvateľov poukazuje na zrýchľovanie procesu starnutia 

populácie na Slovensku. Dôchodkový vek dosahujú silné povojnové ročníky a vo veku 

najvyššej fekundity (fyziologickej plodnosti) sú málo početné vekové skupiny narodené 

v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia.  

V súčasnosti  je na Slovensku pomer medzi počtom osôb  v ekonomicky aktívnom veku 

(71,5 % v roku 2012) a počtom osôb v predproduktívnom (15,4 % v roku 2012) a v 

poproduktívnom veku (13,1 % v roku 2012) ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú 

situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v 

poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť. Postupne sa dostávajú do 

poproduktívneho veku početné generácie mužov a žien narodených v druhej polovici 40-tych 

rokov a v 50-tych rokoch, čím sa v najbližších desiatich rokoch zásadne zmení pomer medzi 

produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej populácie. Práve posun početných 

generácií mužov a žien do veku nad 50 rokov významne prispieva k nárastu počtu starších 

osôb na trhu práce.  Vekovú štruktúru obyvateľstva v SR znázorňuje graf č.1. 
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Graf 1 Veková štruktúra obyvateľstva - Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
2. Zamestnanosť a zamestnateľnosť starších ľudí 

Vývoj situácie v oblasti postavenia starších osôb na trhu práce bude jedným z kľúčových 

faktorov ovplyvňujúcich budúci vývoj slovenskej spoločnosti, pretože osoby v 

preddôchodkovom veku patria na trhu práce medzi najohrozenejšie skupiny. 

Vzhľadom na starnutie populácie a starnutie pracovnej sily bude táto skupina v pracovnej 

sile stále početnejšia a opatrenia na trhu práce vyvolané starnutím pracovnej sily musia brať 

do úvahy v prvom rade vývoj v tejto skupine osôb.  

V tejto súvislosti je dôležité poznať absolútne aj relatívne zastúpenie osôb vo veku 50 až 

64 rokov medzi ekonomicky aktívnymi obyvateľmi a v rámci nich v počte pracujúcich 

a nezamestnaných. 

Postavenie starších osôb na trhu práce SR 
 
 Celkový priemerný počet ekonomicky aktívnych starších osôb v SR (tvorený počtom 

pracujúcich a nezamestnaných vo veku 50 – 64 rokov) sa od roku 2000 zvýšil z pôvodných 

približne 365 tis. na takmer 675 tis. v roku 2012. Najväčší vplyv na tom mal nárast počtu 

ekonomicky aktívnych osôb vo veku 55 – 59 rokov. Ekonomicky aktívne osoby vo veku 50 – 

64 rokov v roku 2012 na Slovensku tvorili takmer štvrtinu, kým na začiatku 21. storočia to 

bolo len približne 14 %. 

Vývoj zastúpenia pracujúcich u starších osôb (vo veku 50 – 64 rokov) bol ovplyvnený 

predovšetkým zmenami v časovaní odchodu do dôchodku a v menšej miere aj hospodárskou 

krízou v posledných rokoch. Vo všeobecnosti miera zamestnanosti u mužov i žien v tomto 

veku mala rastúcu tendenciu. Kým v roku 2001 predstavovali pracujúci muži len necelých   

55 %, podľa údajov z roku 2012 tvorili už viac ako 63 % z celkového počtu mužov v tomto 
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veku. U žien bol nárast miery zamestnanosti ešte výraznejší. V roku 2001 tvorili pracujúce 

ženy vo veku 50 – 64 rokov viac ako 32 % z celkového počtu žien v uvedenom veku, v roku 

2012 to bolo takmer 48 %. Vývoj zamestnanosti starších je v tabuľke č.1 

 

 

Tab.č.1 Vývoj zamestnanosti starších (priemer za obdobie) 

 Počet pracujúcich v tis. osôb Miera zamestnanosti v % 
 2000 2008 2011 2012 2001 2008 2011 2012 
SR spolu 2 101,7 2 433,8 2 351,4 2329 56,5* 62,3* 59,5* 59,7* 
z toho 

50 - 64 rokov 321,3 552,2 589,2 
 
600,3 42,9 55,0 54,7 

 
55,0 

podiel na SR 
spolu (v %) 15,3 22,7 25,1 

 
25,8 - - -  

55 - 64 rokov 100,3 235,5 
 
285,0 

 
306,2 22,4 39,3 41,4 

 
43,1 

podiel na SR 
spolu (v %) 4,8 9,7 12,1 

 
13,1 - - -  

Muži spolu 1 137,3 1 363,7 1 310,2 1303,5 61,4* 70,0* 
 
66,3* 66,7* 

z toho 

50 - 64 rokov 190,7 319,3 323,4 
 
330,3 54,8 67,1 62,8 

 
63,1 

podiel na 
mužoch spolu 
(v %) 16,8 23,4 24,7 

 
 
25,3 - - -  

55 - 64 rokov 74,9 157,5 170,0 180,0 37,7 56,7 52,6 53,7 
podiel na 
mužoch spolu 
(v %) 6,6 11,5 

 
13,0 

 
 
13,8 - - -  

Ženy spolu 964,4 1 070,0 1 041,3 1025,5 51,8* 54,6* 52,7* 52,7* 
z toho 
50 - 64 rokov 130,6 233,0 265,8 270,0 32,6 44,1 47,2 47,6 
podiel na 
ženách spolu 
(v %) 13,5 21,8 25,5 

 
 
26,3 - - -  

55 - 64 rokov 25,3 78,0 115,0 126,3 9,8 24,2 31,5 33,6 
podiel na 
ženách spolu 
(v %) 2,6 7,3 11,0 

 
 
12,3 - - -  

 

*v produktívnom veku 15 - 64 rokov,  

Zdroj: Štatistický úrad SR, výberové zisťovanie pracovných síl  
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Rok 2012 dokonca Európska komisia vyhlásila za Európsky rok aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami. Zvyšovaním veku dožitia fyzických osôb sa súčasne zvyšuje 

aj dôchodkový vek, čo spôsobuje aj napätie medzi generáciami ohľadne uplatnenia sa na trhu 

práce. Starnutie populácie tak charakterizuje nárast zamestnancov v staršom, 

preddôchodkovom veku s čím súvisí problematika zamestnanosti starších zamestnancov a ich 

uplatniteľnosti na trhu práce, pretože s pribúdajúcim vekom majú zamestnanci väčší problém 

získať, resp. udržať si zamestnanie.  

3. Starší zamestnanec - vymedzenie pojmu 

Vo všeobecnosti možno za staršieho zamestnanca považovať zamestnanca nad 50 

rokov1 (pre rôzne účely je hraničný vek staršieho zamestnanca vymedzený inak, obvykle nad 

50 rokov; napr. pre oblasť BOZP sa považuje za staršieho zamestnanca fyzická osoba vo veku 

nad 45 alebo 55 rokov2). 

Za staršieho zamestnanca môžeme aj v súvislosti s § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o službách zamestnanosti“) považovať zamestnanca, ktorý je starší ako 50 rokov. V zmysle 

uvedeného ustanovenia sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje občan 

starší 50 rokov. Vek 50 rokov je stanovený v Zákonníku prác v prípade práce nadčas 

zdravotníckeho pracovníka (§ 97 ods. 12). 

Stanovenie vekovej hranice staršieho zamestnanca nie je jednoznačné, a malo by sa 

odvíjať od pracovnej spôsobilosti zamestnanca. Samozrejme okrem pracovnej spôsobilosti je 

potrebné zohľadňovať aj to, v akej psychickej pohode je zamestnanec, či sa dokáže 

prispôsobovať zmenám, aké má zdravotné problémy (t.j. znaky starnutia u zamestnanca môžu 

byť rovnaké, podobné, ale celkový zdravotný stav vo vzťahu k pracovnej výkonnosti môže 

byť odlišný). Takúto hranicu možno určiť fyzickým vekom; ale aj okamihom, dokedy sa 

zamestnanec subjektívne cíti pracovne zdatný bez ohľadu na jeho fyzický vek; alebo 

objektívnym zistením zdravotného stavu; ako aj vonkajšími príznakmi fyzickej osoby (šediny, 

oslabený zrak, sluch). Zaujímavým faktom je, že vnímanie, ktorým vekom začína starnutie, sa 

                                                           
1 Conditions of work and employment: Issues for older workers. Dostupné na: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wmcs_travail_is_32.pdf [cit. 17.11.2013] 
2 Older workers and safety. Dostupné na: 
http://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/PDF/Guides/Older_Workers_guide_.pdf [cit. 17.11.2013] 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wmcs_travail_is_32.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wmcs_travail_is_32.pdf
http://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/PDF/Guides/Older_Workers_guide_.pdf
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v spoločnosti (aj z dôvodu rýchleho rozvoja) posúva (t.j. v porovnaní s minulosťou sa za 

starého človeka nepovažuje človek vo veku 45-50 rokov).3 

Vo vzťahu k staršiemu zamestnancovi by sme pri určení veku, od ktorého možno 

považovať zamestnanca za staršieho zamestnanca, možno vychádzať aj z pojmu „stredný 

vek“.4 Za stredný vek možno považovať obdobie od 50. roku veku do 60. roku veku. 

Možno konštatovať, že najčastejším diskriminačným dôvodom pri prijímaní do 

zamestnania a prepúšťaní je vek. Treba však podotknúť, že diskriminačné konanie sa ťažko 

preukazuje, a preto sa vyskytuje v latentnej forme. Zaujímavým faktom je, že vo vzťahu 

k prijímaniu do zamestnania sa vyskytuje na Slovensku diskriminácia z dôvodu veku až v 

69% (zatiaľ čo priemer v EÚ je 48%). Slovenská republika má teda nelichotivé miesto 

v diskriminačnom zaobchádzaní z dôvodu veku.5 

Zamestnávanie starších zamestnancov je sprevádzané rôznymi predsudkami ako aj 

obavami zo strany zamestnávateľov (napr. obavy o časté absencie, neprispôsobenie sa novým 

trendom, neochota vzdelávať sa), súčasne je však potrebné počítať s tým, že starší 

zamestnancom ubúdajú sily, pracovná spôsobilosť, niektorým chýbajú „moderné“ zručnosti 

(jazyková vybavenosť, práca s počítačom) a jedným z problémov je skutočnosť, že u väčšiny 

starších zamestnancov nie je obvyklé ďalšie vzdelávanie sa (k problematike vzdelávania 

nielen starších zamestnancov nezodpovedne pristupuje aj štát).6 

Na základe zistení možno sa silné stránky starších zamestnancov považovať: dlhodobú 

prax, vernosť, menej kritický postoj, rozsiahle osobné aj profesionálne kontakty, dobrá 

znalosť konkurencie na trhu, psychologická zrelosť a spoľahlivosť, zodpovednosť, nízka 

fluktuácia, uprednostňovanie stabilného zamestnania pred budovaním kariéry a väčšia ochota 

tolerovať určité obmedzenia pracovných podmienok. 7 

                                                           
3 Starší pracovník. Příručka pro zaměstnavatele. Bezpečný podnik. Praha, Výskumný ústav bezpečnosti práce 
2002, s. 5, 6. 
4 Filípková, B.: Stredný vek. Obdobie stagnácie, bilancie životných výsledkov alebo ďalšieho napredovanie? 
Sociálne a politické analýzy. 2009, 3,2, s. 85-102. Dostupné na:  
http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/84_668793914_52_Filipkova.pdf [cit. 18.11.2013] 
5 Discrimination in the EU 2009. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_sk_en.pdf [cit. 17.11.2013] 
6 Por. Vagač: Os sociálneho dialógu/ Trh práce. Názov témy/ Rizikové skupiny. Skúmaná oblasť/ Diskriminácia, 
teória, legislatíva a prax. 
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.ineko.sk%2Ffile_download%2F631&ei=4gefUorrEcHmywOgrYKIBA&usg=AFQjCNG0bV8z-
SI0LMo8UTS0AOKSEfmjKg&sig2=vW-zMfu91m0QlnovfxyOkA&bvm=bv.57155469,d.bGQ [cit. 
17.11.2013] 
7 Skúsenosť je náš úspech. Najlepšie európske metódy v oblasti vzdelávania dospelých (EÚ. Program 
celoživotného vzdelávania). Výstup projektu EOS 2010 -2012. s. 5-6. 

http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/84_668793914_52_Filipkova.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_sk_en.pdf
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ineko.sk%2Ffile_download%2F631&ei=4gefUorrEcHmywOgrYKIBA&usg=AFQjCNG0bV8z-SI0LMo8UTS0AOKSEfmjKg&sig2=vW-zMfu91m0QlnovfxyOkA&bvm=bv.57155469,d.bGQ
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ineko.sk%2Ffile_download%2F631&ei=4gefUorrEcHmywOgrYKIBA&usg=AFQjCNG0bV8z-SI0LMo8UTS0AOKSEfmjKg&sig2=vW-zMfu91m0QlnovfxyOkA&bvm=bv.57155469,d.bGQ
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ineko.sk%2Ffile_download%2F631&ei=4gefUorrEcHmywOgrYKIBA&usg=AFQjCNG0bV8z-SI0LMo8UTS0AOKSEfmjKg&sig2=vW-zMfu91m0QlnovfxyOkA&bvm=bv.57155469,d.bGQ
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Naopak, za slabé stránky starších zamestnancov považovať: zdravotné problémy, 

nízka flexibilita, nedostatočná mobilita (sociálna aj geografická), strach zo založenia podniku 

alebo živnosti, neznalosť práce na počítači a cudzích jazykov, pasivita v dôsledku dlhodobej 

nezamestnanosti, sklon prepadnúť stereotypu a používať osvedčené riešenia, zhoršenie 

vnímania, pamäte a koncentrácie, ťažkosti s osvojovaním si nových vecí.8 

Záverom možno dodať kladné stránky zamestnávania starších zamestnancov. 

„Z niektorých štúdií vyplýva, že starší zamestnanci sú vernejší jednému pracovisku, 

majú menej dní práceneschopnosti a prácu tak často nemenia. Zručnosti, skúsenosti a zrelosť 

starších zamestnancov dokonca prevažujú aj nad možnými problémami, ako sú častejšie 

podlomené zdravie v dôsledku starnutia.“9 

 

Podľa zistení spol. Trexima, starší zamestnanci (v porovnaní s mladšími 

zamestnancami) pracujú najmä na pozíciách vrátnikov, strážnikov, uvádzačov a šatniarok 

(viac ako 67%), školníkov a údržbárov (takmer 63 %), obsluhovačov parných turbín, kuričov 

(62 %). Zamestnania s najvyšším podielom starších zamestnancov sú zamestnania 

s jednoduchými činnosťami bez potreby vyššej odbornosti a podľa zistení v takýchto 

zamestnania pracujú zamestnanci popri poberaní starobných dôchodkov. Starší zamestnanci 

nad 50 rokov tvoria však nadpolovičnú väčšinu aj na riadiacich pozíciách, napr. takmer 59% 

na vedúcich pozíciách v kultúrnych a zdravotníckych zariadeniach, v poľnohospodárstve, 

lesníctva a rybárstve. Ďalšou skupinou zamestnaní s vysokým podielom zamestnancov nad 50 

rokov tvoria zamestnania, kde sa očakáva dostatočná skúsenosť (dlhoročná prax) a odbornosť, 

a to pre vedúce a riadiace pozície. 

Naopak, starší zamestnanci sú najmenej angažovaní na pozície obchodných 

cestujúcich, poradcov v obchode, obchodných zástupcov (9 %), odborných zamestnancov 

v bankovníctve a peňažníctve (9,7 %), obsluhy priemyselných strojov (9,7 %), programátorov 

(10 %), krupiérov (10 %). Vo všeobecnosti starší zamestnanci najmenej zastávajú pozície, 

ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu, počet odpracovaných hodín, alebo pozície v prudko 

                                                           
8Skúsenosť je náš úspech. Najlepšie európske metódy v oblasti vzdelávania dospelých (EÚ. Program 
celoživotného vzdelávania). Výstup projektu EOS 2010 -2012. s. 5-6. 
9 Starnúci zamestnanci. Dostupné na: https://osha.europa.eu/sk/priority_groups/ageingworkers [cit. 17.11.2013] 

https://osha.europa.eu/sk/priority_groups/ageingworkers
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rozvíjajúcich sa odvetví (IT technológie) a sú najmenej zastúpení v zamestnaniach, v ktorých 

si mladí ľudia privyrábajú popri štúdiu alebo popri ďalšom zamestnaní (čašníci).10  

 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pracovnoprávne predpisy, ak vezmeme do 

úvahy oblasť výkonu závislej práce v súkromnej sfére (predmetom skúmania nebudú 

podmienky výkonu závislej práce v rámci iných vzťahov, ako je napr. štátna služba, služobný 

pomer, či výkon práce vo verejnom záujme), neobsahujú osobitné podmienky výkonu práce 

starších zamestnancov, až na výnimky, ktoré sa dotýkajú oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

4. Vek a pracovné právo 

Dosiahnutie určitého veku je v oblasti práva často viazané na vznik, zmenu či zánik 

právneho vzťahu, práva či povinnosti. Stanovenie určitej vekovej hranice je dôležité aj pre 

pracovnoprávne vzťahy. Zákonník práce od dosiahnutia určitého veku fyzickej osoby 

upravuje niektoré inštitúty, ako je pracovnoprávna subjektivita zamestnanca a 

zamestnávateľa, alebo zakotvuje určité pracovné podmienky. 

Vo vzťahu k výkonu práce zamestnanca zakotvuje Zákonník práce minimálny vek, 

a to vek dovŕšenia 15 rokov pre účely pracovnoprávnej spôsobilosti, zakotvenia zákazu 

detskej práce, definovania pojmu mladistvého zamestnanca a zakotvenia ochrany mladistvých 

zamestnancov (§ 11 ods. 3, § 41 ods. 3, § 171-176 Zákonníka práce).  

 Zákonník práce vo všeobecnosti pre oblasť súkromnej sféry neurčuje minimálny vek 

zamestnanca, od ktorého možno vykonávať určité druhy prác (až na niektoré výnimky, napr. 

veliteľa posádky lodí a pod.) a súčasne nestanovuje ani maximálny vek zamestnanca, od 

ktorého je výkon niektorých prác zakázaný, resp. výkon určitých prác je ohraničený 

dosiahnutím určitého veku. 

 Zákonník práce vo všeobecnosti nestanovuje dovŕšenie určitého veku, prípadne 

dôchodkového veku ako obmedzenia vykonávania určitých činností (výnimkou môže byť 

napr. banský záchranár, ktorým môže byť len zamestnanec vo veku od 21-35 rokov), alebo 

dôvodu skončenia pracovného pomeru, resp. ako osobitného spôsobu zániku pracovného 

pomeru (ako výnimku mimo súkromnej sféry možno uviesť skončenie pracovného pomeru 

vysokoškolského učiteľa; podľa § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
                                                           
10 Najviac päťdesiatnikov je medzi vrátnikmi a školníkmi (tlačová správa). Dostupné na: 
http://www.trexima.sk/new/media/Najviac%20p%C3%A4%C5%A5desiatnikov%20je%20medzi%20vr%C3%A
1tnikmi%20a%20%C5%A1koln%C3%ADkmi,%205.4.2012.pdf [cit. 15.11.2013] 

http://www.trexima.sk/new/media/Najviac%20p%C3%A4%C5%A5desiatnikov%20je%20medzi%20vr%C3%A1tnikmi%20a%20%C5%A1koln%C3%ADkmi,%205.4.2012.pdf
http://www.trexima.sk/new/media/Najviac%20p%C3%A4%C5%A5desiatnikov%20je%20medzi%20vr%C3%A1tnikmi%20a%20%C5%A1koln%C3%ADkmi,%205.4.2012.pdf
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v znení neskorších predpisov pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom 

akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil 

skôr podľa osobitných predpisov). 

 

 Hoci Zákonník práce nezakotvuje výslovne minimálny ani maximálny vek pre 

výkon určitého druhu práce, stanovenie určitého veku ako ukazovateľa pre vznik právneho 

alebo skončenie právneho vzťahu pri výkone práce môže vyplývať z osobitných právnych 

predpisov, ako aj z právnych predpisov upravujúcich výkon práce mimo súkromnej sféry 

týkajúcich sa niektorých povolaní.  

 Napr. stanovenie veku 18 rokov pre prijatie profesionálneho vojaka do štátnej služby 

alebo dosiahnutie určitého veku môže byť predpokladom na skončenie funkcie sudcu, kedy 

prezident na návrh súdnej rady môže odvolať sudcu, ktorý dosiahol 65 rokov veku. 

 4.1 Zásada rovnakého zaobchádzania 

 Základnou (a možno konštatovať, že najdôležitejšou z pohľadu prístupu EÚ) zásadou 

pracovného práva je zásada rovnakého (rovného) zaobchádzania. 

Z výsledkov prieskumu Eurobarometer 2012 vyplýva, že vo všeobecnosti je najviac 

rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku je diskriminácia na základe etnického pôvodu 

(56%), ďalej diskriminácia vyplývajúca z postihnutia a sexuálnej orientácie (46%). V EÚ je 

najčastejším dôvodom diskriminácie vek vyšší ako 55 rokov (66%).11 

Z tohto prieskumu možno ďalej vyvodiť, že veková diskriminácia na pracovisku patrí 

k najčastejšie hláseným formám vekovej diskriminácie. Z výsledkov vyplýva, že približne 

jeden z 20 ľudí osobne zažili vekovú diskrimináciu na pracovisku (6 %) a ďalší jeden zo 

siedmich (15 %) bol svedkom takejto diskriminácie. Približne sedem z desiatich občanov 

považuje skutočnosť, že starších zamestnancov zamestnávatelia nevnímajú pozitívne, za 

dôležitý dôvod na odchod z pracovného trhu.12  

Zaujímavé je zistenie, že pri výbere kandidátov, ktorí majú rovnaké schopnosti 

a kvalifikáciu je podľa Slovákov kritériom, ktoré najviac znevýhodňuje uchádzača vek nad 55 

rokov (62%).13 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že problematiku diskriminácie 

z dôvodu veku nemožno podceňovať. 

                                                           
11 Diskriminácia. Dostupné na: www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/diskriminacia [cit. 17.11.2013] 
12 Starnúci zamestnanci. Dostupné na:  https://osha.europa.eu/sk/priority_groups/ageingworkers [cit. 17.11.2013] 
13 Diskriminácia. Dostupné na: www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/diskriminacia [cit. 17.11.2013] 

http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/diskriminacia
https://osha.europa.eu/sk/priority_groups/ageingworkers
http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/diskriminacia
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Vo vzťahu k veku na európskej úrovni je zákaz diskriminácie upravený v smernici 

Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 

zamestnaní a povolaní (ďalej len smernica 2000/78). 

Účelom tejto smernice podľa článku 1 je ustanovenie všeobecného rámca pre boj proti 

diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch 

uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania.14 

Článok 3 smernice 2000/78 stanovuje jej rozsah (a súčasne aj výnimky) s tým, že 

smernica sa má vzťahovať na všetky osoby, tak vo verejnom ako i v súkromnom sektore, 

vrátane verejných orgánov vo vzťahu k: 

a) podmienkam prístupu k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti alebo povolaniu, 

vrátane kritérií výberu a podmienok náboru, bez ohľadu na oblasť činnosti a na všetkých 

úrovniach profesionálnej hierarchie, vrátane postupu v zamestnaní; 

b) prístupu k všetkým typom a všetkým úrovniam odborného poradenstva, odbornej prípravy, 

ďalšieho odborného vzdelávania a preškoľovania, vrátane odbornej praxe; 

c) podmienkam zamestnania a pracovným podmienkam vrátane podmienok 

prepúšťania a odmeňovania; 

d) členstvu a činnosti v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo akejkoľvek 

organizácii, ktorej členovia vykonávajú určitú profesiu, vrátane výhod poskytovaných takými 

organizáciami. 

Následne v článku 3.4 umožňuje členským štátom stanoviť, že pokiaľ ide o 

diskrimináciu z dôvodov zdravotného postihnutia alebo veku, táto smernica sa nevzťahuje na 

ozbrojené sily. 

Dôležitým je článok 4 smernice 2000/78, ktorý odôvodňuje možné rozdiely 

v zaobchádzaní. V zmysle tohto ustanovenia môžu členské štáty stanoviť, že rozdiel v 

zaobchádzaní, ktorý je založený na charakteristike súvisiacej s niektorým z diskriminačných 

dôvodov uvedených v článku 1 (kam patrí aj vek), nie je diskrimináciou, keď pre povahu 

určitých dotknutých pracovných činnosti alebo kontext, v ktorom sa vykonávajú, táto 

charakteristika tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že 

cieľ je oprávnený a požiadavka je primeraná. 

                                                           
14 Podrobnejšie Barancová, H.: Zákaz diskriminácie podľa veku podľa práva EÚ. In: Barancová, H. a kol.: 
Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň, Vyd. Aleš Čěnek 2012, s. 125-130. 
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Osobitne vo vzťahu k veku článok 6 smernice 2000/78 upravuje odôvodnené rozdiely 

v zaobchádzaní z dôvodu veku. 

V zmysle tohto článku členské štáty môžu stanoviť, že rozdiely v zaobchádzaní z 

dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov sú 

objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, vrátane zákonnej politiky 

zamestnanosti, trhu práce a cieľov odbornej prípravy, a ak prostriedky na dosiahnutie 

tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. Takéto rozdiely zaobchádzaní v súlade so 

smernicou 2000/78 môžu okrem iného zahrňovať: 

a) stanovenie osobitných podmienok prístupu k zamestnaniu a odbornej príprave, 

zamestnaniu a povolaniu vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania pre mladých a 

starších pracovníkov a osoby s opatrovateľskými povinnosťami, aby sa podporila ich 

profesionálna integrácia alebo aby sa zabezpečila ich ochrana; 

b) stanovenie podmienok minimálneho veku, odbornej praxe alebo rokov služby pre 

prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám, ktoré so zamestnaním súvisia; 

c) stanovenie hornej vekovej hranice uchádzačov, ktorá vyplýva z osobitných požiadaviek 

odbornej prípravy pre obsadzované miesto alebo z nutnosti primeranej doby zamestnania pred 

odchodom do dôchodku. 

„Výnimky uvedené v článku 2 bod 2 písm. i)15 v nadväznosti na článok 4 ods. 1 

Smernice 2000/78 sa viažu na povahu určitých pracovných činností alebo okolností, za 

ktorých sa vykonávajú, ak táto charakteristika tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na 

povolanie pod podmienkou, že cieľ je oprávnený a požiadavka primeraná. Popri nich na účely 

zákazu diskriminácie podľa veku Smernica 2000/78 v článku 6 formuluje aj osobitné 

výnimky, ktoré sa vzťahujú len na vek. Výnimky zo zákazu diskriminácie podľa článku 6 

smernice sú možné len na základe všeobecného záujmu. Na rozdiel od výnimiek uvedených v 

článku 6 smernice ide o konkrétne predpoklady pre pracovnú činnosť v individuálnom 

pracovnoprávnom vzťahu. Výnimky zo zákazu nepriamej diskriminácie podľa veku v zmysle 

článku 2 Rámcovej smernice musia zodpovedať zásade proporcionality, musia byť 

„odôvodnené oprávneným cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a 

                                                           
15 Článok 2. Pojem diskriminácie 
2. Na účely odseku 1: 
b) o nepriamu diskrimináciu ide, keď zdanlivo neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax by uviedla osoby 
určitého náboženstva alebo viery, s určitým zdravotným postihnutím, určitého veku alebo určitej sexuálnej 
orientácie do nevýhodného postavenia v porovnaní s inými osobami, iba ak: 
i) takýto predpis, kritérium alebo zvyklosť sú objektívne odôvodnené oprávneným cieľom a prostriedky na 
dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. 
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nevyhnutné.“ Voľba výnimiek je síce v rukách členských štátov, ale podlieha kontrole 

orgánov EÚ.“ 16 

 

V podmienkach Slovenskej republiky je oblasť rovnakého zaobchádzania upravená 

v Zákonníku práce a v antidiskriminačnom zákone. Zákonník práce v článku 1 

Základných zásad ako aj v § 13 ukladá zamestnávateľovi povinnosť dodržiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania s tým, že osobitná právna úprava je zakotvená v zákone č. 

365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov.17 

Z ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je v pracovnoprávnych 

vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania a v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov 

(okrem iného) z dôvodu veku. 

O porušenie zásady rovnakého zaobchádzania by nešlo, ak je rozdielne 

zaobchádzanie odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo 

okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a 

rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a 

požiadavka primeraná (článok 1 Základných zásad Zákonníka práce. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) antidiskriminačného zákona rozdielne zaobchádzanie z 

dôvodu zdravotného postihnutia alebo veku môže byť u niektorých profesií 

vyžadujúcich prísnejšie kritériá pre výkon práce. Z ustanovení osobitných predpisov 

upravujúcich služobný pomer príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 

zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej 

služby a Hasičského a záchranného zboru tak vyplýva, že minimálny vek je stanovený na 18 

rokov.  

Niektoré uvedené osobitné zákony stanovujú dosiahnutie určitého veku ako dôvodu 

prepustenia zo služobného pomeru (napr. podľa § 70 ods. 1 písm. l l) č. 346/2005 Z. z. o 

                                                           
16 Barancová, H.: Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu veku. Dostupné na: 
http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/ [cit. 16.11.2013] 
17 V súlade s § 3 ods. 1 antidiskriminačného zákona je každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní. 

http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/
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štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov služobný pomer profesionálneho 

vojaka sa skončí prepustením, ak dosiahol 55 rokov veku (výnimku môže povoliť minister), 

ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak), niektoré neustanovujú dovŕšenie 

určitého veku ako spôsob skončenia služobného pomeru, dovŕšenie určitého veku 

v kombinácii s inými skutočnosťami však môže byť dôvodom pre prepustenie zo služobného 

pomeru (napr. colník podľa § 183 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a 

o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov môže byť 

prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa 

osobitného predpisu a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný 

dôchodok podľa osobitného predpisu). 

 

V zmysle antidiskriminačného zákona dodržiavanie zásady rovnakého 

zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu (okrem iných) veku. Zásada 

rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch je 

upravená v § 6 až 8 tohto zákona.  

Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje v zmysle vyššie uvedeného zákona len 

v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi najmä v oblastiach: 

- prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii (ďalej len 

"zamestnanie") vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu 

uskutočňovania výberu do zamestnania, 

- výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, 

funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,  

- prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na 

programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber 

zamestnania a zmenu zamestnania (ďalej len "odborné vzdelávanie") alebo  

- členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v 

organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré 

tieto organizácie svojim členom poskytujú. pri prijímaní do zamestnania, ak ide o prístup 

k zamestnaniu. 
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4.2 Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru 

I. Predzmluvné vzťahy  

Hoci podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od 

uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 

ak Zákonník práce neustanovuje inak, Zákonník práce ustanovuje inak v prípade 

predzmluvných vzťahov (§ 41 Zákonníka práce), ktoré sa posudzujú ako pracovnoprávne 

vzťahy a ktoré vznikajú pred uzatvorením pracovnej zmluvy. 

 

4.2.1. Sloboda výberu zamestnancov 

Vzhľadom na to, že zamestnávatelia vytvárajú pracovné miesta, je logické, aby mali 

možnosť pracovné pozície obsadzovať zamestnancami, ktorých si sami vyberú a u ktorých 

predpokladajú, že budú spĺňať ich nároky. Slobodu výberu zamestnancov garantuje aj 

článok 2 Základných zásad Zákonníka práce. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber 

zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto 

práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, neustanovuje inak. Možnosť výberu zakotvuje aj § 62 ods. 1  zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého zamestnávateľ môže získavať 

zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov 

na celom území Slovenskej republiky. Sloboda zamestnávateľa vo výbere zamestnancov má 

však svoje hranice, a to jednak dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj 

obmedzeniami, ktoré stanovujú, resp. môžu stanoviť osobitné právne predpisy (napr. 

stanovenie kvalifikačných predpokladov pre určité pracovné pozície, či uloženie povinnosti 

pre zamestnávateľov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 zákona 

o službách zamestnanosti. 

 

Prijímací pohovor/ výberové konanie 

Možno konštatovať, že dôležitým momentom pre jednotlivca, ktorý sa uchádza 

o zamestnávanie je úspešné zvládnutie výberového konania či prijímacieho pohovoru 

u zamestnávateľa. Aby bola garantovaná rovnosť šancí pri získavaní zamestnania, Zákonník 

práce svojimi normami upravuje vzťahy aj medzi budúcim zamestnávateľom a budúcim 

zamestnancom.  
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 V rámci predzmluvných vzťahov je zakotvená informačná povinnosť vo vzťahu k 

zamestnávateľovi ako aj k fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o zamestnanie. Súčasne je 

upravené, aké informácie môže zamestnávateľ požadovať od fyzickej osoby. 

 Zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmluve je povinný informovať fyzickú 

osobu, ktorá sa uchádza u neho o zamestnanie, o týchto skutočnostiach: 

- o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy pre budúceho 

zamestnanca a 

- o pracovných a mzdových podmienkach, za ktorých má vykonávať prácu. 

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa prvýkrát uchádza o zamestnanie, 

požadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú by mala fyzická osoba 

u zamestnávateľa vykonávať. Od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnaná, môže 

zamestnávateľ požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní. 

Zamestnávateľ môže vyžadovať informácie týkajúce sa zdravotnej alebo 

psychologickej spôsobilosti, prípadne iného predpokladu na výkon práce od budúceho 

zamestnanca len vtedy, ak sa na daný výkon práce osobitná spôsobilosť vyžaduje. Ak určitý 

druh práce vyžaduje osobitnú spôsobilosť zamestnanca, zamestnávateľ smie uzatvoriť 

pracovný pomer len s osobou, ktorá osobitné predpoklady spĺňa. 

Zamestnávateľ nesmie od uchádzača o zamestnanie požadovať informácie týkajúce sa 

tehotenstva, rodinných pomerov, bezúhonnosti, politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti 

a náboženskej príslušnosti. Zamestnávateľ môže vyžadovať od fyzickej osoby informáciu 

týkajúcu sa jej bezúhonnosti len v prípade, ak to vyžaduje osobitný právny predpis, alebo ak 

bezúhonnosť ako požiadavku vyžaduje povaha práce. 

 Ak by zamestnávateľ vyžadoval od uchádzača „zakázané“ informácie, hrozí sankcia 

inšpektorátu práce (pokuta až do výšky 100 000 eur) a fyzická osoba, ktorá sa uchádzala 

o zamestnanie môže navyše požadovať primeranú peňažnú náhradu, výšku ktorej Zákonník 

práce neupravuje. 

Informačná povinnosť sa týka aj fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie. Táto 

je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce, alebo 

ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu. 

 

V rámci predzmluvných vzťahov je teda potrebné okrem Zákonníka práce rešpektovať 

aj zásadu rovnakého zaobchádzania ako aj ľudské práva zakotvené v ústave Slovenskej 
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republiky, a to právo jednotlivca na ľudskú dôstojnosť, ochranu súkromia a ochranu 

osobnosti. 

 Okrem Zákonníka práce oblasť predzmluvných vzťahov upravuje aj zákon č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov v § 62. Podľa ods. 2 tohto 

ustanovenia zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú 

akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa (okrem iného) veku. 

 Následne podľa ods. 3 tohto ustanovenia zamestnávateľ nesmie pri výbere 

zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, 

ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným 

predpisom (t.j. p zákonom o ochrane osobných údajov). Zamestnávateľ je povinný na 

požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber 

zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov. 

Okrem toho ustanovenie § 14 ods. 2 garantuje, že občan má právo na prístup k 

zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v 

pracovnoprávnych vzťahoch podľa antidiskriminačného zákona a v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj (okrem iného) z dôvodu veku. 

 

Otázka týkajúca sa veku uchádzača a jeho praxe 

Právna úprava predzmluvných vzťahov v Zákonníku práce a v zákone 

o službách zamestnanosti neupravuje, či sa zamestnávateľ môže pýtať na vek 

uchádzača.  

V tejto súvislosti by bolo možné konštatovať, že otázky ohľadne veku by mali byť 

neprípustné s výnimkou otázky veku mladistvých zamestnancov a v prípadoch, ak pre určité 

pozície vyžaduje dosiahnutie určitého veku osobitný právny predpis. „Zamestnávateľ nesmie 

vo výberovom konaní pracovné pozície ohraničiť na určitú vekovú skupinu. Ani pri 

rozhovore v rámci výberového konania nie sú prípustné otázky na vek uchádzača o 

zamestnanie.“ 18 

Inou otázkou je, či môže zamestnávateľ požadovať od uchádzača informáciu o dĺžke 

odbornej praxe v určitom odbore alebo všeobecne o dĺžke praxe (čím sa fakticky zistí 

údaj o celkovej dobe zamestnania, podnikania uchádzača), čím nepriamo môže získať 

informáciu o veku uchádzača. Ak by sme vychádzali zamestnávateľ má právo vytvárať si 

                                                           
18Barancová, H.: Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu veku. 
Dostupné na:  http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/ [cit. 16.11.2013] 

http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/
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štruktúru svojich zamestnancov (či už z pohľadu veku, odbornosti, kvalifikácie, praxe) možno 

konštatovať, že zamestnávateľ má právo pýtať sa na odbornú prax či celkovú prax uchádzača, 

takáto požiadavka by však mala byť primeraná a odôvodnená a nemala by smerovať primárne 

k zisťovaniu veku uchádzača, čo však je v praktickej rovine ťažko preukázateľné.19  

 

II. Vznik pracovného pomeru  

Vo vzťahu k vzniku pracovného pomeru je podstatná oblasť predzmluvných vzťahov, 

t.j. či zamestnávateľ môže vyžadovať od uchádzača informácie ohľadne veku a otázka 

minimálneho a maximálneho veku. 

Pracovný pomer je dvojstranný právny vzťah, v ktorom zamestnávateľ prideľuje 

zamestnancovi prácu, platí mu za vykonanú prácu a vytvára také pracovné podmienky, za 

ktorých zamestnanec môže riadne plniť pracovné úlohy, a zamestnanec vykonáva osobne 

závislú prácu dohodnutú v pracovnej zmluve a plní povinnosti vyplývajúce z pracovného 

pomeru.20 . Pracovnú zmluvu môžeme charakterizovať ako zmluvu, ktorej predmetom je 

výkon závislej práce v pracovnom pomere. 

K založeniu pracovného pomeru dochádza na základe pracovnej zmluvy, ktorá je 

uzatvorená platne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na jej podstatných 

náležitostiach podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, a to na druhu práce, mieste výkonu práce, 

dni nástupe do práce a mzdových podmienkach. K vzniku pracovného pomeru však dochádza 

až dňom, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. 

 

III. Zmena pracovného pomeru 

Zmena pracovného pomeru môže nastať v zmene subjektu zamestnávateľa (v prípade 

prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov) alebo v zmene pracovných 

podmienok, a to na základe dohody o zmene pracovných podmienok, v prípade vyslania 

zamestnanca na pracovnú cestu, dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi 

alebo jednostranným preradením na iný druh, resp. miesto výkonu práce, ktoré boli dohodnuté 

v pracovnej zmluve.  

Vo vzťahu k staršiemu zamestnancovi pri zmene pracovného pomeru sa možno 

podrobnejšie zaoberať podmienkami preradenia. V praxi môžu nastať situácie, že starší 

                                                           
19 Por. Barancová, H.: Výberové konania. In: Barancová, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz 
diskriminácie podľa veku. Plzeň, Vyd. Aleš Čěnek 2012, s. 186-187. 
20 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H., Trylč, L.: Zákoník práce. Komentář a předpisy a judikatura 
související. Praha, Linde Praha 2007, s. 148. 
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zamestnanec nie je zo zdravotných dôvodov spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce. 

 Od druhu a miesta výkonu práce dohodnutého medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom závisí šírka dispozičného oprávnenia zamestnávateľa, t.j. aké môže 

zadeľovať zamestnancovi úlohy a na akom mieste. Vykonávať práce iného druhu alebo na 

inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, 

a to v prípadoch ustanovených v § 55 Zákonníka práce.  

 

Podľa § 55 ods.2 písm. a) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť 

zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 

lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, 

alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, 

alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím 

príslušného orgánu verejného zdravotníctva. 

Preradenie však musí byť na takú pracovnú pozíciu, ktorá spadá do dohodnutého 

druhu práce, čo však v praxi nie vždy možné. Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia 

preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, § 55 ods. 3 Zákonníka práce zakotvuje, 

že zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného 

druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. 

  Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca musí zodpovedať zdravotnej 

spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto 

práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu (§ 55 ods. 5 

Zákonníka práce. 

Keďže takéto preradenie predstavuje výrazný zásah do postavenia zamestnanca, 

zamestnávateľ je povinný podľa § 55 ods.6 Zákonníka práce vopred prerokovať so 

zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak 

preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný 

vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní. 

Ak zamestnávateľ nepreradí zamestnanca po predložení relevantného posudku alebo 

sa s ním nedohodne na zmene pracovnej pozície, zamestnanec môže okamžite skončiť 

pracovný pomer podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. 

V prípade, že zamestnávateľ nepreradí zamestnanca, pretože nemá pre neho vhodnú 

prácu, môže pristúpiť k výpovedi podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. 

Pre účely preradenia zo zdravotných dôvodov je dôležitý lekársky posudok, ktorého 



23 

 

náležitosti nie sú upravené v Zákonníku práce a podrobnejšie je mu venovaná pozornosť 

v rámci výkladu o výpovedi zamestnávateľa.  

 

IV. Skončenie pracovného pomeru 

Zákonník práce vo všeobecnosti umožňuje skončiť pracovný pomer dohodou, 

výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru a pracovný pomer na určitú dobu sa 

skončí uplynutím tejto doby. Vo vzťahu ku skončeniu pracovného pomeru podľa Zákonníka 

práce nie je dosiahnutie určitého veku dôvodom na skončenie pracovného pomeru a ani 

neznamená automatické skončenie pracovného pomeru. 

 V prípade, ak má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru tak starší zamestnanec ako 

aj jeho zamestnávateľ môžu využiť možnosti skončenia zakotvené v Zákonníku práce. 

 Ak by sme zohľadnili postavenie staršieho zamestnanca a najčastejšie spôsoby 

skončenia pracovného pomeru, tak do úvahy prichádza dohoda o skončení pracovného 

pomeru uzatvorená podľa § 60 Zákonníka práce, výpoveď zamestnanca podľa § 61 

Zákonníka práce a výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 Zákonníka práce. 

 Pri výpovedi sa pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby, nie jej 

doručením. Hoci účinky výpovede nastávajú doručením (dôležité pre stanovenie začiatku 

plynutia výpovednej doby), pracovný pomer sa končí až uplynutím výpovednej doby. 

Výpovedná doba (§ 62 Zákonníka práce) je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce 

neustanovuje inak. Výpovedná doba v prípade, ak pracovný pomer ku dňu doručenia 

výpovede trval najmenej jeden rok, je najmenej dva mesiace. Osobitne je upravená 

výpovedná doba v prípade, ak zamestnancovi je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 

ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil 

vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať 

doterajšiu prácu, je výpovedná doba najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca 

u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov 

a najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia 

výpovede trval najmenej päť rokov. 

V rámci výpovede zamestnávateľa je najčastejším dôvodom skončenia pracovného 

pomeru nadbytočnosť staršieho zamestnanca alebo jeho zdravotná nespôsobilosť.  

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa zamestnanec stane nadbytočný 

vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene 
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jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom 

zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. 

Zamestnávateľ má teda možnosť organizovať svoju činnosť v súlade so svojimi 

predstavami, prípadne ju musí prispôsobiť aktuálnemu stavu na trhu, a je preto potrebné, aby 

mal súčasne aj možnosť regulovať počet zamestnancov, ich profesionálne či kvalifikačné 

zloženie v súlade s aktuálnymi potrebami.  

Ak vznikne u zamestnávateľa potreba zmeniť organizáciu jeho činnosti, môže nastať 

situácia, že zamestnávateľ nebude už potrebovať výkon niektorých prác zamestnancov a tí sa 

pre neho stanú nadbytočnými. Nadbytočným je pre zamestnávateľa nielen zamestnanec, 

ktorého dohodnutý výkon práce už nebude zamestnávateľ potrebovať v celom rozsahu, ale aj 

zamestnanec, ktorému odpadne len časť pracovnej náplne alebo len niektorá z viacerých 

doteraz vykonávaných prác. 

Organizačné zmeny môžu mať rozličnú podobu, napr. zamestnávateľ sa rozhodne 

meniť výrobné, technologické postupy, zavádzať nové výrobné zariadenia.  

Aby mohol zamestnávateľ uplatniť výpovedný dôvod nadbytočnosti zamestnanca, 

musia byť splnené stanovené predpoklady:  

– zamestnávateľ musí prijať písomné rozhodnutie o organizačnej zmene, t. j. rozhodnutie 

o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov 

s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, 

–  nadbytočnosť zamestnanca a 

– príčinná súvislosť medzi rozhodnutím o organizačnej zmene a nadbytočnosťou 

zamestnanca. 

V čase dávania výpovede musí byť už o organizačnej zmene rozhodnuté a realizácia 

musí byť už zabezpečená tak, aby bolo nepochybné, že k organizačnej zmene dôjde 

v dohľadnom čase, ktorý sa spravidla rovná výpovednej dobe.21 

Ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať 

pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku 

najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva, môže mu zamestnávateľ dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka 

práce. 

                                                           
21 Z III. s. 40. 
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Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti, ako aj nemožnosť vykonávať dohodnutú 

prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou musia byť doložené 

lekárskym posudkom, z ktorého musí byť zreteľné, že zamestnanec nie je spôsobilý 

vykonávať dohodnutú prácu pre dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti, alebo že ju nesmie 

vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Odporúčanie lekára, 

že práca je pre zamestnanca náročná či nevhodná, nie je relevantným dokumentom. 

Zamestnávateľ je povinný podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce preradiť 

zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 

lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prác. Ak 

zamestnávateľ nemá pre zamestnanca inú prácu, môže s ním skončiť pracovný pomer 

výpoveďou. V prípade, že zamestnávateľ nepreradí zamestnanca na inú prácu, ani so 

zamestnancom neskončí pracovný pomer, pracovný pomer síce trvá, ale zamestnanec nemôže 

vykonávať zo zdravotných dôvodov dohodnutú prácu, zamestnávateľ mu nemôže prideľovať 

prácu, a preto vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy podľa § 142 

ods. 3 Zákonníka práce. Ak nedôjde k preradeniu, má zamestnanec možnosť okamžite 

skončiť pracovný pomer podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce s tým, že z lekárskeho 

posudku musí byť zrejmé okrem straty zdravotnej spôsobilosti aj to, že zamestnanec nesmie 

vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia. 

Je potrebné rozlišovať medzi dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca a 

dlhodobou stratou spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav 

zamestnanca. Počas dočasnej pracovnej neschopnosti je zamestnanec podľa § 64 ods. 1 písm. 

a) Zákonníka práce chránený pred výpoveďou (okrem výnimiek stanovených v § 64 ods. 3 

Zákonníka práce). 

 Ponúkaná vhodná práca môže byť teda akákoľvek práca, ktorú má zamestnávateľ 

k dispozícii. Nemusí zodpovedať doteraz vykonávanému druhu práce, môže to byť akákoľvek 

práca, ktorá je pre zamestnanca vhodná.22 Musí ísť o prácu, na ktorú zamestnanec spĺňa 

zdravotné predpoklady, t. j. práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť aj na to, aby iná práca bola vhodná pre zamestnanca aj 

vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu, nie je však potrebné, aby zodpovedala v plnom 

rozsahu kvalifikácii zamestnanca. 

Zamestnávateľ nesmie dať podľa § 64 ods. 1 písm. a) až e) Zákonníka práce 

zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe (zákaz výpovede). Zákaz výpovede neplatí pre 
                                                           
22 Zo súdnej praxe, č. 6/2001, s. 127. 
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všetky výpovede zamestnávateľa absolútne. Hoci je zamestnanec v tzv. ochrannej dobe, 

zamestnávateľ mu môže dať výpoveď v súlade s § 64 ods. 3 Zákonníka práce 

 

Ochrana starších zamestnancov pred skončením pracovného pomeru 

Na jednej strane sú snahy o zakotvenie dôchodkového veku ako spôsobu skončenia 

pracovného pomeru, stretávame sa však so situáciami, kedy v kolektívnych zmluvách, a to 

najmä v prípade hromadného prepúšťania, sú starší zamestnanci v preddôchodkovom veku 

chránení pred prepúšťaním, resp. zvýšenú ochranu pred prepúšťaním majú zamestnanci, 

ktoré dlhoročne pôsobia u zamestnávateľa (napr. 20, 30 rokov, čo sú už v súčasnosti 

výnimočné situácie). 

Pracovné podmienky (pracovný čas, odmeňovanie) 

 Zákonník práce vo všeobecnosti neupravuje osobitne pracovné podmienky v závislosti 

od dosiahnutia veku nad 50 rokov s výnimkou pracovného času zdravotníckych 

pracovníkov. 

Osobitná pracovnoprávna úprava súvisí s povolaním, resp. poslaním zdravotníckych 

pracovníkov. Podľa § 27 ods. 1 zákona o poskytovateľoch23 je zdravotníckym pracovníkom 

fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, 

pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, 

dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre 

zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický 

technik, zdravotnícky asistent, sanitár. 

Zdravotnícky pracovník je podľa § 27 ods. 2 zákona o poskytovateľoch aj fyzická 

osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny 

diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 tohto zákona 

(tzv. "iný zdravotnícky pracovník"). Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, 

ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa vyššie uvádzaných odsekov 1 a 2 v 

štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom 

zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 3 zákona 

o poskytovateľoch). 

                                                           
23 Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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Na jednej strane sa síce chránia zdravotnícki pracovníci, a to v prípade práce nadčas. 

Podľa § 97 ods. 12 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie 

podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. 

Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.  

Pôvodne bola chránená aj osobitná kategória zdravotníckych pracovníkov, a to 

zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa 

osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov.  

V súlade s § 98 ods. 10 Zákonníka práce predpokladom výkonu nočnej práce tohto 

zamestnanca bol jeho súhlas s výkonom práce v noci. Ustanovenie § 98 ods. 10 Zákonníka 

práce však bolo nálezom Ústavného súdu SR, sp. zn. PL ÚS 1/2012 (publikované v Zbierke 

zákonov pod č. 233/2013) vyhlásené za nesúladné s Ústavou SR. Ak Národná rada 

Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, 

strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky platnosť (nález bol vyhlásený dňa 3.7.2013). Odôvodnenie nesúladu predmetného 

ustanovenia v publikovanom náleze nie je uvedené. 

Na strane druhej môžu však zdravotnícki pracovníci vykonávať prácu nadčas vo 

väčšom rozsahu ako ostatné kategórie zamestnancov, čo možno so zohľadnením práce, 

ktorú vykonávajú – poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pre ktorú je potrebný zdravotnícky 

pracovník v dobrej kondícii – sa zdá zvýšený rozsah práce rizikový. Súčasne možno uvažovať 

aj o tom, či takáto právna úprava je správna, keďže by bolo potrebné uvažovať skôr smerom 

k znižovaniu rozsahu týždenného pracovného času a práce nadčas, a to z dôvodu 

modernizácie a zvyšovanie efektívnosti výroby či poskytovania služieb.24 

Vek zamestnanca sa zohľadňuje aj pri pracovnoprávnom inštitúte dovolenky za 

kalendárny rok. Podľa § 103 ods. 1 Zákonníka práce je základná výmera dovolenky za 

kalendárny rok najmenej štyri týždne a dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného 

kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je v súlade s § 103 ods. 2 Zákonníka práce 

najmenej päť týždňov. 

Ďalšou oblasťou, kde by bolo možné očakávať odlišné zaobchádzanie so staršími 

zamestnancami je oblasť odmeňovania.  

Podľa § 119 ods. 1 Zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda 

ustanovená osobitným právnym predpisom. Minimálna mzda tak predstavuje najnižšiu 

                                                           
24 Por. Križan, V.: Pracovný čas. In: Barancová, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie 
podľa veku. Plzeň, Vyd. Aleš Čěnek 2012,  s. 55 a 58. 
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prípustnú odmenu za prácu. Výšku minimálnej mzdy každoročne k 1. januáru ustanoví 

nariadenie vlády Slovenskej republiky.  

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej 

zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového 

nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta (§ 120 

Zákonníka práce). Zamestnávateľ je povinný  priradiť  každému pracovnému miestu stupeň 

náročnosti práce. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti 

práce je násobkom hodinovej minimálnej mzdy a koeficienta minimálne mzdy.   

Z uvedeného vyplýva, že mzda zamestnanca by mala byť dohodnutá v závislosti od 

náročnosti, zodpovednosti, namáhavosti práce.  

U mnohých zamestnávateľov je bežné, že pri dohodovaní výšky mzdy (ako aj pri 

jednostrannom poskytovaní odmien, či dohodovaní výšky mzdy a rôznych benefitov 

v kolektívnych zmluvách) zohľadňujú nielen náročnosť práce zamestnanca, ale zohľadňujú 

dĺžku požadovanej (t.j. nie akejkoľvek praxe) odbornej praxe zamestnanca (t.j. praxe získanej 

tak u zamestnávateľa ako aj iných zamestnávateľov, resp. praxe získanej počas štúdia, 

podnikania v danej oblasti), ale často zohľadňujú aj dĺžku trvania pracovného pomeru (t.j. 

koľko rokov odpracoval zamestnanec u svojho zamestnávateľa), a možno povedať, že vo 

výške mzdy je zohľadnený princíp lojality zamestnanca.  

Zákonník práce princíp lojality, resp. dĺžky pracovného pomeru zamestnanca pripúšťa 

napr. pri stanovení odstupného (§ 76 Zákonníka práce), kedy sa jeho výška odvíja od dĺžky 

trvania pracovného pomeru zamestnanca (t.j. s vyšším odstupným počíta Zákonník práce pre 

zamestnanca, ktorý bol zamestnaný dlhšie u zamestnávateľa). Od dĺžky trvania pracovného 

pomeru závisí napr. aj dĺžka výpovednej doby (§ 62 Zákonníka práce). 

Zákonník práce počíta s určitým plnením vo forme odchodného (§ 76a Zákonníka 

práce), a to pri prvom skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorému vznikol nárok na 

starobný alebo invalidný dôchodok. 

Vyššia mzda pre zamestnancov s dlhšou odbornou praxou (títo zamestnanci sú 

súčasne aj starší zamestnanci, aj keď môže nastať situácia, že starší zamestnanec nemajúci 

požadovanú odbornú prax nebude mať takú vysokú mzdu ako jeho mladší kolega s vyššou 

požadovanou odbornou praxou), keďže ide o objektívny dôvod, by mohla byť v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania a nezakladať diskriminačné konanie na základe veku. 

Zvyšovanie mzdy (resp. aj poskytovanie odmeny, benefitov) v závislosti od 

odpracovaných rokov u konkrétneho zamestnávateľa (t.j. zohľadnenie princípu lojality), by 
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mohlo byť tiež prípustné, keďže tento princíp pripúšťa samotný Zákonník práce (napr. pri 

stanovení výšky odstupného, dĺžky výpovednej doby).  

S diskrimináciou podľa veku súvisí teda aj otázka odmeňovania zamestnancov v 

závislosti od veku, keďže možno predpokladať, že „starší zamestnanec má viac odborných 

skúseností ako mladší zamestnanec“.... aj „zohľadnenie služobného veku sa pri odmeňovaní 

za prácu v odbornej literatúre všeobecne uznáva ako určitý „paušalizovaný“ zreteľ na 

predpokladanú vyššiu kvalifikačnú úroveň dosiahnutú v procese vykonávania profesie....  

Je potrebné, aby vyššia úroveň odmeňovania starších zamestnancov nebola viazaná 

výlučne len na fyzický vek zamestnanca (t.j. nie služobný vek zamestnanca), jeho životnej 

skúsenosti (t.j. nielen jeho odbornej praxe), čo by mohlo byť aj podľa názorov odborníkov 

považované za nedostatočné objektívne kritérium pre rozdielne odmeňovanie starších 

a mladších zamestnancov.25 

Zohľadnenie odbornej praxe pre vyššiu úroveň odmeňovania, dá sa konštatovať, je 

akceptované, čo možno vyvodiť napr. aj zo spôsobu odmeňovania (pri určení výšky tarifného 

platu niektorých kategórií zamestnancov) v oblasti výkonu prác vo verejnom záujme podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, kde sa zohľadňuje počet rokov praxe. 

 

5. Možné/ flexibilné formy zamestnávania 

 

Hoci starším zamestnancom ubúdajú sily, nie sú často tak výkonní ako očakávajú 

zamestnávatelia, ale na druhej strane skúsenosti starších zamestnancov možno považovať za 

významný konkurenčný nástroj. Zákonník práce ponúka flexibilné formy výkonu práce, ktoré 

by mohli skĺbiť možnosti starších zamestnancov a očakávania zamestnávateľov.  

V tejto súvislosti je však stanovenie veku pre staršieho zamestnanca individuálne, 

keďže závisí tak od osobnosti zamestnanca ako aj od druhu práce a pracovných podmienok. 

Starších zamestnancov by bolo možné angažovať v rámci pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas (§49 Zákonníka práce), domáckej práce a telepráce (§52 Zákonníka práce) 

či upraviť pracovný čas formou pružného pracovného času (§ 88 Zákonníka práce). 

 

                                                           
25Barancová, H.: Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu veku.  
Dostupné na:  http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/ [cit. 15.11.2013] 

http://www.joblife.sk/joblife/advice/tip/id/794/
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6. Vek a oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 Nemožno pochybovať o tom, že súčasťou života je starnutie. Starnutie možno chápať 

ako postupné opotrebovanie, negatívne zmeny prejavujúce sa ubúdaním energie, únavou, 

stagnáciou, funkčnými výpadkami až degeneráciou.26 „Starnutie ľudského organizmu je 

prirodzený biologický proces, ktorého priebeh sa u jednotlivcov líši. Je ovplyvňovaný 

mnohými vnútornými a vonkajšími faktormi. Charakteristický je tým, že je naprogramovaný, 

dlhodobý, nezvratný, neopakuje sa a zanecháva trvalé zmeny.“ 27 Zatiaľ čo pojem starnutie 

vyjadruje určitý proces, staroba je pojmom, ktorý označuje určitý stav. „Staroba je 

vyvrcholením životnej etapy, v ktorej sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Prvé 

uvedomenie staroby nastáva vo veku 50. rokov, postupne sa zosilňuje v 60. roku a definitívne 

nastáva v 70. roku života.“28 

 Na základe niektorých výskumov možno konštatovať, najviac závažných pracovných 

úrazov sa vyskytlo u zamestnancov vo vekovej kategórii od 50 do 60 rokov. Najčastejšími 

príčinami vzniku úrazov je „nedostatok osobných predpokladov na riadny výkon práce, 

telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy“, ako aj nedodržiavanie zásad bezpečnosti práce a nesprávna 

organizácia práce. 

Vzhľadom na to, že starnutie sa bytostne dotýka každej fyzickej osoby, je potrebné 

zaoberať sa týmto aspektom aj z pohľadu zamestnávania starších zamestnancov. Je logické, 

že starnutím ubúdajú zamestnancom sily a vyššie uvádzané skutočnosti odôvodňujú zvýšenú 

potrebu ochrany starších zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Všeobecná ochrana 

Podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ v záujme 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zaraďovať zamestnancov na 

výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú 

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a 

                                                           
26 Cséfalvaiová, K.: Demografické starnutie populácie ako spoločenský fenomén, s. 2. Dostupné na: 
http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/55-Csefalvaiova-Kornelia-paper.pdf [cit. 20.11.2013] 
27 Cséfalvaiová, K.: Demografické starnutie populácie ako spoločenský fenomén, s. 4. Dostupné na: 
http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/55-Csefalvaiova-Kornelia-paper.pdf [cit. 20.11.2013] 
28 Staroba. Dostupné na: http://www.aksen.sk/psychologia/staroba[cit. 21.11.2013] 

http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/55-Csefalvaiova-Kornelia-paper.pdf
http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/55-Csefalvaiova-Kornelia-paper.pdf
http://www.aksen.sk/psychologia/staroba
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ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich 

zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, 

schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej 

spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. 

V prípade, ak má zamestnanec za to, že sú nejaké nedostatky v práci, ktoré by ohrozili 

jeho život a zdravie, je povinný v zmysle § 12 ods. 2 písm. j) zákona o BOZP o takýchto 

skutočnostiach informovať zamestnávateľa. Zamestnanec je povinný oznamovať bez 

zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému 

technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre 

bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, 

ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne 

ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. 

 

Osobitná ochrana 

Vo vzťahu k veku Zákonník práce osobitne ochraňuje mladistvých zamestnancov, t.j. 

zamestnancov mladších ako 15 rokov a deti; starších zamestnancov neochraňuje.  

Z dôvodu zachovania bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci dovŕšenie určitého veku 

nad 18. rok veku je dôvodom na osobitnú úpravu pracovných podmienok, prípadne 

dosiahnutie určitého veku je stanovené pre overenie psychickej alebo zdravotnej spôsobilosti 

na vykonávanie určitých druhov prác, s čím súvisia aj lekárske prehliadky.  

Pozornosť je venovaná najmä kategórii zamestnancov nad 50 rokov. 

 

Manipulácia s bremenami 

Nariadenie vlády č.21/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami ustanovuje minimálne požiadavky na 

bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej je 

riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov, a na predchádzanie tomuto riziku. 

Nariadenie v prílohe č. 2 zakotvuje maximálne hodnoty týkajúce sa zdvíhania bremien 

zamestnancami v závislosti od veku. Táto príloha stanovuje teda smerné hmotnostné hodnoty 

oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálnu hmotnosť bremena a 

maximálnu celozmenová hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v 
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základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní 

maximálne 1 hodinu za zmenu. 

Vyhláška MZ SR č.542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou 

pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, ktorá ustanovuje o. 

i. prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže s ohľadom na pohlavie aj vek v rozpätí od 18 do 

65 rokov. 

 

Vodiči z povolania 

V prípade vodičov z povolania sa vyžaduje pre výkon tohto povolania aj zdravotná 

spôsobilosť. Podľa § 6 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Pravidelné lekárske 

prehliadky a psychologické vyšetrenia) sa vodiči z povolania, ako aj vodiči motorových 

vozidiel skupiny D, vodiči motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 

kg, vodiči nákladných automobilov s prípojným vozidlom a vodiči vozidiel so zvláštnymi 

výstražnými znameniami podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke a psychologickému 

vyšetreniu pred ich pracovným zaradením a 

a) pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý 

rok a 

b) pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov 

každé dva roky. 

 

Zamestnanci dráhy 

Zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy 

na dráhe, musia spĺňať aj osobitné predpoklady na výkon práce. 

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 

245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb 

pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe stavuje periodicitu v § 12 lekárske preventívne 

prehliadky a psychologické vyšetrenia v závislosti od veku nasledovne:   

 a) vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa 

vykonávajú u osôb pred uzatvorením pracovného pomeru a pri zmene pracovného zaradenia, 

ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť,  

 b) periodická lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb  

1. na železničnej dráhe  
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1.1. vo veku do 55 rokov pri zmyslových skupinách 1 a 2 raz za tri roky,  

1.2. vo veku nad 55 rokov pri zmyslových skupinách l a 2 raz za rok,  

1.3. vo veku do 50 rokov pri zmyslových skupinách 3 a 4 raz za päť rokov,  

1.4. vo veku nad 50 rokov pri zmyslových skupinách 3 a 4 raz za tri roky,  

1.5. vo veku nad 60 rokov pri zmyslových skupinách 3 a 4 raz za rok,  

2. na lanovej dráhe a špeciálnej dráhe  

2.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,  

2.2. vo veku od 50 do 60 rokov raz za dva roky,  

2.3. vo veku nad 60 rokov raz za rok,  

 c) periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie, ktoré sa 

vykonávajú u osôb na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe  

1.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,  

1.2. vo veku od 50 do 55 rokov raz za dva roky,  

1.3. vo veku nad 55 rokov raz za rok,  

 

Zváranie kovov 

Zváračské práce môžu vykonávať osoby, ktoré majú platný zváračský preukaz alebo 

platný preukaz zváračského robotníka, predpokladom na vykonávanie týchto prác je aj 

zdravotná starostlivosť. 

Lekárske prehliadky podľa STN 050601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie 

kovov – prevádzka sú tak vstupné ako aj pravidelné. V súlade s touto normou lekárske 

prehliadky sa vykonávajú najmenej raz za 5 rokov a u osôb starších ako 50 rokov najmenej 

raz za 3 roky (periodická lekárska prehliadka), ak zamestnávateľ neurčil podľa pracovných 

podmienok na príslušnom pracovisku iný interval lekárskych prehliadok (ak sa jedná 

o rizikové pracoviská).  
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II. Zdravie a vek 
 

 Zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody je výrazne 

ovplyvňovaný celým radom vonkajších činiteľov ako je kvalita potravín, kvalita životného 

prostredia, infraštruktúra pre zdravý životný štýl, výchova, vzdelanie a iné sociálne a 

individuálne faktory. 

 Podľa Európskeho prieskumu pracovných podmienok (European Working Conditions 

Survey –EWCS) z roku 2010 hodnotilo 3,8 % obyvateľov Slovenska svoj zdravotný stav ako 

zlý alebo veľmi zlý, čo prevyšuje priemer 34 európskych krajín participujúcich v prieskume 

(2,9 %). Podiel ľudí negatívne hodnotiacich svoj zdravotný stav stúpa s vekom: vo veku 45 a 

viac rokov hodnotilo svoj zdravotný stav ako zlý a veľmi zlý 5,6 % respondentov; vo veku 50 

viac rokov 6,3 %; vo veku 55 a viac rokov 7,2 %.  

 Vo všetkých vekových kategóriách bol podiel ľudí na Slovensku, ktorí hodnotili svoj 

zdravotný stav ako zlý alebo veľmi zlý, nad medzinárodným priemerom.  

 

 „ Starnutie je vo svojej kvalite ovplyvňované spôsobom života v strednom veku. 

Ľudia, ktorí sa dokážu dobre adaptovať a sú dobrej mysle, sa aj lepšie vysporiadajú so 

starnutím a starobou.“ Platón 

 Starnutie nie je choroba a nie je možné mu predchádzať. Je to základný zákonitý 

biologický proces, ktorý prebieha nepretržite v živých organizmoch a je výsledkom pôsobenia 

genetického programu a faktorov prostredia. Obdobie po päťdesiatke (obdobie staršej 

dospelosti ) sa považuje vo vývoji človeka za určitý medzník, ktorý potvrdzuje začiatok 

starnutia.  

 Výstižne definovala pojem starnutie Čornaničová: „Starnutím sa nazýva prirodzený, 

nepretržitý, pozvoľne plynúci proces zmien, ktorým podlieha organizmus v priebehu času, ale 

sú označované až v neskoršom veku. Spočiatku sa zmeny prejavujú nenápadne, v pokročilom 

veku sa prejavy starnutia zrýchľujú“. 

 Tieto zmeny sa v organizme týkajú nielen fyzického stavu, ale aj stavu duševného a 

niektoré prejavy starnutia sa stávajú po päťdesiatke ešte výraznejšími.  

 Viditeľné biologické zmeny a zhoršovanie niektorých funkcií aktivujú jednotlivca k 

prehodnocovaniu postoja voči sebe samému. Začína sa telesnými zmenami viac zaoberať, 

uvedomovať si ich a to predovšetkým pri záťažových situáciách, ktoré zvládal predtým bez 

problémov.  
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 Starnutie je z pohľadu tradičného deficitného modelu starnutia vnímané ako proces 

prevahy involučných zmien vo fyzickej, psychickej, sociálnej, pracovnej či zdravotnej oblasti 

(Potášová, Golecká, 2004). Tieto zmeny sa prejavujú v podobe konkrétnych symptómov, a to 

vo výrazne interindividuálnej variabilite s rozličnou intenzitou a odlišným priebehom. 

 Príkladom môže byť pokles fyzickej výkonnosti, zhoršenie zrakových a sluchových 

funkcií, častejšie prežívanie negatívnych emócií, pokles miery spokojnosti v manželstve či 

príznaky syndrómu vyhorenia (Gruss , 2009; Hrdlička, 2006; Říčan, 2004).  

 Sprievodným javom objavujúcich sa príznakov starnutia rôznej vážnosti býva aj 

emocionálny distress ako reakcia na prejavujúce sa signály starnutia (Wrosch et al., 2006). V 

protiklade k deficitnému modelu stojí novší, tzv. vývinový model starnutia, ktorý vychádza z 

predpokladu, že počas života jedinca prebieha mnoho procesov, ktoré v konečnom dôsledku 

vedú k pozitívnym efektom v starobe (Potášová, Golecká, 2004).  

 Príkladom priaznivých dôsledkov pribúdajúceho veku býva efektívnejšia emocionálna 

regulácia, chápaná aj ako jedna zo zložiek sebaregulácie (Tangney, Baumeister, Boone, 

2004), zvýšenie múdrosti a praktickej inteligencie alebo silný zmysel pre tzv. majstrovstvo 

(Gruss 2009; Hrdlička, 2006; Říčan, 2004).  

 Iní autori považujú  starnutie za proces deštrukčný , vznikajúci na základe poškodenia 

organizmu vonkajšími alebo vnútornými faktormi, ktoré pribúdajú s rastúcim vekom človeka. 

Následne rozlišujú: 

− biologické starnutie – ako dôsledok zmien a úpadku štruktúr, jednotlivých funkcií 

orgánov, zníženia adaptačných a regulačných funkcií, poklesu imunity, zhoršenia 

zmyslového vnímania, tvorivosti a pod., 

− psychické starnutie– býva sprevádzané zmenou osobnostných a povahových čŕt, 

zhoršením kognitívnych funkcií a schopností (pociťovania, vnímania, pamäti, časté 

zabúdanie, predstavivosti), zabrzdením psychomotorického tempa, zníženou vigilitou- 

koncentráciou pozornosti, používaním tradičných a často nefunkčných stereotypov a 

kognitívnych schém, ale tiež zvýšením vytrvalosti, vôle a prezentovaním ľudskej 

múdrosti, rozvahy, akceptácie a tolerancie. Mení sa nielen telové schéma, ale aj 

sebaobraz staršieho človeka, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v psychickom vývine, 

pretože je mentálnou reprezentáciou vlastností a schopností indivídua. 

− sociálne starnutie - súvisí predovšetkým s nútenou adaptáciou na odchod do dôchodku, 

zmenou sociálneho postavenia a životného programu, akceptovaním osobných a 

sociálnych dôsledkov zdravotných porúch. 
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Starnutie sa vyznačuje morfologickými a funkčnými zmenami ľudského organizmu. 

Najvýraznejšie sa menia : 

− mentálne funkcie, 

− zmyslové funkcie a bolesť, 

− funkcie kardiovaskulárneho, hematologického, imunologického a respiračného 

systému, 

− funkcie metabolického, zažívacieho a endokrinného systému, 

− urogenitálne a reprodukčné funkcie, 

− funkcie muskuloskeletálne a funkcie vzťahujúce sa k pohybu, 

− funkcie kože a pridružených štruktúr. 

 

1. Mentálne funkcie 

Proces starnutia ovplyvňuje aj oblasť psychiky a prežívania. Pre starší vek sú typické: 

− kognitívne poruchy (poruchy myslenia...), 

− poruchy pamäti, poznávacie poruchy, sťaženie rozhodovania a chápania súvislostí, 

− zhoršenie plánovania a organizácie denného programu, 

− emočné zmeny, 

− zameranie na seba a svoje problémy, 

− ľahostajnosť a strata motivácie, 

− depresie, 

− psychosociálne zmeny.  

 Vo všeobecnosti platí, že vplyv veku má na určité zručnosti aj v dôsledku 

emocionálnych a iných zmien negatívny vplyv. Určité zručnosti ostávajú bezo zmeny počas 

celého života, no iné sa vekom môžu zhoršovať , či zlepšovať. Zmeny vybraných zručností 

vystihujú tabuľky č. 2 a 3. 
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Tab.č.2 Zmeny vybraných zručností Zdroj: Prof. Juhani Ilmarinen, Fínsko,  2008 

Vzostup schopností: Pokles schopností: 
skúsenosť fyzická sila, výkonnosť 
vyrovnanosť funkcie zmyslových orgánov – zrak, hmat, sluch 
zodpovednosť krátkodobá pamäť 
schopnosť úsudku, nadhľad rýchlosť vnímania 
usilovnosť odolnosť voči psychickej a fyzické záťaži 
dôveryhodnosť rýchlosť spracovania informácií 
profesionalita vykonávanie práce pod časovým tlakom 
stabilita reakcie 

 

Tab. 3 Zmeny vybraných zručností 

Klesá Ostáva bezo zmeny Možnosť zlepšovania 
chuť riskovať schopnosť orientovať sa na 

dosahovanie výsledkov 
profesionálne i životné 

skúsenosti 
potreba kariérneho postupu systematické myslenie vernosť 
potreba neustálej prípravy 

a učenia sa 
kreativita hodnoty 

chuť tvoriť schopnosť rozhodovať samostatnosť 
spracovávanie informácií psychická odolnosť schopnosť nadviazať kontakty 

rýchlosť registrovania množstva 
komplexných informácií 

schopnosť spolupracovať v 
kolektíve 

riešenie konfliktných situácií 

krátkodobá pamäť pozornosť zmysel pre zodpovednosť 
živosť myslenia  schopnosť koncentrovať sa 

(podľa niektorých autorov 
klesá) 

pozitívny postoj k práci 

zrak, sluch a iné fyziologické 
funkcie 

schopnosť registrovať jednotné 
informácie 

lojálnosť 

Zdroj: Prof. Juhani Ilmarinen, Fínsko, 2008 

 

2. Zmyslové funkcie, bolesť a vnímanie teploty 

 

 Zmysly - zrak, sluch, chuť, čuch a hmat podliehajú vplyvom starnutia organizmu. Vo 

vzťahu k práci a pracovnému prostrediu sa najzávažnejšími javia zmeny zraku a sluchu 

a zmeny vo vnímaní teploty a bolesti. 

 

2.1. Zrak 

 Zrak - patrí medzi základné zmysly človeka. Umožňuje vnímať okolité prostredie, 

prijímať informácie a podnety z prostredia. Okom dostáva človek až 80% informácií 

z prostredia. Starnutím dochádza k zmenám takmer vo všetkých štruktúrach ľudského tela 
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nevynímajúc ani ľudské oko. Zmeny na očných tkanivách sú súčasťou prejavov 

opotrebovanosti tkanív a orgánov človeka všeobecne.  

Pri zmenách na očiach u ľudí vo vyššom veku sa rozlišujú „zmeny fyziologické“ pri 

starnutí – tzv. gerontologické a „zmeny chorobné“ – tzv. geriatrické (Oláh 2004). 

Podľa Sachsenwegera môžeme rozlíšiť trojstupňovú klasifikáciu vekom podmienených zmien 

na oku: 

1. prvá skupina zahrňuje zmeny, ktoré sa prejavia u všetkých ľudí vyššieho veku, napr. 

 presbyopia (potreba nosiť okuliare u starších ľudí na čítanie); 

2. druhá skupina zahrňuje zmeny v tkanivách oka, ktoré sú relatívne časté, ale netýkajú 

sa všetkých ľudí, patrí k nim katarakta, vekom podmienená degenerácia makuly, 

skleróza ciev, sietnica a iné); 

3. tretiu skupinu tvoria vekom podmienené zmeny v očných tkanivách, ktorých výskyt 

nezávisí len od veku, ale aj od prostredia, životnej úrovne a životosprávy a pod. K nim 

sa zaraďuje napr. glaukóm, uzávery ciev sietnice a iné. 

 

K zásadným zmenám funkcie zraku  v dôsledku starnutia teda patria: 

 

− zhoršenie rozlišovacieho kontrastu, 

− zúženie zorného uhla a zmenšenie svetelnej citlivosti, 

− zhoršenie rozlišovania farieb, 

− zmena vnímania hĺbky,  

− zhoršenie odhadu vzdialenosti a dynamického videnia, 

− zhoršovanie zrakovej ostrosti. 

 

 Na prácu na blízko je potrebná akomodáciu +3D a preto sa okolo 40. – 50. roku života 

začínajú prejavovať tzv. astenopické ťažkosti, t. j. problémy zaostriť na blízke predmety, 

únava a bolesti očí pri dlhšom čítaní, horšie videnie v šere.  

 Človek si musí dať predmety ďalej, aby na ne zaostril. Vyhľadáva intenzívne 

osvetlenie, ktoré spôsobuje zúženú zrenicu, tým sa kužeľ svetla zúži a na sietnici vytvorí 

ostrejší obraz. 

 Obvykle prvé prejavy bývajú okolo 40. – 50. roku života, ale ich nástup je 

individuálny a závisí aj od toho, či je človek krátkozraký alebo ďalekozraký. U krátkozrakých 

ľudí tieto prejavy začínajú neskôr, čo súvisí s menším používaním ciliárneho svalu a 
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obvyklým dioptrickým podkorigovaním refrakčnej chyby. U ľudí ďalekozrakých sa prejaví 

presbyopia skôr, lebo už časť akomodácie je spotrebovaná na videnie do diaľky. 

 Postupne dochádza k zníženiu schopnosti zaostriť, znižuje sa periférne videnie, 

vyskytuje sa šedý a zelený zákal, vyskytujú sa poruchy sietnice.  

 Sietnica stráca svoju pružnosť, čo poznačí aj jej funkčnosť. Vekom ubúdajú tyčinky, 

ktoré sa aktivizujú pri nízkej úrovni osvetlenia. Zmena štruktúry sietnice vplýva spolu s 

ďalšími faktormi na celkové videnie. Vyčerpanosť očných svalov v dôsledku zmeny osi oka 

a zhoršenie elastickosti šošovky sťažujú zaostrovanie. Šošovky v očiach hrubnú a pod 

vplyvom tejto zmeny strácajú aj svoju pružnosť.  

 Okolo 50. roku sa k ďalekozrakosti pridáva aj zhoršené videnie do diaľky. Vzdialené 

písmená, tvary či predmety sa javia ako rozmazané a nejasné. Sivý zákal (katarakta) má ho vo 

veku 50 až 60 rokov asi päťdesiat percent ľudí. Sprevádza ho zákal vnútroočnej šošovky, 

ktorý znižuje ostrosť videnia. Najčastejšie hodnoty adície dioptrií podľa veku sú v tabuľke 

č.4. 

Tab. č.4 Najčastejšie hodnoty adície dioptrií podľa veku 

vek (roky) adícia v dioptriách 
40  0 – 0,5 
45 1,0 – 1,5 
50 1,5 – 2,0 
55 2,0 – 2,5 
60  2,5 – 3,5 

Zdroj: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a 
Metoda, Bratislava,  

 

Zhrnutie: 

Starší zamestnanci môžu: 

• horšie vidieť alebo zaostriť na určité vzdialenosti,  

• mať obmedzené periférne videnie,  

• vidieť predmety nejasnejšie, 

• zložitejšie vnímať hĺbku, 

• byť citlivejší na oslnenie, 

• byť náchylnejší na vznik ochorení oka napr. sivý zákal, vekom podmienenú 

degeneráciu makuly a pod. 
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 Tieto zmeny schopnosti videnia môžu zvýšiť riziko úrazov. Slabá rovnováha, 

spomalenie reakčnej schopnosti v kombinácii s problémami so zrakom a nedostatočná 

koncentrácia môžu byť príčinou pádov a ďalších závažných ohrození. Zmeny vo farebnom 

videní a rozlišovaní môžu ovplyvniť prácu vo viacerých profesiách, kde je potrebná zvýšená 

zraková námaha a rozlišovanie predmetov, vzdialeností, signálov a značiek (napr. signalisti, 

dispečeri, vodiči a pod.) 

 

Odporúčania: 

1. pravidelné preventívne zdravotné prehliadky zraku vo vzťahu k vybraným 

nariadeniam vlády (napr. so zobrazovacími jednotkami), 

2. ergonomické usporiadanie pracovísk pre prácu so zobrazovacími jednotkami, 

3. pravidelné preskúšavanie z predpisov a overovanie odbornej spôsobilosti osôb, 

u ktorých sa vyžaduje vynikajúci zrak a rozlišovacie schopnosti, 

4. správne a zodpovedajúce označovanie pracovísk a pracovných priestorov výstražnými 

značkami a symbolmi, ktoré sú dobre čitateľné, viditeľné a majú reflexnú vrstvu, 

5. vhodná úprava pracovísk vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti 

s minimalizáciou rizika, 

6. nosenie zodpovedajúce korekčné zrakové prostriedky a prostriedky na ochranu zraku, 

7. zabezpečiť vhodné osvetlenia pracovísk. a pravidelných kontrol zraku. Znížená 

schopnosť posúdiť vzdialenosť a rýchlosť pohybujúcich sa objektov má vplyv na 

jazdu v noci, 

8. minimalizovať jazdu v noci u profesionálnych vodičov nad 50 +, zabezpečiť 

dodržiavanie prestávok. 

 

2.2 Sluch 

 Je druhým najdôležitejším zmyslovým orgánom vo vzťahu k práci. Sluchovým 

orgánom sa zachytávajú dôležité podnety z pracovného prostredia (zvuky, signály, hluk 

z pracovnej činnosti, hudba, tóny a pod.). Sluch, ako i iné zmyslové orgány podliehajú 

vekovým zmenám. Zhoršovanie sluchu môžu zaviniť aj kardiovaskulárne choroby, skleróza, 

ale aj metabolické choroby. 

 S narodením je každému človeku daný určitý –a konečný počet sluchových buniek vo 

vnútornom uchu.  S pribúdajúcim vekom týchto buniek fyziologicky ubúda, ich regenerácia 

nie je možná a nové sa nevytvárajú.   
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 Sluch sa začína zhoršovať už okolo tridsiatky. Spočiatku sú zmeny nenápadné a 

vyvíjajú sa pomaly. Okolo 40. roku veku začínajú uši horšie počuť vysoké tóny, pretože sa 

znižuje počet receptorov buniek vnútorného ucha.  Bunky sa postupne poškodzujú. Tento stav 

ukazujú  obrázky č.1 a 2. 

 

Obr.1 Nepoškodené sluchové bunky pod mikroskopom 

 
 

Obr.2 Viditeľné poškodenie sluchu: poškodené sluchové bunky pod mikroskopom 

 
 

 K zvýrazneniu týchto zmien dochádza až vo vyššom veku u päťdesiat - až 

šesťdesiatročných ľudí. Muži sú rovnako postihnutí ako ženy. Vo všeobecnosti možno 

povedať, že porucha sluchu sa prejavuje skôr u starších ľudí hromadením škodlivín počas 

života, ale stretneme sa s ňou u ktorejkoľvek skupiny pacientov. 

 Stres určite nepriaznivo vplýva na sluch, únava taktiež znižuje sluchový prah. 

Napríklad pracujúci v rizikových hlučných prevádzkach majú po pracovnej záťaži takzvanú 

sluchovú únavu. Po oddychu po niekoľkých hodinách sa však porucha sluchu stratí a sluch sa 

upraví. Avšak po dlhých rokoch v hluku sa napokon kompenzačné mechanizmy vyčerpajú a 

prechodná porucha sluchu sa stáva trvalou. 

 Sluchová ostrosť klesá obvykle po 55. roku života. Nedoslýchavosť býva obojstranná, 

súmerná. Zrozumiteľnosť reči býva postihnutá omnoho viac ako počuteľnosť čistých tónov. 

Návšteva ORL sa odporúča podľa tabuľky č.5. 

Tab.č.5 Potreba návštevy ušného špecialistu podľa veku 
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Ušného špecialistu by mal navštíviť každý človek v tomto intervale 
tridsaťročný a starší - každých päť rokov 
štyridsaťročný a starší - každé štyri roky 
päťdesiatročný a starší - každé dva až tri roky 
Tí, ktorí pracujú v hlučnom prostredí, by mali absolvovať kontrolu na ORL 
každý rok  

 Zdroj : lekar.sk 
 
Pozn.: z  evidencie rizikových prác vyplýva, že v riziku hluku pracuje v SR viac ako 87000 
zamestnancov, čo pri porovnaní s celkovým počtom 170 000 osôb vykonávajúcich rizikové 
práce znamená, že takmer každý druhý zamestnanec v rizikových profesiách pracuje 
v nadmernom hluku. 
 
 

Zhrnutie 

Starší zamestnanci môžu: 

• horšie počuť, 

• horšie spracovávať akustické signály, 

• „prepočuť“ povely, zvuky strojov a zariadení. 

 

 Starší zamestnanci postupne strácajú sluch, čo môže viesť k vzniku nebezpečných 

situácií vplyvom neporozumenia zvukovým signálom, slovným pokynom a príkazom. Vo 

vzťahu k práci je strata a zhoršenie sluchu rizikovým faktorom  pri nerozoznaní zvukových 

signálov a hlasovej komunikácie.  

 Pri „prepočutí pokynov“ môžu napr. žeriavnici zle uložiť náklad, viazači bremien zle 

upevniť bremená, signalisti podať nesprávny pokyn na radenie vozňov. Situácií je mnoho 

a môžu byť aj kritické a nebezpečné. 

 

Odporúčania: 

1. Znížiť hladinu hluku na pracoviskách organizačnými a technickými opatreniami. 

2. Pravidelné kontroly sluchu na preventívnych zdravotných prehliadkach. 

3. Na zníženie možného rizika poškodenia zdravia zamestnancov vplyvom 

nadmerného hluku sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť prostriedky na ochranu 

sluchu a kontrolovať ich používanie (rôzne chrániče a zátky). 

Na odstránenie alebo zníženie rizika z expozície hluku by sa mali realizovať opatrenia 

v nasledovnom poradí: 
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1. odstránenie zdroja hluku, 

2. zníženie hluku na zdroji, 

3. kolektívne opatrenia (priestorové a stavebné riešenia, zmena organizácie práce), 

4. individuálne opatrenia (OOPP). 

  Uvedené opatrenia sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, bez rozdielu veku. 

 

2.3. Citlivosť na teplotné výkyvy a extrémne teploty 
 

Telesná teplota vyjadruje rovnováhu medzi vyrábaným teplom vo vnútri organizmu 

a jej výdajom a stratami. Výška telesnej teploty je dôležitým ukazovateľom stavu organizmu. 

Zmeny metabolizmu, zníženie odolnosti a adaptačnej schopnosti vedú k problémom 

s reguláciou telesnej teploty.  

 Starší ľudia môžu byť zimomraví, ťažšie znášať tepelné zmeny, napr. zmeny teploty 

vnútri bytu a vonku. Udržiavanie stálej teploty je problematické. Telesná teplota s vekom 

klesá na 36,6 °- 36° C.  

 Teplotu tela 37,5 ° C je možné vo vyššom veku považovať za horúčku. Starší ľudia sú 

citlivejší na zmeny teploty, preto je dôležité, aby u nich nedošlo k prehriatiu, napríklad pri 

výkone fyzicky náročnej práce. 

 

3.Kardiovaskulárny systém 

 Zabezpečuje prietok krvi cez všetky tkanivá a orgány, zabezpečuje homeostázu 

organizmu, zásobuje tkanivá kyslíkom, energetickými látkami, vitamínmi, minerálnymi 

látkami, hormónmi a vodou. Ďalej distribuuje tekutiny a teplo v organizme, odvádza oxid 

uhličitý, odpadové látky, toxíny a prebytočnú vodu. 

 

S vekom : 

− klesá maximálna srdcová frekvencia  

− zvyšuje sa periférna rezistencia, 

− klesá systolický i minútový objem srdca, 

− predlžuje sa relaxácia srdcovej svaloviny- zhoršenie adaptácie myokardu na záťaž, 

− znižuje sa pružnosť artérií.  
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 Vo všeobecnosti platí, že vo vyššom veku predpoklady na rozvoj vysokého krvného 

tlaku narastajú. Toto ochorenie postihuje najčastejšie ľudí nad 35 rokov. U mužov je kritické 

obdobie najmä medzi 35. až 50. rokom života.  Ženy sú vysokým krvným tlakom ohrozené 

viac po menopauze.  

 Rovnako ako cievy je aj srdce značne ohrozené procesom kôrnatenia tepien, odborne 

aterosklerózou, kedy sa v stene týchto ciev ukladajú v krvi rozpustené tuky, predovšetkým 

cholesterol. Tým dochádza k zužovaniu cievneho priesvitu, ale zároveň tiež aj k znižovaniu 

pružnosti a zvýšeniu krehkosti cievnej steny.  

Pre funkciu srdca sú zásadné predovšetkým aterosklerotické zmeny na vencovitých 

tepnách, ktoré zásobujú srdce živinami a kyslíkom. V prípade ich zúženia môžu vznikať 

bolesti na hrudi, poukazujúce na nebezpečenstvo srdcových buniek, či dokonca srdcový 

infarkt, keď tieto bunky už odumierajú.  

 Srdce je v priebehu starnutia náchylné aj k poruchám rytmu, tzv. arytmiám, kedy sa 

sťahuje nepravidelne a často neefektívne. Porucha rytmu srdca môže vzniknúť primárne bez 

predchádzajúcej príčiny alebo nasadá na infarkt myokardu alebo srdcové zlyhávanie. Niektoré 

arytmie sú dobre liečiteľné alebo sa s nimi dá dlhodobo žiť na nepretržitej liečbe. 

 S narastajúcim vekom sa zvyšuje aj množstvo tukov uložených v stenách ciev, a preto 

sa potom podobné ťažkosti objavujú častejšie. Niektoré zmeny srdca sa vyskytujú typicky vo 

vyššom veku a dochádza k nim predovšetkým z dôvodu opotrebovania tkaniva pôsobením 

mechanických vplyvov, ako je vysoký tlak, či zvýšenie hladiny krvného cholesterolu. Medzi 

tieto zmeny patria predovšetkým kalcifikácie srdcových chlopní, čo je proces, pri ktorom sa 

do nich ukladá vápnik a ich funkcia je následne nepriaznivo ovplyvnená. Kalcifikácie sa 

objavujú 3 krát častejšie u žien ako u mužov. 

 

4. Zmeny hematologické a zmeny imunologického systému 

 
 S vyšším vekom súvisí aj klesanie rýchlosti produkcie červených krviniek. Kostná 

dreň sa ochudobňuje o hemopoetické bunky a pribúda v nej tuku (červená kostná dreň sa  

mení na tú  kostnú dreň ) - pokles krvotvorby je dôsledkom vekových zmien regulačných 

mechanizmov (erytropoetín a analogické špecifické  „rastové faktory“ granulopoézy 

a trombocytopoézy. 
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 Produkcia protilátok klesá o takmer 80% od veku 20 do 85 rokov, čo znamená zníženú 

obranyschopnosť proti infekciám a ťažší priebeh ochorení.  

 Ľudský organizmus sa stáva s vekom náchylnejší na vznik ochorení spôsobených 

nedostatočnou ochranou imunitného systému, najmä voči vonkajším vplyvom (baktériám, 

vírusom a iným škodlivým činiteľom). 

 Počas obdobia dozrievania imunitných mechanizmov je ich funkcia po prevažnú časť 

života vo fyziologickom - normálnom rozmedzí. Dobre založený a plne rozvinutý imunitný 

systém, koordinované pôsobenie nervovo - hormonálnych mechanizmov a primeraná záťaž 

zaisťujú spoľahlivú činnosť imunity. 

 Až v poslednej tretine života dochádza k významnému znižovaniu účinnosti funkcií 

imunity. Počas starnutia sa začínajú sa u jednotlivcov, neskôr skupín v rôznej intenzite 

prejavovať známky slabnutia imunitných mechanizmov, operujúcich proti škodlivým i 

potenciálne škodlivým mikroorganizmom.  

 Starší ľudia sú viac náchylnejší k rozvoju niektorých infekčných ochorení než mladší 

jedinci, pričom vážnosť ochorenia stúpa s vekom, rovnako tak majú vyššie riziko určitých 

zhubných nádorov – rakoviny a autoimúnnych ochorení. V týchto prípadoch je nutné 

predpokladať spoluúčasť porúch imunity podieľajúcich sa na zabezpečení rovnováhy v tele a 

zlyhávanie protinádorového „dozoru“. 

 

5. Respiračný systém 

 Zabezpečuje z vonkajšieho prostredia dýchanie, ktoré je rozdelené na dýchanie: 

− vonkajšie - alebo aj pľúcne dýchanie, je nepretržité obohacovanie krvi kyslíkom 

v pľúcach a  

− vnútorné - odovzdávanie kyslíka krvou bunkám a odoberanie oxidu uhličitého, krv je 

teda vlastne transportérom pri dýchaní a transportuje predovšetkým kyslík a oxid 

uhličitý - tzv. dýchacie plyny. 

Starnutie sa v dýchacom systéme človeka prejavuje:  

− zhoršením ventilácie a hodnôt ich ukazovateľov,  

− zmenami tvaru hrudníka, 

− znížením aeróbnej kapacity,  

− rozvojom emfyzému.  
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Klesá zároveň výkonnosť pľúc- steny hrudníka tuhnú, zvyšuje sa námaha dýchacích svalov. 

Po každom vdychu ostáva v pľúcach čoraz viac zvyškového vzduchu.  

6. Metabolizmus, endokrinný a reprodukčný systém 

 Najčastejšie sa vyskytujúcimi zmenami postihujúcimi ľudí vo vyššom veku sú :  

− zníženie tvorby rastových hormónov, 

− zníženie tvorby pohlavných hormónov (najmä  estrogénu a testosterónu), 

− zníženie tvorby kortikosteroidov, 

− zníženie glukózovej tolerancie. 

 Počas procesu starnutia dochádza k postupným a pozvoľným metabolickým zmenám 

vo všetkých telesných orgánoch a systémoch. K zmenám dochádza aj pri prirodzenom 

fyziologickom starnutí. Tráviaci systém – sliznica pažeráka, žalúdka a čreva atrofuje a znižuje 

sa peristaltika týchto orgánov, sekrécia slín, kyseliny chlorovodíkovej ako aj všetkých 

tráviacich štiav klesá, klesá aj hmotnosť pečene a jej prekrvenie často dochádza k zmene 

metabolizmu cukrov ako pri cukrovke, poklesom funkcie hypofýzy a štítnej žľazy, ako aj 

tvorby hormónov v semenníkoch, vaječníkoch a iných orgánoch nastáva redukcia 

sekundárnych pohlavných znakov, 

Choroby, stresy a iné nepriaznivé sociálne a ekonomické faktory majú na prirodzený 

úbytok telesných funkcií dodatočný negatívny a akcelerujúci vplyv. V procese starnutia 

prirodzene ubúda funkčná kapacita celého organizmu. Z hľadiska výživy vo vyššom veku je 

napríklad významným faktorom prirodzený úbytok svalovej hmoty a jej náhrada tukovým 

tkanivom. Ďalšiu úlohu hrá aj menšia schopnosť tvorby tráviacich enzýmov, pokles 

obličkových funkcií a postupná strata pocitu smädu. 

Naproti tomu však u starších ľudí vôbec neklesá celková nutričná potreba (čo sa týka 

príjmu bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a antioxidantov). Starší človek by mal preto 

prijímať rovnaké množstvo týchto živín ako v období aktívnej dospelosti, avšak s menším 

obsahom energie. Tomu treba prispôsobiť aj každodenný “jedálniček”. V praxi to znamená, 

že treba o niečo zmenšiť porcie sacharidových príloh, ako aj potravín s vyšším obsahom tuku 

a cukru. Ten, kto sa v 50-ke alebo v 60-ke stravuje rovnako, ako keď mal 20 – 30 rokov a 

nedbá na fyziologické metabolické zmeny, ktoré súvisia s prirodzeným starnutím, bude 

samozrejme priberať na váhe a môže sa stať na “staré kolená” obéznym, aj napriek tomu, že v 

mladšom a strednom veku mal primeranú postavu a dobrý stav výživy. 
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V dôsledku poklesu svalovej beztukovej hmoty (“lean body mass”) a pribúdania tukového 

tkaniva dochádza vo vyššom veku k zníženiu bazálneho metabolizmu, následkom čoho klesá 

kalorická (energetická) potreba človeka.  

 
Menopauza (klimaktérium) 

Je obdobie, keď vo vaječníkoch prestanú dozrievať folikuly s vajíčkami, dôjde k 

zásadnému zníženiu produkcie estrogénov a v tom okamžiku prestane žena menštruovať. V 

priemere začína po 45. roku a vrcholí po 50. roku života ženy. Obdobie klimaktéria je 

obdobím postupného prechodu od cyklickej produkcie vysokých hladín progesterónu a 

estrogénu k stavu, kedy žena produkuje malé množstvo estrogénu a musí sa zaobísť bez 

blahodarného vplyvu progesterónu. 

 

Príznaky menopauzy u niektorých žien nemusia byť takmer žiadne, vtedy hovoríme o 

asymptomatickom priebehu. U iných, naopak, môžu byť závažné a vyžadujú si liečenie. 

Spravidla sú to: 

− návaly horúčavy a potenia, ktoré sú dôsledkom vazomotorickej nestability a postihujú 

až 75 % žien.  

− príznaky únavy,  

− iritability (podráždenosti),  

− nespavosť,  

− nervozita, 

−  prechodné závraty,  

− parestézie (tŕpnutie končatín).  

− nauzea (nechutenstvo s napínaním na zvracanie), meteorizmus (nafukovanie), zápcha, 

inokedy hnačka, bolesti svalov a kĺbov.  

− močová inkontinencia (neudržanie moču), cystitída, vaginitída (zápaly močového 

mechúra a pošvy). 

− kardiálne príznaky – palpitácia, tachykardia (búšenie a rýchla činnosť srdca) s rizikom 

zvýšeného výskytu srdcovocievnych chorôb a vysokého krvného tlaku.  

− glykemická krivka máva často diabetický charakter – objavuje sa cukrovka.  

 

Stredný vek so sebou prináša hormonálne zmeny aj mužom. 
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 S pribúdajúcim vekom i u mužov prichádza ku zmenám na zdraví i psychike, ktoré 

súvisia s procesom starnutia ich hormonálnej sústavy. Oproti ženskej menopauze nie sú tieto 

zmeny tak zreteľné a náhle. Prebiehajú pozvoľna aj niekoľko dekád a ich priebeh je 

individuálny – u každého muža je miera prejavov iná. Mužská obdoba ženskej menopauzy sa 

nazýva andropauza.  

Tento mužský “prechod” začína niekedy u tridsiatnikov ale v 70% u mužov medzi 50. 

a 55. rokom života. V poslednej dobe sa vžil názov andropauza alebo syndróme ADAM 

(skratka z angl. Androgén Decline in the Aging Male). 

Intenzita mužských hormonálnych výkyvov sa vyrovná tým ženským. Striedanie 

nálad, nespavosť, únava, búšenie srdca, nadmerné potenie, nesústredenosť a porucha erekcie 

bývajú často nielen dôsledkom prepracovanosti a podráždenosti, za ktorú môže niekto iný, ale 

aj prejavom rozkolísanej hladiny testosterónu. 

 

Charakteristické príznaky andropauzy: 

− zníženie libida (túžby po sexe) a zníženie schopnosti erekcie (popr. jej strata), 

− zhoršenie duševných funkcií, 

− zmeny nálad, únava, depresie, nervozita, 

− zníženie svalového objemu a sily, 

− zvýšenie tuku v oblasti brucha, 

− demineralizácia (odvápnenie) kostí až osteoporóza, 

− úbytok ochlpenia, 

− kožné poruchy a zníženie kožnej elasticity, 

− urologické potiaže spojené so zväčšením prostaty, 

− najzávažnejšou komplikáciou je karcinóm prostaty, ktorý je jedným z najčastejších 

zhubných nádorov u mužskej populácie. 

Všetky tieto spomínané zdravotné problémy spája spoločný patofyziologický 

mechanizmus – zmena vzájomného pomeru všetkých hormónov, dôležitých pre mužské 

zdravie. 
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7. Funkcie muskuloskeletálne a funkcie pohybového aparátu 
 

 Pohybový aparát je systém, ktorý sa spolupodieľa na zložitých mechanizmoch 

vytvárajúcich funkčnú jednotku živého organizmu -pohyb. Je riadený centrálnou nervovou 

sústavou a tým ovplyvniteľný vôľou človeka.  Pohybové ústrojenstvo tvorí jedinečný 

systém kostí, kĺbov, väzivových tkanív, šliach a svalov. Ochorenie, alebo poškodenie 

niektorej zložky má výrazný vplyv na jeho celkovú funkciu, ktorou je pohyb. Zníženie 

pohybovej aktivity má za následok ovplyvnenie zdravého fungovania organizmu. 

V strednom veku - pohybovo najaktívnejšom období - prevládajú ochorenia spojené s 

úrazmi, nadmerným, často jednostranným, preťažovaním, čo postupne vedie k poškodeniu 

kĺbových štruktúr a v staršom veku ku vzniku degeneratívnych zmien. 

 

7.1. Osteoporóza 

Osteoporóza (rednutie kostí) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa 

prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k 

oslabeniu pevnosti kosti a tým k jej zvýšenej lámavosti. Osteoporóza postihuje v populácii 

hlavne osoby vo vyššom veku a ženy v klimaktériu. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej 

zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To 

predstavuje asi 6-8% populácie.  Závažnosť tohto ochorenia dokumentuje aj graf č.2 

 
Graf 2 Dočasná pracovná neschopnosť nemocensky poistených osôb v Slovenskej 

republike s diagnózou osteoporózy podľa veku  
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Vnútorné kostné tkanivo telo postupne reabsorbuje a nenahrádza ho zvyčajnou 

rýchlosťou. Kosti si zachovávajú rovnakú veľkosť, ale obsahujú menej bielkovín a ich 

štruktúra je oslabená.. Osteoporóza sa u žien vyskytuje častejšie a v skoršom veku ako u 

mužov. Spôsobuje ju najmä starnutie. Každá piata žena po menopauze je postihnutá 

osteoporózou. V menopauze sa zníži koncentrácia estrogénu, takže kosti rednú, slabnú a 

častejšie podliehajú zlomeninám. Najčastejšie sú to zlomeniny zápästia a bedrového kĺbu. 

Ak sú postihnuté chrbtové kosti, vedie to k bolestiam chrbta a k prerieďovaniu a 

splošťovaniu chrbtice a medzistavcových platničiek. Tento stav zapríčiňuje aj bolesti kostí aj 

kĺbov. Zmeny tvaru chrbtice v dôsledku osteoporózy s pribúdajúcim vekom ukazuje aj 

obrázok č. 3 

 

 

 

Obr.3 Zmeny tvaru chrbtice v dôsledku osteoporózy s pribúdajúcim vekom 
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7.2. Zmeny kĺbov, stavcov a medzistavcových platničiek 

  

Spolu so starnutím kostnej hmoty starnú aj kĺby a medzistavcové platničky. Zmeny, 

ktoré prebiehajú na medzistavcových platničkách sú prirodzenou a integrálnou súčasťou 

procesu starnutia. Tak ako na iných telesných orgánoch, tak i na medzistavcových platničkách 

dominujú degeneratívne ochorenia a degeneratívne zmeny. Medzistavcové platničky sú 

telesné štruktúry, ktoré sú počas celého života pod neustálym tlakom. Tlmia nárazy medzi 

jednotlivými platničkami. Pri každom pohybe, pri každom kroku. Okrem tlmenia nárazov 

pomáhajú medzistavcové platničky stabilizovať chrbticu, udržovať rovnováhu a vyrovnávať 

tlaky a sily, pôsobiace na ľudské telo. Platničky hrajú významnú úlohu pri ohýbaní, 

narovnávaní a rotácii trupu.  

 

 Medzistavcová platnička môže byť poškodená fyziologickým opotrebovaním 

súvisiacim s vekom, ale i zápalom, alebo úrazom. Môže byť poškodená opakovaným a 

nadmerným zaťažovaním a svalovou nestabilitou a dysbalanciou. Výsledkom poškodenia 

medzistavcových platničiek je predovšetkým bolesť. Zmeny na platničkách sú väčšinou 

ireverzibilné.  

 

 Artrotické procesy sa začínajú už v dvadsiatke, v päťdesiatke ich má väčšina z ľudí. 

Prvé známky choroby sa môžu prejaviť po štyridsiatke, ale aj skôr. Artrózu majú približne 

4 percentá 20-ročných, ale až 70 percent 70– a viacročných. Artróza sa začína najskôr 

poškodením chrupavky, v tejto fáze nepociťuje chorý väčšinou nijaké problémy. Prvé 

príznaky môže urýchliť preťažovanie kĺbov, nadváha, úrazy, vírusové ochorenia, nesprávna 

strava, ale aj vrcholový šport.  

 

 Pri artróze bolia bedrové kĺby, kolená, chrbtica, ramená, lakte, ale aj drobné kĺby rúk a 

zápästia či palce na nohách. Bolesti sa najskôr objavujú po väčšej námahe, neskôr aj v pokoji.  

Ukážka zdravého a kĺbu postihnutého artrózou je na obrázku č.4. 
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Obr.4 Zdravý a kĺb postihnutý artrózou 

 
Zdroj: web 

  

Zmeny kĺbov, platničiek a ďalšie súvisiace zmeny postavy vplývajú na niektoré 

dôležité požiadavky v rámci pracovného prostredia alebo pracovných činností. 

 S vyšším vekom sa  znižuje tonus svalstva, svalová sila, nastáva atrofia kostí, kĺbov 

i svalov, čoho dôsledkom je znížená prispôsobivosť na fyzickú námahu. Znižuje sa stabilita 

chrbtice a kostry vôbec. Pohyby sú pomalšie a menej koordinované, reakcie na rôzne podnety 

sú pomalšie, výkonnosť klesá. 

 

7.3. Muskuloskeletálne poruchy 

 

 Označuje sa nimi celý rad zdravotných problémov súvisiacich s pohybom. Hlavnými 

skupinami sú bolesti a poranenia chrbta a poruchy horných končatín, súvisiace s prácou, 

obvykle známe ako syndróm RSI (repetitive strain injuries; RSI). Postihnuté bývajú aj dolné 

končatiny.  

 Muskuloskeletálne poruchy sú jedným za najčastejších zdravotných problémov 

súvisiacich s prácou, postihujú milióny európskych pracujúcich vo všetkých sektoroch 

zamestnanosti a stoja európskych zamestnávateľov miliardy eur. Neprekvapuje to, lebo: 

• 45 % európskych pracujúcich uvádza, že pracuje v bolestivých alebo vyčerpávajúcich 

polohách,  

• 33 % musí v práci manipulovať s ťažkými predmetmi.  

Európski pracujúci zvyčajne uvádzajú muskuloskeletálne poruchy ako zdravotný problém 

súvisiaci s prácou: 
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• 30 % sa sťažuje na bolesti chrbta;  

• 17 % sa sťažuje na bolesti svalstva rúk a nôh.  

Tých 30 %, čo sa sťažuje na bolesti chrbta, predstavuje každoročne masu 44 miliónov 

európskych pracujúcich.  

 Zdravotné problémy siahajú od nepohody, pobolievania a drobných bolestí po 

závažnejšie zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť a nemocničnú 

liečbu. V chronickejších prípadoch bývajú liečba a zotavenie často neuspokojivé a dôsledkom 

môže byť trvalá pracovná neschopnosť a strata zamestnania.  

 Fyzikálne príčiny muskuloskeletálnych porúch, okrem iných, sú:  

− ručná manipulácia,  

− spôsoby zaťaženia,  

− nesprávne držanie tela a nevhodné pohyby,  

− repetitívne pohyby s vysokou frekvenciou,  

− namáhavé manuálne činnosti,  

− priamy mechanický tlak na telesné tkanivá,  

− vibrácie a  

− studené pracovné prostredie.  

Príčiny súvisiace s organizáciou práce, okrem iných, sú:  

− pracovné tempo,  

− opakované pracovné úkony,  

− časový rozvrh,  

− mzdové systémy,  

− monotónnosť práce a tiež  psychosociálne faktory práce 

Na zníženú fyzickú funkčnú schopnosť možno reagovať napríklad takto: 

− úprava pracovnej náplne, 

− striedanie práce, 

− používanie prístrojov a iných pomocných technológií, 

− obmedzenia v prípade zdvíhania ťažkých bremien a fyzicky namáhavých úloh, 

− trénovanie techník správneho zdvíhania a nosenia, 

− dobrý ergonomický návrh nástrojov, prístrojov a nábytku, 

− dobrý návrh pracoviska na minimalizáciu pravdepodobnosti pádov, 
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− umožnenie zotavenia, napr. počas krátkych prestávok alebo častejších prestávok, 

− organizácia práce na zmeny, napr. pomocou systému rýchleho striedania práce na 

zmeny. 

 

Mnohým problémom však možno predísť alebo ich obmedziť dodržiavaním jestvujúcich 

právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia a usmernení dobrej praxe. 

 

7.4. Úbytok svalovej hmoty 

 

 U fyzicky neaktívnych ľudí je strata svalovej hmoty vo výške približne 0,5% každý 

rok vo veku 25 rokov do veku 60 rokov s čím súvisí zároveň pokles svalovej sily. Strata 

svalovej sily a svalovej hmoty z dôvodu starnutia organizmu sa vyskytuje bežne u 15-20% 

populácie pod 70 rokov a viac než 40% vo veku nad 80 rokov. Od 50.teho roku veku svalová 

sila klesá prudšie a znižuje sa počet svalových vláken, dochádza k ich atrofii. 

 

 Úbytok svalovej hmoty u žien po tridsiatke najskôr postihuje svalové skupiny, ktoré sú 

v bežnom živote málo zaťažované (svalstvo šije, brušnej steny, chrbta a zadnej strany 

stehien). Zatiaľ čo v mladosti svalstvo žien tvorí 30-40 percent, v staršom veku už iba 27-30 

percent hmotnosti tela. Naproti tomu sa ale spravidla zvyšuje telesná hmotnosť. Atrofované 

svaly nahrádza tukové tkanivo. Pomer tzv. aktívnej telovej hmoty a tuku sa postupne môže 

zmeniť z 80:20 na takmer 50:50. 

 

  S vekom dochádza k zmene štruktúr a funkcií svalového systému. Prejavujú sa najmä: 

− znížením počtu svalových vláken, 

− zmenami kontrakčných schopností svalov, 

− znížením pracovnej sily. 

 

 

Hodnoty vybraných indikátorov vplyvom veku ukazuje tabuľke č.6 
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Tab. č. 6 Hodnoty vybraných indikátorov 

Indikátor Pohlavie Vek 
  50-59 60+ 

Kľudová srdcová 
frekvencia(tepy za minútu) 

muži 
ženy 

70 
74 

72 
74 

Výdaj kyslíka maximálny  
VO2 max., ml.kg-1.m-1 

muži 
ženy 

38 
29 

34 
26 

beh  12 minútový muži 
ženy 

2200 
1700 

2000 
1500 

Chôdza 2km muži 
ženy 

15.30 16:00 

Schopnosť udržať stabilitu 
-postoj na jednej nohe (s) 

muži 
ženy 

8,1 
10,0 

7,0 
6,0 

 

Zdroj: FTVaS UK , Praha 

 

7.5. Zmeny nervového systému 

 

Starnutie nervového systému sa prejavuje najmä: 

− úbytkom počtu neurónov v CNS (atrofické zmeny), 

− axonálnymi zmenami a demyelinizácoiu v periférnom nervovom systéme, 

− zhoršením funkcie zmyslových orgánov, 

− predĺžením reakčnej doby, 

− poruchami pohybovej koordinácie a zmenami motorických prejavov, 

− poruchami rovnováhy. 
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III. Funkčná kapacita organizmu a pracovná schopnosť 
 

V súvislosti s potenciálom výkonnosti človeka je dôležitým pojmom funkčná 

kapacita organizmu. Funkčná kapacita organizmu, (resp. funkčná kapacita jednotlivých 

orgánov ľudského tela) je pojem, ktorý predstavuje spôsobilosť človeka viesť/žiť aktívny 

život, podať potrebný výkon. Je súčasne vyjadrením prepojenia medzi nárokmi prostredia a 

osobnými cieľmi a ambíciami človeka. Reprezentuje predpoklady a možnosti človeka 

vykonávať rôzne úlohy/práce aj svoje záujmy/záľuby, zvládať problémy/výzvy, ktoré sa v 

priebehu života vyskytnú. Jednotlivé fázy života si vyžadujú rôznu funkčnú kapacitu, pričom 

aj funkčná kapacita sa vekom mení.  

Funkčná kapacita človeka je integrálnou vlastnosťou, na ktorej sa podieľa celý 

organizmus a ktorej základom je zdravotný stav. Jej základnými zložkami sú telesná, 

psychická a sociálna funkčná kapacita, resp. telesná, psychická a sociálna zložka spôsobilosti 

ľudského organizmu na aktívny výkon. Tieto zložky sú vzájomne mnohorako prepojené, 

pričom vekom všetky podliehajú zmenám, nie však všetky rovnakým tempom. Predpokladom 

dobrej (plnej) funkčnej kapacity je dobrý zdravotný stav v oblasti telesnej i duševnej. Dobrá 

alebo primeraná funkčná kapacita ľudského organizmu je tiež podmienkou úspešného 

starnutia.  

Od skúmania vplyvu veku na funkčnú kapacitu organizmu, (od ktorej je závislá 

schopnosť výkonu a schopnosť pracovať), sa odvíja aj skúmanie vplyvu veku pracovníka na 

vznik možných ohrození jeho zdravia a bezpečnosti pri práci, príp. aj ohrozenia jeho okolia.  

Z fyziologického hľadiska si každá pracovná činnosť vyžaduje činnosť zmyslovej, 

neuropsychickej a svalovej zložky organizmu, avšak jednotlivé orgány a systémy sú v 

závislosti na druhu práce rôzne zaťažované a namáhané. Od ich stavu, ich funkčnej kapacity 

závisí výkon človeka. Základný problém v súvislosti s vekom človeka a pracovnou činnosťou 

spočíva v tom, že pracovné nároky a vekom sa meniaca funkčná kapacita ľudského 

organizmu a jeho jednotlivých zložiek nie sú v súlade (Ilmarinen, 2008).  

Z pohľadu nárokov práce najdôležitejšími zmenami a obmedzeniami funkčnej 

kapacity organizmu, ku ktorým dochádza v dôsledku starnutia, sú zmeny v týchto oblastiach:  

 

a) Senzorická zložka funkčnej kapacity  

Bunky orgánov jednotlivých zmyslov ako periférnych snímačov signálov podliehajú 

vekom degeneratívnym zmenám, čo sa prejavuje na zhoršovaní funkcie týchto orgánov.  
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b) Telesná funkčná kapacita  

V súvislosti s pracovným výkonom človeka sú dôležité najmä tieto faktory (súčasti 

telesnej funkčnej kapacity), ovplyvňujúce spôsobilosť na telesný/fyzický výkon :  

 

1. Stavba tela (antropometrické údaje, zloženie/skladba ľudského tela)  

Výška tela sa s vekom znižuje. Proces znižovania sa začína už po 40. roku života a zrýchľuje 

sa po 60. roku. V kostre dochádza k poklesu vápnika, mení sa držanie tela. U žien sú tieto 

zmeny ešte výraznejšie ako u mužov, vzhľadom na ich náchylnosť na osteoporózu. Telesná 

hmotnosť sa vekom väčšinou zvyšuje, čoraz výraznejšia je obezita u veľkej časti populácie, 

čo zvyšuje pravdepodobnosť srdcovo-cievnych ochorení.  

 Vekom dochádza k tuhnutiu kĺbov. Zistilo sa, že ohybnosť chrbtice sa lineárne znižuje 

aj u mužov aj u žien po . roku života, pričom u žien je to progresívnejšie. Znížená ohybnosť a 

degeneratívna artritída ovplyvňujú výkonnosť svalovo-kostrovej sústavy najmä vo fyzicky 

náročných situáciách.  

2. Tvorba/získavanie energie (aeróbne a anaeróbne procesy).  

S vekom klesá schopnosť príjmu kyslíka – t.j. znižuje sa aeróbna kapacita. Ak potreba kyslíka 

pre prácu presiahne hodnotu aeróbnej kapacity jedinca, má to za následok preťaženie a 

vytváranie kyseliny mliečnej v svaloch. Preťaženie vedie k vyčerpanosti, svalovej únave a 

následnej slabej výkonnosti.  

Napríklad maximálna schopnosť príjmu kyslíka u 50-ročnej ženy so slabšou telesnou 

kondíciou je približne 1,5 l.min-1. Podľa medzinárodných odporúčaní môže telesne náročná 

práca vyžadovať približne 0% maximálnej aeróbnej kapacity, t.j. 0,75 l. min-1. V praxi tento 

limit zodpovedá sedavej práci alebo nanajvýš ľahkej práci v stoji. Presun - pohyb, alebo 

napríklad dvíhanie či nosenie bremena ľahko zvýši spotrebu kyslíka nad úroveň 1,0 l. min-1. 

To znamená, že väčšina žien nad 50 rokov s normálnymi srdcovo-cievnymi funkciami nie je 

dostatočne schopná vykonávať fyzicky náročnú prácu – a teda nie je takáto práca pre ne 

vhodná.  

3. Svalová sila  

Znižovanie maximálnej telesnej sily s vekom, alebo rozdiely medzi vekovými skupinami 

prezentujú výsledky zo statických meraní telesnej sily. Zvyčajne sa meria izometrická sila 

uchopenia (stisku ruky). Zo štúdie sledujúcej mužov a ženy počas 16 rokov (vo Fínskom 

inštitúte) vyplynulo, že najviac klesala s vekom sila sťahovania a rozťahovania veľkých 

svalov tela, a to najmä u mužov.  



58 

 

Podobne výrazne klesala sila flexie (pri sťahovaní brušných svalov) a extenzie (pri 

rozťahovaní chrbtových svalov) a to tiež u mužov ešte viac ako u žien. Priemerná svalovo-

kostrová výkonnosť sa s vekom pomerne výrazne zhoršovala spolu s väčšinou funkcií, avšak 

medzi jednotlivcami boli značné rozdiely.  

 

c) Mentálna (duševná) funkčná kapacita  

Táto zložka funkčnej kapacity človeka sa často definuje ako schopnosť vykonávať 

úlohy, ktoré si vyžadujú rozumové a iné formy duševného úsilia. V prípade duševnej kapacity 

nie je také jasné prepojenie na biologický vek, ako je to u telesnej funkčnej kapacity. Najviac 

preskúmanou oblasťou psychickej spôsobilosti sú kognitívne funkcie, ako je vnímanie, 

pamäť, učenie, myslenie, rozhodovanie a reč. Dôležitou oblasťou mentálnej kapacity je vzťah 

medzi osobou a vonkajším svetom, ktorého prejavom je napríklad sebavnímanie, 

sebahodnotenie, vnímanie svojej spôsobilosti ako aj životná stratégia. V poslednom čase sa 

hovorí tiež o tzv. metakognícii, ako o zložke, ktorá posudzuje vlastné kognitívne 

(intelektuálne) funkcie. Súčasťou mentálnej kapacity sú taktiež psychomotorické funkcie.  

Mentálna kapacita, ale aj celková funkčná kapacita sú úzko prepojené s duševným 

zdravím. Ovplyvňuje ju aj telesná pohoda a postoj k vlastnému starnutiu. Z pohľadu nárokov 

práce (resp. aktívneho života) za najdôležitejšie zmeny mentálnej funkčnej kapacity súvisiace 

s vekom možno pokladať pokles presnosti a rýchlosti percepcie. 

Zmeny sa však dejú v celkovom systéme spracovávania informácií, predovšetkým v 

senzorický -perceptívnom systéme, ktorý je zodpovedný za prijímanie informácií zmyslami, 

ďalej v kognitívnom systéme, ktorý spracováva údaje prichádzajúce od zmyslov a z pamäte a 

napokon v psychomotorickom systéme, ktorý zodpovedá za vykonanie prijatých rozhodnutí. 

Procesy vo všetkých troch systémoch sa vekom spomaľujú. Skutočné spracovávanie 

informácií sa počas pracovného života človeka nemení až tak výrazne. Vplyv veku na 

mentálne vlastnosti nie je vždy iba negatívny.  

Ako uvádza odborná literatúra, niektoré kognitívne funkcie a duševné vlastnosti 

možno vekom aj zlepšiť, zosilniť. Pri väčšine pracovných úloh možno rýchlosť a presnosť 

nahradiť skúsenosťami a múdrosťou, ktoré človek nadobudol počas svojho pracovného 

života, ako aj vysokou motiváciou starších pracovníkov. Aj keď rýchlosť učenia sa s vekom 

spomaľuje, skutočné naučenie sa nezávisí od veku. Silná motivácia učiť sa môže 

vykompenzovať aj pomalšiu rýchlosť pri učení. Múdrosť a skúsenosť sú faktory mentálnej 

kapacity, ktoré sú vo väčšine kultúr považované za faktory duševného rastu. Za príznačné pre 
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múdrosť sa považuje riešenie zložitých komplexných problémov, kreatívne využívanie 

systému informácií a schopnosť udržať si integritu napriek zhoršovaniu sa telesných a 

duševných funkcií.  

V praxi sa múdrosť chápe ako schopnosť vnímať a uchopiť podstatné aspekty 

problémov, zhodnotiť ich a ponúknuť dobrý nápad na ich riešenie. Systém vedomostí a 

poznatkov, ktoré si človek vytvoril počas života, využíva na kreatívne riešenie nových 

problémov, a to aj v podmienkach neurčitosti. Napriek takémuto pozitívnemu hodnoteniu 

múdrosti sa v praxi ukazuje, že vo vzťahu pracovného života a múdrosti nie je vždy také 

jednoznačné prepojenie. Ďalším dôležitým aspektom mentálnej spôsobilosti, ktorý by sa mal s 

vekom zlepšovať, sú nadobudnuté skúsenosti (Ilmarinen, 2008). 

Ich existencia je podľa Fínskeho inštitútu pracovného zdravia jedným z vysvetlení, 

prečo sú napríklad výsledky testov kognitívnych vlastností a hodnotenie pracovnej výkonnosti 

u toho istého človeka také protirečivé. Pracovné skúsenosti s vekom narastajú a môžu 

ovplyvniť spôsob, akým človek vykonáva úlohy. Je možné, že pracovná skúsenosť buď 

udržiava základné kognitívne zručnosti, alebo pôsobí priamo na pracovnú výkonnosť, bez 

ovplyvňovania kognitívnych schopností. Obidva z týchto mechanizmov sú reálne a môžu 

vysvetľovať, prečo sa pracovná výkonnosť nezhoršuje.  

Rozdielne mechanizmy však majú rozdielny dopad. Ak pracovné skúsenosti priamo 

ovplyvňujú výkonnosť, presun starších pracovníkov na pozíciu/prácu, s ktorou nemajú nijaké 

skúsenosti, môže zhoršiť ich výkon. V prípade, že pracovné skúsenosti posilnili kognitívne 

schopnosti, presun staršieho pracovníka na iné pracovné miesto môže mať pozitívny dopad a 

jeho výkonnosť môže byť naďalej dobrá. 

 

S funkčnou kapacitou je úzko spojený pojem pracovná schopnosť. Pracovnou 

schopnosťou sa rozumie to “ako dobrý je, resp. bude zamestnanec v súčasnosti a v blízkej 

budúcnosti a ako vykonáva svoju prácu z hľadiska pracovných nárokov, zdravotnej 

a duševnej dispozície“.  

Pracovná schopnosť je dynamický systém; v každej fáze života zamestnanca sa totiž 

jeho osobné zdroje a pracovné prostredie menia, napr. i v dôsledku technického pokroku či  

reštrukturalizácie organizácie. Vysoko pravdepodobné sú však zmeny spôsobené práve 

procesom starnutia (Ilmarinen, 2008). 

 

Medzi faktory ktoré ovplyvňujú pracovnú schopnosť patria:  
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− požiadavky práce (pracovná záťaž...), 

− individuálne predpoklady na zvládanie práce (zdravotný stav, schopnosti...), 

− pracovné podmienky organizácie (fyzické, hygienické...). 

 

Na úroveň pracovnej schopnosti vplývajú najmä tri faktory pracovného prostredia: 

1. pracovná náplň/fyzická záťaž - statická svalová záťaž, zdvíhanie a prenášanie bremien, 

náhly nárast zaťaženia, opakované nevhodné a neprijateľné pohyby, 

2. stresujúce a nebezpečné pracovné prostredie- hluk, dym, prach, teplo, vlhkosť, 

3. organizácia práce- konflikty, nevhodné plánovanie a kontrola, strach so zlyhania 

a vzniku chýb, časový tlak, nedostatok uznania, slobody pri rozhodovaní. 

 

 Pri pohľade na starších ľudí z pozície niektorých zamestnávateľov, starší ľudia sú pre 

nich horšou „investíciou“ v porovnaní s mladými. Potenciálny zamestnávateľ hodnotí pri 

výberovom konaní aj to, či na pracovné výkony bude ešte uchádzač stačiť a ako to ovplyvní 

jeho produktivitu v práci.  

 U zdravého človeka sú zmeny v pracovnej činnosti v priebehu starnutia také malé, že 

sú u väčšiny pracovných pozícií z hľadiska vplyvu na pracovný výkon v podstate 

zanedbateľné. Je však dôležité si uvedomiť, že rozdiely v schopnosti pracovnej činnosti medzi 

jedincami počas života narastajú.  

 Pomocou ergonomických opatrení, rozvrhnutia pracovných zmien a  ďalších opatrení 

na  pracoviskách je možné regulovať pracovnú záťaž a vyjsť v ústrety potrebám starších 

pracovníkov.  

 V priebehu starnutia dochádza k biologickým a fyziologickým zmenám, ktoré 

u človeka ovplyvňujú výkonnosť, obranyschopnosť a prispôsobivosť.  Aj keď s pribúdajúcim 

vekom často pribúdajú aj ochorenia, nie všetky majú vplyv na pracovnú schopnosť. Mnoho 

zamestnancov má veľmi dobrú pracovnú schopnosť navzdory tomu, že im bolo 

diagnostikované nejaké ochorenie.  

 S pribúdajúcim vekom pribúdajú dlhodobé ochorenia a ich vplyv na pracovnú 

výkonnosť vzrastá. Pre starších zamestnancov sú typické dlhodobé ochorenia, oproti tomu 

mladší zamestnanci môžu byť práce neschopní častejšie, ale na kratší čas.   

 Počas starnutia ovplyvňujú zdravotný stav človeka ako zdedené genetické faktory, tak 

aj spôsob života. Čím je človek starší, tým viac ho ovplyvňujú vonkajšie faktory prostredia. 

Zároveň vplyv zdedených genetických faktorov slabne.  
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 Pojem „vnímaný zdravotný stav“ označuje to, akým spôsobom človek vníma svoj 

vlastný zdravotný stav. Jedná sa teda o subjektívny pocit. Niektoré zmeny v dôsledku 

starnutia sú zákonité a nevyhnú sa žiadnemu jedincovi, iné zmeny majú len 

pravdepodobnostný charakter.  

 Otázke faktorov ovplyvňujúcich dlhovekosť a kondíciu v starobe sa venuje veľa 

výskumov, výsledky však nie sú vždy jednoznačné a nepodávajú úplne jednotný obraz 

starnutia.  

To má svoj základ v genetike každého človeka, významnú úlohu však zohrávajú 

prostredie a životný štýl, resp. výživa človeka. Najväčšie zmeny vplyvom starnutia sú 

popisované v súvislosti so zdravotným stavom alebo úbytkom senzorických a motorických 

funkcií. 

 Všeobecne sa uvádza, že zhruba po 40. roku veku (s rešpektom k individuálnym 

odlišnostiam) dochádza obyčajne k výraznejšiemu úbytku svalovej hmoty, pribúda ochorení 

pohybového aparátu, obehového systému a častejšie sú i poruchy spánku. Zhoršujúce sa 

motorické schopnosti a bolestivosť pohybu môže významne znepríjemniť výkon povolania a 

to zvlášť vo fyzicky náročnejších profesiách. 

  

 V súvislosti so starnutím v profesii sa hovorí o zmenách v pracovnej schopnosti či 

práceschopnosti (work ability).  

 Poňatie tohto konceptu sa postupne rozvíja. Nejde už len o zdravotný stav 

zamestnanca, ktorý sa premieta do výkonu profesie, v posledných desaťročiach je možné 

poznať odklon od medicínskeho poňatia a dominuje multidimenzionálny pohľad. Na 

pracovnú  schopnosť sa teda môže pozerať z rôznych uhlov pohľadu: 

− medicíny, 

−  psychológie, 

−  či manažmentu. 

 Pracovná schopnosť je tak podľa súčasného poňatia daná mnohými faktormi 

pracovného života v každom veku, ktoré sú spojené ako s jedincom tak i s pracovným 

miestom, prácou samotnou, so sociálnym prostredím či spoločnosťou všeobecne.  

 

 Holistický model pracovnej schopnosti vyvinutý zamestnancami Fínskeho inštitútu 

pracovného zdravia (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) v Helsinkách okrem 
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zmienených faktorov pôsobiacich na pracovnú schopnosť zahŕňa tiež rodinné zázemie, 

pôsobení blízkej komunity a spoločnosti.  

 Pôsobenie týchto faktorov je znázornený v modeli tzv.: Domu pracovnej schopnosti 

Autor: Prof. Juhani Ilmarinen, JIC Ltd., Výskumné centrum pre gerontológiu, Univerzita 

Jyväskylä, Fínsky inštitút pre ochranu zdravia pri práci (1970 – 2008) 

 

Dom má štyri podlažia: 

Tri spodné podlažia znázorňujú individuálne možnosti: 

• zdravie a funkčné schopnosti, 

• spôsobilosť, 

• hodnoty, postoje a motivácia. 

 

Prvé podlažie - zdravie a funkčná kapacita 

 Základom tohto podlažia je zdravie, fyzická, psychická a funkčná kapacita. Celá 

hmotnosť vyšších poschodí zaťažuje tieto základy. Zmeny zdravia a funkčnej kapacity sa 

zásadne prejavujú na pracovnej schopnosti – zhoršenie zdravia  je pre ňu hrozbou. Zlepšenie 

funkčnej  kapacity naopak umožňuje rozvíjať pracovnú schopnosť. 

 

Druhé podlažie – kompetencie 

 Druhé poschodie budovy predstavujú odborné znalosti a schopnosti (kompetencie). 

Neustály rozvoj našich kompetencií nám umožňuje plniť požiadavky pracovného života. 

Meniace sa požiadavky na kompetencie spôsobujú, že neustály rozvoj odborných znalostí sa 

stáva pre pracovnú schopnosť ešte dôležitejším predpokladom. Typickým príkladom sú 

zmeny v oblasti informačných technológií. 

 

Tretie podlažie - hodnoty, postoje a motivácia 

 Tretie poschodie je tvorené z hodnôt, postojov a motivácie. Celé toto poschodie 

predstavuje rovnováha medzi prací a osobnými zdroji a vzťah medzi prácou a osobným 

životom. Hodnoty a postoje sú v priebehu života vystavené rôznym vplyvom, ale tiež reagujú 

i napríklad na zmeny v spoločnosti alebo v legislatíve (napr.. penzijná reforma).  

 Tretie poschodie má tiež balkón, z  ktorého môžu zamestnanci vidieť prostredie, ktoré 

je najbližšie ich pracovisku – rodina a  blízke okolie. Tieto faktory tiež každodenne 



63 

 

ovplyvňujú pracovnú schopnosť. Typickým príkladom je problematika zosúladenia rodinného 

a pracovného života pri rodičoch malých detí. 

 

Štvrté podlažie  predstavuje pracovný život – štýl vedenia, pracovisko a pracovné podmienky 

 

Štvrté podlažie – práca a s ňou súvisiace faktory.  

 Sumarizuje teda všetky pracovné aspekty (aspekty (fyzické, psychologické a sociálne 

nároky), pracovné prostredie a organizáciu práce. Ide o najväčšie a najťažšie poschodie domu 

pracovnej schopnosti, pričom celá hmotnosť zaťažuje nižšie poschodia. Zodpovednosť za 

štvrté poschodie má manažment alebo vedúci pracovníci, ktorí majú právomoc v prípade 

potreby toto poschodie organizovať a meniť. 

 

Obr.5 Dom pracovnej schopnosti 
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  Pracovná schopnosť predstavuje rovnováhu medzi prácou a individuálnymi 

možnosťami; keď je práca v súlade s individuálnymi možnosťami, pracovná schopnosť je 

dobrá.  

 Schodiská medzi podlažiami znamenajú, že všetky podlažia sa vzájomne ovplyvňujú. 

Najsilnejšia interakcia je medzi podlažiami práca a hodnoty a postoje (podlažie 3 a 4). 

Pozitívne a negatívne skúsenosti v práci prenikajú na 3. podlažie, kde budú potom vnímané 

pozitívne alebo negatívne. Tretie podlažie predstavuje subjektívne chápanie zamestnancov vo 

vzťahu k ich práci – ich názory a pocity v súvislosti s rôznymi faktormi súvisiacimi s ich 

každodennou prácou.  

 Obidva tieto faktory každý deň ovplyvňujú pracovnú schopnosť zamestnancov. 

Zdravý životný štýl a osobné záujmy posilňujú zdravie a funkčné schopnosti. Osobné 

kontakty a medziľudské vzťahy pôsobia na hodnoty, postoje a motiváciu . Dve hnacie sily 

mimo pracoviska preto ovplyvňujú pracovnú schopnosť ľudí, a to buď zlepšením, alebo 

zhoršením rovnováhy medzi prácou a možnosťami ľudí. Celkovo závisí pracovná schopnosť 

jednotlivcov od šiestich faktorov. 

 

 Pracovnú schopnosť je možné hodnotiť pomocou indexu pracovnej schopnosti 

(Work Ability Index – WAI), čo je nástroj subjektívneho prieskumu pozostávajúci zo 

siedmich položiek. 

 Skóre indexu WAI sa pohybujú od 7 do 49: čím viac, tým lepšie. Dosiahnuté skóre 

indexu WAI sa klasifikuje ako slabé, stredné, dobré a výborné. Index WAI má vysoké 

prediktívne hodnoty: z ľudí, ktorí dosiahli nízku hodnotu WAI vo veku 45 až 57 rokov, bolo o 

11 rokov neskôr 60 % na invalidnom dôchodku. Index WAI bol preložený do 26 jazykov a 

všeobecne sa používa v rôznych kultúrach na celom svete. 

 Pracovná schopnosť vekom zvyčajne klesá, hoci priemerné hodnoty aktívnej 

populácie od 20 do 65 rokov zostávajú dobré alebo výborné. 

 Približne 30 % pracujúcich mužov a žien nad 45 rokov však vykazuje výrazný pokles 

indexu WAI, a to v manuálnych a aj v kancelárskych zamestnaniach. Vývoj hodnoty starnutia 

WAI sa líši aj v závislosti od hospodárskeho odvetvia. Zdá sa, že pracovná schopnosť je 

nižšia v poľnohospodárstve, drevárskom priemysle, kovospracujúcom priemysle a v doprave, 

ako aj v sociálnych službách a v niektorých krajinách u učiteľov. Najlepšie zosúladenie práce 

a individuálnych možností je možné nájsť v oblasti elektroniky a telekomunikácií, v 

bankovníctve a poisťovníctve. 
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 Individuálne rozdiely pracovnej schopnosti sa vekom prehlbujú. Aktívna populácia 

nad 45 rokov je v porovnaní s mladšími zamestnancami veľmi heterogénna. Približne 15 až 

30 % ľudí vo veku 45 rokov majú stredné až slabé skóre indexu pracovnej schopnosti. Hrozí, 

že ak sa neprijmú preventívne a nápravné opatrenia, stratia svoju pracovnú schopnosť. 

 Zostupný trend pracovnej schopnosti podmienený vekom je spôsobený ťažkosťami 

prispôsobiť zmeny v práci zmeneným individuálnym možnostiam. Zdá sa, ako keby sa 

pracovný život uberal svojou cestou, ktorá nemusí nevyhnutne zodpovedať vývoju 

normálneho starnutia ľudí. Preto je 3. podlažie často vnímané negatívne a starší zamestnanci a 

pracovníci si myslia, že ich pracovná schopnosť sa zhoršuje. 

 

Podpora aktívneho starnutia na pracovisku 
 

 Podpora zdravia (1. podlažie) zahŕňa rôzne životné návyky týkajúce sa stravovania, 

pitného režimu, fyzických činností, oddychu a spánku. 

 Okrem zdravého životného štýlu zohrávajú pri dosiahnutí dobrého zdravia počas 

celého pracovného života dôležitú úlohu preventívne a iniciatívne opatrenia zo strany útvarov 

pre ochranu zdravia pri práci a tiež dobrá liečba akútnych zdravotných problémov. 

Kvalifikácia odborníkov pre ochranu zdravia pri práci by preto mala zahŕňať aj otázky v 

oblasti starnutia a zdravia. Ich poznatky o úpravách, ktoré sú na pracovisku potrebné v 

dôsledku zmien týkajúcich sa zdravia a funkčných schopností spôsobených starnutím, sú 

cenným zdrojom pre tvorbu lepšieho pracovného života starších zamestnancov.  

 Keďže mnohé zdravotné problémy súvisia s prácou, zdravotné riziká práce by sa mali 

identifikovať a malo by sa im na pracovisku zabrániť (4. podlažie). Silné vzájomné pôsobenie 

zdravia a práce si vyžaduje aktívnu spoluprácu medzi odborníkmi pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, zamestnávateľmi a zamestnancami.  

 Na udržanie odbornej spôsobilosti je potrebné stále obnovovať zručnosti a schopnosti 

(2. podlažie). Školenia na pracovisku spolu s rôznymi druhmi špeciálnych školení pre 

zamestnancov poskytujú starším zamestnancom možnosť posilniť ich schopnosti. Mali by sa 

však zohľadniť zmeny procesu učenia sa starších zamestnancov. 

 Stratégie vzdelávania, vzdelávacie podmienky, používanie obrazových materiálov, 

oddych a časové harmonogramy na získanie znalostí sú medzi mladšími a staršími 

zamestnancami odlišné. Najdôležitejšou platformou pre vzdelávanie je však práca a samotné 

pracovisko.  
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Školenie na pracovisku je možné, ak sú obsah práce a pracovné úlohy navrhnuté tak, 

že umožňujú získanie nových skúseností. Pozitívne vzdelávacie skúsenosti v práci počas 

pracovnej dráhy znižujú počet prekážok učeniu sa nových vecí a napravujú negatívny prístup 

k učeniu.  

Dôležitý je aj prístup nadriadených: ak sa angažujú v celoživotnom vzdelávaní a 

podporujú ho poskytovaním možností školení, jedna významná prekážka vzdelávania starších 

zamestnancov je odstránená. Vzdelávanie počas starnutia je dôležitým faktorom úspechu 

aktívneho starnutia.  

 

 Hodnoty, postoj a motivácia (3. podlažie) nie sú často cieľom priamych zásahov. 

Zvyčajne sú ovplyvňované menej priamo. Znamená to, že na činnosti by sa malo zamerať 

hlavne na pracovnom podlaží. Niektoré zlepšenia riadiacich a vodcovských zručností 

ovplyvňujú prvky 3. podlažia.  

 Ľudia by sa mali cítiť rešpektovaní a mali by cítiť, že môžu dôverovať svojmu 

zamestnávateľovi. Očakávajú, že nadriadení ich podporia v náročných a ťažkých pracovných 

situáciách. Potrebujú spätnú väzbu, či ich práca bola dobrá, a tiež potrebujú zistiť, ako by svoj 

výkon mohli zlepšiť. Dialóg medzi nadriadeným a zamestnancami by mal byť nepretržitý 

proces, nie len jednorazový výročný hodnotiaci rozhovor. Zamestnanci si všimnú a ocenia 

spravodlivé zaobchádzanie a nulovú toleranciu diskriminácie na základe veku. Individuálna 

angažovanosť a oddanosť práci sú kľúčovými ukazovateľmi pozitívne vnímaného 3. podlažia. 

 Treba tiež pripomenúť, že v konečnom dôsledku sú zamestnanci zodpovední za svoje 

hodnoty, postoje a ostatné osobné faktory. Upriamiť ich myslenie na prácu, ich vnútorné 

možnosti a rodinné záležitosti je potrebné na vytvorenie lepšej, udržateľnej rovnováhy v 

pracovnom živote. Takáto rovnováha vytvára pozitívne vnímanie na 3. podlaží. 

 Pracovné podlažie (4. podlažie) je najväčším a najťažším podlažím domu. Tvoria ho 

pracovné prostredie (fyzické, mentálne, spoločenské), organizácia práce a pracovné 

podmienky, pracovný čas, pracovná komunita a pracovné úlohy, ako aj riadenie. Manažéri a 

nadriadení zohrávajú dôležitú úlohu, pretože majú právomoc organizovať pracovné postupy a 

individuálne pracovné úlohy. Všetky rozhodnutia a zmeny v práci prechádzajú ich rukami. 

 Zodpovední sú aj za otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane posúdenia 

rizík. V posúdeniach rizík by sa mali zvážiť veľké individuálne rozdiely funkčných 

schopností a zdravia personálu, pracovná neschopnosť, rodové otázky atď. Pracovníci a 

zamestnanci vo všetkých vekových kategóriách sú zraniteľní voči vystaveniu škodlivej práci.  
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 Keďže prispôsobenie práce schopnostiam, zručnostiam a zdravotnému stavu 

jednotlivca by malo byť nepretržitým a dynamickým procesom založeným na primeranom 

posúdení rizika, prispôsobenie práce zdravotnému stavu a potrebám starších zamestnancov by 

nemalo predstavovať nadbytočnú záťaž. 

 Vek je len jedným z aspektov rozmanitosti pracovnej sily, ale informovanosť 

manažérov a nadriadených o otázkach týkajúcich sa veku.  

 

Vek je možné ovplyvniť už: 

− základnou znalosťou individuálnych predispozícií,  

− aktuálneho zdravotného stavu  

− a jednotlivých konkrétnych opatrení.  

Ovplyvňuje ho životný štýl, prostredie i genetické predispozície. Okrem genetických 

faktorov, ktoré ovplyvniť nie je možné, určuje dĺžku života strava, odpočinok, vzťah k životu, 

fajčenie, ale aj vplyvy životného prostredia, slnečné žiarenie apod. 

 

 Zamestnávatelia k otázkam veku pristupujú buď spôsobom, že riešia vzniknuté 

problémy, alebo iniciatívne. Nízka úroveň informovanosti o otázke starnutia vedie spoločnosti 

k tomu, že k problémom pristupujú s nedostatočnými zdrojmi a riešia ich znižovaním 

požiadaviek na starších zamestnancov (riešenie vzniknutých problémov).  

Iniciatívne spoločnosti lepším pochopením starnutia ako výzvy alebo príležitosti sú 

pripravené zlepšiť individuálne možnosti a podporovať medzigeneračné vzdelávanie. 

Riadenie otázok týkajúcich sa veku v najlepšom prípade využíva prístup, ktorým sa 

zohľadňuje celý život človeka, a vytvára rovnaké príležitosti pre všetky generácie. 
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Tabuľka č. 7  ukazuje na predsudky zamestnávateľov voči zamestnancom v rôznom veku 

 

Tab. 7 

Kategória veku Negatívne predsudky Pozitívne predsudky 

 
Mladí zamestnanci 

neskúsenosť, nedostatok schopností, 
nezodpovednosť, nestabilnosť, 
nedôveryhodnosť 

energickosť a nadšenie pre vec 

 
Zamestnanci vekovej 
kategórie 30-40 rokov 

 
k tejto skupine sa viažu väčšinou len 
pozitívne predsudky 

zodpovedný prístup k práci, 
určitá miera skúseností, malá 
miera chorobnosti 

 
Starší zamestnanci (vek 
50+) 

únava, choroby, fixácia na zažité 
pravidlá, finančná náročnosť (v 
zmysle platových nárokov), neochota 
prispôsobiť sa a učiť sa, málo 
nadšenia pre vec 

skúsenosť, zodpovednosť, 
dôveryhodnosť, lojálnosť 
voči zamestnávateľovi 

Zdroj: Fínsky inštitút, Helsinky, 2009 

 

Súhrn predpokladov a možností človeka na výkon aktívnej činnosti sa označuje ako 

funkčná kapacita organizmu, ktorú spoluvytvárajú tak telesné ako aj duševné zložky. Od 

funkčnej kapacity a jej jednotlivých zložiek sa odvíja pracovná spôsobilosť, výkon a 

výkonnosť (produktivita) človeka. Funkčná kapacita je založená na zdravotnom stave 

organizmu a vekom sa mení. Jej základom je dobré telesné a duševné zdravie, pričom 

fyziologické a psychologické funkcie sa vzájomne podmieňujú a ovplyvňujú. Pre spojitosť s 

vekom vo všeobecnosti platí predpoklad, že vekom/starnutím sa funkčná kapacita znižuje. 

Najvýraznejšiu závislosť funkčnej kapacity organizmu na veku a na starnutí možno 

pozorovať na jeho telesnej a senzorickej zložke. Vplyv veku na telesnú stavbu a telesnú 

výkonnosť je zrejmý, hoci medzi jednotlivcami možno pozorovať rozdiely. S vekom, t.j. 

najmä v kategórii veku nad 50 až 65 rokov, sa napríklad pomerne výrazne zhoršuje priemerná 

svalovo-kostrová výkonnosť a pohybová schopnosť (znižuje sa napr. rýchlosť pohybu rúk, 

rýchlosť chôdze).  

 Vplyv veku na telesnú výkonnosť možno pozitívne ovplyvniť pravidelnou telesnou 

aktivitou. Zmyslové orgány menia vekom svoju kvalitu. Zrak sa začína zhoršovať v priemere 

cca po 40. roku života. Sluch začína mierne slabnúť už po 30. roku, ale k zvýrazneniu zmien 

dochádza v rozmedzí 50-60 rokov veku, kedy ucho už potrebuje silnejšie podnety. Ku 

zmenám dochádza aj na vestibulárnom aparáte, pri vnímaní polohy tela. Vekom sa znižuje aj 
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kvalita čuchu, chuti a taktilného vnímania. Zhoršenie zraku a sluchu je však možné 

kompenzovať pomôckami (napr. okuliare).  

V oblasti mentálnej zložky funkčnej kapacity človeka sa vek neprejavuje jej 

jednoznačným znižovaním/zhoršovaním. Dochádza síce k poklesu rýchlosti a presnosti 

percepcie a starší vek sa spája aj so zníženou adaptabilitou, čo má osobitný význam v 

súčasnom období, charakterizovanom vysokou dynamikou zmien, ale na druhej strane 

výsledky výskumu vo Fínsku potvrdzujú dôležitú skutočnosť, že starnutím vyvolané 

zhoršovanie kognitívnych schopností, ako je napríklad pomalšie spracúvanie informácií alebo 

pomalšie psychomotorické funkcie, možno vykompenzovať pracovnými skúsenosťami a 

schopnosťou predvídať budúci dej. Pritom však súčasne platí, že rozdiely medzi 

jednotlivcami v ich kognitívnych funkciách a pracovnej schopnosti sú značné a sú dokonca 

väčšie ako medzi rôznymi vekovými skupinami.  

Dlhodobé štúdie vo Fínsku, zamerané na sledovanie skupiny ľudí vo veku 51 až 62 

rokov, ktorí pokračovali v tom istom zamestnaní, napríklad ukázali, že pracovná schopnosť 

zostala nezmenená približne u 60% z nich, zhoršila sa u 30% a dokonca zlepšila u 10% 

(Ilmarinen). Poznatky a fakty o vplyve veku na funkčnú kapacitu človeka a jej jednotlivé 

zložky, (t. j. aj o vplyve na spôsobilosť k pracovnému výkonu), poskytujú pre zamestnávateľa 

v prvom rade informáciu o predpokladanej pracovnej výkonnosti vekovo staršieho 

zamestnanca. Súčasne však načrtávajú aj dopady na oblasť bezpečnosti a zdravia pri práci 

takéhoto zamestnanca.  

Zhoršená funkčnosť zmyslových orgánov, oslabenie kostra -svalového systému, 

spomalenie kognitívnych procesov a psychomotoriky -ktoré sú všeobecne v súvislosti so 

starnutím (so starším vekom) takto hodnotené - môže teoreticky viesť v konkrétnych 

pracovných podmienkach k ohrozeniu zdravia alebo života, resp. ku vzniku inej nežiaducej 

udalosti, napr. k havárii technického zariadenia. 

Na základe štúdií a analýz realizovaných vo Fínsku však možno konštatovať, že v 

praxi sa okrem určitých obmedzení telesnej funkčnej kapacity nepreukázalo jednoznačné 

znižovanie pracovnej spôsobilosti a najmä výkonnosti so zvyšujúcim sa vekom, že medzi 

vekom a výkonnosťou nie je jedno-jednoznačná spojitosť. Výkonová kapacita je daná jednak 

schopnosťami jedinca, ale aj jeho vnútornou motiváciou, vnútornou aktivitou. Na pracovnú 

spôsobilosť a výkon konkrétneho človeka vplýva veľa rôznych faktorov, ktoré si vyžadujú 

podrobnejšie skúmanie a posúdenie. Medzi jednotlivcami v rámci jednej vekovej skupiny 

starších pracovníkov boli zistené značné individuálne rozdiely. 
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Potenciál funkčnej kapacity organizmu vo vyššom veku je závislý okrem genetického 

základu od celého predchádzajúceho života – od druhu vykonávanej práce v priebehu života a 

ňou vyvolaného namáhania organizmu, ale aj od voľnočasových aktivít a celkového 

životného štýlu človeka. Aktívnym prístupom si človek môže aj v staršom veku svoju 

funkčnú kapacitu a pracovnú schopnosť udržať na dobrej úrovni, bez výraznejších 

obmedzení. Pokiaľ však má byť funkčná kapacita organizmu aj vo vyššom veku dostatočná, 

potrebné je začať včas, už v mladších rokoch správať sa tak, aby sa upevnila a aby sa 

predchádzalo jej výraznému zhoršovaniu.  

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v každom veku je pre udržiavanie a rozvoj 

výkonnosti, ako aj pre celkové zdravie najúčinnejšou metódou telesná aktivita. Pravidelná 

telesná aktivita v spojení so psychickou a sociálnou vytvára funkčný základ pracovnej 

schopnosti.  

Udržiavanie dobrej funkčnej kapacity organizmu je oblasť a téma, ktorou by sa mal 

zaoberať nielen jednotlivec vo svojom individuálnom prístupe k životu, ale mala by byť 

zaujímavou aj pre zamestnávateľov a riadiace štruktúry v celej spoločnosti, vrátane verejných 

politík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

IV. Starší zamestnanci - možné ohrozenia a riziká pri práci 
 

Každá pracovná aktivita človeka je výsledkom činnosti celého organizmu, t.j. všetkých 

základných zložiek - zmyslovej, mentálnej (nervovo-duševnej) a svalovej činnosti. Zvyčajne 

sú však niektoré orgány a systémy zaťažované viac ako ostatné a podľa toho sa aj rozlišujú tri 

druhy pracovného zaťaženia – fyzické (svalová práca), neuropsychické (nervová a duševná 

práca) a zmyslové (najmä námaha zraku a sluchu) a na základe toho sa rozoznávajú aj rôzne 

druhy práce od vyslovene fyzickej až po čisto duševnú.  

Z pohľadu ochrany zdravia pri práci a zaistenia jej bezpečnosti je dôležité, aby 

nároky pracovnej činnosti, ktorú človek vykonáva, boli primerané jeho funkčnej kapacite a 

pracovnej spôsobilosti/schopnosti tak, aby nevytvárali neprimerané zaťaženie ktorejkoľvek 

časti ľudského organizmu, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie, či dokonca poškodenie 

zdravia.  

Vždy je však potrebné posudzovať konkrétneho človeka (staršieho pracovníka) 

individuálne, v kontexte nárokov práce. Znamená to - posudzovať jeho spôsobilosť v 

príslušnom veku vo všetkých základných funkciách ľudského organizmu s ohľadom na 

konkrétnu prácu, ktorú má vykonávať, na požiadavky na jeho výkon, na vplyv pracovných 

podmienok a pracovného prostredia.  

V problematike zamestnávania staršej populácie je osobitne dôležité zaoberať sa 

aspektom zmeny:  

− sú to jednak možné zmeny v individuálnom pracovnom živote, (napríklad zmena 

zaradenia na určitú pozíciu, nástup nezamestnaného staršieho do práce), ktoré môžu 

spôsobovať u neho vyššiu záťaž v súvislosti s „novou“ prácou ako u porovnateľného 

mladšieho pracovníka;  

− a najmä sú to zmeny nastávajúce všeobecne v posledných rokoch vo svete práce, u 

ktorých zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný ich dopad a vplyv na zvládanie 

pracovných úloh a tým aj na zdravie a bezpečnosť starších pracovníkov. 

 

Spomedzi nich najmä nasledujúce faktory predstavujú „hrozby“ pre túto skupinu 

zamestnancov:  

− rozmanitosť a zložitosť pracovných požiadaviek a metód,  

− učenie sa nových vecí a zvyšovanie osobných zručností , 

− zvýšená dôležitosť kognitívneho myslenia, racionálneho uvažovania a rozhodovania,  
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− učenie sa nových jazykov a technológií, 

− učenie sa nových pracovných postupov a zručností , 

− prísnejšie harmonogramy a zvýšená pracovná záťaž,  

− rôznorodosť pracovných zmlúv/dohôd, hrozba prepustenia a nezamestnanosti,  

− vzrastajúci význam kognitívnych nárokov na prácu bez ohľadu na zamestnanie.  

Tieto nové trendy kladú zvýšený dôraz a väčšie požiadavky predovšetkým na 

kognitívnu kapacitu pracovníka, na vedomosti nového druhu, na vyššiu pružnosť a rýchlejšiu 

adaptabilitu. 

Vzhľadom na vekom podmienené zhoršenie adaptačných mechanizmov, pomalšie 

vnímanie a reaktivitu javia sa na prvý pohľad tieto nároky práce pre starších zamestnancov 

(nad 45 rokov a najmä nad 55 rokov) ako hrozby, ako ohrozenie ich pracovnej spôsobilosti a 

ako nové zdroje rizika pri práci. Nároky na psychické procesy môžu vytvárať u staršieho 

zamestnanca vyššiu mentálnu záťaž, ktorá pri dlhodobejšom pôsobení vytvára stres a 

zdravotné problémy.  

Pri obsluhe a údržbe technicky nových druhov zariadení, ktoré by kládli vyššie nároky 

na spôsobilosť pracovníka, môže dôjsť, vzhľadom na už spomenuté vekové funkčné 

obmedzenia, aj k úrazu príp. k havárii. 

Súčasne však tieto nové faktory môžu predstavovať aj nové príležitosti, výzvy na 

využitie silných stránok starších pracovníkov, ktoré majú v podobe vlastností ako je 

spoľahlivosť, zodpovednosť, angažovanosť, kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu práce, lepšie 

sociálne zručnosti apod. 

Aj starší zamestnanci sú schopní naučiť sa a osvojiť si nové pracovné zručnosti, ak 

na to dostanú príležitosť, ak sa zvolia primerané metódy vzdelávania a posilňovania ich 

sebadôvery. 

Z hľadiska BOZP je potrebné zvážiť aj situáciu, že vekovo starší zamestnanec 

napriek svojmu veku zvláda nároky práce k spokojnosti zamestnávateľa a jeho výkonnosť je 

teda vyhovujúca, ale súčasne môže byť záťaž z danej práce u neho subjektívne vyššia ako u 

mladšieho pracovníka. Subjektívna odozva na záťaž sa v takomto prípade prejaví v podobe 

väčšieho namáhania organizmu a najmä pri dlhodobejšom pôsobení môže mať negatívne 

dôsledky na zdraví. 
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Poznámka:  
V SR je zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP“) povinný vykonávať 
posudzovanie rizika pri všetkých pracovných činnostiach a na základe posúdenia odstrániť 
zdroje rizika, alebo znížiť jeho úroveň na prijateľnú hodnotu. 

 

Z pohľadu témy zamestnávania starších (cca od 55 rokov) je v prípade takéhoto 

zamestnanca pri posudzovaní rizika teda potrebné brať do úvahy navyše - okrem možných 

zdrojov, generovaných pracovným prostriedkom alebo prostredím - aj možné zníženie 

pracovnej spôsobilosti zapríčinené jeho zníženou funkčnou kapacitou.  

Znížená funkčná kapacita, v závislosti na konkrétnych nárokoch pracovnej činnosti a 

na tom, ktoré zložky funkčnej kapacity sú zapájané do aktivity, môže byť zdrojom 

neprimeranej, zvýšenej záťaže organizmu, ktorá môže viesť k ohrozeniu zdravia, resp. môže 

ohroziť aj spoľahlivosť a bezpečnosť technologického procesu.  

Možno povedať, že zákon o BOZP pamätá aj na takéto situácie, keďže stanovuje 

zamestnávateľovi povinnosť – „zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom 

na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, ... atď...“ a podobne uvádza napríklad 

aj ďalšiu povinnosť – „zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností 

zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenom“.  

 

 Aktuálne právne normy, o ktoré sa dá v tejto súvislosti oprieť, sú : 

NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami, ktoré stanovuje smerné hmotnostné hodnoty bremien v 

závislosti od veku a pohlavia a zohľadňuje navyše aj podmienky práce, ich priaznivosť alebo 

nepriaznivosť -poskytuje údaje pre rozhodovanie o prípustnom zaťažovaní zamestnanca pri 

ručnej manipulácii s bremenom.  

V prílohe 2 nariadenia vlády sú uvedené smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami 

zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálna hmotnosť bremena a maximálna celozmenová 

hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe 

postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za 

zmenu. Uvádza ich tabuľka č. 8. 
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Tab. č. 8 

Vek Podmienky Maximálna hmotnosť Max. celozmenová 
hmotnosť bremena v 
kg 

 muži ženy muži ženy 
18-29 priaznivé 50 15 10 000 6500 
 nepriaznivé 40 10 8 000 5500 
30-39 priaznivé 45 15 7500 6500 
 nepriaznivé 40 10 7200 5500 
40-49 priaznivé 40 15 6500 6000 
 nepriaznivé 35 10 6000 5500 
50-60 priaznivé 35 10 5500 5000 
 nepriaznivé 30 5 5000 4000 
Zdroj: NV SR 
 

Vyhláška MZ SR č.542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, ktorá 

ustanovuje o. i. prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže s ohľadom na pohlavie aj vek v 

rozpätí od 18 do 65 rokov. Vekové rozpätie je členené na viac skupín, v ktorých je 

zohľadnený vplyv veku na fyzickú funkčnú kapacitu človeka -stanovenou prípustnou 

hodnotou energetického výdaja. Psychická pracovná záťaž sa hodnotí nepriamo 

prostredníctvom charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej 

záťaže a charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na záťaž. V rámci zisťovania 

subjektívnej odozvy sa vykonáva aj test koncentrácie pozornosti. V metódach sa však 

neuvádza možný vplyv veku.  

V prílohe 2 vyhlášky sú uvedené hodnoty energetického výdaja (netto)mužov a žien 

vo veku vo veku 18 rokov – 65 rokov pri fyzickej práci vykonávanej veľkými svalovými 

skupinami , ktoré nesmú presahovať prípustné hodnoty uvedené v tabuľkách č. 8 a 9. 

 
Tab.č.8 Prípustné hodnoty energetického výdaja (netto) mužov vo veku 18 rokov – 65 rokov 
pri fyzickej práci vykonávanej veľkými svalovými skupinami 
 

Energetický výdaj1) Jednotky Veková skupina (roky) 
18 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 65 

Zmenový priemerný2) MJ 8,3 7,5 6,8 6,0 5,2 
Zmenový prípustný3) MJ 9,9 9,0 8,0 7,2 6,2 
Ročný4) MJ 1 940 1 760 1 600 1 400 1 220 
Minútový prípustný5) kJ.min-1 

W 
41,1 685 38,7 635 34,5 575 30,9 515 28,7 478 

Zdroj: NV, príloha 2 
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Tab. č. 9 Prípustné hodnoty energetického výdaja (netto) žien vo veku 18 rokov – 65 rokov 
pri fyzickej práci vykonávanej veľkými svalovými skupinami 
 
Energetický výdaj1) Jednotky Veková skupina (roky) 

18 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 65 
Zmenový priemerný2) MJ 5,1 4,8 4,5 4,0 3,7 
Zmenový prípustný3) MJ 6,1 5,8 5,4 4,8 4,4 
Ročný4) MJ 1 200 1 130 1 060 940 858 
Minútový prípustný5) kJ.min-1 

W 
26,0 445 25,5 425 23,7 395 21,6 360 20,0 334 

Zdroj: NV SR 

 

Hodnotenie funkčnej kapacity a posudzovanie pracovnej spôsobilosti/schopnosti 

organizmu vzhľadom na vek je v kompetencii pracovného lekárstva v oblasti fyziológie a 

psychológie práce.  

V hore uvedených predpisoch je rešpektovaný vplyv veku na telesnú/fyzickú funkčnú 

kapacitu, pri hodnotení psychickej kapacity sa však vekové kritérium neobjavuje. 

Predlžovanie pracovnej aktivity človeka z hľadiska veku, ako aj už spomenuté nové trendy v 

oblasti pracovných podmienok a z nich vyplývajúce najmä nároky na kognitívne procesy si 

vyžadujú, aby aj odborníci (pracovní lekári a psychológovia) na Slovensku venovali väčšiu 

pozornosť problematike zmien mentálnej a psychickej funkčnej kapacity vo vzťahu k starším 

vekovým kategóriám zamestnancov. 

Na základe  identifikácie zmien súvisiacich s procesom starnutia je možné definovať 

pracovné podmienky, ktoré výrazne vplývajú na zvyšovanie hodnoty rizika pri práci.  

V tabuľke č.10 je uvedený príklad zmien súvisiacich s mentálnymi funkciami 

ovplyvnenými starnutím organizmu a jeho dôsledky pre BOZP. Zamestnávateľ môže pri 

vytváraní pracovného prostredia s minimálnou hodnotou rizika využiť tabuľku  a na základe i 

formácií uvedených v rámci tabuľky eliminovať faktory , ktoré majú vplyv na vznik 

nežiaducej udalosti. 
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Tab. č. 10 Príklad faktorov pracovných podmienok zvyšujúcich hodnotu rizika v nadväznosti 
na zmeny súvisiace so starnutím 

Telesná funkcia Zmena Dôsledok zmeny Potenciál vzniku 
nežiaducej udalosti 

Mentálne funkcie 
Špeciálne mentálne funkcie 

Funkcia pozornosti Úbytok počtu neurónov Pomalšie reakcie Úlohy náročné na 
rýchle reakcie 

Funkcia pamäti Ukladanie stareckého 
pigmentu lipofucinu 

Zhoršená krátkodobá 
pamäť 

Úlohy náročné na 
pamäť 

Psychomotorická 
funkcia 

Pokles hmotnosti 
mozgu v dôsledku 
atrofie 

Strata špecifických 
reflexov 

Úlohy náročné na 
koordináciu pohybov 

 
Najzávažnejšie problémy súvisiace so starnúcou pracovnou silou: 

− ručná manipulácia a preprava ťažkých nákladov, musculoskeletálne problémy, 

− bolestivé pohyby, 

− pád alebo zakopnutie, 

− extrémne teploty a pracovné prostredie, 

− kontakt s chemickými látkami, 

− senzoricky náročné pracovné činnosti, 

− pracovná doba, 

− psychosociálne problémy. 

 

Problematika zamestnávania a práce starších zamestnancov patrí do oblasti tzv. 

nových resp. novovznikajúcich rizík. Tieto predstavujú novú tému v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.  

 

Nové riziko je také, ktoré: 

− doteraz neexistovalo a spôsobujú ho nové procesy, technológie, druhy pracovísk, 

organizačné či spoločenské zmeny, alebo 

− dlhodobý problém sa teraz považuje za riziko pod vplyvom zmeny v sociálnom či 

verejnom vnímaní, alebo 

− nové vedecké poznatky umožňujú určiť dlhodobý neriešiteľný problém ako riziko. 

 

Riziko „narastá”, ak: 

− narastá počet nebezpečenstiev prispievajúcich k riziku, alebo 
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− sa zvyšuje vystavenie nebezpečenstvu prispievajúcemu k riziku (úroveň vystavenia a 

/alebo počet vystavených ľudí), alebo 

− sa zhoršuje vplyv nebezpečenstva na zdravie zamestnancov (závažnosť účinkov na 

zdravie a /alebo počet postihnutých osôb 

Zdroj: EA OSH, Bilbao 

 

Podľa Európskeho observatória rizík boli Metodikou Delphi identifikované fyzické, 

biologické, psychosociálne a chemické novovznikajúce riziká. V rámci štyroch základných 

skupín boli identifikované aj dielčie oblasti nových a novovznikajúcich rizík. 

Prehľad týchto rizík uvádza tabuľka. č. 11  

 

Tab. č.11 Nové a novovznikajúce riziká 

Niektoré oblasti nových a novovznikajúcich rizík 
 

 
 
 
Fyzikálne 

Riziká spojené s muskuloskelatálnymi poruchami 
Riziko expozície hluku 
Riziká spojené s nevhodnými teplotnými a mikroklimatickými pomermi na 
pracovisku 
Riziká spojené s ionizujúcim žiarením 
Riziká týkajúce sa strojových zariadení, pracovných postupov a technológií 

 
 
 
Biologické 

Pracovné riziká spojené s globálnymi pandemickými a epidemickými 
ochoreniami 
Vystavenie zdravotníckych zamestnancov a pracovníkov živočíšnej 
a rastlinnej výroby styku s organizmami a biologickými faktormi odolnými 
voči liečivám 
Expozícia endotoxínom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom 
Biologické a hygienické riziká pri nakladaní s odpadom 

 
 
Psychosociálne 

Neisté pracovné zmluvy v súvislosti s nestabilitou pracovného trhu 
Zvýšená zraniteľnosť zamestnancov v kontexte globalizácie (migrácia, 
premiestňovanie výroby, vysielanie na prácu do zahraničia) 
Nové formy zamestnávania a nové typy pracovných pomerov a zmlúv 
Pocity pracovnej neistoty a neistoty z neúspechu zamestnávateľa 
Starnúca pracovná sila 

 
 
Chemické 

Nanotechnológie a technológie využívajúce jemné častice 

Expozícia plynom z výfukov automobilov 
Toxické a nebezpečné látky v špecifických odvetviach 

Kombinovaná expozícia chemickým a psychosociálnym rizikám 

Zdroj: EA OSH, Bilbao 
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V rámci psychosociálnych rizík bolo identifikovaných desať najvýznamnejších rizík. 

Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 12 

Za rozhodujúcu hodnotu pre určenie novovznikajúcich rizík v rámci prieskumu 

metodikou Delphi bola zvolená stredná hodnota 4 a viac. 

  

Tab. 12 10 Najvýznamnejších rizík a ich hodnoty (v rámci psychosociálnych rizík) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EA OSH, Bilbao 

 

Starnutie aktívnej pracovnej sily sa tak stáva jedným z identifikovaných faktorov 

vplývajúcich na novovznikajúce riziká.  

Z hľadiska BOZP zameranej na starších zamestnancov predstavujú novovznikajúce 

riziká v oblasti chemických a biologických rizík  identifikované prieskumom taktiež 

významnú oblasť. Dôvodom je napr. oslabený imunitný systém starších ľudí, znížená 

odolnosť voči prieniku a pôsobeniu plesní, baktérií, vírusov. Pokožka staršieho človeka je 

tenšia, čo predstavuje významný fakt z pohľadu prieniku chemikálií do organizmu. Vylúčenie 

toxínov, či chemikálií je pomalšie vzhľadom na spomalený metabolizmus, menšie 

okysličovanie krvi a kapacitu pľúc.  

 

Oblasť novovznikajúcich 
psychosociálnych rizík 

Stredná 
hodnota 

Štandardná 
odchýlka 

Neisté pracovné zmluvy v súvislosti 
s nestabilitou pracovného trhu 

4,56 0,51 

Zvýšená zraniteľnosť zamestnancov v kontexte 
globalizácie (migrácia, premiestňovanie výroby, 
vysielanie na prácu do zahraničia) 

4,38 0,72 

Nové formy zamestnávania a nové typy 
pracovných pomerov a zmlúv 

4,25 0,68 

Pocity pracovnej neistoty a neistoty z neúspechu 
zamestnávateľa 

4.25 0,77 

Starnúca pracovná sila 4.19 0,54 
Dlhá pracovná doba 4.13 0,62 
Intenzifikácia práce 4.07 1.03 
Zoštíhľovanie výroby a outsourcing 4.06 0,68 
Vysoké emocionálne nároky v zamestnaní 4.00 0,52 
Nerovnováha v pracovnom a osobnom živote 4,00 0,73 
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Hodnotenie rizík vzhľadom na vek 

 

Pri hodnotení rizík je potrebné zohľadňovať jednotlivé rozdiely vo funkčných 

schopnostiach, zdraví a v ďalších aspektoch rozmanitosti medzi zamestnancami, ako sú 

postihnutia, rodové otázky, vek, štatút prisťahovalca atď.  

Prispôsobovanie práce jednotlivým potrebám, zručnostiam a zdravotnému stavu by 

malo predstavovať nepretržitý a dynamický proces počas celého pracovného života človeka 

na základe primeraného hodnotenia rizík.  

Patrí k tomu aj prispôsobenie práce zdravotnému stavu a potrebám starších 

zamestnancov. Vek je len jedným z aspektov rozmanitosti pracovnej sily. 

Posudzovanie rizík vzhľadom na vek znamená pri posudzovaní rizík zohľadňovanie 

aspektov súvisiacich s vekom, ktoré sa týkajú rôznych vekových skupín, vrátane možných 

zmien funkčných schopností a zdravotného stavu v prípade starších zamestnancov. 

Dôkladnejšie je v prípade starších zamestnancov potrebné zvažovať napríklad fyzické 

nároky práce, nebezpečenstvo súvisiace s prácou na zmeny, prácou v horúčave, hluku atď. 

 Keďže sa však rozdiely medzi jednotlivcami s vekom prehlbujú, tieto predpoklady 

nemožno postaviť výhradne na veku. Pri posudzovaní rizík je potrebné zvážiť pracovné 

nároky v súvislosti s funkčnými schopnosťami jednotlivca a jeho zdravotným stavom. 

V dôsledku týchto veľkých rozdielov medzi jednotlivcami je potrebné pracovisko 

upraviť tak, aby riešilo potreby vyplývajúce zo zmien funkčných schopností na základe 

potrieb a stavu každého zamestnanca. Dobrý návrh pracoviska vyhovuje všetkým vekovým 

skupinám, zameraný je však na starších zamestnancov. 

Rozmanitosť pracovnej sily a jej riadenie na pracovisku sú v súčasnosti významným 

aspektom súvisiacim s dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Napriek tomu sa 

doteraz nevenovalo veľa pozornosti  hodnoteniu rizík vzhľadom na vek a rozmanitosť 

pracovnej sily. Nástroje na konkrétne riziká ohrozujúce starších zamestnancov  sú používane 

zriedkavo a minimálne. 

Pri riadení rizík s ohľadom na staršiu populáciu zamestnancov je dôležité 

podotknúť, že na skupinu 50+ pôsobia rovnaké nebezpečenstvá a ohrozenia, rozdielna 

môže byť však pravdepodobnosť vzniku úrazu a jeho dôsledky! 

 

Pri realizácii nápravných  a preventívnych opatrení je potrebné: 

• identifikovať faktory pracovného prostredia,  
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• zistiť potenciálne problémy, 

• identifikovať faktory zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti.   

V tabuľke č. 13 sú uvedené tieto skutočnosti spolu s nápravnými opatreniami 

a možnosťami zníženia rizika vzniku nežiaducej udalosti. 

 

 

Tab. č. 13 Rizikové faktory pracovného prostredia pre starších zamestnancov 

Pracovný 
parameter 

Potenciálne problémy Faktor zvyšujúci 
pravdepodobnosť 
vzniku nežiaducej 
udalosti 

Možnosti zníženia 
rizika vzniku 
nežiaducej udalosti 

 
Neprirodzené 
pozície 
a náročné 
polohy pri 
práci 

 Ťažkosti pri dlhotrvajúcom 
zotrvaní v nevhodnej 
pracovnej pozícii . 

 Možnosti vzniku MSO. 
 Vplyv na presnosť 

vykonávanej práce, 
predĺženie vykonávanej 
činnosti. 

 Bolesť pri opakovane 
vykonávaných pohyboch. 

 Klzký nerovný povrch. 
 Stres. 
 Zdravotný a fyzický 

stav. 
 Kombinácia s ďalším 

nevhodným parametrom 
pracovného prostredia. 

 Nevhodné ergonomické 
usporiadanie pracoviska 

 Umiestnenie oporných 
bodov. 

 Pravidelné zmeny 
pracovnej pozícii. 

 Úprava pracovných 
činností (pohybov). 

 Zmena ergonomického 
usporiadania pracoviska. 

 
Fyzická 
námaha 
a ručná 
manipulácia 
s ťažkými 
bremenami 

 Bolesť/neschopnosť 
dlhodobo vykonávať prácu. 

 Vplyv na presnosť 
vykonávanej práce. 

 Možnosť vzniku MSO 

 Zdravotný stav. 
 Kombinácia s ďalším 

nevhodným parametrom 
pracovného prostredia. 

 Nevhodné ergonomické 
usporiadanie pracoviska 

 Optimalizácia hmotnosti 
prenášaných bremien. 

 Regulácia odpočinku 
 Použitie mechanických 

pomôcok 

 
 
Časový 
stres/práca pod 
tlakom 

 Vplyv na presnosť 
vykonávanej práce 

 Vyššia miera ohrozenie 
zamestnanca. 

 Stavy úzkosti 
 Vplyv na zdravotný 

stav(infarkt myokardu, 
mozgová porážka...) 

 Práca na linke, či 
pracovnom páse. 

 Zdravotný stav. 
 Kombinácia s ďalšími 

nevhodnými 
parametrami pracovného 
prostredia. 

 Úprava pracovných 
nárokov. 

 Zmena pracovnej 
pozície. 

 Možnosť kompenzácie -
rehabilitácia, masáže, 
cvičenia. 

 
Netypická 
pracovná doba 

 Vplyv únavy na presnosť 
vykonávanej práce. 

 Stres z prispôsobenia sa 
časovým posunom 

 Zdravotný stav. 
 Kombinácia s ďalšími 

nevhodnými 
parametrami pracovného 
prostredia. 

 Úprava pracovnej doby- 
uprednostňovanie práce 
počas dňa, kratší 
pracovný čas. 
 

 
 
 
Klimatické 
podmienky 

 Pocit nekomfortu. 
 Vplyv na presnosť 

vykonávanej práce. Riziko 
ochorenia. Riziko 
prechladnutia. 

 Riziko prehriatia. 

 Kombinácia viacerých 
nevhodných 
klimatických faktorov. 

 Zdravotný stav. 
 Kombinácia s ďalšími 

nevhodnými 

 Úprava pracovného času 
stráveného  nevhodných 
klimatických 
podmienkach. 
Dodržiavanie pitného 
režimu. Úprava 
pracoviska a pracovných 
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parametrami pracovného 
prostredia. 

priestorov. 
 Používanie vhodných 

OOPP. 
 
 
Senzorické 
podnety 

 Problém s rozoznávaním 
senzorických podnetov 
(svetlo, zvuk, hmat ,teplo). 

 Vplyv na presnosť 
vykonávanej práce. 

 Vyššia miera ohrozenia 
zamestnanca. 

  

 Kombinácia rôznych 
senzorických podnetov. 

 Kombinácia s ďalšími 
nevhodnými 
parametrami pracovného 
prostredia. 

 Prispôsobiť náročnosť 
pracovných úloh 
zmenám zdravotného 
stavu zamestnancov. 

 Úprava pracovného 
prostredia a pracoviska. 

 Používanie vhodných 
OOPP. 

 

 

Hodnotenie rizika na pracoviskách so staršími zamestnancami - na príklade rezortov 

hospodárstva - vybraných podnikov (resp. povolaní) 

 

Na analýzu a deskripciu problematiky hodnotenia rizík na pracoviskách so staršími 

zamestnancami boli vybraté tri rezorty hospodárstva: 

1. Zdravotníctvo 

2. Stavebníctvo 

3. Doprava 

Ich výber bol podmienený najčastejším zastúpením v dotazníkovom prieskume, ktorý 

bol vykonaný vo vybraných organizáciách. 

Všetky riziká vo vybraných odvetviach je možné vzťahovať na všetkých 

zamestnancov bez ohľadu na vek. Podľa už uvedených informácií v predchádzajúcich 

kapitolách sa však môžu líšiť vzhľadom na funkčnú a pracovnú schopnosť starších 

zamestnancov. 

To čo sa javí ako riziko pre mladého zamestnanca, môže mať nižšiu úroveň u staršieho 

zamestnanca. Je to závislé od rôznych faktorov a okolností na konkrétnom pracovisku 

a konkrétnom pracovnom mieste. 

 

Zdravotníctvo 

Rezort v ktorom sa vyskytujú špecifické ohrozenia a nebezpečenstvá pri práci. 

V jednotlivých typoch zariadení poskytovania zdravotnej starostlivosti nachádzajú uplatnenie 

absolventi stredných odborných škôl (napr. pomocný zdravotný personál, sanitári, zdravotné 

sestry, záchranári a pod.) a absolventi vysokých škôl (napr. lekári s rôznou špecializáciou, 



82 

 

farmaceuti, laboranti a pod.). V podporných profesiách pracujú vyučení odborníci (stolár, 

údržbár, záhradník, kuchár a iný pomocný personál).  

Rizikovými faktormi v zdravotníctve sú najmä faktory: 

− fyzikálne napr. hluk, vibrácie, 

− chemické napr. karcinogény, 

− fyzická záťaž (manipulácia s bremenami - pacient), 

− fyziologicky nevhodná pracovná poloha, 

− psychická záťaž, 

− ionizujúce žiarenie a neionizujúce žiarenie, 

− biologické činitele napr. vírusy, baktérie a plesne, 

− nepriaznivé mikroklimatické podmienky napr. extrémny chlad, teplo, vlhkosť. 

 

Najčastejšie sa vyskytujúce riziká v zdravotníctve 

1. pošmyknutie, pád na komunikácii, na chodbách, na schodoch, v ošetrovacích 

priestoroch, laboratóriách, v priestoroch pomocných prevádzok, pri manipulácii s pacientom 

apod.  

Odstránenie tohto nebezpečenstva sa zabezpečuje vhodnými technickými riešeniami 

podláh, komunikácií, schodísk podľa požiadaviek daných príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov a noriem (napr. NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko). 

2. ručná manipulácia s pacientmi 

Nadmerná námaha a v dôsledku toho poranenie chrbtice a určitých svalových skupín. 

V zdravotníckych zariadeniach , ale i v ústavoch sociálnej starostlivosti, je stálym 

problémom manipulácia s pacientmi – v prípadoch úpravy lôžka, preväzu, vážení, kúpaní a 

ďalších úkonov. 

Pri zdvíhaní a premiestňovaní pacientov musia byť dodržiavané prípustné hmotnostné 

limity stanovené príslušným nariadením vlády. Hmotnosť a podmienky pre zdvíhanie 

a prenášanie bremien tehotnými ženami, kojacimi ženami a matkami do konca deviateho 

mesiaca po pôrode a mladistvými sú  stanovené v príslušnej legislatíve (napr. NV SR č. 

281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami, nariadenie vlády SR č. 310/2010 Z. z., ktorým sa mení nariadenie 

vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 
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tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam 

prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien ). 

Inak musia byť k dispozícii ľahko ovládateľné stabilné aj pojazdné zdvíhacie 

zariadenia a iné vhodné pomôcky.  

3. úder, náraz o dvere, zárubňu, vráta, vyčnievajúce alebo neupratané zariadenie, pracovisko 

apod. 

4. bodné, rezné rany, škrabnutie o ostré hrany predmetov, o nástroje a náradie s ostrím, ihly,  

rozbité sklo. 

5. popálenie, oparenie pri kontakte s horúcimi predmetmi, vodou, čajom, parou atď. najmä 

v stravovacích prevádzkach, laboratóriách. 

6. elektrina, poškodené, pokazené elektrické zariadenia a prístroje. 

7. neionizujúce žiarenie - napr. laserové zariadenia , prístroje. 

8. ionizujúce žiarenie- napr. RTG. pracoviská, tomografia. 

9. poleptanie chemikáliami– napr. laboratóriá. 

10. riziká biologické – baktérie, vírusy , parazity, plesne. 

 

V neposlednom rade dochádza stále častejšie ku zraneniu personálu samotnými pacientmi. 

 

Príklad povolania a rizika práce staršieho zamestnanca:  

 

Charakteristika: zdravotná sestra, vek 53 rokov, vysokoškolské vzdelanie Bc., vedúca sestra 

inštrumentárka 

Pracovisko: operačný trakt chirurgickej kliniky, operačné sály a súvisiace pracoviská 

(sterilizačné jednotky, sklady pádla a nástrojov, sklad liečiv a chemikálií) 

Výkon práce: sterilizácia nástrojov, príprava nástrojov na chirurgické zákroky, údržba 

nástrojov na operácie, účasť na operáciách, podávanie nástrojov operatérom,  

 Ďalej zodpovedá za hygienický režim na operačnej sále, zabezpečuje upratovanie 

v týchto priestoroch, udržuje aseptické podmienky prevádzky, vedie dokumentáciu na sále. 

pomáha pri obliekaní operačnej skupiny a pri rúškovaní pacienta. 

Používané prístroje a nástroje: 

− prístroje na sterilizáciu, 
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− operačný stôl, 

− operačné lampy, 

− prístroje na elektrochirurgiu, 

− odsávačky, 

− lasery, 

− kryochirurgické prístroje, 

− röntgenová technika, 

− sústava prístrojovej techniky pre videoasistované endoskopické operácie, 

− narkotizačný prístroj, 

− monitorovací prístroj, 

 

 

Aké nebezpečenstvo hrozí:  

− mechanické, 

− elektrické, 

− zo zariadenia so zobrazovacou jednotkou, 

− zo zariadenia RTG a laserov, 

− chemické, 

− biologické, 

− ergonomické, 

− psychické, 

− organizačné. 

 

Aké ohrozenie sa vyskytuje: 

− priamy kontakt s pacientom, 

− odber krvi a iných telových tekutín, 

− manipulácia s biologickým materiálom,  

− možné sú lokálne ale i celkové alergické o toxické účinky biologický faktorov 

(baktérie, vírusy, parazity, huby), 

− možné sú lokálne ale i celkové toxické účinky karcinogénnych a mutagénnych  

faktorov, 
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− možnosť prenosu nákazy vzdušnou cestou, 

− mechanická očista plôch, 

− skladovanie znečisteného materiálu, 

− technická porucha sterilizačného prístroja, 

− nesprávna manipulácia s prístrojom,  

− nesprávne určenie dávky ožiarenia pri vyšetrení zapríčinené RTG zamestnancom alebo 

technickou poruchou, 

− ožiarenie tých častí tela, ktoré nie sú objektom vyšetrenia. 

 

Po zhodnotení nebezpečenstva a ohrozenia sa vypočíta hodnota rizika  (napr. bodovou 

metódou) a navrhnú sa opatrenia. 

 

 

Aké opatrenia treba prijať: 

 

Zo strany zamestnávateľa najmä:  

− zamestnávať osoby len odborne a zdravotne spôsobilé, 

− uprednostniť používanie jednorazového zdravotníckeho materiálu, 

− zabezpečiť oddelené uloženie OOPP od ostatných pracovných odevov, 

− zabezpečiť vhodné a primerané zariadenie na osobnú hygienu, 

−  zabezpečiť vhodné lokálne odsávacie zariadenie príp. vhodné celkové 

vzduchotechnické zariadenie, 

− zaistiť vyznačenie kontrolovaného pásma prístrojov so žiarením, 

− používať vhodné meracie metódy pre karcinogény a mutagény, 

− vykonávať pravidelné čistenie plôch a podláh, 

− vykonávať dôkladnú dezinfekciu plôch a pomôcok, 

− zabezpečiť očkovanie zamestnancov (pravidelné, osobitné, mimoriadne), 

− vykonávať dôkladnú sterilizáciu pomôcok; zabezpečiť testovanie funkčnej 

schopnosti sterilizátorov, 

− zabezpečiť odvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, 

− zabezpečiť a kontrolovať pravidelné preškoľovanie zamestnancov o riziku 

infekčných nákaz a o používaní OOPP, 



86 

 

−  sledovať faktory v pracovnom prostredí dostupnými vyšetrovacími metódami 

(mikrobiolog., sérolog., virolog.), 

− upraviť dezinfekčný režim, 

− zabezpečiť pravidelné a dôkladné pranie pádla, 

− zabezpečiť monitorovanie ionizujúceho žiarenia v pracovnom prostredí a v 

okolí pracoviska v súlade s monitorovacím plánom. 

 

Zo strany zamestnanca: 

− používať osobné ochranné pracovné pomôcky (pracovný odev, obuv, rukavice, 

v prípade potreby masku a iné), 

− pri zistení poruchy prístroja, nahlásiť ihneď zodpovednému zamestnancovi, 

− oboznámiť sa s rizikami, nebezpečenstvami a ohrozeniami na pracovisku, 

− dodržiavať všetky predpisy a nariadenia v prevádzkovom poriadku, 

dezinfekčnom a dekontaminačnom poriadku, 

− dodržiavať pokyny nadriadeného zamestnanca. 

 

Stavebníctvo 

V oblasti stavebníctva sa vyskytujú rôzne profesie a funkcie od architektov až po 

manuálnych zamestnancov, ktorí pracujú priamo na stavbách a vykonávajú stavebné práce. 

Kozlovská uvádza (Kozlovská, 2008) riziká vyplývajúce z výstavby stavebného diela zo 

stavebného procesu sú:  

− výškové práce,  

− výkon prác na nestabilných podlahách,  

− nestabilné a nerovné terény, na ktorých prebieha výkon prác,  

− výkon prác v výkopových nerovnostiach,  

− manipulácia s bremenami,  

− skladovanie stavebných materiálov,  

− práca ovplyvňovaná poveternostnými podmienkami (práca v exteriéry),  

− výkon prác s ťažkými strojmi,  

− výkon prác s elektrickými zariadeniami v extrémnych podmienkach    

  (klimatické podmienky). 

Podľa ISTP (informačný systém typových pozícií) sa v stavebníctve vyskytuje : 
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− významná celková fyzická záťaž, 

− manipulácia s bremenami, 

− práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore, 

− záťaž chladom, 

− záťaž teplom, 

− záťaž chemickými faktormi, 

− záťaž prachom, 

− záťaž vibráciami, 

− zraková záťaž, 

− záťaž hlukom, 

− monotónna práca, 

− práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore (kancelária, dielňa, hala, sklad, 

prístrešok a pod.), 

− práca vo voľnom priestore (pole, záhrada, voľná príroda, ulica, terén a pod.), 

− práca vo výškach, 

− zvýšené riziko úrazu, 

−  nárazová práca. 

Ďalej je potrebné obsahovo vymedziť aj ďalšie riziká:  

− technické zariadenie (náradie, nástroje), prevádzka, obsluha, prehliadky a 

skúšky,  

− betonárske práce,  

− požiadavky na montáže stavebných konštrukcii,  

− požiadavky na lešenárske práce,  

− požiadavky na hlučnosť a prašnosť, 

− požiadavky na prácu s tlakovými nádobami,  

− zváračské práce.  

(Kozlovská, 2008) 

 Súčasné stavebníctvo prináša mnoho nebezpečenstiev a ohrození. Okrem starších 

ohrození z minulosti ako napr. z olova, oxidu kremičitého a azbestu musia pracovníci 

pracovať s nebezpečnými chemickými látkami a modernými pokročilými materiálmi 

a novými, technickými parametrami vylepšenými materiálmi a zariadeniami. 



88 

 

 Chemické látky a materiály používané v súčasnom stavebníctve môžu byť 

karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. 

V stavebníctve sa vyskytujú nebezpečné faktory pracovného prostredia a to najmä :  

mechanické, chemické, fyzikálne, biologické ,psychosociálne a iné.  

 Požiadavky na stavenisko bližšie špecifikuje NV SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko . 

 Staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, 

a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie 

práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, 

demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, 

odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a  

vypratávanie staveniska po skončení prác.  

A ďalej Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Pri zdvíhaní a premiestňovaní bremien (tehly, materiál, náradie a pod.) musia byť 

dodržiavané prípustné hmotnostné limity stanovené príslušným nariadením vlády. Hmotnosť 

a podmienky pre zdvíhanie a prenášanie bremien sú  stanovené v príslušnej legislatíve (napr. 

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 

Z prehľadu úrazov na stavbách za posledné obdobie vyplýva, že medzi najrizikovejšie 

činnosti patria práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Ochrana proti pádu je riešiteľná, ale 

v praxi je chápaná ako zbytočné zdržiavanie, ktoré znižuje rýchlosť prác a tým aj ekonomickú 

efektivitu. pritom pocit bezpečia zo správne použitého istiaceho systému môže zamestnancovi 

naopak umožniť, aby sa plne venoval zadanej práci. 

 Práce v stavebníctve môžu byť nebezpečné aj pre pokožku zamestnancov. Problémy 

kože sa môžu pohybovať od jej podráždenia až k rakovine. Nebezpečné stavebné materiály 

môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Môžu vyvolať  napríklad: 

− alergické reakcie, 

− život ohrozujúce podráždenia kože, 

− popáleniny,  

− prienik látok cez pokožku do tela a spôsobenie nevoľnosti. 



89 

 

Niektoré stavebné materiály vyvolávajú podráždenie kože nazývané kontaktná 

dermatitída. Symptómy zahŕňajú červené sfarbenie, svrbenie, šupinatá koža alebo bolestivé 

popáleniny, vredy, a vyrážky.  

Výkon rôznych druhov stavebných prác na jednom pracovisku je nepohodlný a 

namáhavý, je charakteristický pre stavebníctvo. Pri výkone prác v stavebníctve často 

dochádza k veľkému počtu úrazov, nehôd mnohokrát veľmi závažných a nebezpečných. O 

stave BOZP v stavebníctve, je známe, že nie je dobrý. Vynakladané úsilie zodpovedných 

orgánov na zlepšenie situácie BOZP v stavebníctve formou legislatívnych, osvetových a 

represívnych opatrení, neprináša výraznejšie zlepšenia. Nie sú to len porušenia a 

zanedbávanie povinností BOZP zo strany zamestnávateľov ale aj nezáujem zo strany 

zamestnancov (Kozlovská, 2008) 

Príklad povolania a rizika práce staršieho zamestnanca:  

 

Charakteristika: stavebný robotník murár, vek 56 rokov, učňovské stredné odborné vzdelanie 

s výučným listom  

Pracovisko: stavenisko –výstavba bytového komplexu a súvisiace pracoviská,  

 

Výkon práce:  

 Vykonáva stavebné a murárske práce a opravy muriva, predovšetkým s použitím tehál, 

tvárnic, dosiek, umelého a prírodného kameňa. Vykonáva bežné omietanie a štukovanie 

stavebných plôch, murovanie nosných stien a voľne stojacích nosných pilierov z tehál, tvárnic 

a blokov; vymurovávanie priečok, vrátane osadzovania a murovania zárubní, osadzovanie 

železobetónových prekladov, valcovaných nosníkov, prefabrikovaných schodov, 

prefabrikovaných okien, deliacich stien a priečok.  

 Pracuje na základe pokynov vedúceho úseku a stavebného majstra. Na výkon práce je 

potrebná fyzická zdatnosť a manuálna zručnosť a technická gramotnosť na čítanie 

technických výkresov a používanie elektrických a iných zariadení. 

  

Používané prístroje a nástroje: 

− náradie na murárske práce a stavebné práce (kladivo, sekera, skrutkovače, stierky, 

hladidlá a vyrovnávače, nahadzovačky malty apod.) 
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− elektrické náradie prenosné ručné (napr. vŕtačka, reťazová píla, búracie kladivo apod.) 

− elektrické náradie iné  (miešačka betónu a malty, kotúčová píla na dosky apod.) 

− stavebný výťah, 

− rôzne rebríky. 

 

Aké nebezpečenstvo hrozí: (všeobecne) 

− mechanické, 

− elektrické, 

− chemické, 

− ergonomické, 

− psychické, 

− organizačné. 

Po zhodnotení nebezpečenstva a ohrozenia sa vypočíta hodnota rizika  (napr. bodovou 

metódou) a navrhnú sa opatrenia. 

 

Aké opatrenia treba prijať: 

 

Zo strany zamestnávateľa najmä:  

− zamestnávať osoby len odborne a zdravotne spôsobilé, 

− udržiavať nešmykľavý povrch schodišťových stupňov, 

− vylúčiť šikmé našliapnutie hlavne pri znížených adhéznych podmienkach za 

mokra, námrazy, vplyvom znečistenej obuvi zamestnancov na stavenisku, 

− vylúčiť nesprávne došľapovanie až na okraj (hranu) schod. stupňa, kde sú 

zhoršené trecie podmienky, 

− vybaviť voľné okraje výkopov, prechodových lávok, a mostíkov zábradlím 

príp. nápadnou prekážkou, 

−  zriadiť pomocné stupne pre nutnú chôdzu po svahu; zvoliť vhodnú trasu pri 

chôdzi po svahu, pripustiť chôdzu len pri dodržaní max. prípustného sklonu 

svahu, násypu, 

− dbať na čistenie a upratovanie podláh, priechodzích plôch a komunikácií; ich 

čistenie a udržiavanie hlavne v zimnom období a za daždivého počasia, 
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− zaistiť dostatočné el. osvetlenie v noci, za zníženej viditeľnosti (v suterénnych 

priestoroch, pivniciach, miestnostiach bez okien a denného osvetlenia, v 

kanáloch apod., 

− zaistiť voľné okraje pomocných podláh, vrátane lešení, zarážkou pri podlahe, 

popr. odebnením, sieťou, plachtou a pod. proti pádu materiálu, 

− zabezpečiť vymedzenie a ohradenie ochranného pásma pod miestom práce vo 

výške, vylúčiť práce nad sebou a prístup osôb pod miesta práce vo výškach, 

− zabezpečiť vhodné a primerané zariadenie na osobnú hygienu, 

− zabezpečiť poskytovanie nápojov podľa poveternostných podmienok, 

− zabezpečiť bezpečnostné prestávky v teplých alebo ochladzovaných 

miestnostiach, 

− zabezpečiť a kontrolovať pravidelné preškoľovanie zamestnancov o riziku a o 

používaní OOPP. 

 

Zo strany zamestnanca: 

− používať pridelené osobné ochranné pracovné pomôcky (pracovný odev, obuv, 

rukavice, ochranné okuliare, ochrannú helmu a pod), 

− dbať na správne našľapovanie na rampy, rebríky a plošiny, 

− očistiť obuv pred výstupom na rebrík, 

− venovať zvýšenú opatrnosť a sústredenosť hlavne v zime a za dažďa pri 

pohybe po stavenisku, 

− pri zistení poruchy prístroja, nahlásiť ihneď zodpovednému zamestnancovi, 

− oboznámiť sa s rizikami, nebezpečenstvami a ohrozeniami na pracovisku, 

− dodržiavať všetky predpisy a nariadenia v prevádzkovom poriadku,  

− dodržiavať pokyny nadriadeného zamestnanca. 

 

Doprava 

 Odvetvie národného hospodárstva zabezpečujúce prepravu (premiestňovanie) osôb, 

vecí, tovaru , správ a podobne. Pre účely správy bola vybraná cestná doprava. 

 Cestná doprava patrí medzi najnebezpečnejšie odvetvia v EÚ. Štatistika nehôd 

európskej databázy CARE ukazuje, že v Európe pri dopravných nehodách ročne umrie 
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približne 10 000 ľudí. Tieto údaje zahŕňajú priemerne 1 300 vodičov mestských a diaľkových 

autobusov, ťažkých nákladných vozidiel a nákladných vozidiel (t. j. vozidiel do 3,5 tony). 

V oblasti cestnej dopravy sa vyskytujú rôzne profesie a funkcie od vodičov automobilov, 

kamiónov, taxíkov po dispečerov dopravy. 

 

Hlavné riziká v cestnej doprave: 

− dopravné nehody, 

− požiare vozidiel,  

− ergonomické riziko, 

− pády a zranenia pri manipulácii s nákladom alebo pri spájaní a odpájaní prívesov, 

− pády z výšky, 

− nepriaznivé klimatické podmienky, 

− fyzikálne faktory( hluk, vibrácie a otrasy), 

− mikroklimatické podmienky (teplo, chlad), 

− psychosociálne riziká (vysoká pracovná záťaž alebo časový tlak, násilie, stres) 

− organizačné riziká (práca na zmeny alebo výmena harmonogramu práce,  

− nebezpečenstvá vyplývajúce z prepravovaných zvierat, 

− vystavenie chladu v chladiarenských nákladných vozidlách, 

− práca osamote mimo pevnej základne (vrátane komunikačných prekážok a prekážok 

účasti na BOZP), 

− starnúca pracovná sila, prispôsobovanie podmienok ženám, cezhraničná práca, 

− stres vyplývajúci z uvedených nebezpečenstiev, 

− spolupráca s ostatnými (klienti, subdodávatelia, od ktorých sa tovar preberá, alebo 

ktorým sa dodáva). 

 

 Riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pre 

zamestnancov v odvetví cestnej dopravy môže byť problematické, pretože mnohí zo 

zamestnancov pracujú sami, ďaleko od základne, a popri mnohých iných rizikách, ktoré môžu 

len ťažko kontrolovať, musia čeliť nebezpečenstvám súvisiacim s cestnou premávkou.  

 Práca v odvetví cestnej dopravy vyžaduje odborné zručnosti a schopnosti na vysokej 

úrovni. Vodiči vozidiel diaľkovej nákladnej dopravy musia byť napríklad nielen schopnými 

vodičmi, ale musia vedieť aj nakladať a vykladať tovar, riešiť technické problémy, ovládať 
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jazyky, vykonávať základné administratívne činnosti a konať ako „vyslanci“ svojich 

spoločností v iných krajinách.  

 Tovar musia doručiť načas bez ohľadu na počasie a podmienky na cestách. Často 

prepravujú aj nebezpečné látky alebo krehký tovar, ktorý vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a 

zodpovednosť.  

 V odvetví dopravy ako v ktoromkoľvek inom odvetví je dôležité venovať pozornosť 

pracovným podmienkam s cieľom zabezpečiť kvalifikovanú a motivovanú pracovnú silu. 

(zdroj: EA OSH, Bilbao). 

 Mnohým dopravným nehodám by sa dalo predísť jednoduchým preskúmaním toho, čo 

sa v podniku deje, identifikovaním prítomných rizík a podniknutím praktických krokov na 

prijatie opatrení na odstránenie alebo zníženie rizík. 

 Organizácie by mali vypracovať register na zadávanie všetkých nehôd. Tieto nehody 

možno potom analyzovať v rámci posudzovania rizík, aby sa mohlo určiť to najvhodnejšie 

opatrenie, ktoré treba prijať. 

 

Príklad povolania a rizika práce staršieho zamestnanca:  

 

Charakteristika: vodič referentského vozidla, vek 52 rokov, stredné odborné vzdelanie s 

maturitou 

Pracovisko: výkon práce na 2 prevádzkach logistickej firmy, mimo prevádziek vo verejnej 

doprave 

Výkon práce: vykonáva vedenie motorového vozidla na verejných pozemných 

komunikáciách, v priestoroch areálu logistickej firmy, ďalej má v náplni práce aj inú 

administratívnu činnosť, ktorá z bezpečnostných dôvodov nesmie byť vykonávaná súčasne 

s vedením motorového vozidla.  

  Práca je fyzicky a psychicky namáhavá, najmä riadenie motorových vozidiel, vyžaduje 

dobrý zdravotný stav a odbornú spôsobilosť. Väčšina práce má charakter sedavého 

zamestnania. Zostatok je spojený s chôdzou, postojom a riadením vozidla.  

 

Po zhodnotení nebezpečenstva a ohrozenia sa vypočíta hodnota rizika  (napr. bodovou 

metódou) a navrhnú sa opatrenia. 

 

Aké opatrenia treba prijať: 
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Zo strany zamestnávateľa najmä:  

− zamestnávať osoby len odborne a zdravotne spôsobilé (vydaný vodičský 

preukaz príslušnej skupiny), 

− bezpečnostné značenie - čierno-žlté šrafovanie zúžených okrajov vrát, vjazdov 

až do výšky očí sediaceho vodiča; 

− zaistiť dostatočné el. osvetlenie v noci, za zníženej viditeľnosti,  

− zabezpečiť vhodné a primerané zariadenie na osobnú hygienu, 

− zabezpečiť poskytovanie nápojov podľa poveternostných podmienok, 

− zabezpečiť bezpečnostné prestávky v teplých alebo ochladzovaných 

miestnostiach. 

− zabezpečiť a kontrolovať pravidelné preškoľovanie zamestnancov o riziku a o 

používaní OOPP, 

− zabezpečiť školenie vodičov referentských vozidiel. 

 

Zo strany zamestnanca: 

 

− dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, bezpečnostných prestávok, 

pozornosť, primeraná rýchlosť atď., 

− nezdržiavať sa za cúvajúcim vozidlom a v dráhe cúvania, rozhliadnuť sa pred 

vstupom do komunikácie;  cúvanie ohlásiť, zvukovým výstražným zariadením, 

− zaistenie odstaveného vozidla proti nežiaducemu rozbehnutiu, 

− správny spôsob riadenia, prispôsobenie rýchlosti okolnostiam a podmienkam 

v areáli logistickej firmy, 

− pravidelná kontrola technického stavu vozidla, pravidelná údržba podľa 

podmienok výrobcu, 

− zaistenie proti samovoľnému rozbehnutiu, 

− používať pridelené osobné ochranné pracovné pomôcky (odev, obuv, rukavice, 

ochranné okuliare, a pod), 

− správne používať a nastavovať klimatizáciu a kúrenie v automobile, 

− oboznámiť sa s rizikami, nebezpečenstvami a ohrozeniami na pracovisku, 

− dodržiavať všetky predpisy a nariadenia v prevádzkovom poriadku,  

− dodržiavať pokyny nadriadeného zamestnanca. 
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V. Pracovná úrazovosť a starší zamestnanci  
 

  

Štúdie Európskej agentúry BOZP (EA OSH naznačujú, že hoci u starších 

zamestnancov je menší výskyt úrazov, ich zranenia sú často závažnejšie s dlhšie trvajúcou 

liečbou. Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou úrazov vo všetkých 

odvetviach od ťažkej výroby až po kancelársku prácu. Zatiaľ čo mladých zamestnancov sa 

vyskytuje viac poranení očí a rúk, u starších zamestnancov sa vyskytuje viac zranení chrbta.  

Starší zamestnanci môžu horšie vidieť alebo zaostriť na určité vzdialenosti, mať 

obmedzené periférne videnie, vidieť veci nejasnejšie, zložitejšie vnímať hĺbku alebo byť 

citlivejší na silné svetlo. Taktiež je u nich vyššia pravdepodobnosť iného stavu 

poškodzujúceho zrak, ako napríklad sivý zákal alebo ochorenia sietnice. Tieto zmeny 

schopnosti videnia môžu zvýšiť riziko úrazov. Slabá rovnováha, pomalšie reakčné časy, 

problémy so zrakom a nedostatočná koncentrácia môžu byť príčinou pádu. 

 

Situácia na Slovensku 

V zmysle § 195 ods. 2) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, pracovný úraz je 

poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v 

priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením 

vonkajších vplyvov. 

V zmysle § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pracovné úrazy 

rozdeľujú nasledovne: 

− závažné pracovné úrazy s následkom smrti, 

− závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví, 

− registrované pracovné úrazy. 

  

 Ani vekovej kategórie zamestnancov 50+ sa úrazovosť nevyhýba a sú taktiež 

„štatistickou jednotkou úrazovosti“. Štatistiku pracovnej úrazovosti sleduje a vyhodnocuje vo 

svojom informačnom systéme Národný inšpektorát práce.  

 Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (tabuľka č. 1) počet 

pracujúcich vo vekovej kategórii 50+ predstavuje v priemere 564.280 pracujúcich, čo 
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v priemere za roky 2007 až 2011 predstavuje 23,87 % z celkového počtu pracujúcich 

v Slovenskej republike. 

 Štatistické údaje o počte pracujúcich za rok 2012 podľa vekových kategórií doposiaľ 

neboli zverejnené, preto v ďalšom texte nie sú použité analýzy v prepočte na 100.000 

pracujúcich a sú použité absolútne čísla (počty pracovných úrazov). 

 
Tab. 1 
Vek  Rok 
 2007 2008 2009 2010 2011 Priemer 
15-49 1 840 900 1 871 000 1 789 700 1 743 400  1 750 300 1 800 860 
Spolu 50+ 516 300  562 700 567 100 574 100 601 200 564 280 
Celkom SR 2 357 200 2 433 700  2 365 800 2 317 500 2 351 500 2 365 140 
%50+ zo SR 21,90 23,12 23,97 24,77 25,57 23,87 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
  

 V organizáciách patriacich do pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce (ďalej 

len „NIP“) bolo v období rokov 2008 až 2012 evidovaných celkom 47.460 registrovaných 

pracovných úrazov (tabuľka č. 2). 

Pozn. všetky tabuľky a grafy sú zo zdroja : Národný inšpektorát práce  

 

Tab. 2 

 

Registrované 

pracovné 

úrazy 

 

Vek 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

do 30 rokov 3280 2 255  2 206 2 188 2 130 12 059 

od 30 do 40 rokov 2735 2 118 2 197 2 063 1973 11 086 

od 40 do 50 rokov 2633 2 205 2 199 2 136 1 901 11 154 

od 50 do 60 rokov 3047 2650 2581 2440 2443 13 161 

Spolu 11 695 9 228 9183 8 827 8527 47460 

 

 Zamestnanci vo vekovej kategórii 50+ v sledovanom období utrpeli celkove 13.161 

registrovaných pracovných úrazov (28 % z celkového počtu registrovaných pracovných 

úrazov), čo oproti vekovej kategórii zamestnancov do 30 rokov predstavuje o 1.102 (o 3 %) 

registrovaných pracovných úrazov viac počet úrazov podľa veku znázorňuje aj graf č.1 . 
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Graf 1 Počet úrazov podľa vekových kategórií 
 
 

 
 

 

  

 

Najdôležitejšími charakteristikami úrazových udalostí sú zdroje a príčiny ich vzniku. 

Zo štatistiky týchto sledovaných údajov vyplýva, že väčšina prípadov (73 % registrovaných 

pracovných úrazov) vekovej skupiny 50+ sa kumulovala do troch hlavných zdrojových 

skupín (tabuľka č. 3, 4, 5 a grafy č. 2 a 3). Týmito štatistickými skupinami registrovaných 

pracovných úrazov sú: 

 

 

Tab. 3 

Č. Hlavná zdrojová príčina Počet 

 50+ do 30 

IV. Pracovné, prípadne cestné 

dopravné priestory ako zdroje 

pádov osôb 

5 213 1 998 

V. Materiál, bremená, predmety 3 041 4 211 

III. Stroje 1 323 1 900 
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Tab. 4 
 

Zdroj (vek 50+) 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz- rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Dopravné prostriedky I. 235 209 205 204 194 1 047 
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie 
a dopravné pomôcky 

II. 84 69 65 70 58 346 

Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie 
a pracovné 

III. 359 259 247 223 235 1 323 

Pracovné, príp., cestné dopr. 
priestory ako zdroje pádov osôb 

IV. 1094 1 081 1 075 961 1 002 5 213 

Materiál, bremená, predmety V. 781 578 555 578 549 3 041 
Náradie, nástroje, ručné ovládané 
strojčeky a prístroje 

VI. 170 135 138 128 139 710 

Priemyselné škodliviny, horúce látky 
a predmety, oheň a výbušniny 

VII
. 

70 59 49 37 35 250 

Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) 
pod tlakom 

VII
I. 

3 5 3 3 3 17 

Elektrina IX. 1 4 5 7 6 23 
Ľudia, zvieratá a prírodné živly X. 126 121 120 127 129 623 
Iné zdroje XI. 124 130 119 102 93 568 
Spolu 3047 2650 2581 2440 2 443 13 161 

 
 
 
 
 
 
Graf 2  Zdrojové príčiny úrazov 50+ 
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Na porovnanie aj veková skupina do 30 rokov. 
 

Tab. 5 
 

Zdroj (vek do 30 rokov) 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz- rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Dopravné prostriedky I. 297 194 185 177 178 1 031 
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie 
a dopravné pomôcky 

II. 109 72 76 78 86 421 

Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a 
pracovné 

III. 575 340 368 311 306 1 900 

Pracovné, príp., cestné dopr. priestory 
ako zdroje pádov osôb 

IV. 516 403 400 354 325 1998 

Materiál, bremená, predmety V. 1167 742 726 803 773 4211 
Náradie, nástroje, ručné ovládané 
strojčeky a prístroje 

VI. 374 301 249 290 280 1494 

Priemyselné škodliviny, horúce látky 
a predmety, oheň a výbušniny 

VII. 101 67 53 45 57 323 

Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod 
tlakom 

VIII. 2 2 1 2 1 8 

Elektrina IX. 7 0 5 5 6 23 
Ľudia, zvieratá a prírodné živly X. 38 49 60 45 53 245 
Iné zdroje XI. 94 85 83 78 65 405 
Spolu 3280 2255 2206 2188 2130 12 059 
 
 
 
 
Graf 3 Zdrojové príčiny úrazov do 30 rokov 
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Pre posúdenie podielu konkrétnych zdrojových podskupín na vzniku registrovaných 

pracovných úrazov sa uvádza vnútorná štruktúra vybraných najfrekventovanejších zdrojových 

skupín podľa počtu spôsobených registrovaných pracovných úrazov. Vnútorná štruktúra 

vybraných najfrekventovanejších zdrojových skupín podľa počtu spôsobených registrovaných 

pracovných úrazov: 

 
Tab.6            počet 
IV.  Pracovné priestory ako zdroje pádov osôb 50+ do 30 

– 44 Vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) 
akejkoľvek úrovne - pády osôb na rovine  2.642 898 

– 45 Schody, rebríky, výstupy - pády osôb na nich a z nich 1.383 635 

– 43 Cesty vrátane dopravných a pracovných priestorov koľajových 
dráh (pracovné, komunikačné priestory) verejného charakteru – 
pády zamestnancov na rovine 757 253 

 

Tab.7     počet 
V.  Materiál, bremená, predmety 50+ do 30 

– 50 Bremená (materiál, premiesťované alebo inak manipulované 
predmety) - úrazy bremenami 1.505 1.869 

– 51 Materiál, predmety – pôsobenie napr. ostrými hranami, 
vyčnievajúcimi hrotmi pri rôznej manipulácii, chôdzi a pohybe 878 1.575 

– 49 Ostatný materiál (okrem kódu 48), predmety, výrobky, 
zariadenia – pád predmetov 407 461 

Tab.8          počet 

III.  Stroje (hnacie, pomocné, obrábacie, pracovné) 50+ do 30 

– 15 Okružné, rámové a iné píly na drevo 151 190 

– 40 Zvláštne potravinárske stroje, stroje používané v tukovom 
a tabakovom priemysle 146 206 

– 24 Brúsky, čističe a leštiace stroje na kovy 100 135 
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 Najčastejšími príčinami vzniku registrovaných pracovných úrazov vekovej skupiny 

50+ za roky 2008 až 2012 boli predovšetkým : 

 

− nedostatky osobných predpokladov na výkon práce v čase úrazu (rôzne indispozície, 

nepozornosť a pod.) a jestvujúce bežné riziko práce (9 348 prípadov – 71,03 %),  

− ďalej nebezpečné konanie samotných zamestnancov postihnutých pracovným úrazom 

– ich nedisciplinovanosť spojená s porušovaním predpisov a pokynov na zaistenie 

BOZP, s prácou v rozpore s príkazmi riadiacich pracovníkov a pod. (737 prípadov – 

5,59 %).  

   

Príčiny, ktoré sa kumulujú v tejto skupine, spočívajú napr. v zasahovaní do mechanizmu 

strojov počas ich chodu za účelom opravy, nastavovania, čistenia alebo inej manipulácie so 

strojom či zariadením, ďalej zasahovanie či vstupovanie do ohrozeného priestoru strojov či 

zariadení v činnosti a i. 

 

 Z globálneho zhodnotenia príčin vzniku registrovaných pracovných úrazov vekovej 

skupiny 50+ za roky 2008 až 2012 na základe údajov (tabuľky č. 9 a 10) vyplýva, že oproti  

vekovej kategórii do 30 rokov  sú príčiny odlišné.  
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Tab.9 Príčiny úrazov vek 50+ 

Príčina (vek 50+) 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja 
úrazu 

1 109 79 80 106 80 454 

Chýbajúce alebo nedostatočné 
ochranné zariadenia a zabezpečenie 

2 38 27 19 29 19 132 

Chýbajúce (nepridelené), 
nedostatočné, nevhodné OOPP 

3 7 12 2 4 3 28 

Nepriaznivý stav alebo chybné 
usporiadanie pracoviska, prípadne 
komunikácie 

4 75 54 66 56 60 311 

Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, 
nepriaz. vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivín. ovzdušia 

5 2 5 5 3 5 20 

Nesprávna organizácia práce 6 61 30 22 17 22 152 
Neoboznámenosť s podmienkami 
bezpečnej práce a nedostatok 
potrebnej kvalifikácie 

7 10 3 3 2 2 20 

Spolu príčiny, za ktoré nesie 
zodpovednosť zamestnávateľ kódy 
(1 až 7) 

 302 210 197 217 191 1117 

Používanie nebezpečných postupov 
alebo spôsobov práce vr. konania bez 
oprávnenia  

8 198 163 135 125 116 737 

Odstránenie alebo nepoužívanie predp. 
bezp. zariadení a ochranných opatrení 

9 7 7 5 11 9 39 

Nepoužívanie (nesprávne používanie) 
predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

10 12 11 21 17 12 73 

Spolu príčiny spočívajúce v konaní 
postihnutého (kódy 8 až 10) 

 217 181 161 153 137 849 

Ohrozenie inými osobami (odvedenie 
pozornosti, žarty, hádky, iné nebezp. 
konanie 

11 90 115 95 105 90 495 

Nedostatok osobných predpokladov na 
riadny pracovný výkon  

12 2 
126 

1 866 1 849 1 706 1 
801 

9348 

Ohrozenie zvieratami a prírodnými 
živlami 

13 124 104 119 107 99 553 

Nezistené príčiny 14 188 174 160 152 125 799 
Spolu iné príčiny ( kódy 11 až 14)  2528 2259 2223 2070 2115 11 195 
Spolu 3 

047 
2 650 2 581 2 440 2 

443 
13 161 
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Graf 4  

Príčiny za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ, vek 50+ 
 

 
 
 
Tab.10 
 

Príčina (vek do 30 rokov) 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja 
úrazu 

1 96 66 72 79 54 367 

Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
zariadenia a zabezpečenie 

2 57 25 17 16 21 136 

Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné, 
nevhodné OOPP 

3 34 13 6 9 5 67 

Nepriaznivý stav alebo chybné 
usporiadanie pracoviska, prípadne 
komunikácie 

4 50 44 44 23 19 180 

Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, 
nepriaz. vplyvy hluku, otrasov a škodl. 
ovzdušia 

5 5 2 0 2 2 11 

Nesprávna organizácia práce 6 63 29 25 22 10 149 
Neoboznámenosť s podmienkami 
bezpečnej práce a nedostatok potrebnej 
kvalifikácie 

7 11 7 12 4 3 37 

Spolu príčiny, za ktoré nesie 
zodpovednosť zamestnávateľ kódy (1 
až 7) 

 316 186 176 155 114 947 

Používanie nebezpečných postupov 
alebo spôsobov práce vr. konania bez 
oprávnenia  

8 280 166 170 146 140 902 

Odstránenie alebo nepoužívanie predp. 
bezp. zariadení a ochranných opatrení 

9 12 13 8 5 10 48 

Nepoužívanie (nesprávne používanie) 
predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

10 48 29 33 23 32 165 

Spolu príčiny spočívajúce v konaní  340 208 211 174 182 1115 
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postihnutého (kódy 8 až 10) 
Ohrozenie inými osobami (odvedenie 
pozornosti, žarty, hádky, iné nebezp. 
konanie 

11 95 59 61 66 62 343 

Nedostatok osobných predpokladov na 
riadny pracovný výkon  

12 2348 1656 1634 1680 1652 8970 

Ohrozenie zvieratami a prírodnými 
živlami 

13 25 27 35 25 37 149 

Nezistené príčiny 14 156 119 89 88 83 535 
Spolu iné príčiny ( kódy 11 až 14)  2 624 1 861 1 819 1 859 1 834 9 997 
Spolu 3280 2255 2206 2188 2130 12 059 
 

Graf 5 Príčiny za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ vek do 30 rokov 
 

 
 

 Sami zamestnanci vekovej skupiny 50+ si v hodnotenom období svojím nebezpečným 

konaním, spojeným s porušovaním predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zapríčinili 849 registrovaných pracovných úrazov (6,45 %) oproti 1 115 

prípadom registrovaných pracovných úrazov (9,25 %) zamestnancov vekovej skupiny do 30 

rokov.  

 Takéto konanie zahŕňa aj požitie alkoholu postihnutými zamestnancami. Alkohol 

zohráva dôležitú príčinu úrazov v tejto vekovej kategórii. 

 

 V tabuľkách č. 11, 12 a 13 sú uvedené počty prípadov, kedy inšpektoráty práce pri 

šetrení závažných pracovných úrazov zistili požitie alkoholu.  

 Z uvedených údajov vyplýva, že za roky 2008 až 2012 bolo v 149-tich prípadoch 

(všetky vekové skupiny) preukázané požitie alkoholu postihnutým, pričom vo vekovej 

skupine 50+ to bolo v 66-tich prípadoch závažných pracovných úrazov (44,29 % z celkového 

počtu) a vo vekovej skupine do 30 rokov v 21 prípadoch (14,09 %). 
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Tab.11 

Úraz (vek 50+) Hladina alkoholu 
Úmrtie / úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Závažné pracovné 
úrazy spolu 

0,01 až 0,99 ‰ 13 11 4 9 8 45 
1,00 až 1,99 ‰ 5 1 1 6 0 13 
2,00 až 2,99 ‰ 2 2 0 1 0 5 
3,00 ‰ a viac 1 1 1 0 0 3 

Spolu alkohol 21 15 6 16 8 66 
0,00 ‰ 427 513 620 593 59 2 212 
nezisťovaný 471 291 135 101 18 1 016 

Spolu 919 819 761 710 85 3 294 
 

Tab. 12 

Úraz (vek do 30 
rokov) Hladina alkoholu 

Úmrtie / úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Závažné pracovné 
úrazy spolu 

0,01 až 0,99 ‰ 4 3 5 3 2 17 
1,00 až 1,99 ‰ 2 0 1 0 0 3 
2,00 až 2,99 ‰ 1 0 0 0 0 1 
3,00 ‰ a viac 0 0 0 0 0 0 
Spolu alkohol 7 3 6 3 2 21 
0,00 ‰ 245 199 238 224 27 933 
nezisťovaný 210 103 50 50 5 418 

Spolu 462 305 294 277 34 1 372 
 

Tab.13 

Úraz Hladina alkoholu 
Úmrtie / úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Závažné pracovné 
úrazy spolu 

0,01 až 0,99 ‰ 27 32 16 15 16 106 
1,00 až 1,99 ‰ 10 3 2 7 1 23 
2,00 až 2,99 ‰ 7 3 2 2 1 15 
3,00 ‰ a viac 2 1 1 1 0 5 
Spolu alkohol 46 39 21 25 18 149 
0,00 ‰ 1 272 1 313 1 713 1 543 163 6 004 
nezisťovaný 1 277 791 327 298 38 2 731 

Spolu 2 595 2 143 2 061 1 866 219 8 884 
 



106 

 

 Zo štruktúry registrovaných pracovných úrazov podľa mesiaca vzniku úrazu (tabuľka 

č. 14 a 15) vyplýva, že najrizikovejšími mesiacmi vekovej skupiny 50+ za roky 2008 až 2012 

boli január (1 289 prípadov, 9,79 %) a vekovej skupiny do 30 rokov október (1 134 

prípadov, 9,4 %) - tabuľky č. 16, 17.; najrizikovejším dňom bol v obidvoch vekových 

skupinách pondelok (2 570 prípadov, 19,53 % pre vek 50+, 2 369 prípadov, 19,64 % pre vek 

do 30 rokov). Vznik registrovaných pracovných úrazov podľa mesiaca, kedy v rámci roka 

k nim došlo, a dňa v týždni znázorňujú grafy č. 6 a 7. 

Tab.14 

Druh 
úrazu 

Mesiac (vek 
50+) 
  

Úmrtie / úraz - rok 
  
  
  
  

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Pracovné 
úrazy 
spolu 

Január 294 259 262 229 245 1289 
Február 245 284 245 236 254 1264 
Marec 208 221 214 219 197 1059 
Apríl 266 176 172 187 167 968 
Máj 266 188 228 222 218 1 122 
Jún 292 227 216 210 201 1 146 
Júl 242 193 184 189 180 988 
August 230 218 215 190 202 1055 
September 273 212 192 195 196 1068 
Október 305 236 185 183 220 1 129 
November 257 234 225 206 202 1 124 
December 169 202 243 174 161 949 
Spolu 3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 

 

Tab. 15 

Druh 
úrazu 

 

Mesiac (vek do 
30 rokov) 

 

Úmrtie / úraz – rok 

 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

 

 

 

 

 

Pracovné 
úrazy 
spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 255 198 142 147 146 888 
Február 294 196 181 174 186 1 031 
Marec 271 221 219 186 198 1 095 
Apríl 327 175 163 159 158 982 
Máj 275 187 199 212 203 1 076 
Jún 307 172 167 196 211 1 053 
Júl 275 201 178 171 172 997 
August 280 164 200 191 186 1 021 
September 273 196 174 205 186 1 034 
Október 320 210 222 206 176 1 134 
November 237 181 195 180 187 980 
December 166 154 166 161 121 768 
Spolu 3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 
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Tab.16 

Druh  
úrazu 
 
 
 

Deň v týždni (vek 
50+)  
 
 

Úmrtie / úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

 
Pracovné 
úrazy spolu 
 

 
 
 
 
 

Pondelok 561 532 495 497 485 2 570 
Utorok 570 472 497 446 468 2 453 
Streda 583 513 461 489 437 2 483 
Štvrtok 538 499 488 398 434 2 357 
Piatok 508 419 406 384 395 2 112 
Sobota 158 122 144 132 130 686 
Nedeľa 129 93 90 94 94 500 
Spolu 3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 

 

Tab.17  

Druh  úrazu 

 

 

 

Deň v týždni 
(vek do 30 rokov 

 

 

Úmrtie / úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Pracovné 
úrazy spolu 

 

 

 

 

 

 

Pondelok 644 458 434 435 398 2 369 
Utorok 666 429 400 434 415 2 344 
Streda 573 423 412 398 388 2 194 
Štvrtok 614 401 391 355 328 2 089 
Piatok 492 335 333 330 371 1 861 
Sobota 173 133 142 143 130 721 
Nedeľa 118 76 94 93 100 481 
Spolu 3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 

 

Graf 6 Mesiac vzniku úrazu  
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Graf 7 Deň vzniku úrazu 

 

 
 

 Z teritoriálneho hľadiska najviac registrovaných pracovných úrazov v obidvoch 

vekových skupinách (50+ a do 30 rokov) bolo za roky 2008 až 2012 registrovaných 

v Trenčianskom kraji (2 086 prípadov, 15,85 % pre vek 50+, 2 142 prípadov, 17,76 % pre vek 

do 30 rokov). 

 Počty registrovaných pracovných úrazov vekových skupín 50+ a do 30 rokov za roky 

2008 až 2012 a ich vývoj podľa krajov SR sú zachytené v tabuľkách č. 18 a 19 a v grafe č. 8. 

 
Graf 8 Úrazy podľa krajov 
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Tab. 18 Úrazy podľa krajov 50+ 
 
Druh  úrazu 
 
 
 

Kraj (vek 50+) 
 

Úmrtie / úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Pracovné úrazy 
spolu 
 
 
 
 
 
 

Bratislavský 450 455 420 349 366 2 040 
Trnavský 336 303 313 284 284 1 520 
Trenčiansky 513 407 382 385 399 2 086 
Nitriansky 388 299 282 287 284 1 540 
Žilinský 351 304 307 299 290 1 551 
Banskobystrický 349 295 314 296 288 1 542 
Prešovský 375 350 323 296 294 1 638 
Košický 285 237 240 244 238 1 244 
Spolu 3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 

 
Tab.19 Úrazy podľa krajov  do 30 
 
Druh  úrazu 
 
 
 

Kraj (vek do 30 
rokov) 
 

Úmrtie / úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Pracovné úrazy 
spolu 
 
 
 
 
 
 

Bratislavský 439 375 354 351 329 1 848 
Trnavský 380 265 275 292 248 1 460 
Trenčiansky 565 405 396 394 382 2 142 
Nitriansky 414 239 236 236 246 1 371 
Žilinský 475 298 310 297 315 1 695 
Banskobystrický 365 210 220 208 224 1 227 
Prešovský 350 248 235 232 212 1 277 
Košický 292 215 180 178 174 1 039 
Spolu 3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 

 

 

 Z členenia pracovných úrazov podľa druhu prevažujúcej ekonomickej činnosti 

zamestnávateľských organizácií zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz, vyplýva, že 

najvyšší podiel týchto úrazov sa koncentroval v týchto odvetvových oddieloch podľa ŠKEČ: 

− priemyselná výroba (4 610 prípadov, 35,03 %),  

− poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (1 437 prípadov, 10,92 %) , 

− a doprava a skladovanie (1 267 prípadov, 9,62 %). 

 

 Počty registrovaných pracovných úrazov vekových skupín 50+ a do 30 rokov za roky 

2008 až 2012 a ich vývoj podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti sú zachytené v tabuľkách 

č. 20 a 21 a v grafe č. 9. 
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Tab.20 Úrazy podľa ekonomickej činnosti 50+ 

 

SKEČ (vek 50+) 
 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov A 328 309 295 242 263 1 437 
Ťažba a dobývanie B 1 7 0 2 2 12 
Priemyselná výroba C 1 194 906 895 830 785 4 610 
Dodávka elektriny, plynu, pary a 

  
D 22 19 28 17 23 109 

Dodávka vody: čistenie a odvod 
  

E 72 71 59 66 63 331 
Stavebníctvo F 323 260 218 175 182 1 158 
Veľkoobchod a maloobch.; oprava motor, 

 
G 241 193 200 221 206 1 061 

Doprava a skladovanie H 254 245 241 264 263 1 267 
Ubytovacie a stráv, služby I 35 25 33 25 24 142 
Informácie a komunikácia J 10 11 13 7 4 45 
Finančné a poisť, činnosti K 12 13 18 15 20 78 
Činnosti v oblasti nehnuteľností L 18 19 18 24 23 102 
Odborné, vedecké a technické činnosti M 34 31 25 31 21 142 
Administratívne a podporné služby N 104 96 90 66 95 451 
Verejná správa a obrana; povinné soc. 

 
0 92 85 109 86 94 466 

Vzdelávanie P 141 171 155 178 176 821 
Zdravotníctvo a soc. pomoc Q 133 148 159 160 171 771 
Umenie, zábava a rekreácia R 22 29 18 22 21 112 
Ostatné činnosti S 11 12 7 9 7 46 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov T 0 0 0 0 0 0 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a 

 
U 0 0 0 0 0 0 

Spolu 
 

3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 
 

  Tab.21 Úrazy podľa ekonomickej činnosti  do 30 

 

SKEČ (vek do 30 rokov) 

 

 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov A 71 46 58 61 60 296 
Ťažba a dobývanie B 1 2 0 0 0 3 
Priemyselná výroba C 1 961 1 096 1 067 1 132 1 062 6 318 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 

 
D 4 5 8 5 3 25 

Dodávka vody: čistenie a odvod odpadových 
 

E 33 31 32 32 30 158 
Stavebníctvo F 219 180 143 99 100 741 
Veľkoobchod a maloobch.; oprava motor, 

 
G 444 397 362 351 347 1 901 

Doprava a skladovanie H 169 149 135 117 97 667 
Ubytovacie a stráv, služby I 45 55 49 53 35 237 
Informácie a komunikácia J 12 12 9 12 12 57 
Finančné a poisť, činnosti K 15 5 8 5 12 45 
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Činnosti v oblasti nehnuteľností L 4 14 11 4 14 47 
Odborné, vedecké a technické činnosti M 33 24 41 45 30 173 
Administratívne a podporné služby N 110 94 144 130 195 673 
Verejná správa a obrana; povinné soc. 

 
0 21 17 12 16 23 89 

Vzdelávanie P 39 52 43 48 41 223 
Zdravotníctvo a soc. pomoc Q 55 47 53 45 34 234 
Umenie, zábava a rekreácia R 33 25 20 22 25 125 
Ostatné činnosti S 11 4 11 11 10 47 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov T 0 0 0 0 0 0 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a 

 
U 0 0 0 0 0 0 

Spolu 
 

3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 
 

   

Graf 9 Úrazy podľa ekonomickej činnosti  

         

 

  Inšpektori práce pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazov zisťovali aj tzv. „objekty“- 

sledované kategórie  a vek 50+. Počet nedostatkov zistených pri šetrení závažných pracovných 

úrazov, ku ktorým došlo od 1.1.2008 do 31.12.2012 ukazuje tab. č. 22 a na porovnanie tab. č. 

23. 
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Tab. 22 Počet nedostatkov zistených pri šetrení závažných pracovných úrazov, ku ktorým 
došlo od 1.1.2008 do 31.12.2012 vek 50+ 

 

Najviac úrazov sa vyskytlo pri „objektoch“: 

− Riadenie BOZP 

− Poskytovanie OOPP 

− Organizácia práce 

 

Na porovnanie s kategóriou zamestnancov vo veku do 30 rokov možno použiť výsledky z tab. 

č. 23. 

 

 

 

 

OBJEKT (vek 50+) Šetrenie úrazu ukončené v roku 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

Ustanovené pracovné 
podmienky 7 13 2 4 0 0 26 
OOPP 66 89 24 35 14 2 230 
Riadenie BOZP 566 734 160 119 29 20 1 628 
Organizácia práce 55 53 19 14 8 3 152 
Pracovné prostredie 9 4 2 1 1 0 17 
Prevádzkové budovy a 
objekty 40 63 16 20 2 0 141 
VTZ 26 22 34 17 3 0 102 
Ostatné stroje a 
zariadenia 43 30 24 29 11 2 139 
Špeciálne stroje a 
zariadenia 30 20 15 6 6 5 82 

Činnosti 19 22 16 15 5 0 77 
Kolektívne zmluvy 0 0 0 0 0 0 0 
Pracovnoprávne a 
mzdové predpisy 5 11 4 4 0 0 24 
Trhový dohľad 5 14 5 17 0 1 42 
Bližšie 
nešpecifikovaný   1 1 0 0 0 0 2 

Spolu 872 1 076 321 281 79 33 2 662 
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Tab. 23 Počet nedostatkov zistených pri šetrení závažných pracovných úrazov, ku ktorým 
došlo od 1.1.2008 do 31.12.2012 vek do 30 rokov 

OBJEKT (vek do 
30 rokov) 

Šetrenie úrazu ukončené v roku 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 
Ustanovené 
pracovné 
podmienky 10 1 1 1 4 0 17 

OOPP 52 48 20 12 15 1 148 

Riadenie BOZP 288 347 139 45 31 17 867 

Organizácia práce 36 24 16 7 6 1 90 
Pracovné 
prostredie 6 0 1 0 2 0 9 
Prevádzkové 
budovy a objekty 20 30 4 4 4 0 62 

VTZ 30 18 10 4 4 1 67 
Ostatné stroje a 
zariadenia 37 36 12 6 7 6 104 
Špeciálne stroje a 
zariadenia 17 21 16 4 2 0 60 

Činnosti 16 14 7 5 1 1 44 

Kolektívne zmluvy 1 0 0 0 0 0 1 
Pracovnoprávne a 
mzdové predpisy 8 5 4 2 0 1 20 

Trhový dohľad             7 8 12 0 3 0 30 
Bližšie 
nešpecifikovaný   0 1 0 0 0 0 1 

Spolu 528 553 242 90 79 28 1 520 
 

 Pri porovnaní oboch kategórii bolo úrazov menej v kategórii do 30 rokov oproti 

vekovej kategórii 50+. Opäť sa vyskytlo najviac prípadov pri riadení BOZP a pri poskytovaní 

OOPP. 

 Zaujímavým je aj zistenie o zranení a poranení určitej časti tela pri pracovnom úraze.  

 Zo štruktúry registrovaných pracovných úrazov podľa druhu zranenia a zranenej časti 

tela (tabuľky č. 24 až 25) vyplýva, že najčastejším druhom zranenia v obidvoch vekových 

skupinách (50+ a do 30 rokov) boli za roky 2008 až 2012 rany a povrchové zranenia (4 974 

prípadov, 37,79 % pre vek 50+, 7 057 prípadov, 58,52 % pre vek do 30 rokov); najčastejšie 

zranenou časťou tela v obidvoch vekových skupinách (50+ a do 30 rokov boli horné 

končatiny (5 895 prípadov, 44,79 % pre vek 50+, 6 890 prípadov, 51,13 % pre vek do 30 

rokov) - tabuľky 26 a 27. 
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Tab.24 Druh zranenia 50+ 

Druh zranenia (vek 50+) 
 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Neznámy alebo neurčený druh poranenia 0 58 62 51 37 24 232 
Rany a povrchové poranenia 10 78 65 64 75 63 345 
Povrchové poranenia 11 617 482 444 468 456 2 467 
Otvorené rany 12 340 288 274 238 287 1 427 
Iné typy rán a povrchových poranení 19 185 143 134 139 134 735 
Zlomeniny kostí 20 119 77 83 89 74 442 
Zatvorené zlomeniny 21 642 603 625 551 589 3 010 
Otvorené zlomeniny 22 49 37 42 38 35 201 
Iné typy zlomenín kostí 29 99 88 81 66 89 423 
Vykĺbenia, vyvrtnutia, natiahnutia 30 48 52 54 46 42 242 
Vykĺbenia a neúplné vykĺbenia 31 42 49 38 54 46 229 
Vyvrtnutia a natiahnutia 32 254 235 261 233 249 1 232 
Iné typy vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí 39 138 130 138 113 107 626 
Traumatické amputácie (strata časti tela) 40 41 35 22 36 32 166 
Otras mozgu a vnútorné poranenia 50 16 13 16 12 12 69 
Otras mozgu a vnútrolebečné poranenia 51 15 17 10 17 7 66 
Vnútorné poranenia 52 48 42 39 33 28 190 
Iné typy otrasov mozgu a vnútorných 

 
59 11 20 15 14 10 70 

Popáleniny, obareniny a omrzliny 60 2 4 3 3 4 16 
Popáleniny a obareniny (tepelné) 61 59 49 54 42 40 244 
Chemické popáleniny (poleptania) 62 18 15 11 6 6 56 
Omrzliny 63 1 0 1 0 1 3 
Iné typy popálenín, obarenín a omrzlín 69 4 2 0 4 1 11 
Otravy a infekcie 70 1 0 1 1 0 3 
Akútne otravy 71 3 1 1 0 0 5 
Akútne infekcie 72 2 1 0 1 1 5 
Iné typy otráv a infekcií 79 3 3 3 1 2 12 
Topenie a dusenie 80 0 0 1 0 0 1 
Dusenie 81 1 0 0 0 0 1 
Topenie a zaplavenie bez smrteľných 

 
82 0 0 0 0 0 0 

Iné typy topenia a dusenia 89 0 1 3 1 0 5 
Účinku zvuku, vibrácií a tlaku 90 1 0 0 1 0 2 
Akútna strata sluchu 91 2 0 0 0 1 3 
Pôsobenie tlaku (barotrauma) 92 2 3 2 0 0 7 
Iné účinky zvuku, vibrácií a tlaku 99 3 1 4 2 1 11 
Účinky extrémnych teplôt, svetla a 

 
100 0 0 0 0 0 0 

Úpal z tepla a slnečného žiarenia 101 0 0 0 0 0 0 
Účinky ožiarenia (netepelné) 102 1 0 0 0 0 1 
Účinky zníženej teploty 103 0 0 0 0 1 1 
Iné účinky extrémnych teplôt, svetla a 

 
109 1 0 0 1 1 3 

Šok 110 1 1 1 0 2 5 
Šoky po agresiách a hrozbách 111 4 2 4 2 1 13 
Traumatické šoky 112 1 1 1 4 2 9 
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Iné typy šokov 119 2 1 0 1 0 4 
Viacnásobné poranenia 120 63 60 45 47 51 266 
Iné špec. poranenia nezahrnuté do iných 

 
999 72 67 55 64 44 302 

Spolu 
 

3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 
 

 Tab.25 Druh zranenia do 30 

Druh zranenia (do 30 rokov) 
 
 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 
2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

Neznámy alebo neurčený druh poranenia 0 51 38 27 17 22 155 
Rany a povrchové poranenia 10 115 73 61 67 61 377 
Povrchové poranenia 11 948 625 625 667 657 3 522 
Otvorené rany 12 583 416 449 430 444 2 322 
Iné typy rán a povrchových poranení 19 260 175 128 121 152 836 
Zlomeniny kostí 20 54 34 38 25 39 190 
Zatvorené zlomeniny 21 359 238 217 246 218 1 278 
Otvorené zlomeniny 22 44 23 22 27 20 136 
Iné typy zlomenín kostí 29 65 45 33 37 37 217 
Vykĺbenia, vyvrtnutia, natiahnutia 30 38 40 50 33 38 199 
Vykĺbenia a neúplné vykĺbenia 31 47 42 53 41 33 216 
Vyvrtnutia a natiahnutia 32 260 203 219 192 155 1 029 
Iné typy vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí 39 95 78 63 88 71 395 
Traumatické amputácie (strata časti tela) 40 52 25 15 21 15 128 
Otras mozgu a vnútorné poranenia 50 11 5 10 5 6 37 
Otras mozgu a vnútrolebečné poranenia 51 10 6 11 12 9 48 
Vnútorné poranenia 52 29 19 18 21 18 105 
Iné typy otrasov mozgu a vnútorných 

 
59 13 13 5 1 4 36 

Popáleniny, obareniny a omrzliny 60 5 2 1 2 2 12 
Popáleniny a obareniny (tepelné) 61 87 49 51 42 51 280 
Chemické popáleniny (poleptania) 62 22 18 12 9 13 74 
Omrzliny 63 0 1 0 0 0 1 
Iné typy popálenín, obarenín a omrzlín 69 2 1 3 0 1 7 
Otravy a infekcie 70 1 0 0 1 1 3 
Akútne otravy 71 4 0 2 0 0 6 
Akútne infekcie 72 2 0 0 0 0 2 
Iné typy otráv a infekcií 79 0 3 0 0 1 4 
Topenie a dusenie 80 0 0 0 0 0 0 
Dusenie 81 3 0 2 3 1 9 
Topenie a zaplavenie bez smrteľných 

 
82 0 0 0 0 0 0 

Iné typy topenia a dusenia 89 2 0 0 1 0 3 
Účinku zvuku, vibrácií a tlaku 90 3 0 0 1 1 5 
Akútna strata sluchu 91 0 1 0 0 1 2 
Pôsobenie tlaku (barotrauma) 92 3 1 2 2 1 9 
Iné účinky zvuku, vibrácií a tlaku 99 2 3 1 0 2 8 
Účinky extrémnych teplôt, svetla a 

 
100 1 0 0 0 0 1 

Úpal z tepla a slnečného žiarenia 101 0 0 0 0 0 0 



116 

 

Účinky ožiarenia (netepelné) 102 0 0 0 0 2 2 
Účinky zníženej teploty 103 0 0 0 0 0 0 
Iné účinky extrémnych teplôt, svetla a 

 
109 0 0 3 0 2 5 

Sok 110 1 3 0 0 1 5 
Šoky po agresiách a hrozbách 111 0 1 1 0 0 2 
Traumatické šoky 112 4 0 0 2 4 10 
Iné typy šokov 119 2 1 1 0 1 5 
Viacnásobné poranenia 120 32 23 34 27 18 134 
Iné špec. poranenia nezahrnuté do iných 

 
999 70 50 49 47 28 244 

Spolu 
 

3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 
  

 Tab. 26 zranená časť tela 50+ 

Zranená časť tela (vek 50+) 

 

 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Poranená časť tela nešpecifikovaná 0 49 48 37 28 26 188 
Hlava bez podr. rozlíšenia, ďalej 

 
10 46 43 44 38 41 212 

Hlava, mozog, lebečné nervy a cievy 11 70 54 45 40 35 244 
Tvárová časť 12 49 52 56 50 54 261 
Oko 13 64 54 37 46 30 231 
Ucho 14 6 4 6 1 5 22 
Zuby 15 1 0 3 0 2 6 
Hlava - viac postihnutých oblastí 18 11 13 16 13 16 69 
Hlava - iné časti predtým neuvedené 19 15 18 19 15 16 83 
Krk vrát. chrbtice a krčných stavcov 20 6 1 7 4 1 19 
Krk vrát. chrbtice a krčných stavcov 21 15 10 13 5 11 54 
Krk - iné časti predtým neuvedené 29 8 7 5 4 3 27 
Chrbát vrát. chrbtice a chrbtových stavcov 30 16 6 12 13 9 56 
Chrbát vrát. chrbtice a chrbtových stavcov 31 47 60 48 52 58 265 
Chrbát - iné časti predtým neuvedené 39 31 33 31 31 33 159 
Trup a orgány bez podr. rozlíšenia 40 6 7 8 4 3 28 
Hrudný kôš. rebrá vrát. kĺbov a lopatiek 41 135 109 126 105 84 559 
Oblasť hrudníka vrátane orgánov 42 17 14 13 9 12 65 
Panvová a brušná oblasť vrát. orgánov 43 31 19 11 17 13 91 
Trup -viac postihnutých oblastí 48 4 8 7 12 11 42 
Trup - iné časti predtým neuvedené 49 13 8 11 13 3 48 
Horné končatiny bez podr. rozlíšenia 50 22 13 11 19 14 79 
Rameno a ramenné kĺby 51 128 127 112 101 101 569 
Ruka vrátane lakťa 52 180 171 158 156 168 833 
Ruka od zápästia dole 53 180 170 165 147 157 819 
Prst 54 621 485 486 448 477 2 517 
Zápästie 55 198 173 149 152 174 846 
Horné končatiny - viac postihnutých 

 
58 21 28 15 22 15 101 

Horné končatiny - iné časti predtým neuv. 59 31 20 27 21 32 131 
Dolné končatiny bez podr. rozlíšenia 60 29 26 36 30 28 149 
Bedrá, bedrové kĺby 61 25 37 33 28 24 147 
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Noha vrátane kolena 62 259 221 240 243 238 1 201 
Členok 63 211 197 220 169 183 980 
Noha od členka dole 64 179 138 120 140 125 702 
Prst na nohe 65 103 77 79 67 62 388 
Dolné končatiny - viac postihnutých 

 
68 39 24 28 27 38 156 

Dolné končatiny - iné časti predtým neuv. 69 86 67 58 60 51 322 
Celé telo a viac oblastí - bez podr. 

 
70 8 9 5 13 7 42 

Celé telo (systémové účinky) 71 3 1 3 5 4 16 
Telo - viac postihnutých oblastí 78 75 89 79 89 71 403 
Telo - iná časť tela predtým neuvedená 99 9 9 2 3 8 31 
Spolu 

 
3 047 2 650 2 581 2 440 2 443 13 161 

 

 Tab. 27  Zranená časť tela do 30 

Zranená časť tela (vek do 30 rokov) 

 

 

Pracovné úrazy spolu 
Úmrtie, úraz - rok 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 
Poranená časť tela nešpecifikovaná 0 40 30 26 13 15 124 
Hlava bez podr. rozlíšenia, ďalej 

 
10 34 32 33 24 23 146 

Hlava, mozog, lebečné nervy a cievy 11 36 21 26 31 32 146 
Tvárová časť 12 44 39 47 44 29 203 
Oko 13 100 62 50 41 49 302 
Ucho 14 6 4 1 1 4 16 
Zuby 15 1 1 1 0 3 6 
Hlava - viac postihnutých oblastí 18 12 9 12 4 13 50 
Hlava - iné časti predtým neuvedené 19 18 11 16 9 14 68 
Krk vrát. chrbtice a krčných stavcov 20 5 3 0 2 5 15 
Krk vrát. chrbtice a krčných stavcov 21 14 13 13 10 6 56 
Krk - iné časti predtým neuvedené 29 6 9 3 3 1 22 
Chrbát vrát. chrbtice a chrbtových stavcov 30 7 5 10 6 4 32 
Chrbát vrát. chrbtice a chrbtových stavcov 31 34 22 28 26 29 139 
Chrbát - iné časti predtým neuvedené 39 28 13 16 16 19 92 
Trup a orgány bez podr. rozlíšenia 40 4 5 0 2 1 12 
Hrudný kôš. rebrá vrát. kĺbov a lopatiek 41 31 19 19 24 30 123 
Oblasť hrudníka vrátane orgánov 42 9 4 8 5 8 34 
Panvová a brušná oblasť vrát. orgánov 43 27 15 8 11 17 78 
Trup -viac postihnutých oblastí 48 4 2 3 4 3 16 
Trup - iné časti predtým neuvedené 49 8 6 2 2 4 22 
Horné končatiny bez podr. rozlíšenia 50 20 11 3 7 15 56 
Rameno a ramenné kĺby 51 55 33 50 60 42 240 
Ruka vrátane lakťa 52 134 105 140 117 137 633 
Ruka od zápästia dole 53 314 262 213 228 221 1 238 
Prst 54 1 142 709 723 766 706 4 046 
Zápästie 55 117 99 75 99 95 485 
Horné končatiny - viac postihnutých 

 
58 19 17 16 14 18 84 

Horné končatiny - iné časti predtým neuv. 59 29 20 23 24 12 108 
Dolné končatiny bez podr. rozlíšenia 60 17 21 26 17 14 95 
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Bedrá, bedrové kĺby 61 2 4 8 3 4 21 
Noha vrátane kolena 62 195 157 144 122 131 749 
Členok 63 239 190 184 152 130 895 
Noha od členka dole 64 229 121 115 140 138 743 
Prst na nohe 65 146 93 70 76 76 461 
Dolné končatiny - viac postihnutých 

 
68 37 16 16 9 17 95 

Dolné končatiny - iné časti predtým neuv. 69 57 33 31 37 29 187 
Celé telo a viac oblastí - bez podr. 

 
70 2 3 1 4 2 12 

Celé telo (systémové účinky) 71 2 2 3 0 6 13 
Telo - viac postihnutých oblastí 78 47 31 39 30 27 174 
Telo - iná časť tela predtým neuvedená 99 9 3 4 5 1 22 
Spolu 

 
3 280 2 255 2 206 2 188 2 130 12 059 

 

Zhrnutie 

  Za sledované obdobie rokov 2008 až 2012 bolo evidovaných celkom 47.460 

registrovaných pracovných úrazov. Zamestnanci vo vekovej kategórii 50+ v sledovanom 

období utrpeli celkove 13.161 registrovaných pracovných úrazov (28 % z celkového počtu 

registrovaných pracovných úrazov). 

 

 Najčastejším zdrojom úrazov boli :  

1. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné 

V rámci nich: 

• okružné, rámové a iné píly na drevo, 

• zvláštne potravinárske stroje, stroje používané v tukovom a tabakovom 

priemysle, 

• brúsky, čističe a leštiace stroje na kovy. 

 

2. Pracovné, príp., cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb 

V rámci nich :  

• vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne - 

pády osôb na rovine, 

• schody, rebríky, výstupy - pády osôb na nich a z nich, 

• cesty vrátane dopravných a pracovných priestorov koľajových dráh (pracovné, 

komunikačné priestory) verejného charakteru – pády zamestnancov na 

rovine. 
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3. Materiál, bremená, predmety 

V rámci nich: 

• bremená (materiál, premiesťované alebo inak manipulované predmety) - úrazy 

bremenami, 

• materiál, predmety – pôsobenie napr. ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi pri 

rôznej manipulácii, chôdzi a pohybe, 

• ostatný materiál (okrem kódu 48), predmety, výrobky, zariadenia – pád predmetov 

 

 Najčastejšou príčinou úrazov boli : 

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ kódy (1 až 7) 

1.Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu 

4.Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie 

6.Nesprávna organizácia práce 

 

Spolu príčiny spočívajúce v konaní postihnutého (kódy 8 až 10) 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vr. konania bez oprávnenia 

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP (prístrojov) 

9.Odstránenie alebo nepoužívanie predp. bezp. zariadení a ochranných opatrení 

 

Spolu iné príčiny ( kódy 11 až 14) 

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon 

14. Nezistené príčiny 

13 Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky, iné nebezpečné konanie) 

 

  Sami zamestnanci vekovej skupiny 50+ si v hodnotenom období svojím nebezpečným 

konaním, spojeným s porušovaním predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zapríčinili 849 registrovaných pracovných úrazov (6,45 %) oproti 1 115 

prípadom registrovaných pracovných úrazov (9,25 %) zamestnancov vekovej skupiny do 30 

rokov. Takéto konanie zahŕňa aj požitie alkoholu postihnutými zamestnancami. Alkohol 

zohráva dôležitú príčinu úrazov v tejto vekovej kategórii. 

− Najrizikovejším mesiacom vekovej skupiny 50+ za roky 2008 až 2012 bol január.  

− Najrizikovejším dňom bol pondelok. 
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− Najviac úrazovosti a registrovaných pracovných úrazov zaznamenali v Trenčianskom 

kraji. 

− Najviac úrazov bolo zaznamenaných v: 

− priemyselnej výrobe (4 610 prípadov, 35,03 %),  

− poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (1 437 prípadov, 10,92 %) , 

− v doprave a skladovaní (1 267 prípadov, 9,62 %). 

− Najčastejšie vyskytujúcim sa zranením sú: 

• povrchové poranenia, 

• otvorené rany 

• zlomeniny kostí, 

• vyvrtnutia a natiahnutia. 

 

− Najčastejšie poranenými časťami tela sú: 

• prsty na rukách, 

• noha vrátane kolena, 

• členok. 

− Najviac úrazov sa vyskytlo pri „objektoch“: 

• Riadenie BOZP 

• Poskytovanie OOPP 

• Organizácia práce 
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VI. Dotazníkový prieskum 
 

Ciele a predmet prieskumu:  

Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť, analyzovať a interpretovať údaje o pracovných 

podmienkach,  bezpečnosti práce a postavení zamestnancov vo veku 50+ a názorov a postojov 

zamestnávateľov i zamestnancov k tejto problematike.  

 Získané poznatky boli analyzované na účely prípravy odporúčaní a opatrení pre 

potreby strategických dokumentov, aktívneho starnutia i pre potreby inšpekcie práce na 

Slovensku. 

 

Prieskumná vzorka 

Predpoklad počtu dotazníkov: 560 pre zamestnancov . 

Bolo vyplnených celkove 619 dotazníkov pre zamestnancov a pre zamestnávateľov 186. 

Prieskum bol anonymný, respondenti uviedli vek, pohlavie, zamestnanie, ekonomickú činnosť 

a vzdelanie. 

 
Prieskumná metóda 
 
V prieskume bola využitá metóda dotazníka so zatvorenými i otvorenými otázkami (plné 

znenie dotazníkov je uvedené v prílohe č. 1a 2). 

 

 Samostatný dotazník dostali zamestnávatelia: bol zameraný na zistenie situácie 

v podniku v súvislosti so zamestnávaním 50+ zamestnancov. Inšpektor práce viedol rozhovor 

a zamestnávateľ zapisoval odpovede do príslušných otázok. Dotazník obsahoval 7 hlavných 

otázok a v rámci nich ešte podotázky. Tam mali možnosť zamestnávatelia bližšie objasniť 

situáciu v podniku a vyjadriť sa k problematike. 

 V druhom okruhu to boli štatistické údaje o podniku (počet zamestnancov, odbor 

podnikania, región, zameranie podniku, kto vyplnil- funkcia, vek a pohlavie). 

 Tretí okruh otázok sa zameral na o značenie výhody (+) a nevýhody (-)  pri vekovej 
v podniku  

 

 Dotazník pre zamestnancov - zamestnanci vypĺňali odpovede krížikom, mohli sa aj 

slovne vyjadriť. Dotazník obsahoval 21 otázok a v závere osobné údaje: pohlavie, vek, 

vzdelanie a súčasný pracovnoprávny vzťah k zamestnávateľovi ( typ pracovného pomeru 
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a úväzku). Návrh dotazníka spracoval hlavný riešiteľ projektu, následne bol konzultovaný s 

odborníkmi a odborníčkami IVPR a inšpekcie práce. 

 

Organizácia prieskumu 

 V rámci dotazníkového prieskumu každý inšpektorát práce (8) zabezpečil  

prostredníctvom vybraných inšpektorov práce vyplnenie 20 dotazníkov manažmentu, t.j. 20 

podnikov s počtom zamestnancov do 250, pričom boli vyberané prednostne malé a stredné 

podniky, v ktorých sú zamestnávané osoby vo veku nad 50 rokov, prípadne dôchodcovia v 

stálom pracovnom pomere.  

 Pri výbere firiem sa inšpektori práce zamerali na rôzne odvetvia, prednostne 

stavebníctvo, priemyselná výroba, strojárenstvo, poľnohospodárstvo, doprava, školstvo, 

zdravotníctvo a sociálne služby.  

 Vo vytipovaných podnikoch boli zároveň vyplnené dotazníky zamestnancov starších 

ako 50 rokov tak, aby celkový počet dotazníkov zamestnancov v jednotlivom kraji bol 70. 

Inšpektori práce, poverení touto úlohou, vysvetlili manažmentu (štatutárovi alebo ním 

poverenej osobe) a vybraným zamestnancom vo veku nad 50 rokov, akým spôsobom dotazník 

vyplniť.  

 V prípade dotazníkov manažmentu sa vyžadovalo slovné zhodnotenie situácie v 

podniku, v prípade zamestnancov bol dotazník vyplňovaný jednoduchým spôsobom, len 

krížikom v predznačených kolónkach. 

 Pre získanie kvalitného výstupu a nápadov na zlepšenie postavenia starších 

zamestnancov so zohľadnením bezpečnosti a ochrany zdravia s prihliadnutím na vek, 

komunikovali inšpektori práce aj s personálnym manažmentom. 

Zber dát sa uskutočnil v období august až október 2013. Údaje boli nahraté do systému dát 

NIPu a boli postupne spracované do decembra 2013. 

 

Výsledky prieskumu a ich vyhodnotenie 

 

Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 619 zamestnancov a 186 zamestnávateľov. 

Z toho bolo 332mužov a 287žien. Priemerný vek bol 55,4 rokov. 
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Zamestnanci 

Zastúpenie zamestnancov podľa pohlavia ukazuje graf č.10 

Graf 10 

 
Podľa vzdelania: Graf 11 

 
Podľa zamestnania:Graf 12 

 
Odpovede na otázky: 

Otázky možno zadeliť do niekoľkých okruhov: 

1. vzťah k práci a zamestnávateľovi 

2. pracovné podmienky 

3. vzťah k mladším zamestnancom 
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Vybrané odpovede a otázky 

Vzťah k práci a zamestnávateľovi 

 
Otázka 3 Považujete svoju prácu za fyzicky náročnú : 
18% respondentov sa vyjadrilo rozhodne áno a  29% skôr nie. 

 
Otázka 4 Považujete svoju prácu za psychicky náročnú: 26% respondentov sa vyjadrilo 
rozhodne áno, 10% rozhodne nie. 

 
Otázka 5 Musíte sa v práci rozhodovať rýchlo a konať pod časovým tlakom? Rozhodne áno 
označilo 22%, skôr áno 30%, rozhodne nie 9%, skôr nie 24% respondentov. 
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Otázka 7 využíva Váš vedúci vaše odborné znalosti a skúsenosti? 38% sa vyjadrilo, že skôr 
áno, rozhodne nie len 7% respondentov. 

 
Otázka 9 máte záujem a ochotu sa učiť novým veciam, ďalej sa vzdelávať a získavať nové 
zručnosti ? 40% sa vyjadrilo, že skôr áno, len 2% rozhodne nie. 

 
Otázka 10 Keby sa Vám naskytla príležitosť, odišli by ste z tohto zamestnania? 

 
34% respondentov by skôr neodišli z tohto zamestnania. Podľa slovných vyjadrení sa 

čiastočne aj obávajú , či by si vzhľadom na svoj vek našli novú prácu. 
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Otázka 19 Vyhovuje Vám pracovná doba? 

 
48% respondentov sa vyjadrilo, že im pracovná doba vyhovuje,v slovných odpovediach sa 

vyjadrili, že majú čas sa venovať práci.  

 

Otázka 21 Chcete ďalej pracovať i po dovŕšení dôchodkového veku? 

 
30,9 % respondentov by chcelo pracovať po dovŕšení dôchodkového veku a zároveň na 

súčasnom pracovisku. 
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Pracovné podmienky: 

  

Respondenti odpovedali na otázku, ktorý z faktorov práce im osobne na pracovisku vadí: 

hluk, zlé osvetlenie, mikroklíma, prach, chemické látky, usporiadanie pracoviska, organizácia 

práce, vzťahy v rámci kolektívu, vzťahy k nadriadeným, spôsob odmeňovania.  

Otázka 17 Na súčasnom pracovisku Vám osobne vadí? 

 

 
Najviac vadia chemické látky - 54,0%, zlé osvetlenie a prach. 
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Vzťahy medzi mladšími a staršími na pracovisku 

 
Otázka 13 Dochádza u Vás v pracovnom kolektíve k stretom medzi mladšími a staršími 
zamestnancami? 

 
Podľa 39% respondentov nedochádza v pracovnom kolektíve k stretom medzi mladšími 

a staršími zamestnancami. 

 

Zamestnávatelia: 

 

Vybrané otázky 

 

Otázka 1. Vekové zloženie zamestnancov v podniku : vybrané odpovede niekoľkých 

zamestnávateľov. Nedá sa jednoznačne povedať o prevahe alebo chýbaní pracovnej sily nad 

50+. Vekové zloženie kolektívov je rôznorodé.  

− vekové zloženie 50% - 50%; starší zamestnanci (50+) - zdravotné sestry, administratíva (aj 
dôchodcovia), 

− priemerný vek zamestnancov je 41,5 r.; 50% zamestnancov má viac ako 50r., 
− všetky vekové zloženia, cca od 25 r. do 68, 
− vo firme sú zamestnaní aj starší zamestnanci. Je ich viac ako 50%. 
− 41% zamestnancov je starších ako 50 rokov, 
− v našej firme je zamestnaných cca 20 zamestnancov, z toho 9 je 50 r. a 1 dôchodca, 
− priemerný vek zamestnancov je 45 rokov. Z toho vo veku nad 50 rokov je zamestnaných 53 

osôb. Dôchodcov zamestnaných na pracovný pomer máme 5 osôb. 
 
Možnosť voľby zamestnávateľa: mladší či starší  
 

− nie, všetci majú rovnaké podmienky vstupu 
− prednosť dostávajú schopnosti a prístup k práci. Tvoriví ľudia, ktorí chcú mať dobré 

vzťahy. 
− mzdové požiadavky sú realizované podľa zákona, výber zamestnancov realizujeme s 

ohľadom na pracovné skúsenosti alebo skutočný záujem o prácu (s nízkym platovým 
ohodnotením) 
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− podľa náročnosti pozícii uprednostňujeme skôr prax. 
− závisí od pozície a požiadaviek nám kladených z hľadiska finančných podmienok a 

požiadaviek často siahame po mladších ľuďoch, absolventoch. 
− neuprednostňujeme mladších. Skôr sa zameriavame na platové požiadavky. 

Odpovede nie sú v prospech ani jednej vekovej kategórie, nedá sa zovšeobecniť. 

 

Otázka 2. Majú uchádzači staršieho veku záujem o prácu vo vašej firme, pri nábore dávate 

najavo, že pracovná pozícia je vhodná aj pre skúsených zamestnancov. vybrané odpovede 

niekoľkých zamestnávateľov. 

− záujem menej, nakoľko je to fyzicky a psychicky náročné zamestnanie. Vek v 
inzerátoch nepreferujeme. Požiadavky: vzdelanie, odbornosť, skúsenosti. 

− áno, aj uchádzači staršieho veku majú záujem o prácu v našej firme. V inzerátoch 
uvádzame, že potrebujeme ľudí s odbornou praxou a skúsenosťami, ž čoho vyplýva, 
že naše pracovné pozície sú vhodné aj pre starších pracovníkov, 

− starší uchádzači majú záujem o prácu v s.r.o., ale napriek flexibilite sa uprednostňujú 
mladší zamestnanci. Prijíma sa len na základe odporučenia, známych, pracovníkov a 
ich príbuzných alebo doporučené osoby. 

− majú záujem o prácu i starší uchádzači. Bohužiaľ máme skúsenosť, že práve títo starší 
sú nastokrát zodpovednejší, serióznejší a hlavne majú práve oni vážny záujem o prácu, 
na rozdiel od mladých. 

Odpovede nie sú v prospech ani jednej vekovej kategórie, nedá sa zovšeobecniť. 

 
Otázka 3 Udržiavate kontakt s bývalými zamestnancami – dôchodcami? Akým spôsobom? 
Ponúkate im aj možnosť pracovného uplatnenia? vybrané odpovede niekoľkých 
zamestnávateľov. 

− áno, bývalí zamestnanci - dôchodcovia zostávajú v kontakte napr. formou odbornej 
spolupráce s našou firmou, chodia a odovzdávajú svoje jedinečné odborné skúsenosti, 

− nie, neudržiava sa kontakt prípadne len ich blízky spolupracovníci, ktorí zostali na 
pracovisku. Neponúka sa im už možnosť zamestnania. 

− udržujeme kontakt s bývalými zamestnancami - dôchodcami. Ponúkame stravovanie v 
ŠJ. Ponúkame aj možnosť pracovného uplatnenia - nástup na neprítomnú učiteľku. 

− áno, pozývame ich na posedenia. Neponúkame im možnosť pracovného uplatnenia. 
− pozornosť k Vianociam. Zúčastňujú sa na brigádach v prípade náporu prác. 
− ex -zamestnanci - dôchodcovia u nás pracujú ako SZČO - niektorí. Kontakt - raz do 

roka stretnutia dôchodcov s vedením spoločnosti. 
− každoročné stretnutia dôchodcov, občerstvenie, malý darček 

Zamestnávatelia a v prevažnej miere udržiavajú kontakt s bývalými zamestnancami 

a ponúkajú im aj možnosť pracovného uplatnenia (napr. DOVP). 
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Otázka 4 Je zamestnávanie osôb nad 50 rokov problémom? Aké sú žiadané kvality 
zamestnanca?  

 
 

Sú tieto požiadavky závislé od veku?  

 
Podľa zamestnávateľov nie sú tieto požiadavky závislé od veku. 

 

Otázka 5 Zaznamenávate nejaké rozdiely a problémy v oblasti BOZP, zvýšenú úrazovosť, 

chorobnosť 

− nezaznamenávame rozdiely v oblasti BOZP. Skupina (50+) viac PN. 
− rozdiely týkajúce sa prístupu k BOZP nevnímam. Absencia u starších zamestnancov 

súvisí s častejším výskytom chorôb, tým častejšími návštevami lekára, PN-kami, 
liečeniami. U mladšej generácie, najmä žien, súvisia absencie najmä s OČR. 

− mladší vyššia chorobnosť a absencia. Bez rozdielov. 
− mladší - riskantnejšie správanie, starší - vyššia chorobnosť, 
− pri staršej generácii je to častejšia PN. Čo sa týka BOZP - je to asi rovnaké. 
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− nezaznamenávame rozdiely a problémy v oblasti BOZP medzi generáciami ani v 
oblasti PN a návštev lekára, 

− bezpečnosť: máme nízku úrazovosť, preto túto otázku nedokážeme štatisticky 
vyhodnotiť. Absencia: so zvyšujúcim sa vekom pribúda chorôb a s tým spojených 
absencií. 

− k dodržiavaniu predpisov BOZP sú vedení všetci zamestnanci bez rozdielu veku. V 
spoločnosti nebol zaznamenaný úraz. Návštevy lekára zvlášť nesledujeme. 

− mladí chcú v lete chodiť v kraťasoch a šľapkách. Starší OOPP používajú automaticky, 
mladých musím upozorňovať. Rozdiel v absencii a návšteve lekára vo firme nevidím. 

− nie; absencie - mladé ženy často odchádzajú na MD, OČR; niektorí skúsenejší 
zamestnanci sa snažia naplno využívať Zákonník práce a využijú takmer všetky 
možnosti šetrenia dovolenky. 

− áno, starší ľudia majú jednoznačne viac drobných pracovných úrazov, pretože už nie 
sú takí pohotoví a šikovní, majú tiež viac úrazov z dôvodu veľkej sebaistoty 
prameniacej z dlhej praxe, 

− 50+ - vyššia absencia, nižšia úrazovosť, 
− áno, skoronehody sú častejšie pri mladších zamestnancoch (skúsenosti), 
− v oblasti BOZP nezaznamenávame rozdiely medzi staršími a mladšími 

zamestnancami. 
Odpovede sú rôznorodé, zovšeobecniť sa to nedá, záleží od zamestnávateľa a vytvorených 

podmienok. 

 

 Zamestnávatelia mali ďalej označiť výhody a nevýhody zamestnávania u vekovej 

kategórie 50+ a mladších. V 14 oblastiach porovnávali plusy a mínusy uvedených vekových 

kategórií. 

Prehľad odpovedí podľa kategórií prinášajú nasledovné grafy:  

 

1. odbornosť a vzdelanie (%):  
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2. celoživotné zotrvanie v jednej profesii (%): 

 

 

3. záujem o ďalší odborný rast (%): 

 
 

4. tvárnosť, prispôsobivosť, adaptabilita 
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5.tvorivosť, nadšenie, kreativita (%): 

 

 

6. komunikatívnosť (%): 

 
 

 

7. skúsenosť, vyzretosť, stabilita (%): 
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8. zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť...(%): 

 

 

9. lojalita (%): 

 

 

10. kariérny rast (%): 
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11. mzdové nároky, požadovanie výhod a benefitov (%): 

 

 

12 flexibilita a časová dispozícia (%): 

 

 
 
13 fluktuácia, obavy z prenosného know-how ku konkurencii (%): 
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14. chorobnosť, častejšie zdravotné problémy, absencie, úrazovosť, zvládanie zvýšenej 
fyzickej záťaže (%): 

 
 
 
Tab. Výhody a nevýhody vekových skupín podľa zamestnávateľov. +,- 
Č. Oblasť mladší 50+ 

+ - + - 
1.  odbornosť a vzdelanie; cudzie jazyky, zvládanie 

moderných technológií vrátane informačných  a 
komunikačných  

94,5 5,5 23,9 76,1 

2.  celoživotné zotrvanie v jednej profesii, bez 
nežiaducich návykov 

23,8 76,2 80,2 19,8 

3.  záujem o ďalší odborný rast a ochota ďalej sa 
vzdelávať 

96,1 3,9 43,0 57,0 

4.  tvárnosť, prispôsobivosť, adaptabilita 91,4 8,6 39,0 61,0 
5.  tvorivosť, nadšenie, kreativita 89,8 10,2 43,8 56,2 
6.  komunikatívnosť 72,2 27,8 88,9 11,1 
7.  skúsenosť, vyzretosť, stabilita 12,4 87,6 98,4 1,6 
8.  zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť 29,8 70,2 95,5 5,0 
9.  lojalita 33,8 66,2 93,9 6,1 
10.  kariérny rast 88,8 11,2 36,6 63,4 
11.   mzdové nároky, požadovanie výhod a benefitov  59,6 43,1 64,8 35,2 
12.  flexibilita a časová dispozícia 66,5 35,5 74,7 35,3 
13.  fluktuácia, obavy z prenosného know-how ku 

konkurencii 
26,0 74,0 74,5 25,5 

14.  chorobnosť, častejšie zdravotné problémy, 
absencie, úrazovosť, zvládanie zvýšenej fyzickej 
záťaže 

57,7 42,3 42,8 57,2 

Zdroj: vlastné 
 

 Podľa zamestnávateľov je u starších zamestnancov jednoznačne pozitívne hodnotená 

skúsenosť, vyzretosť, stabilita (98%), zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť (95,5%) 

Nasleduje a je pozitívne hodnotená lojalita (93,9%) a celoživotné zotrvanie v jednej profesii .  



137 

 

 Na druhej strane zamestnávatelia ako najvýznamnejšie negatíva pri starších 

zamestnancoch uvádzajú odbornosť a vzdelanie; cudzie jazyky, zvládanie moderných 

technológií vrátane informačných a komunikačných (76,1%).  

 Z postojov, ktoré zamestnávatelia zaujímajú k vlastnostiam, ktoré je možné priradiť 

k vekovo rozdielnym kategóriám (mladší a 50+), prevláda názor, že odbornosť a vzdelanie 

potrebné na výkon práce, používanie nových technológií vrátake IKT zvládajú mladší 

zamestnanci lepšie, zatiaľ čo celoživotné zotrvanie v jednej profesii bez nežiaducich návykov 

je príznačné pre starších zamestnancov. Záver nemôže byť ani iný. S tým súvisí aj záujem 

o ďalší odborný rast a ochota sa vzdelávať je jednoznačne na strane mladších zamestnancov. 

 Zaujímavá je skutočnosť, že adaptabilita a prispôsobivosť nie je len výsadou mladých 

ale existuje aj keď v nižšej miere aj u starších.  

 
 

VI .Opatrenia a odporúčania na aktívne starnutie a zvyšovanie úrovne 
BOZP  pre vekovú skupinu zamestnancov 50+ 
 

 Na úrovni EÚ 

  

 V Európskej únii sa problematike zamestnávania a zvyšovania pracovnej schopnosti 

starších zamestnancov venuje veľká pozornosť.  

 Dokladom toho je aj stratégia Európskej únie: Stratégia Európa 2020, ktorá je 

zameraná na zvýšenie miery zamestnanosti populácie vo veku 20 – 64 rokov na 75 %. Ak sa 

má tento cieľ dosiahnuť, európski občania budú musieť pracovať dlhšie. 

 Nedávno boli v mnohých krajinách EÚ zavedené dôchodkové reformy. S cieľom 

predísť zvýšeniu počtu odchodov do predčasného dôchodku a nárokov na invalidný dôchodok 

je potrebné prijať na pracovisku opatrenia podporujúce zmeny v dôchodkových systémoch a 

umožniť tak ľuďom ďalej pracovať až do dôchodkového veku a podporovať ich v tom. 

 

K takýmto opatreniam patria najmä: 

• zlepšenie pracovných podmienok,  

• lepšie riadenie otázok týkajúcich sa veku,  

• podpora pracovnej schopnosti počas celého pracovného života jednotlivca. 
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 Prieskum verejnej mienky, ktorý realizovala Agentúra EA-OSH v roku 2013, ukazuje, 

že veľká väčšina občanov EÚ považuje dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci za veľmi dôležitú na to, aby mohli ľudia odchádzať do dôchodku neskôr. 

 Polovica opýtaných (52 %) v celej Európe očakáva, že sa do roku 2020 zvýši podiel 

zamestnancov starších ako 60 rokov na ich pracovisku (43 % si myslí, že je to 

nepravdepodobné).  

 Zamestnanci vo veku nad 55 rokov majú väčší sklon myslieť si, že do roku 2020 bude 

na ich pracovisku vyšší podiel zamestnancov starších ako 60 rokov, (59 %) než zamestnanci 

vo veku 35 – 54 rokov (54 %) a než mladší zamestnanci vo veku 18 – 34 rokov (45 %). 

 Jeden z ôsmich zamestnancov (12 %) je informovaný o politikách a programoch, ktoré 

majú starším zamestnancom uľahčiť prácu do veku odchodu do dôchodku alebo po jeho 

dosiahnutí. Informovanosť o politikách sa zvyšuje úmerne s veľkosťou pracoviska od 7 % na 

najmenších pracoviskách (1 – 10 zamestnancov) do 19 % na najväčších pracoviskách (viac 

ako 250 zamestnancov). Až 61 % opýtaných, ktorí nie sú informovaní o takýchto programoch 

a politikách, podporuje ich zavádzanie. Medzi skupiny, ktoré tieto politiky častejšie 

podporujú, patria ženy, zamestnanci na skrátený úväzok a zamestnanci na väčších 

pracoviskách. Zamestnanci vo veku nad 55 rokov majú len o niečo väčší sklon podporovať 

tieto politiky než mladší zamestnanci (64 % oproti 61 % zamestnancov vo veku 35 – 54 rokov 

a 60 % zamestnancov vo veku 18 – 34 rokov). 

 Na otázku, či si myslia, že zamestnanci vo veku nad 60 rokov majú väčšie sklony k 

určitému správaniu než ostaní zamestnanci: 

• len dvaja z desiatich zamestnancov (22 %) odpovedali, že si myslia, že starší 

zamestnancov mávajú v práci viac nehôd než ostatní zamestnanci (tento pomer je vo 

väčšine skupín rovnaký, hoci manuálne pracujúci zamestnanci majú sklon myslieť si 

to o niečo častejšie), 

• takmer traja z desiatich (28 %) odpovedali, že si myslia, že zamestnanci nad 60 rokov 

sú v práci menej produktívni než iní zamestnanci, 

• štyria z desiatich (42 %) odpovedali, že si myslia, že starší zamestnanci majú sklon 

trpieť stresom viac než iní zamestnanci, kým o niečo viac zamestnancov odpovedalo 

opačne (48 %) a 

• šesť z desiatich zamestnancov (60 %) odpovedalo, že si myslí, že zamestnanci nad 60 

rokov sa pravdepodobne horšie prispôsobia zmenám v práci než iní pracovníci, a to si 

myslí aj polovica (49 %) zamestnancov starších ako 55 rokov (hoci treba poznamenať, 
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že jeden z troch zamestnancov zo všetkých skupín (33 %) si myslí, že sú to práve iní 

zamestnanci, ktorí sa zmenám v práci prispôsobujú horšie). 

 

 Prevencia pracovných úrazov, symptómov a ochorení súvisiacich s prácou vo 

všetkých vekových skupinách by mala mať vysokú prioritu.  

 Ak majú zamestnanci so zdravotnými problémami alebo chronickými ochoreniami 

pracovať dlhšie, najdôležitejšie je : 

− prispôsobiť prácu ich zdravotnému stavu , veku a schopnostiam, 

− zlepšiť rehabilitáciu, rekvalifikáciu a opätovné začlenenie zamestnancov, ktorí boli 

dlhodobo mimo pracoviska v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania alebo 

postihnutia. 

 

 Aj prístupy k starnutiu je potrebné zmeniť. Z výsledkov prieskumu Eurobarometer 

2012 vyplýva, že veková diskriminácia na pracovisku patrí k najčastejšie hláseným formám 

vekovej diskriminácie.  

 Približne jeden z 20 ľudí osobne zažili vekovú diskrimináciu na pracovisku (6 %) a 

ďalší jeden zo siedmich (15 %) boli jej svedkami. Približne sedem z desiatich občanov 

považuje skutočnosť, že starších zamestnancov zamestnávatelia nevnímajú pozitívne, za 

dôležitý dôvod na odchod z pracovného trhu. 

 

 Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. 

Okrem toho, že upozorňoval na dôležité problémy spojené so starnutím európskych populácií, 

dodatok „solidarita medzi generáciami“ podčiarkoval fakt, že je potrebné hľadať také riešenia, 

ktoré nebudú stavať potreby najstaršej a najmladšej generácie proti sebe.  

 Zámerom Európskeho roku aktívneho starnutia 2012 bolo podporiť kvalitu života a 

dobré životné podmienky európskeho obyvateľstva, najmä starších ľudí, a podporiť solidaritu 

medzi generáciami. Dobrý pracovný život je dôležitým východiskom na podporu aktívneho 

starnutia.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci preto zohrávajú kľúčovú úlohu v 

zabezpečení aktívneho starnutia prostredníctvom lepšieho a dlhšieho pracovného života. 

Dobrá práca podporuje aj spoluprácu medzi mladou generáciou, generáciou v strednom veku 

a staršou generáciou. 
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Najnovšia iniciatíva  Európskej komisie:  

 Komisia uzavrela s agentúrou EU-OSHA dohodu o delegovaní, ktorá sa týka pilotného 

projektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia starších zamestnancov. V zmysle tejto 

dohody bude agentúra EU-OSHA pomáhať Komisii pri realizácii žiadosti Európskeho 

parlamentu týkajúcej sa tejto otázky. Pilotný projekt sa začal v júni 2013 a bude trvať do 

konca roka 2015. 

 Cieľom projektu Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci (BOZP) v súvislosti so starnúcou pracovnou silou je posúdenie 

predpokladov toho, aby sa v rámci stratégií a systémov BOZP zohľadnila starnúca pracovná 

sila a zabezpečila lepšia prevencia pre všetkých počas aktívneho života. Výsledky prispejú k 

tvorbe stratégie a poskytnú príklady úspešných a inovatívnych postupov.  

 Cieľom tohto úsilia je pritom poukázať na to, čo funguje dobre, čo je potrebné 

vykonať alebo uprednostniť a identifikovať hlavné impulzy a prekážky pri účinnej realizácii 

strategických iniciatív v tejto oblasti. Projekt je založený na existujúcej európskej činnosti v 

oblasti udržateľnej práce, akou je napríklad činnosť nadácie Eurofound. 

 

V rámci tohto projektu sa skúmajú: 

• politiky, stratégie, programy a opatrenia v oblasti BOZP vo vzťahu k starším 

zamestnancom v členských štátoch EÚ i mimo nich;  

• politiky, stratégie a opatrenia v oblasti možností zamestnania a návratu do práce v 

členských štátoch i mimo nich; 

• prípadové štúdie o podporných programoch a iniciatívach na pracovisku; 

• názory zainteresovaných strán BOZP, zamestnávateľov, zamestnancov a zástupcov 

zamestnancov, pričom sa skúmajú ich skúsenosti, motivácie, potreby a problémy; 

• nástroje a návody, ako pomáhať pracoviskám pri organizácii BOZP vo vzťahu k 

starnúcej pracovnej sile; 

• otázky súvisiace s príslušnosťou k pohlaviu a rodovej rovnosti. 

 

 Významné aktivity v tejto oblasti vyvíja aj Európska agentúra pre BOZP v Bilbao. 

Každoročne vyhlasuje európske kampane s rôznym zameraním napr. :  

 Iniciatíva za zdravé pracovisko- 2008 

 Chráňte svoje zdravie – obmedzte záťaž 2010  
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 Zdravé pracoviská 2012- Spolupráca pri prevencii rizík  

 Zdravé pracoviská 2014-2015 najnovšia kampaň zameraná na riadenie stresu a 

psychosociálnych rizík pri práci.  

Tieto kampane sú čiastočne zamerané aj na starnúcu pracovnú silu a poukazujú aj na 

prevenciu záťaže a ohrozenia pre túto vekovú kategóriu zamestnancov.  

 

Na národnej úrovni 

 

 Slovensko vo vzťahu ku generáciám čelí aktuálne dvom veľkým výzvam; popri  

riešení otázok demografického starnutia a jeho súvislostí a dopadov je po dlhšiu dobu 

vystavené problému vysokej nezamestnanosti mladých ľudí.  

 

Ako vidia tieto dve veľké výzvy verejnosť a zamestnávatelia?  

 Podľa kolektívu  autorov prieskumu k národnému projektu aktívneho starnutia výrazná 

väčšina populácie vo veku 50-64 rokov, ako aj zamestnávateľov je presvedčená o dôležitosti 

problematiky pracovného uplatnenia  ľudí vo veku 50  a viac rokov. Spomedzi respondentov 

vo veku 50 - 64 rokov ju za veľmi dôležitú alebo skôr dôležitú pokladá 86 % a spomedzi 

zamestnávateľov 80 %. 

 Presvedčenie o dôležitosti problematiky pracovného uplatnenia mladých ľudí je o čosi 

silnejšie. V rámci populácie vo veku 50-64 rokov ju za veľmi dôležitú alebo skôr dôležitú 

pokladá 90 % a v rámci zamestnávateľov 87 %. Pritom v oboch súboroch –u ľudí vo veku 50 

-64 rokov, ako aj u zamestnávateľov – je výrazne vyšší najmä podiel tých, čo tejto 

problematike prikladajú najvyššiu mieru dôležitosti. 

 Populácia 50 + i zamestnávatelia sa zhodujú v presvedčení o najčastejšom 

znevýhodňovaní či diskriminácii z dôvodu vyššieho veku, pričom takýto názor prevažuje vo 

všetkých skupinách jednotlivcov i zamestnávateľov. V očiach zamestnávateľov sa so 

stúpajúcim vekom pracovníkov výrazne znižuje ich atraktívnosť. Za mimoriadne závažné 

pokladáme zistenie, že tento trend zasahuje už vekovú skupinu 50 -54 rokov. Vekovo citlivý  

prístup zamestnávateľov k zamestnancom nemá zatiaľ na Slovensku silnú oporu vo verejnej 

mienke (Bútorová a kol., 2013). 

  

 Na zlepšenie aktívneho starnutia prostredníctvom dlhšieho a lepšieho pracovného 

života starších zamestnancov sú potrebné niekoľké reformy: 
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1. reforma vnímania na vytvorenie spravodlivého a primeraného postoja k starším 

zamestnancom, 

2. reforma riadenia na rozpoznanie a využitie silných stránok starších zamestnancov, 

3. reforma pracovného života na vytvorenie pracovného života ústretového k veku pre 

všetky generácie, 

4. dôchodková reforma, ktorá zohľadní veľké individuálne rozdiely medzi staršími 

zamestnancami umožnením flexibilného rozpätia termínov odchodu do dôchodku a 

poskytnutím finančných príplatkov za dlhšiu prácu, 

5. organizačná reforma na zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými zúčastnenými 

stranami a subjektmi, čo prinesie lepšie a dlhšie pracovné životy,  

6. reforma zdravotníctva na posilnenie aktívnych a preventívnych služieb v oblasti 

ochrany zdravia pri práci. 

 

 Zo zistených viacerých výskumov a prieskumov vyplýva, že nič nebráni 

zamestnávateľom, čo by im nedovoľovalo generáciu 50+ zamestnávať a preto je potrebné: 

• Dôsledne (aj legislatívne) presadzovať voči tejto skupine ľudí individuálny pri 

obsadzovaní miest. 

• Sledovať túto problematiku ako štatistický údaj. 

• Zaviesť v rámci Štatistického úradu a úradov práce databanku možností zamestnania 

pre 50+ a to aj s možnosťami ponuky od samotných záujemcov. 

• Zvýšiť legislatívnu ochranu tejto vekovej kategórie aj v Zákonníku práce (vek 50-60 

rokov). 

• Systematicky zvyšovať uvedomelosť v tejto otázke u zamestnávateľov (semináre, 

prednášky, besedy a iné...). 

• Všeobecne dať na vedomie pracovníkom tohto veku, že sa touto problematikou niekto 

seriózne a systematicky zaoberá (články, brožúry, iné tlačivá, relácie v rozhlase či 

TV). 

• Sankcionovať akýkoľvek pokus o diskrimináciu 50+ príslušnými orgánmi inšpekcie 

práce. 

• Vyžadovať od inšpekcie práce, MPSVR SR kontroly dodržiavania ZP v týchto 

oblastiach. 

• Venovať dostatočné prostriedky na výskumy a projekty v tejto problematike. 
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• Bojovať s predsudkami a nedôverou zo strany zamestnávateľov u 50+ generácie. 

 

Dôležité: 

 Pri navrhovaní všetkých opatrení a ich realizácii zohľadňovať etalón ľudských 

a sociálnych práv starších zamestnancov, zabrániť diskriminácii z dôvodu veku. 

 

 V oblasti zamestnanosti zohľadniť zvyšovanie veku odchodu do dôchodku 

a vytváranie pracovných miest a pracovných podmienok, ktoré budú „užívateľsky vľúdne“ 

pre skupinu starších zamestnancov: 

− bezpečnú  a zdraviu nezavädnú prácu, 

− variabilnú pracovnú dobu (flexibilita, flexicurita, telepráca a iné nové formy 

zamestnávania), 

− vhodné pracovné miesta pre „tretiu pracovnú kariéru“, 

− pozvoľný (časovo rozložený) odchod do starobného dôchodku. 

 

 Podrobnejšie sa zaoberať vzťahom vek a niektoré diagnózy ochorení, prípadne príčiny 

pracovných úrazov, a vyvodiť odporúčania , ktorým činnostiam by sa mali starší zamestnanci 

vyhýbať (pozri napr. výrazný nárast úrazov, vrátane smrteľných, následkom pádu osoby), 

alebo pri ktorých výkone by sa im mala venovať zvýšená pozornosť. 

 

 Súčasný stav ochrany práce starších zamestnancov je potrebné zlepšovať: 

• legislatívnymi opatreniami, ktoré nebudú v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou, 

• výkonom inšpekcie práce a zdravotného dozoru, 

• osvetou a poradenstvom. 

 

 Za účelom účinnejšieho pôsobenia inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce  

pre skupinu 50+je potrebné:  

• zamerať výkon inšpekcie práce na oblasť prevencie s cieľom znižovania pracovnej 

úrazovosti a výskytu chorôb z povolania aj pre vekovú kategóriu 50+,  

• vykonať inšpekciu práce u novovzniknutých subjektov čo najskôr po začatí ich 

činnosti,  
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• venovať zvýšenú pozornosť odvetviam a kontrolovaným subjektom, v ktorých bolo 

zistených najviac závažných nedostatkov,  

• vykonávať kontroly aj v čase, keď ich zamestnávatelia neočakávajú,  

• zintenzívniť spoluprácu všetkých orgánov dozoru na národnej, krajskej aj regionálnej 

úrovni,  

• získať prístup do databázy vyhlásených rizikových pracovísk u jednotlivých 

zamestnávateľov,  

• zvýšenou náročnosťou inšpektorov pri výkone inšpekcie práce pôsobiť na zlepšenie 

úrovne práce odborných zamestnancov u zamestnávateľov,  

• prispieť k zvyšovaniu právneho vedomia zamestnávateľov i zamestnancov,  

 

Zo zistení pracovnej úrazovosti (2008-2012, zo štatistiky NIPu) vyplynulo, že  

najčastejším zdrojom úrazov  u 50+ sú:  

1. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné 

2. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb 

3. Materiál, bremená, predmety 

 

Najčastejšími príčinami úrazov sú:  

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu 

2. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie 

3. Nesprávna organizácia práce 

4. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vr. konania bez oprávnenia 

5. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP (prístrojov) 

6. Odstránenie alebo nepoužívanie predp. bezp. zariadení a ochranných opatrení 

7. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon 

8. Nezistené príčiny 

9. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami 

10. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky, iné nebezpečné 

konanie) 

  

− Najrizikovejšími mesiacom vekovej skupiny 50+ za roky 2008 až 2012 bol január, 

Najrizikovejším dňom pondelok.  
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− Najviac úrazovosti a registrovaných pracovných úrazov zaznamenali v Trenčianskom 

kraji. 

− Najviac úrazov bolo zaznamenaných v: 

• priemyselnej výrobe (4 610 prípadov, 35,03 %),  

• poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (1 437 prípadov, 10,92 %) , 

• v doprave a skladovaní (1 267 prípadov, 9,62 %). 

− Najčastejšie vyskytujúcim sa zranením sú: 

• povrchové poranenia, 

• otvorené rany 

• zlomeniny kostí, 

• vyvrtnutia a natiahnutia. 

− Najčastejšie poranenými časťami tela sú: 

• prsty na rukách, 

• noha vrátane kolena, 

• členok. 

− Najviac úrazov sa vyskytlo pri „objektoch“: 

• Riadenie BOZP 

• Poskytovanie OOPP 

• Organizácia práce 

 

Podľa dotazníkového prieskumu sa zamestnanci najviac sťažovali na chemické faktory, zlú 

mikroklímu na pracoivisku a prach.  

 Na uvedené skutočnosti treba zamerať výkon inšpekcie práce v podnikoch 

a organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce. Taktiež alkohol zohráva dôležitú príčinu 

úrazov v tejto vekovej kategórii. Je potrebné a dôležité sa zamerať aj na túto príčinu. 

 

Významný dokument v oblasti politiky BOZP v SR: Stratégia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 

2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 taktiež venuje pozornosť problematike starších 

zamestnancov. 
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Priority Stratégie BOZP 

V záujme efektívnej aplikácie opatrení na zaistenie BOZP u zamestnávateľov je potrebné 

uplatňovať najmä tieto zásady vo vzťahu k 50+ : 

• prevencia má prednosť pred odškodňovaním pracovného úrazu a choroby z povolania 

a pred pracovnou rehabilitáciou na obnovu pracovnej schopnosti po pracovnom úraze 

alebo pri chorobe z povolania, 

• pracovná rehabilitácia má prednosť pred predčasným vyradením zamestnancov 

z pracovného procesu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti na výkon práce, 

• zabezpečovať profesionálny, účinný a efektívny výkon inšpekcie práce, dozoru a 

odborovej kontroly nad BOZP, 

• presadzovať aktívnejšie zapojenie zamestnancov na pracoviskách do problematiky 

BOZP, najmä do hodnotenia, prevencie a riadenia rizika poškodenia zdravia, 

• presadzovať dôslednejšie využívanie dohôd v sociálnom dialógu na účely BOZP, 

• venovať pozornosť starším zamestnancom s cieľom podporovať také opatrenia, 

ktoré pomôžu udržať ich bezpečnosť, zdravie a schopnosť pracovať, 

• venovať pozornosť absolventom škôl s cieľom poskytnúť im odborné informácie 

potrebné na efektívnu aplikáciu opatrení na zaistenie BOZP s dôrazom na prevenciu 

pracovných úrazov. 

 

 K riešeniu a plneniu úloh môže prispieť aj Harmonogram realizácie Stratégie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej 

realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v podmienkach rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rokoch 2013 až 2015“. Materiál bol 

uznesením č.  116/13 schválený v PVM dňa 19. 12. 2013 a uložené bolo zabezpečiť plnenie 

jeho úloh. Obsahuje aj úlohy so zameraním na starších zamestnancov. 

 

V oblasti výskumu BOZP sa uplatňujú v praxi : 

Hlavné priority Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti 

výskumu BOZP a spôsob ich financovania na roky 2012 až 2015 

Do sústavy hlavných zámerov je možné začleniť BOZP z nasledujúcich hľadísk: 

− integrácia špecifických skupín populácie do pracovného pomeru (starnúcej populácie, 

mladých začínajúcich pracovníkov, ľudí so zdravotným postihnutím, migrujúcich 

osôb, dlhodobo nezamestnaných). 
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 Novinkou od decembra 2013 je aj Národný program aktívneho starnutia na roky 

2014 – 2020, prijatý vládou SR 4.decembra 2013. Rezort práce si v tomto programe vytýčil 

viacero cieľov, ktoré majú zlepšiť životné podmienky starších pracujúcich. Program zahŕňa 

opatrenia na zabezpečenie aktívneho starnutia osôb starších ako 50 rokov. Jeho cieľom je 

vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich uplatnenie na 

trhu práce, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, podporiť zdravé starnutie,  venovať zvýšenú 

pozornosť vytváraniu podmienok na udržateľnú kvalitu života starších ľudí, vrátane 

dlhodobej udržateľnosti sociálneho zabezpečenia. 

 

 Zo strany Sociálnej poisťovne, ako nositeľky úrazového poistenia (jedného z pilierov 

sociálneho poistenia) je potrebné vypracovať tzv. „ Národný plán návratu zamestnancov po 

pracovných úrazoch do zamestnania“. a ďalej ucelenú koncepciu starostlivosti 

o zamestnancov po pracovných úrazoch. Ten by mal zahŕňať možnosti a spôsoby návratu 

zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz s dopadom na zdravotný stav naspäť do 

zamestnania.  

 Pracovná rehabilitácia je podľa zahraničných zdrojov vhodným nástrojom na 

obnovenie pracovnej a funkčnej schopnosti a prispieva k začleneniu do pracovného procesu. 

 Ušetria sa tým nemalé finančné prostriedky na vyplácanie sociálnych dávok úrazového 

poistenia a umožní sa tak zvnovu začlenenie zamestnanca do pracovného procesu. Táto 

možnosť by sa mala samozrejme primerane vzťahovať aj na starších zamestnancov. 

 

Veľkú úlohu v propagácii politiky BOZP so zameraním na 50+ generáciu 

zamestnancov má aj komunikácia  štátu voči verejnosti. 

 

Pri komunikácii o zamestnávaní , pracovných podmienkach zamestnancov 50+ a o otázkach 

BOZP je potrebné vziať do úvahy niekoľko zásadných hľadísk: 

 

a) komunikáciu rozdeliť na krátkodobú (kampane apod.) a dlhodobú (systematické 

poskytovanie informácií pomocou rôznych zložiek verejnej a štátnej správy (napr. 

úrady práce, inšpekcia práce, zdravotný dozor), 
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b) podobne činnosť v tejto oblasti je možné rozdeliť predchádzajúcim spôsobom -

opatrenia nárazové (napr. v rámci kampane) a systematické (činnosť úradov práce 

a kontrolných orgánov), 

c) rozvrstviť komunikáciu do viacerých segmentov: iný prístup zvoliť pre 

zamestnávateľov, ktorí sú jednou cieľovou skupinou, iný prístup pre starších 

zamestnancov, ktorí sú druhou cieľovou skupinou a napokon iný prístup pre verejnosť, 

ktorá je treťou cieľovou skupinou, 

d) je potrebné vziať do úvahy veľkú heterogenitu skupiny zamestnancov 50+ ( napr. 

z hľadiska vzdelania, sociálneho statusu, vykonávanej práce apod.) a tomu prispôsobiť 

následne aj rôzne spôsoby podávania informácií; podobne je dôležité poskytovať 

odlišné informácie rôznym typom zamestnávateľov. 

 

Veľký vplyv na osvetu a propagáciu majú aj médiá, či už printové, elektronické, či rozhlas 

a televízia. Najmä verejnoprávne médiá by mali v pravidelných reláciách poskytovať 

verejnosti informácie : 

• o pracovných podmienkach,  

• o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, a iných závažných poškodeniach 

zdravia, 

• o súdnych procesoch v oblasti pracovného práva, 

• o nápravných opatreniach, 

• o prevencii a spôsoboch riešenia vzniknutých udalostí. 

• o činnosti dozorných orgánov - inšpekcie práce a orgánov verejného zdravia, 

• o aktuálnych informáciách v oblasti BOZP, o zmenách v legislatíve a pod. 

 

Na úrovni podniku-zamestnávateľa 

 

 Samotný výkon práce sa odohráva v podniku, či u zamestnávateľa. Preto je možné 

považovať opatrenia na úrovni podniku za veľmi dôležité a podstatné a priamo ovplyvňujúce 

pracovnú schopnosť, funkčnú kapacitu a kultúru práce. 

 V každodennom riadení v podniku by sa mali zvážiť faktory súvisiace s vekom 

vrátane pracovných podmienok a individuálnych pracovných úloh, aby sa všetci bez ohľadu 

na vek cítili dostatočne schopní dosiahnuť svoje vlastné ciele a ciele podniku.  
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Osem cieľov riadenia otázok týkajúcich sa veku: 

1. lepšia informovanosť o starnutí, 

2. spravodlivý postoj k starnutiu, 

3. riadenie otázok týkajúcich sa veku ako hlavná úloha a povinnosť manažérov a 

nadriadených, 

4. riadenie otázok týkajúcich sa veku zahrnuté v politike ľudských zdrojov, 

5. podpora pracovnej schopnosti a výkonnosti, 

6. celoživotné vzdelávanie, 

7. pracovné podmienky ústretové veku a 

8. bezpečný a dôstojný prechod do dôchodku. 

 

 Postupy riadenia otázok týkajúcich sa veku na európskych pracoviskách ukazujú, že 

organizácie k otázkam veku pristupujú buď spôsobom, že riešia vzniknuté problémy, alebo 

iniciatívne.  

Nízka úroveň informovanosti o otázke starnutia vedie spoločnosti k tomu, že k 

problémom pristupujú s nedostatočnými zdrojmi a riešia ich znižovaním požiadaviek na 

starších zamestnancov (riešenie vzniknutých problémov). Iniciatívne spoločnosti lepším 

pochopením starnutia ako výzvy alebo príležitosti sú pripravené zlepšiť individuálne 

možnosti a podporovať medzigeneračné vzdelávanie. Riadenie otázok týkajúcich sa veku v 

najlepšom prípade využíva prístup, ktorým sa zohľadňuje celý život človeka, a vytvára 

rovnaké príležitosti pre všetky generácie. 

 

 Ako príklad korporátnej podnikovej kultúry v oblasti aktívneho starnutia môžu byť 

Odporúčania pre Aktívne starnutie na pracovisku platformy firiem Business Leaders Fórum 

(BLF) 

 
 Odporúčania vznikli na základe výstupov pracovnej skupiny Aktívne starnutie, ktorá 

pôsobí v rámci platformy firiem Business Leaders Forum. BLF v súčasnosti združuje 23 

spoločností, ktoré sa zaviazali zodpovedne podnikať a inšpirovať k zodpovednému 

podnikaniu aj ostatné subjekty s víziou dlhodobej prosperity Slovenska. 

(ide o úplnú citáciu dokumentu)  

 

Odporúčania v oblastiach: 
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1. Zdravie na pracovisku aj mimo neho  

 
 Príjemné a zdravé prostredie je nevyhnutné pre pracovníkov v každom veku, osobitný 

dôraz na ergonómiu prostredia treba klásť pri starších. Zamestnanci vo veku medzi 40 a 55 

rokov napríklad potrebujú o 50 % silnejšie svetlo. Buďte im tiež nápomocní pri nastavení 

väčšieho kontrastu displeja počítača ako aj väčšieho písma. Vo výrobe sa osvedčili pracovné 

stoly, ktoré sú nastaviteľné podľa výšky. Venujte pozornosť nielen základnému školeniu o 

bezpečnosti a zdraví pri práci, zabezpečte pre starších zamestnancov tiež inštruktáž, aké cviky 

pomôžu ich unaveným očiam, uľavia chrbtici, či pomôžu im zvládať stres. Rozmiestnite 

plagátiky či rozdajte nálepky so základnými radami ako cvičiť v priestoroch pracoviska. 

Zabezpečte pre svojich zamestnancov pravidelné zdravotné prehliadky u lekára, možnosť 

konzultácie s fyzioterapeutmi a doprajte im benefity vo forme welness či športových 

poukazov. Prispôsobte tieto benefity tak, aby reflektovali špecifické potreby starších 

pracovníkov. Ak vám to dovoľujú priestory spoločnosti, zriaďte špeciálne relaxačné 

miestnosti, ktoré umožnia zamestnancom chvíľu oddychu v nestresovom prostredí. Pravidelne 

vzdelávajte o zdraví, správnej výžive a well -beingu – vaši zamestnanci ocenia, ak budú 

semináre špecificky zamerané na ich vekovú skupinu. Ako pomôcka na zhodnotenie 

pracovných schopností zamestnancov vám vo firme môže poslúžiť Work Ability Index 

(WAI). Dotazník vyvinutý vo Fínsku v roku 1995 je indikátorom súčasnej a budúcej 

produktivity a umožňuje odhaliť rané štádiá zdravotných či iných rizík, ktoré by mohli viesť k 

odchodu pracovníka do predčasného dôchodku.  

2. Organizácia práce  

 Pracovník, ktorému zamestnávateľ umožní zladiť prácu s rodinou či prispôsobiť ju 

zdravotnému stavu, má väčšiu motiváciu a podáva kvalitnejší výkon. Až tri štvrtiny 

pracovníkov nad 45 rokov uvádzajú flexibilné možnosti práce ako kľúčový atribút ideálneho 

zamestnania. Nebojte sa preto pri THP zamestnancoch vyskúšať kĺzavú pracovnú dobu či 

možnosť práce z domu. Veďte dialóg, pýtajte sa svojich starších zamestnancov, aké majú 

potreby a spoločne hľadajte riešenia. 
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3. Celoživotné vzdelávanie a kariérny rozvoj 
 
 Umožnite všetkým zamestnancom bez rozdielu veku zúčastňovať sa tréningov. 

Pripravte pre starších pracovníkov individuálne rozvojové plány a možnosti kariérneho rastu, 

zamerané aj na oblasti mimo ich súčasnej pozície, s cieľom udržania ich zamestnateľnosti 

(tréning mentoringu a koučovania, ako efektívne odovzdať skúsenosti, príp. dodatočné 

školenia v IT zručnostiach, či kurzy cudzích jazykov, aby neboli v nevýhode oproti mladším 

zamestnancom). Venujte čas zisteniu ich špecifických potrieb a preferencií – starší pracovníci 

majú iné požiadavky ohľadne rozvoja ako ich mladší kolegovia. Obyčajne tiež menej 

inklinujú k teambuildingovým či dobrovoľníckym akciám. Umožnite im navrhnúť aktivity, 

ktoré sú im blízke aj so zreteľom na ich vek. Začleníte ich tak do diania spoločnosti, umožníte 

sebarozvoj a posilníte ich motiváciu a chuť do práce. 

 
4. Využitie skúseností, zapájanie starších 

 
 Využite starších pracovníkov ako mentorov pre nováčikov vo firme. Vďaka svojim 

skúsenostiam budú pre nich predstavovať prirodzenú autoritu, svojou rozvážnosťou a 

precíznosťou vyvážia ich dynamiku. Ukážu im tiež ako riešiť problémy v širších súvislostiach 

a pozitívne motivujú lepšou pracovnou disciplínou a lojálnosťou. Na druhej strane, mladší 

pracovníci zvyčajne v tíme predstavujú flexibilitu, kreativitu a schopnosť rýchlo sa učiť. 

Starším môžu pomôcť v oblasti IT zručností či cudzích jazykov. Zmiešaný tím tak bude 

pracovať efektívnejšie a dosahovať lepšie výsledky. 

 

5. Príprava na dôchodok 

 
 Prechod na dôchodok by nemal byť skokový, ale postupný. Umožnite odchádzajúcim 

zamestnancom prácu na čiastočný pracovný úväzok, dajte im možnosť vracať sa do firmy a 

poskytovať konzultácie či mentoring. Táto forma práce je v Západnej Európe obľúbeným 

medzistupňom pred úplným odchodom zamestnanca do dôchodku. Zamestnancom v 

preddôchodkovom veku niekedy zdravotný stav neumožní ďalej vykonávať pôvodné 

povolanie. Skúste im ponúknuť iné miesto v rámci vašej spoločnosti – posilníte tak lojalitu a 

dôveryhodnosť aj u ostatných zamestnancov. 



152 

 

6. Korporátna kultúra  

 
 Dôležitou súčasťou korporátnej kultúry každej zodpovednej firmy je nediskriminácia – 

s osobitným dôrazom na prijímanie nových zamestnancov zo všetkých vekových skupín, na 

základe ich kompetencií a zohľadňujúc výhody multigeneračných tímov; ale aj s dôrazom na 

zvyšovanie povedomia o prínosoch starších zamestnancov. Odmeňte zamestnancov za 

vernosť, ktorú preukázali dlhoročným pôsobením vo vašej firme. Nestrácajte s nimi kontakt 

ani po odchode do dôchodku. Dajte im pocítiť, že vo vašej firme vykonali kus práce, za čo ste 

im vďační. Vyšlete tak dôležitý signál aj k mladším zamestnancom a posilníte ich lojalitu k 

firme. 

 

Opatrenia podporu pracovnej schopnosti starších zamestnancov na úrovni podniku je možné 

rozdeliť na niekoľko oblastí: 

 

I. Opatrenia vo vzťahu k pracovnému prostrediu 

• Skvalitňovanie pracovných nástrojov, zariadení, technických a organizačných 

podmienok a samotnej úrovne BOZP 

• Zlepšovanie podmienok na správne držanie tela pri práci 

• Zlepšovanie a skvalitňovanie ovzdušia a mikroklímy na pracovisku  

• Znižovanie rizík zranenia spodobeného strojmi a zariadeniami 

• Obmedzovanie ručného prenášania bremien 

• Ochrana pred škodlivými látkami a faktormi na pracovisku 

 

II. Opatrenia vo vzťahu k pracovnému kolektívu 

• Obmedzovanie prísnych pracovných rozvrhov a časového stresu 

• Zlepšovanie flexibility pracovného času 

• Zlepšenie riadenia zmien a krízových situácií 

• Zlepšovanie flexibility pracovných opatrení 

• Zvyšovanie uznania zamestnanca 

• Zlepšovanie poskytovania spätnej väzby a podpory 

• Zvyšovanie nezávislosti  a zodpovednosti zamestnancov 

• Rozvoj práce manažmentu a vedúcich pracovníkov 
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• Zlepšovanie komunikácie 

• Vyjasňovanie pracovných cieľov 

• Zvyšovanie spolupráce a spoluúčasti 

• Zlepšovanie plánovania a kvality práce 

 

III. Opatrenia vo vzťahu k vedomostiam a zručnostiam 

• Školenie na zlepšenie plánovania 

• Školenie v oblasti tímových zručností 

• Školenie v oblasti kvality 

• Školenie na podporu používania nástrojov a zariadení 

• Školenie zamerané na zlepšenie odborných znalostí 

 

IV. Opatrenia vo vzťahu ku funkčnej kapacite a zdraviu 

• Organizovanie fyzických cvičení 

• Ponuka možnosti rekreácie 

• Ponuka rehabilitácie 

• Poskytovanie rekondičných pobytov 

• Podpora zdravých stravovacích návykov 

• Obmedzovanie a zákaz fajčenia a pitia alkoholu a používania omamných látok 

 

• V. Opatrenia podporujúce zdravie na pracovisku 

 Do podpory pracovnej schopnosti sa podniku oplatí investovať, pretože zamestnanci 

s dlhodobou profesijnou a pracovnou skúsenosťou a zároveň spokojní zamestnanci sú tzv. 

„hnacím motorom“ a konkurenčnou výhodou firmy. Zavedenie opatrení na podporu zdravia 

a pracovnú pohodu by malo byť výsledkom dohody medzi zamestnancami 

a zamestnávateľom. Dôležité je aj, aby zavedené opatrenia boli dlhodobé, tak aby sa dostavila 

ich efektívnosť. 

 K pracovnej pohode prispievajú okrem iného aj iné pozitívne zmeny pri úprave 

pracovného prostredia, kolektívu, pracovných procesov a štýlu vedenia. Na pracovisku je 

možné podporovať zdravý životný štýl rôznymi spôsobmi napr. podpora športového vyžitia, 

podpora zdravého stravovania na pracovisku, nefajčiarske prostredie na pracovisku, zákaz 

používania alkoholu a iných omamných látok.  
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V. Opatrenia vo vzťahu k starším zamestnancom 

• Zmena obsahu  a náplne práce vo vzťahu k veku 

• Zdravotné prehliadky povinné aj nepovinné ako benefity zamestnávateľa 

• Fyzické aktivity na podporu zdravia (cvičenia na pracovisku) 

• Rehabilitácie vo vzťahu k práci aj ako benefity zamestnávateľa 

• Úpravy v rozvrhu pracovného času 

• Vytváranie podmienok pre duševnú pohodu, predchádzanie stresom a psychosociálnej 

záťaži 

• Možnosti školení z rôznych oblastí 

• Zdravotná motivácia 

• Ergonómia 

• Zdravá životospráva 

• Plánovanie kariéry a celoživotného vzdelávania 

 

Poznámka:  
 Vyššie uvedené opatrenia boli navrhnuté v rámci výstupov „barometra udržovania 
pracovnej schopnosti" =(UPS barometer), ktorý bol vytvorený pracovníkmi FIOH ( Fínsky 
inštitút pracovného zdravia, Helsinky) pre národný vekový program. Tento barometer bol 
použitý na cca 1 000 pracoviskách vo Fínsku, kde boli položené otázky zamestnávateľom, 
zamestnancom a tiež odborníkom z oblasti pracovného zdravia. Celkový počet respondentov 
bol 2 438. 
 

Konkrétne opatrenia: 

 

1. Vykonávať sústavnú evidenciu starších zamestnancov v podniku, ich profesie 

pracovnú činnosť a hodnotiť ich zdravotný stav prostredníctvom pracovnej zdravotnej  

2. Podniková politika BOZP: vyzdvihnúť úlohu a dôležitosť aktívneho starnutia 

a zapracovať ich do hlavných zámerov podnikovej politiky BOZP.  

3. Program plnenia podnikovej politiky: zapracovať body na podporu aktívneho starnutia 

a pracovných podmienok zamestnancov 50+. 

4. Všetky podnikové dokumenty (pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna 

zmluva a iné) spracovávať s ohľadom na rodovú rovnosť a aktívne starnutie a aj 

 potreby starších zamestnancov. 
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5. Sledovať a analyzovať príčiny pracovných úrazov starších zamestnancov, ale tiež 

pomáhať pri návrate do práce po závažných úrazoch, podporovať rehabilitáciu 

a rekvalifikáciu po úrazoch. 

6. Plánovať pracovnú náplň vhodných pozícií pre starších zamestnancov a stanoviť 

telesné, zmyslové a psychické požiadavky na príslušné pracovné pozície. 

7. Analyzovat príčiny vnútropodnikovej fluktuácie (časté zmeny pozícií, prechod na iné 

prevádzky, dielne apod., sledovať predčasné odchody do dôchodku (prečo?). 

8. Informovanie a oboznamovanie zamestnancov prispôsobiť potrebám všetkých 

vekových kategórií zamestnancov - tak mladých ako aj starších. Pre potreby 

vzdelávania používať vhodné komunikačné a vzdelávacie prostriedky  s ohľadom na 

vekovú kategóriu zamestnancov. 

9. Pri nákupe a zabezpečení a vybavení pracovísk náradím, nástrojmi, prístrojmi 

a zariadeniami zohľadniť aj ergonomické kritériá pre starších zamestnancov. Pri 

nákupe OOPP zohľadniť aj vekové kategórie zamestnancov. 

10. Pravidelne kontrolovať pitie alkoholu, fajčenie a používanie omamných látok. 

11. Podporovať tvorbu rôznorodých vekovo podmienených tímov na pracovisku, tak aby 

bola rôzna veková skladba zamestnancov a podporovať dobré vzťahy v pracovnom 

kolektíve a spoluprácu medzi mladšími a staršími zamestnancami. 

12. Umožniť starším zamestnancom uplatniť ich pracovné skúsenosti a zručnosti (pokiaľ 

majú nato osobné predpoklady) napr. pri školeniach a inštruktážach pre ostatných 

zamestnancov. 

13. Hodnotiť starších zamestnancov podľa ich výkonu, ich vplyvu a autority na kolektív 

a nie podľa ich veku.. 

 

Odporúčania pre zamestnávateľov : zvýšiť pozornosť v nasledujúcich oblastiach : 

 
Oblasť zmien u starších 

zamestnancov 
 

 
Odporúčanie na zvýšenie pozornosti pre zamestnávateľov 

telesné rozmery − rešpektovanie ergonomických hľadísk pracovného miesta 

fyzická zdatnosťt − pozornosť zameraná na spôsobilosť starších zamestnancov na 
prácu, najmä u výkonov s neprimeranou fyzickou záťažou, 

− pri výkone práce v extrémnych mikroklimatických alebo 
rizikových podmienkach 
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motorika − zvažovanie ich zamestnávania v pásovej či prúdovej výrobe, 

− na strojoch a zariadeniach kde je vynútené pracovné tempo, 

− pri pracovných operáciách s požiadavkami na veľkú silu ruky, pri 
neprirodzených fyziologických polohách pri výkone práce, 

− pri manipulácii s ťažšími bremenami s rizikovými vlastnosťami, 

psychofyziologické 
funkcie 

− rušivé účinky hluku v prípadoch nutnej komunikácie, 
− rušivé účinky hluku v prípadoch používania technických 

komunikačných prostriedkov, 
− vhodné osvetlenie – zvýšené zrakové požiadavky starších 

jedincov, 
− vhodné mikroklimatické podmienky – teplota, relatívna vlhkosť a 

rýchlosť prúdenia vzduchu, 
− vhodná psychosociálna klíma na pracovisku, 
− organizácia pracovného času, častejšie prestávky, pružná 

pracovná doba 
 

 

Na úrovni jedinca -zamestnanca 

 

 Záujmom jednotlivca - zamestnanca je predovšetkým udržanie a obnova vlastnej 

zamestnateľnosti. Zároveň je z pohľadu jednotlivca legitímne uvažovať o udržaní a získaní 

takých predpokladov, ktoré mu pomôžu v prípade potreby zmeniť zamestnávateľa, čo je 

u starnúcej generácie hlavná výzva. Individuálnym záujmom je tiež samozrejme dosiahnutie 

spokojnosti danej primeranou kvalitou profesionálneho i osobného života. 

 Uvedené skutočnosti si od zamestnanca vyžadujú aj zmenu postojov. Ich základom je 

počítať s dlhou pracovnou dráhou a sústrediť sa viac na zabezpečenie svojej pracovnej 

schopnosti do vyššieho veku. Znamená to zmeniť postoj k plánovaniu budúcnosti, 

k celoživotnému vzdelávaniu i k vlastnému zdraviu a životnému štýlu. 

 Aj po päťdesiatke sa oplatí plánovať pracovnú budúcnosť, premýšľať o ďalšej 

profesijnej dráhe. Veľkou výzvou je naučiť sa využívať výhody svojho veku, ako sú 

skúsenosti, nadhľad a odstup, vďaka ktorým sa jedinec nevrhá do neriešiteľných pracovných 

úloh a neplytvá energiou. V oblasti pracovných schopností je vždy priestor na rozvoj 

prostredníctvom vzdelávania, či starostlivosti o vlastné zdravie. 
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Každý zamestnanec by si mal uvedomiť: 

 

Koľko má rokov? 

Aký má zdravotný stav? 

Či má ešte dostatok fyzických a psychických síl na vykonávanú prácu? 

Aké má schopnosti, vedomosti a zručnosti? 

Či ich chce ďalej kariérne a pracovne rozvíjať? 

Či vykonáva svoju prácu bezpečne a neopomína predpisy a nariadenia? 

 

 Odpovede na tieto otázky mu umožnia lepšie sa začleniť do tímu, kolektívu na 

pracovisku, vykonávať svoju prácu aj naďalej bezpečne, zmysluplne a účelne v prospech 

zamestnávateľa i vo svoj prospech.  

 Posilní to medzigeneračnú spoluprácu na pracovisku, kde časom porastú vekové 

rozdiely a kde sa častejšie než ako to bolo predtým budú stretávať tri generácie ľudí, ktoré sa 

budú musieť naučiť spolu  komunikovať a spolupracovať. starší kolegovia sa musia zbaviť 

hanby za svoj vek  a nájsť si vzťah k mladším spolupracovníkom. 

 Podľa príčin úrazov z údajov NIPu si sami zamestnanci vekovej skupiny 50+ v 

hodnotenom období (2008-2012) svojím nebezpečným konaním, spojeným s porušovaním 

predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zapríčinili 849 

registrovaných pracovných úrazov. Takéto konanie zahŕňa aj požitie alkoholu postihnutými 

zamestnancami.  
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Záver a zhrnutie 
 

 V súčasnosti, v čase starnutia populácie je možné povedať, že vytvorenie pracovných 

príležitostí a možností zotrvať v zamestnaní ako aj garantovanie bezpečných pracovných 

podmienok pre starších zamestnancov by malo byť prioritou. A to aj so zohľadnením faktu, že 

možno v súčasnosti mnohí mladí ľudia podceňujú tak skúsenosti a prínos starších 

zamestnancov (ľudí vo všeobecnosti), každý z nás sa tým starším zamestnancom stane 

(odhliadnuc od skutočnosti, že niektorí podnikajú, venujú svoj čas starostlivosti o rodinu). 

 Samozrejme je potrebné zohľadňovať aj stav hospodárstva SR, zamestnanosť mladých 

a absolventov škôl a v neposlednom rade vytvoriť efektívne nástroje aktívnej politiky 

zamestnanosti a vzdelávania. 

 Z dostupných informácií týkajúcich sa starostlivosti o starších zamestnancov možno 

uvažovať o ich zvýšenej ochrane pred skončením pracovného pomeru – táto ochrana by sa 

vzťahovala len na zamestnancov v preddôchodkovom veku. V tejto súvislosti možno 

uvažovať o predĺžení výpovednej doby, či zákaze výpovede (samozrejme pri koncipovaní 

výnimiek, napr. v prípade, ak by zamestnanec porušoval pracovnú disciplínu, stratil by 

zdravotnú spôsobilosť na výkon práce). Ako vhodný nástroj sa javí prijatie plánov 

angažovania starších zamestnancov (zamestnávatelia so zodpovedným prístupom otázke 

starnutia) – ich udržanie v zamestnaní, rôzne možnosti rozvrhnutia či dĺžky pracovného času, 

ďalšieho vzdelávania a odbornej praxe. 

 Vzhľadom na to, že otázka zamestnávania starších zamestnancov nie je čisto 

záležitosťou  zamestnávateľov, ale aj verejným záujmom a mala by byť prioritou štátu. Mohlo 

by sa uvažovať aj o určitom zvýhodňovaní tých zamestnávateľov, ktorí by zamestnávali 

zamestnancov nad 50, resp. 55 rokov (napr. formou daňových úľav, 

financovania/spolufinancovania vzdelávania a pod.). Stanovenie výhodnejších pracovných 

podmienok starších zamestnancov je zaujímavou oblasťou pre kolektívne vyjednávanie za 

podmienky dodržania pravidiel týkajúcich sa zásady rovnakého zaobchádzania.  

 Je ďalej dôležité uplatňovať koncept aktívneho starnutia tak na národnej i podnikovej 

úrovni.  

 V zabezpečovaní vhodných pracovných podmienok a BOZP je potrebné vychádzať aj 

z konceptu veku a zohľadnovať pracovnú schopnosť a funkčné kapacity starších 

zamestnancov. 
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 Vhodnou úpravou pracovísk, zohľadnením ergonomických požiadaviek, organizáciou 

pracovného času  a práce, znižovaním fyzickej a psychickej záťaže je množné vytvoriť 

vhodné, zdraviu bezpečné pracovné podmnienky aj pre starších zamestnancov. Svoju dôležitú 

úlohu v tomto procese môže zohrať aj inšpekcia práce a zdravotný dozor.  

 Osvetou a prevenciou možno dosiahnuť zníženie pracovnej úrazovosti a chorôb 

z povolania, zabezpečiť konštruktívny prístup zamestnávateľov k tejto problematike. 

 Na úrovni podniku treba prijať opatrenia, ktoré by zabezpečili jednak rodovú rovnosť 

a jednak rovnosť vekovú, bez porušenia príslušnej antidiskriminačnej legislatívy. Každý 

podnik podľa svojich možností môže vykonať opatrenia pre aktívne starnutie a vytvorenie 

zdravých a bezpečných pracovných podmienok, často bez vysokých finančných nákladov, len 

napr. zmenou organizáciie práce, či úpravou technologického procesu. Vedenie podniku môže 

využiť kapacity vekovo rôznorodých tímov na zlepšenie situácie na svojich pracoviskách. 

 Veď aj naďalej platí, viac hláv - viac rozumu a mladí a starí sa musia navzájom 

dopĺňať a rešpektovať a spolupracovať. 
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Dotazník pre zamestnancov  značka:   

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 ROKOV 
 

Skúsenosti a reálne možnosti pri uplatnenia starších osôb v pracovnom procese 
 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, príspevková, vedecko-výskumná inštitúcia v rezorte MPSVR SR., v rámci projektu 
„BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 ROKOV – uplatnenie starších osôb v pracovnom 
procese s návrhmi na opatrenia na úrovni odvetví a podniku“  
skúma prístupy manažmentu a stav firemnej kultúry BOZP voči cieľovej skupine, personálne postoje a hodnoty; ochotu 
komunikácie a vzájomnej spolupráce pri vytváraní konkrétnych podmienok práce, BOZP;( príklady správnej praxe) vo 
vybraných odvetviach. Súčasťou je aj dotazník pre zamestnancov vo vekovej skupine 50+. 
Výskum prebieha pod gesciou MPSVR SR , odboru ochrany práce a Národného inšpektorátu práce.  
Dotazník je anonymný! 
 
 
                                                                        
 
 
 
 

Prosíme, pri nasledujúcich otázkach označte ich platnosť krížikom. 
Ak sa pomýlite, alebo chcete zmeniť odpoveď, krížik začiernite a označte nové políčko 

 
číslo Otázka alebo tvrdenie rozhodne 

nie 
skôr 
nie 

ani áno 
ani nie 

skôr áno rozhodne 
áno 

1. Uspokojuje a baví Vás práca, 
ktorú momentálne robíte? 

     

2. Je pre vás súčasná práca len 
nutnosť a zdroj obživy? 

     

3.  Považujete svoju prácu za 
fyzicky veľmi náročnú? 

     

4. Považujete svoju prácu za 
psychicky veľmi náročnú? 

     

5. Musíte sa pri práci rýchlo 
rozhodovať a konať pod 
časovým tlakom? 

     

6. Máte pocit, že dobre znášate 
adaptáciu pri prechode na iné 
činnosti, doteraz 
nevykonávané? 

     

7.  Využíva Váš vedúci Vaše 
odborné znalosti a skúsenosti? 
(napr. radí sa s vami, dá na Váš 
názor?) 

     

8. Máte v súčasnom zamestnaní 
konkrétnu možnosť 
a perspektívu kariérneho 
(služobného) postupu?  

     

9. Máte záujem a ochotu sa učiť 
novým veciam, ďalej sa 
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vzdelávať a získavať nové 
zručnosti? 

číslo Otázka alebo tvrdenie rozhodne 
nie 

skôr 
nie 

ani áno 
ani nie 

skôr áno rozhodne 
áno 

 
10. Keby sa Vám naskytla i čo 

najmenšia príležitosť, odišli by 
ste z tohto zamestnania? 

     

11.  Pracujete u súčasného 
zamestnávateľa dlhšie ako tri 
roky? 

     

12. Je komunikácia a spolupráca 
medzi zamestnancami vo 
vašom podniku na dobrej 
úrovni a je v celkovej pohode? 

     

13. Dochádza u Vás v pracovnom 
kolektíve k stretom medzi 
mladšími a staršími 
zamestnancami? 
 

     

14.  Je v súčasnom zamestnaní 
lepšie ohodnotená a má viac 
výhod mladšia generácia 
zamestnancov? 

     

15. Je v súčasnom zamestnaní 
lepšie ohodnotená a má viac 
výhod staršia generácia (50+) 
zamestnancov?  

     

16. Domnievate sa, že vedenie 
firmy relatívne spravodlivo 
odmeňuje zamestnancov podľa 
objemu a kvality odvedenej 
práce a nerobí rozdiely podľa 
iných kritérií? 

     

17. Na súčasnom pracovisku Vám 
osobne vadí: 

     

a.  hluk      
b.  zlé osvetlenie      
c.  mikroklíma (teplo , zima, prievan, 

vlhkosť apod.) 
     

d.  prach      
e.  chemické látky      
f.  usporiadanie pracoviska      
g.  organizácia práce      
h.  vzťahy v rámci kolektívu      
i.  vzťahy s nadriadenými      
j.  spôsob odmeňovania      

18. Vyhovuje Vám forma      
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súčasného pracovného úväzku? 
19. Vyhovuje Vám pracovná 

doba? 
     

20. Vychádza Váš súčasný 
zamestnávateľ v ústrety 
individuálnym požiadavkám 
zamestnancov na úpravu 
pracovného úväzku, dĺžky 
a rozloženiu pracovného času? 

     

21. Chcete ďalej pracovať i po 
dovŕšení dôchodkového veku? 

     

a.  na súčasnom pracovisku      
b.  na plný úväzok      
c.  na čiastočný úväzok      
d.  len sezónne      
e.  podľa potreby na zavolanie      
f.  formou práce z domu      
g.  inak - uveďte  

 
 
Uveďte prosím : (označte krížikom alebo slovom) 
 
Muž........................ 
 
Žena...................... 
 
Vek – číslom ......... 
 
Vzdelanie: (základné, vyučenie, stredné, vysokoškolské...).vypíšte 
slovami................................................................... 
 
Váš súčasný pracovnoprávny vzťah k zamestnávateľovi: 
 
 Pracovný pomer na dobu neurčitú....................... 
 
 Pracovný pomer na dobu určitú........................... 
 
 Skrátený pracovný úväzok.................................. 
 
 Plný pracovný úväzok......................................... 
 
 Dohoda o vykonaní práce................................. 
 
 Dohoda o pracovnej činnosti.............................. 
 
 Ďalší pracovný pomer......................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu a vyplnenie údajov. Dotazník je anonymný ! 
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Dotazník pre manažment podnikov 

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 ROKOV 
 

Skúsenosti a reálne možnosti pri uplatnenia starších osôb v pracovnom procese 
 
 
 
 

             
 
 
 

       
 
 
 
 
 
Úvod 

Inštitút pre výskum práce a rodiny, príspevková, vedecko-
výskumná inštitúcia v rezorte MPSVR SR., v rámci projektu 
„BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 
ROKOV – uplatnenie starších osôb v pracovnom procese 
s návrhmi na opatrenia na úrovni odvetví a podniku“  
skúma prístupy manažmentu a stav firemnej kultúry BOZP voči 
cieľovej skupine, personálne postoje a hodnoty; ochotu 
komunikácie a vzájomnej spolupráce pri vytváraní konkrétnych 
podmienok práce, BOZP;(príklady správnej praxe) vo vybraných 
odvetviach.  
Výskum prebieha pod gesciou MPSVR SR, odboru ochrany práce 
a Národného inšpektorátu práce Košice. 

  
Tento projekt je rozdelený na niekoľko krokov: 
– Kvantitatívny dotazníkový prieskum zamestnancov vo 

vybraných  podnikoch - aktívna populácia vo veku 50+ 
v SR,  

– Kvalitatívny prieskum (rozhovory s manažmentom 
vybraných podnikov), 

Cieľom projektu je okrem iného aj poznanie, rozvinutie 
a možnosti využitia pracovného potenciálu skupiny generačne 
starších zamestnancov. 
 

 
Získané výsledky budú základom pre vytvorenie návrhu 
metodických materiálov, opatrení, postupov, odporúčaní apod. 
pre riešenie danej problematiky. 
Pôjde najmä o získanie názorov a skúseností priamo z praxe. 
Žiadna  odpoveď nebude posudzovaná ako správna ani 
nesprávna. Pre výskumný tím je cenný každý názor a odpoveď 
respondenta. 
 
Výskum je ANONYMNÝ (vyplnené budú len všeobecné 
identifikačné údaje.)  
 
Prosíme otázky vyplňte slovne. V prípade nedostatku miesta na 
vyjadrenie môžete použiť aj zadnú stranu dotazníka. 
 
 
Ďakujeme vopred za ochotu a poskytnuté údaje! 
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Okruhy otázok a ich zameranie 

Otázka č.1 Aká je veková štruktúra zamestnancov vo Vašom podniku? 
Aké je súčasné vekové zloženie zamestnancov vo Vašej firme? Sú vo firme zamestnaní starší 
zamestnanci (vo veku 50+) prípadne dôchodcovia? Pokiaľ nie sú, uveďte dôvod. 

 

 

 

Pri možnosti voľby, dávate v skutočnosti radšej prednosť mladším, dravejším pohotovejším 
zamestnancom? S nižšími mzdovými požiadavkami pri sľube určitého kariérneho rastu? 

 

 

 

Otázka č. 2 Majú uchádzači staršieho veku záujem o prácu vo Vašej firme? Pri nábore 
a získavaní nových zamestnancov dávate dostatočne najavo, že pracovná pozícia je 
vhodná aj pre skúsených (starších ) pracovníkov ( inzercia, požiadavky na úrady práce 
apod.) 

 

 

 

 

 

 

Otázka č.3 Udržiavate kontakt s bývalými zamestnancami – dôchodcami? Akým 
spôsobom? Ponúkate im aj možnosť pracovného uplatnenia? 
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Otázka č. 4 Je zamestnávanie osôb nad 50 rokov a starších, problémom? Prečo áno, 
prečo nie? Pokiaľ áno : Čo by ste navrhovali zmeniť?  
Aké sú podľa Vás výhody, nevýhody, klady a zápory, prednosti a nedostatky, riziká zamestnávania 
starších osôb podľa Vašich skúseností vo Vašej firme a na trhu práce?  

 

 

 

 

 

 

Napr.: vyplývajúce z charakteru práce (fyzicky či psychicky veľmi náročná práca); zo špecifických 
požiadaviek na odbornosť a znalosti (informačné technológie, cudzie jazyky...); zo mzdových 
nárokov, časových dispozícií a požadovanej časovej flexibility, z ďalších osobnostných 
charakteristík, vlastností staršej generácie?  

 

Čo od (nového) zamestnanca očakávate? – Žiadané kvality zamestnanca:  

 Ochotu plniť rozmanité úlohy............................... 
 Flexibilitu (čas, miesto,...).................................... 
 Lojalitu, oddanosť firme..................................... 
 Spoľahlivosť (i v krízových situáciách ................ 
 Kvalitnú prácu, výkon........................................... 
 Dobré vzťahy (tímovú spoluprácu) či individuálny výkon............................ 
 Znalosť a skúsenosti v odbore..................................... 
 Iné (uveďte).................................................................. 

 

 

Sú tieto požiadavky spojené či závislé od veku? Áno - Nie? 
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• Otázka č.5 Zaznamenávate nejaké rozdiely a problémy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, v rizikovom chovaní (úrazy, skoronehody) a jednaní 
medzi generáciami, medzi staršími a mladšími pracovníkmi vo Vašej firme? Ak 
áno, aké konkrétne? Má niektorá zo sledovaných skupín vyššiu absenciu, je 
častejšie chorá, viac navštevuje lekára apod.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 6 Zaznamenávate celkove nejaké problémy v chovaní, jednaní, komunikácii, 
spolupráci medzi generáciami, medzi staršími a mladšími zamestnancami? Aké 
konkrétne? 
( vypíšte slovami) 
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Otázka č.7 Vychádzate vo Vašej firme nejakým spôsobom v ústrety starším 
zamestnancom? Akým (príklady)? 
(vypíšte slovami) 

 

 

 

 

Aké sú Vaše firemné pravidlá a  postupy s ohľadom na vek a na skupinu starších 
zamestnancov? Máte vypracovanú nejakú stratégiu, dokument apod.? 

 

 Ponúkate vhodné pracovné príležitosti pre túto cieľovú skupinu.................................. 
.................................................................................................................................................... 
 Prispôsobujete nejakým spôsobom (napr. ergonomicky) pracovisko pre týchto 

zamestnancov (pre zníženie  enormnej fyzickej, psychickej 
záťaže).............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 Prispôsobujete im pracovné podmienky (charakter pracovného vzťahu, skrátený 
pracovný úväzok, prácu doma, sezónne práce, dĺžka a rozloženie pracovnej doby, 
častejšie pracovné prestávky 
apod.)...............................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 Investujete do ďalšieho vzdelávania starších zamestnancov, vysielate ich na školenie 
pre získanie nových kompetencií, 
zručností?........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 Iné , aké uveďte 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

Štatistické údaje o firme: 
 
Veľkosť firmy (počet zamestnancov, z toho ): .......................... 
Hlavný odbor podnikania, rezort: 
..................................................................................................................................................... 
 
Región , obec:.............................................................................................................................. 
Kto vyplnil: (funkcia, pohlavie, 
vek)........................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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Označte výhody (+) a nevýhody (-)  pri vekovej skupine: 

Č. Oblasť mladší 50+ 

1 Odbornosť a vzdelanie ; cudzie jazyky (existuje oprávnená 
potreba a nevyhnutná nutnosť na výkon práce?), zvládanie 
moderných technológii vrátane informačných a komunikačných 

  

2 Celoživotné zotrvanie v jednej profesii, nežiaduce návyky   

3 Záujem o ďalší odborný rast a ochota ďalej sa vzdelávať; dĺžka 
zaučenia a osvojenia si nových znalostí, pracovných postupov 
apod. 

  

4 Tvárnosť, prispôsobivosť, adaptabilita   

5 Tvorivosť, nadšenie, kreativita   

6 Komunikatívnosť   

7 Skúsenosť, vyzretosť, stabilita   

8 Zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť, rovnomernosť 
výkonov, menšia chybovosť; menej riskujú 

  

9 Lojalita   

10 Kariérny rast   

11 Mzdové nároky, požadovanie výhod a benefitov   

12 Flexibilita a časová dispozícia   

13 Fluktuácia; obavy z prenosu firemného know - how ku 
konkurencii 

  

14 Chorobnosť, častejšie zdravotné problémy, absencie, úrazovosť; 
zvládanie zvýšenej fyzickej a psychickej záťaže  
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