
 

5. mája 2016 sme sa zúčastnili na Pietnom spomienkovom zhromaždení 

organizovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, ktoré sa každoročne 

koná pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Ide o pietny akt, ktorý je prejavom úcty obetiam pracovných úrazov na Slovensku. 

Na pietnom spomienkovom zhromaždení sa zúčastnili podpredseda Vlády SR Peter 

Pellegrini, Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, prezident Konfederácie 

odborových zväzov SR Jozef Kollár, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Andrej 

Gmitter, ďalší zástupcovia rezortov a sociálnych partnerov. Prítomní si minútou ticha uctili 

obete pracovných úrazov, vyjadrili podporu tým, ktorí utrpeli ťažkú ujmu na zdraví a prejavili 

úprimnú sústrasť všetkým, ktorí pri výkone svojich pracovných povinností stratili svojich 

blízkych. 

28. apríl je Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého cieľom je 

zamerať pozornosť na podporu prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v záujme predchádzania vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

V roku 2016 je témou kampane Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci „Stres na pracovisku: kolektívna výzva“. Mnohí pracovníci sú dnes omnoho viac 

vystavení tlaku požiadaviek moderného pracovného života. Psychosociálne riziká ako 

zvýšená konkurencia, vyššie očakávania na výkonnosť, vyššie nároky na pracovníkov 

prispievajú čoraz viac k stresujúcemu prostrediu. S vysokým pracovným tempom, 

významnými zmenami pracovných vzťahov a v súčasnej ekonomickej recesii, pracovníci 
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zažívajú organizačné zmeny a reštrukturalizáciu, zníženie pracovných príležitostí, zvýšenie 

neistej práce, strach zo straty zamestnania, masívne prepúšťanie a nezamestnanosť, zníženie 

finančnej stability, čo má vážne následky na ich duševnom zdraví a pohode. V posledných 

rokoch sú psychosociálne riziká a pracovný stres čoraz viac diskutovanou témou 

a v súčasnosti celosvetovým problémom, ktorý nemožno podceniť, pretože má 

bezpodmienečný význam v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia a pohody 

pracovníkov na pracovisku. „Keby som vás vyzval, aby zdvihli ruku tí z vás, ktorí nie sú 

pod stresom, asi by nebola hore ani jedna ruka,“ konštatoval podpredseda Vlády SR Peter 

Pellegrini vo svojom prejave na Pietnom spomienkovom zhromaždení práve na vyhlásenú 

kampaň roku 2016 v rámci Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Počas príhovoru povedal, že „Ochrana života 

a zdravia patrí k prioritám súčasnej vlády. Prevencia a ochranné opatrenia v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť trvalou súčasťou firemnej kultúry a preto je 

potrebné aj naďalej viesť sociálny dialóg na celoslovenskej úrovni a komunikovať 

so zamestnancami, ktorí si musia uvedomovať dôležitosť dodržiavania bezpečnostných 

predpisov.“ 
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