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Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci

nepredstavuje len tradične chápanú prevenciu proti 
úrazom a haváriám, ale znamená viac, 

„zahŕňa všetky stránky ochrany zamestnancov 
súvisiace s prácou - napríklad fyzickú a psychickú 
pohodu, sociálnu ochranu, pracovné podmienky, 
pracovné vzťahy, hygienické podmienky, sociálne 
vybavenie pracovísk a pod.“ 

(I. Majer.: Príručka na zavedenie jednoduchého systému riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých podnikoch, Pravidlá 

dobrej praxe BOZP, NIP, Bratislava 2002)



Príčiny pracovných úrazov

20% technické príčiny : 80% ľudský činiteľ

Príčiny zlyhania ľudského činiteľa
15% vnútorné príčiny : 85% vonkajšie príčiny



Vonkajšie determinanty 
ne/spoľahlivosti ľudského činiteľa:

 faktory práce a pracovného prostredia,

 organizácia práce,

 sociálne prostredie práce.

↓

metodologické otázky hodnotenia rizík



Hodnotenie rizika

Zo vzájomného vzťahu 
typu početnosti a 
typu dôsledku je 
možné stanoviť 
stupeň rizika, ktoré 
jednotlivé 
determinanty 
ne/spoľahlivého 
výkonu človeka na 
konkrétnom 
pracovisku 

predstavujú.

Predpokladaný dôsledok
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Faktory práce a pracovného 
prostredia

 mentálne a fyzické zaťaženie,

 negatívne faktory v zrakovom poli, 

 negatívna akustika pracovného prostredia,

 vibrácie a otrasy,

 klimatické podmienky a čistota ovzdušia, 

 priestorové podmienky a vybavenosť pracoviska.

Pri uvedených faktoroch je možné odhaliť potenciálne slabé miesta 
(určujúce činitele zdroja zlyhania) ako s ohľadom na 
pravdepodobnosť vzniku (typ početnosti), tak na závažnosť 
dôsledkov (ohrozenie bezpečnosti a zdravia ľudí, finančných strát, 
ekologických následkov a pod.).



Organizácia práce:
 zmenová a nočná práca,
 nové formy zamestnávania,
 prestávky v práci,
 zodpovednosť a kompetencie (prekrývanie resp. 

medzery),
 systém vzdelávania,
 príprava zmien,
 prestoje (poruchy, nedostatok materiálu a pod.),
 spôsob a forma ukladania pracovných úloh.

Pre jednotlivé položky je možné sledovať len frekvenciu výskytu, resp. jej 
časové pôsobenie. Dôsledok toho istého negatívneho javu môže byť rôzny a 
priamy kauzálny vzťah príčiny a následku, aký pozorujeme pri negatívnych  
faktoroch pracovného prostredia, v tomto prípade jednoznačne neexistuje.



Uznesenie EP z 23. mája 2007 o 
podpore dôstojnej práce pre všetkých 
(2006/2240(INI) – bod D

upozorňuje na nebezpečenstvá v súvislosti s 
novými formami zamestnávania a potrebu 
podpory konceptu dôstojnej práce, keďže v 
súčasnosti existuje tendencia pohŕdať 
dôstojnou prácou a znižovať jej hodnotu, čo 
je výsledkom otvorenia nových lacných 
pracovných trhov a s tým súvisiacich 
pokusov využívať „lukratívny“ pracovný 
dumping.



Sociálne prostredie práce:

 obsadenosť pracoviska (práca vykonávané osamote, 
izolovane od iných pracovníkov, práca v blízkosti iných osôb 
v menšom alebo väčšom kolektíve),

 frekventovanosť pracoviska (návštevnosť pracoviska inými 
ľuďmi, najmä stránok, klientov, zákazníkov, cestujúcich 
a pod.),

 kooperácia s inými pracovníkmi (individuálna práca, 
kolektívna práca vo voľnej alebo pevnej väzbe pracovníkov, 
práca v tíme, súčinnosť pri práci a i.),

 druh služobného styku (jednoduchá komunikácia ako napr. 
informovanie a obsluhovanie, rokovanie, diskutovanie, 
dohováranie sa s ľuďmi a i.),

 funkčné postavenie (vedúci, podriadení),



Sociálne prostredie práce:
(pokračovanie)

 činnosti, zamerané na človeka (výuková a pedagogická 
činnosť; poskytovanie ošetrovateľských, liečebných 
a sociálnych služieb; vyšetrovanie a súdenie),

 úroveň riadenia,

 ekonomická istota (mzdy a platy),

 pocit existenčného bezpečia (stabilita a perspektívnosť 
pracovného miesta),

 možnosť postupu

 verejné uznanie a morálne ocenenie zamestnanca v rámci 
organizácie,

 dôvera v podnik,



Sociálne prostredie práce:
(pokračovanie)

 uspokojenie z vykonávanej práce (obsah pracovnej 
činnosti)

 priaznivé vzťahy so spolupracovníkmi a bezprostredným 
nadriadeným (dobrá spoločenská atmosféra v pracovnej 
skupine)

 starostlivosť podniku o zamestnancov,
 obojstranná informovanosť, 
 kvalita kooperácie vs. rivalita,
 vzájomnému podceňovaniu, 
 násilie na pracovisku,
 hodnotenie zamestnancov, 
 príprava na neštandardné situácie,
 zodpovednosť,
 spoločenské hodnotenie povolania.



Sociálne prostredie práce:
(pokračovanie)

V sfére sociálneho prostredia práce je vysoká 
variabilita jednotlivých faktorov v čase, preto 
väčšinou je možné zistiť len existenciu javu a 
len ťažko typ početnosti. Z dôvodu pôsobenia 
hlavne na a cez emocionálnu sféru typ 
dôsledku sa tiež jednoznačne určiť nedá.



Dôstojná práca
(podľa definície MOP)

zhmotňuje túžbu ľudí počas ich produktívneho života. Zahŕňa:

- pracovné príležitosti, ktoré sú produktívne a ktoré    
zabezpečia spravodlivý príjem,

- bezpečnosť na pracovisku,

- sociálnu ochranu pre rodiny, 

- lepšie vyhliadky na osobný rozvoj a sociálne začlenenie,

- slobodu pre ľudí, aby hovorili o svojich obavách, aby sa 
organizovali a zúčastňovali sa na rozhodnutiach, ktoré 
ovplyvňujú ich životy,

- rovnosť príležitostí a zaobchádzania pre všetky ženy a mužov. 



GR pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a rovnaké príležitosti EK

upozorňuje na rámcovú dohodu EÚ sociálnych partnerov o 
pracovnom strese (European social partners` agreement 
on work-related stress) prijatú 8. októbra 2004. V 
súčasnosti EK sleduje jej implementáciu do praxe 
členských štátov.

Eurofound 
Európska nadácia pre podporu životného a pracovného 

prostredia (ustanovená nariadením (EEC) No. 1365/75 z 
26. 5. 1975) sa v porovnávacích analytických štúdiách 
venovala problematike stresu na pracovisku, neistej 

práci a ďalším oblastiam zneisťujúcich človeka pri práci.



Ďakujem za pozornosť!

perichtova@sspr.gov.sk
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