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EU-OSHA zrealizovala trojročný projekt 
prehľadu BOZP, ktorý sa týkal poškodení 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou1. Cieľom bolo preskúmať otázky 
spojené s poškodeniami podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacimi s prácou a súvisiacimi 
politikami, zlepšiť naše pochopenie tejto 
témy a určiť účinné spôsoby predchádzania 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
spojeným s prácou. Pozornosť sa v rámci 

projektu sústredila aj na opatrenia na 
pracovisku, cieľom ktorých je predchádzať 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacim s prácou a riadiť chronické 
poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
vrátane podpory zamestnancov pri návrate 
do práce a ich rehabilitácii. Projekt prehľadu 
BOZP sa zameriava na potreby tvorcov politík 
a výskumníkov a túto kampaň dopĺňa.
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1. Úvod
Dobré riadenie rizík v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku je prínosom 
pre každého – pre zamestnancov, podniky 
aj spoločnosť. Je závislé od silnej kultúry 
prevencie rizík. To znamená, že zamestnávatelia 
a manažéri sú odhodlaní predchádzať rizikám 
a podporovať spoluúčasť zamestnancov. Vďaka 
aktívnemu, participatívnemu riadeniu v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
sú všetky podniky konkurencieschopnejšie. 
Znížením počtu absencií z dôvodu 
chorobnosti sa napríklad zvyšuje produktivita 
a udržateľnosť práce.

Táto brožúra je úvodným sprievodcom 
kampaňou s názvom Zdravé pracoviská 
znižujú záťaž na roky 2020 – 2022, ktorú 
organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). 
Zámerom kampane je zvýšiť informovanosť 
o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich s prácou a o tom, aké dôležité je 
im predchádzať. Jej cieľom je povzbudzovať 
zamestnávateľov, zamestnancov a ďalšie 
zainteresované strany, aby spolupracovali 
v záujme prevencie poškodení  podporno-
pohybovej sústavy.

Kampaň poukazuje na to, že riziká poškodení 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou, ktoré nemožno úplne odstrániť, 
je možné aspoň kontrolovať. Takisto sa ňou 
vysvetľuje, ako možno včasnou intervenciou 
predísť tomu, aby sa poškodenia podporno-
pohybovej sústavy súvisiace s prácou, 
ktoré sa predsa len objavia, stali chronické. 
Navyše sa ňou ozrejmuje, ako môže dobré 
riadenie BOZP pomôcť zamestnancom, 
ktorí už trpia chronickými poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy, aby sa vrátili 
do práce a zostali tam. Kampaň taktiež 
zvyšuje informovanosť o početných rizikových 
faktoroch poškodení podporno-pohybovej 
sústavy, či už fyzických, organizačných, 
psychosociálnych, sociodemografických 
alebo individuálnych, a o potrebe rozvíjania 
preventívnych prístupov, v ktorých sa všetky 
tieto faktory zohľadňujú.

Agentúra EU-OSHA v rokoch 2000 a 2007 už 
zorganizovala dve kampane o poškodeniach 

podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou – prečo teda teraz organizuje ďalšiu 
kampaň s rovnakou témou? Poškodenia 
podporno-pohybovej sústavy súvisiace 
s prácou ovplyvňujú zamestnancov vo všetkých 
vekových kategóriách a vo všetkých druhoch 
zamestnaní, práve preto má táto kampaň 
význam pre mnohých ľudí. Predchádzať 
vystaveniu rizikovým faktorom, ktoré prispievajú 
k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacim s prácou, je dôležité z hľadiska 
udržateľnosti práce, a to najmä v kontexte 
starnutia pracovnej sily a politického cieľa, 
ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti 
v starších vekových skupinách. Rozsah 
problému a čas, ktorý zaberie zavedenie zmeny 
na úrovni pracoviska, sú navyše presvedčivými 
dôvodmi, prečo sa v súčasnosti treba vrátiť 
k tejto kľúčovej téme v oblasti BOZP.

Vďaka nedávnym dôkazom o vplyve sedavej 
práce na zdravie ľudí sme zamerali pozornosť 
na držanie tela (najmä sedenie a prácu 
s počítačom) a nedostatok fyzickej aktivity 
v práci. K dlhotrvajúcemu sedeniu dochádza 
v mnohých pracovných situáciách, od práce 
v priemysle pri montážnych linkách až po prácu 
pokladníkov v supermarketoch či pri počítači. 
Touto kampaňou sa zvýši informovanosť 
o dôležitosti prevencie poškodení podporno-
pohybovej sústavy, ktoré súvisia s prácou 
spojenou s dlhotrvajúcimi statickými pozíciami 
pri sedení.

Kampaň poukazuje na to, ako možno 
poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
súvisiace s prácou aj napriek ich zložitosti riešiť 
rovnako ako akýkoľvek iný problém v oblasti 
BOZP. V jej rámci sa podnikom poskytnú nástroje 
a podpora, potrebné na systematické riešenie 
poškodení podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich s prácou: praktické tipy, príručky, 
audiovizuálne materiály, príklady osvedčených 
postupov a prípadové štúdie. Všetky uvedené 
informácie a ešte oveľa viac, vrátane novej 
databázy relevantných zdrojov, sa nachádzajú 
na webovom sídle kampane (https://healthy-
workplaces.eu).

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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1.1. O čo ide?
Poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 
trpia milióny zamestnancov v celej Európe. 
Napriek významnému úsiliu zameranému 
na predchádzanie týmto poškodeniam 
však zostávajú najbežnejším zdravotným 
problémom súvisiacim s prácou. Z prieskumu 
pracovnej sily realizovaného Eurostatom 
v roku 2013 vyplynulo, že 60 % všetkých 
zamestnancov, ktorí uviedli, že za posledných 
12 mesiacov trpeli nejakým (fyzickým alebo 
psychickým) zdravotným problémom 
súvisiacim s prácou, označilo ťažkosti spojené 
s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 
za svoj najvážnejší zdravotný problém2. 
Druhým najčastejšie označovaným zdravotným 
problémom (uviedlo ho 16 % zamestnancov) 
bol stres, depresia alebo úzkosť.

Tieto údaje vyplývajú z Európskeho prieskumu 
pracovných podmienok (EWCS), podľa 
ktorého zhruba traja z piatich zamestnancov 
v EÚ uviedli, že trpia poškodením podporno-
pohybovej sústavy (pozri obrázok ďalej)3. 
Najčastejšie druhy poškodení podporno-
pohybovej sústavy, ktoré zamestnanci uviedli, 
sú bolesti chrbta (43 %) a bolesti svalov 
horných končatín (41 %). Bolesti svalov dolných 
končatín sa uvádzajú menej často (29 % v roku 
2015).

 
 
 
 
 

Zdravotné problémy zamestnancov v EÚ za posledných 12 mesiacov, EÚ-28, 2015

15 %

43 %

14 %

27 %

 

Zdroj: Panteia, na základe šiesteho EWCS, 2015.

Žiadne zdravotné problémy

Iba iné zdravotné problémy

Iba poškodenia podporno-
pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy a iné zdravotné problémy
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Prečo poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou 
predstavujú problém?4

• Poškodenia podporno-
pohybovej sústavy 
súvisiace s prácou sú 
dôvodom na znepokojenie 
nielen pre ich účinky 
na zdravie jednotlivých 
zamestnancov, ale aj pre 
ich vplyv na podniky 
a národné hospodárstva.

• Poškodenia podporno-
pohybovej sústavy 
súvisiace s prácou 
predstavujú jednu 
z najbežnejších príčin 
zdravotného postihnutia 
a dočasnej pracovnej 
neschopnosti a sú 
najčastejšie uznávanou 
chorobou z povolania 

v krajinách ako 
Francúzsko, Taliansko, 
Lotyšsko a Španielsko.

• Zamestnanci 
s poškodeniami 
podporno-pohybovej 
sústavy sú zvyčajne 
častejšie neprítomní 
v práci.

Voči následkom poškodení podporno-
pohybovej sústavy súvisiacich s prácou sú 
obzvlášť zraniteľné mikropodniky a malé 
podniky, keďže často nemajú také dôsledné 
riadenie BOZP ako väčšie podniky. Podľa 
Európskeho prieskumu podnikov v kontexte 

nových a vznikajúcich rizík (ESENER), 
ktorý zrealizovala agentúra EU-OSHA, je 
v mikropodnikoch oveľa menej ako v iných 
podnikoch pravdepodobné, že vykonávajú 
hodnotenie rizík, ktoré je kľúčové pre úspešné 
riešenie problémov v oblasti BOZP5.

1.2. Čo sú to poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou?
Väčšina poškodení podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacich s prácou predstavuje 
kumulatívne poškodenia, ktoré vznikajú 
napríklad v dôsledku opakovaného vystavenia 
záťaži vysokej intenzity počas dlhého časového 
obdobia. Poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy súvisiace s prácou však môžu byť aj 
akútnymi zraneniami, ako sú zlomeniny, ku 
ktorým dochádza pri úraze. Tieto poškodenia 

postihujú najmä chrbát, krk, plecia a horné 
končatiny, môžu však postihovať aj dolné 
končatiny. Niektoré poškodenia podporno-
pohybovej sústavy súvisiace s prácou, 
napríklad syndróm karpálneho tunela v zápästí, 
sú špecifické, pretože majú jasne vymedzené 
príznaky a symptómy. Iné nie sú špecifické, 
pretože bolesť alebo nepohodlie vzniká bez 
jasného dôkazu konkrétneho poškodenia7.
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Na mape tela sú zobrazené časti tela, ktoré sú zvyčajne postihnuté poškodeniami  
podporno-pohybovej sústavy 

Zdroj: EU-OSHA.8

Krk

Plecia

Horná časť chrbta

Dolná čas chrbta

Zápästia/Ruky

Boky/Stehná

Kolená

Členky/Chodidlá

Lakte

Typy poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s 
prácou , ktorými trpia zamestnanci, zahŕňajú:

Bolesti chrbta a krku 
predstavujú niektoré  
z najčastejších ťažkostí

Zranenia svalov 
môžu byť spôsobené 
namáhavými, alebo 
opakujúcimi sa 
činnosťami.

Ťažkosti s kĺbmi môže 
spôsobiť opotrebovanie alebo 
choroba, prípadne  môžu 
byť dôsledkom pracovných 
úrazov.

Problémy s kosťami 
sú zvyčajne dôsledkom 
pracovného úrazu, ako je to v 
prípade zlomeniny.
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Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú poškodenia 
telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby, šľachy, väzy, nervy, kosti a miestny krvný 
obeh, ktoré sú zapríčinené prácou alebo vplyvmi prostredia, v ktorom sa 
vykonáva práca, resp. sa v ich dôsledku zhoršia6.
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Zamestnanci s poškodeniami podporno-
pohybovej sústavy pravdepodobne zistia, 
že ich každodenné činnosti neovplyvňuje 
len samotné poškodenie, ale aj súvisiace 
zdravotné problémy. Osoby s poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy môže 
okrem pociťovanej bolesti trápiť aj úzkosť, 
problémy so spánkom a všeobecná únava. 
V dlhodobom horizonte sa môže stať, že 
nebudú schopní pokračovať vo svojej 
súčasnej ani podobnej práci.

K poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacim s prácou môžu 
prispievať rôzne druhy faktorov vrátane 
fyzických a biomechanických faktorov, 
organizačných a psychosociálnych faktorov, 
ako aj individuálnych faktorov. Tie môžu 
pôsobiť samostatne alebo v kombinácii9. 
Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou 
môžu spôsobiť i to, že akútna bolesť sa zmení 
na chronickú10. Pri hodnotení poškodení 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou by sa malo zohľadniť vystavenie 
kombinácii rizikových faktorov.

Faktory, ktoré potenciálne prispievajú k vzniku poškodení podporno-pohybovej  
sústavy súvisiacich s prácou

Typ faktora Príklady

Fyzické • zdvíhanie, nosenie, tlačenie alebo ťahanie 
bremien alebo používanie nástrojov

• opakované alebo prudké pohyby

• dlhotrvajúca fyzická námaha

• nevhodné a statické polohy (napr. dlhotrvajúce sedenie 
alebo státie, kľačanie, držanie rúk nad úrovňou pliec)

• vibrácie rúk a ramien alebo celého tela

• chlad alebo nadmerné teplo

• vysoká úroveň hluku, ktorá spôsobuje napätie v tele

• zlé rozloženie pracovného miesta a 
nevhodné usporiadanie pracoviska

Organizačné  
a psychosociálne

• náročná práca, vysoká pracovná záťaž

• dlhý pracovný čas

• nedostatok prestávok alebo možností 
na zmenu polôh pri práci

• nedostatočná kontrola nad úlohami a pracovnou záťažou

• nejasné/protichodné úlohy

• opakujúca sa, monotónna práca 
vykonávaná rýchlym tempom

• nedostatočná podpora kolegov a/alebo vedúceho

Individuálne • predchádzajúca zdravotná anamnéza

• fyzické schopnosti

• vek

• obezita, resp. nadváha

• fajčenie
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1.3. Prečo je predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacim s prácou najvyššou prioritou?

Vplyv poškodení podporno-pohybovej sústavy na podnik12

Absentizmus 
Neprítomnosť na pracovisku v dôsledku 
poškodení podporno-pohybovej sústavy 
predstavuje veľký podiel stratených 
pracovných dní v členských štátoch EÚ. V roku 
2015 viac než polovica (53 %) zamestnancov 
s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 
(vrátane tých, ktorí mali aj iné zdravotné 
problémy) uviedla, že počas predchádzajúceho 
roka boli neprítomní v práci, čo je podstatne 
viac ako v prípade zamestnancov bez 
zdravotných problémov (32 %). Pri 
zamestnancoch s týmito poškodeniami je 
v priemere takisto pravdepodobnejšie, že budú 
neprítomní počas dlhšieho časového obdobia.

Prezentizmus 
Ak zamestnanec v práci pociťuje bolesť 
v dôsledku poškodení podporno-pohybovej 

sústavy, pravdepodobne to ovplyvní jeho 
výkonnosť a produktivitu. Zamestnanci 
s týmito poškodeniami (vrátane tých, ktorí 
mali aj iné zdravotné problémy) v roku 2015 
pracovali chorí oveľa častejšie ako zamestnanci, 
ktorí netrpia zdravotnými problémami – 29 % 
v porovnaní s 9 %.

Predčasný alebo nútený odchod do 
dôchodku 
Zamestnanci s poškodeniami podporno-
pohybovej sústavy sa častejšie ako tí, ktorí 
nimi netrpia, domnievajú, že vo veku 60 
rokov nebudú schopní vykonávať rovnakú 
prácu. Presnejšie jedna tretina zamestnancov 
s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 
(vrátane tých, ktorí majú aj iné zdravotné 
problémy) si myslí, že nebudú schopní 
pokračovať vo svojej práci až do veku 60 rokov.

Predchádzanie poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy súvisiacim s prácou v 
záujme zlepšenia zdravia a dobrých podmienok 
zamestnancov je prioritou každej stratégie EÚ 
v oblasti BOZP od roku 2002. Európska komisia 
nedávno zdôraznila, že poškodenia podporno-
pohybovej sústavy naďalej predstavujú 
„jednu z najzávažnejších a najrozšírenejších 
chorôb súvisiacich s prácou“. Ich potenciál, 
ktorým dokážu miliónom zamestnancom v EÚ 
brániť v zotrvaní v práci počas celého  života, 
spôsobuje „veľkú záťaž z hľadiska nákladov 
pre jednotlivé osoby, podniky a všeobecne 
pre spoločnosť“11. Investície  do prevencie 
poškodení  podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich s prácou prinesú zlepšenie  zdravia  
a kariérnych  vyhliadok zamestnancov, zvýšenie 
konkurencieschopnosti podnikov a prospech 
z nich budú mať aj národné zdravotnícke 
systémy.

Napriek právnym predpisom o predchádzaní 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacim s prácou a úsiliu európskych 
a vnútroštátnych orgánov a podnikov sú tieto 
poškodenia v posledných rokoch len o niečo 
menej bežné13. Preto vyvstáva otázka: „Aké 
nedostatky majú súčasné prístupy k prevencii 
a hodnoteniu rizík?“

V novej správe sa agentúra EU-OSHA zaoberá 
touto otázkou tak, že analyzuje vplyvy faktorov 
vrátane digitalizácie a nových technológií, 
neexistencie primeranej organizácie práce a/
alebo koncepcie práce, meniacej sa demografie 
pracovnej sily a vplyvu psychosociálnych 
rizikových faktorov14. Tieto vynárajúce sa otázky 
vedú k vzniku nových rizikových faktorov 
a zasahujú do opatrení na predchádzanie 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacim s prácou. V strategickom rámci 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 sa 
zdôrazňuje význam úsilia zameraného na 
riešenie vznikajúcich rizík15.

Predchádzanie poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy súvisiacim s prácou je 
navyše prioritou nielen v rámci BOZP, ale aj 
v mnohých iných oblastiach politiky. Európska 
populácia starne, pričom s chronickými 
poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 
žije stále väčšie množstvo ľudí. Účinná 
spolupráca zainteresovaných strán z rôznych 
oblastí, napríklad z oblasti vzdelávania, 
verejného zdravia, priemyselnej politiky 
a rovnosti, v oblasti podpory zdravia podporno-
pohybovej sústavy zamestnancov by mohla 
prispieť k dosiahnutiu cieľov inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe.
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Prípadová štúdia
Program TMS Pros – Francúzsko

V rámci programu, ktorý sa začal realizovať 
v roku 2014, je podnikom poskytovaná  pomoc 
pri predchádzaní poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy prispôsobená ich potrebám. 
Podniky s menej ako 50 zamestnancami 
majú možnosť požiadať o spolufinancovanie 
vo výške 70 % na školenie interného 
projektového manažéra pre prevenciu 
poškodení podporno-pohybovej sústavy a/
alebo zadanie vypracovania štúdie alebo 
akčného plánu v oblasti týchto poškodení, ako 
aj o spolufinancovanie vo výške 50 % na nákup 
vybavenia potrebného na implementáciu 
plánu.

Od konca roku 2017 sa do programu zapojilo 
asi 7 000 z 8 000 podnikov, na ktoré sa 
zameriaval. Celkovo sa do fázy záverečného 
hodnotenia dostalo 1 600 podnikov, ktoré 
preukázali dostatočnú spôsobilosť riadiť 
svoj program predchádzania poškodeniam 
podporno-pohybovej sústavy.

Okrem podpory siete regionálnych 
pobočiek s odbornými znalosťami v oblasti 
predchádzania týmto poškodeniam k úspechu 
iniciatívy prispeli aj:

• jednoznačný prístup založený na 
postupnom plnení jednotlivých krokov;

• riadenie postupu prostredníctvom 
webového sídla;

• prispôsobená podpora;
• finančná podpora.

Celkovo sa do súťaže Trophées TMS Pros v roku 
2018 zapojilo 110 spoločností a cenu získalo 7 
z nich16.

V predchádzajúcom ročníku (2016)17 získali 
cenu pre spoločnosti s menej ako 50 
zamestnancami jasle Stenger Bachmann. 
Cieľom ich projektu bolo znížiť absentizmus 
súvisiaci s poškodeniami podporno-
pohybovej sústavy, zlepšiť pracovné prostredie 
reorganizáciou pracovísk, znížiť priame náklady 
súvisiace s poškodeniami podporno-pohybovej 
sústavy a predchádzať vzniku týchto poškodení 
u zamestnancov.

Ďalšie informácie o programe TMS Pros sú k 
dispozícii vo francúzštine na adrese https://
tmspros.fr.
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2. Predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacim s prácou a ich riadenie

2.1. Spolupráca pri predchádzaní poškodeniam  
podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou

V rámci kampane Zdravé pracoviská na 
roky 2020 – 2022 sa zvýši informovanosť 
o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich s prácou a ich negatívnom vplyve na 
jednotlivcov, podniky a spoločnosť, ale podporí 

sa i spolupráca zamestnancov a zamestnávateľov 
pri predchádzaní poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy na pracovisku.

Spolupráca zamestnávateľov, manažérov 
a zamestnancov povedie k spoločnému 
porozumeniu danej otázky a trvalým 
zlepšeniam. Zapojenie zamestnancov môže 
viesť k otvorenejšiemu dialógu o zdravotných 
problémoch vrátane poškodení podporno-
pohybovej sústavy a zabezpečiť prijatie 
účinných preventívnych opatrení18.

Rozhovory o poškodeniach 
podporno-pohybovej 
sústavy na pracovisku

Poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy predstavujú pre niektorých 
ľudí veľmi osobný problém, o ktorom 
hovoria len zriedka. Ak sa však 
budú tejto otázke vyhýbať, môže to 
viesť k ťažko zvládnuteľným alebo 
chronickým poškodeniam, ktoré môžu 
v konečnom dôsledku nepriaznivo 
vplývať na pracovný život tejto osoby.

Je preto dôležité povzbudzovať 
zamestnancov, aby sa na pracovisku 
otvorene a čo najskôr rozprávali 
o poškodeniach podporno-
pohybovej sústavy. Ak zamestnanci 
nebudú mať problém diskutovať 
o vlastnom fyzickom zdraví, je 
pravdepodobnejšie, že sa budú 
o seba starať a že budú ochotní prijať 
včasnú podporu a liečbu19.

V záujme uľahčenia skupinových 
diskusií o poškodeniach podporno-
pohybovej sústavy na pracovisku alebo 
počas školenia možno použiť pomôcky 
na otvorenie diskusie na pracovisku, 
ktoré vytvorila agentúra EU-OSHA. 
Tento nástroj obsahuje usmernenia pre 
manažérov a zamestnancov týkajúce 
sa komunikácie o poškodeniach 
podporno-pohybovej sústavy20.

„V rozsahu svojej zodpovednosti 
vykoná zamestnávateľ opatrenia 
potrebné na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pracovníkov, 
vrátane prevencie ohrozenia pri 
práci a zabezpečovania informácií 
a školenia, ako aj zabezpečovania 
potrebnej organizácie a prostriedkov.“

Článok 6 rámcovej smernice o BOZP21
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2.2. Právne predpisy v oblasti poškodení podporno-pohybovej  
sústavy súvisiacich s prácou

Riziká poškodení podporno-pohybovej 
sústavy patria do rozsahu pôsobnosti rámcovej 
smernice o BOZP, ktorej cieľom je ochrana 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s prácou vo všeobecnosti a ktorou sa stanovuje 
zodpovednosť zamestnávateľa za zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. 
Niektoré riziká súvisiace s poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy sú predmetom 

osobitných smerníc, najmä smernice o ručnej 
manipulácii, smernice o zobrazovacích 
jednotkách a smernice o vibráciách. V smernici 
o používaní pracovných prostriedkov sa 
riešia polohy zamestnancov pri používaní 
pracovných prostriedkov a jasne sa stanovuje, 
že zamestnávatelia musia zohľadniť 
ergonomické zásady, aby splnili minimálne 
požiadavky na BOZP.

Niektoré kľúčové smernice EÚ
smernica 89/391/EHS (rámcová smernica o BOZP)  
z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany  
zdravia zamestnancov pri práci – „rámcová smernica“

smernica 90/269/EHS – smernica o ručnej manipulácii s bremenami 
z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej  
manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí najmä riziko poškodenia chrbta

smernica 2002/44/ES – smernica o vibráciách 
z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich  
z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie)

smernica 90/270/EHS – smernica o zobrazovacích jednotkách 
z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  
so zobrazovacími jednotkami

smernica 2009/104/ES – používanie pracovných prostriedkov 
zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci

smernica 2006/42/ES – smernica o strojových zariadeniach 
zo 17. mája 2006 o voľnom obehu strojových zariadení na trhu a o ochrane pracovníkov 
a spotrebiteľov pri používaní takýchto strojových zariadení.

Takisto existujú smernice a nariadenia, ktoré sa týkajú požiadaviek na pracovisko, osobné 
ochranné prostriedky  a organizáciu  pracovného času.

Viac informácií je k dispozícii na adrese https://osha.europa.eu/sk/safety-and-health-legislation.

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/sk/safety-and-health-legislation
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2.3. Riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou
Rovnako ako v prípade všetkých ostatných 
problémov v oblasti BOZP možno 
poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
predchádzať a riadiť ich. Možno ich 
riešiť, ak zaujmeme prístup integrovaného 
riadenia založený na zásadách rámcovej 
smernice o BOZP a budeme podporovať 
kultúru prevencie, do ktorej sú zapojení 
zamestnávatelia aj zamestnanci22. V právnych 
predpisoch na úrovni EÚ a členských štátov sa 
vysvetľuje, že hodnotenie rizík na pracovisku 
je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú 
prevenciu.

V prípade väčšiny organizácií, najmä 
mikropodnikov a stredných podnikov, je 
užitočné, ak sa postup hodnotenia rizík na 
pracovisku rozdelí do viacerých krokov. 
Súčasťou hodnotenia rizík v prípade poškodení 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou by mali byť tieto kroky:

1. Príprava:

• Rozhodnúť, kto povedie postup a akým 
spôsobom a kedy prebehnú konzultácie 
so zamestnancami a/alebo ich zástupcami 
a ako a kedy im budú poskytnuté informácie.

• Preskúmať dostupné zdroje, ako sú 
informácie o poškodeniach podporno-
pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, 
ktoré už má spoločnosť k dispozícii 
(zdravotné záznamy o úrazoch 
a ochoreniach, sťažnosti, neprítomnosť).

• Vypracovať plán a prideliť zdroje.

2. Hodnotenie rizík na pracovisku:

• Určiť rizikové faktory poškodení podporno-
pohybovej sústavy na pracovisku 
(fyzické, organizačné, psychosociálne 
a individuálne) (pozri tabuľku na strane 8).

• Vypracovať akčný plán a v poradí podľa 
priority v ňom uviesť kroky, ktoré je 
potrebné podniknúť, aby bolo možné 
predchádzať poškodeniam podporno-

pohybovej sústavy súvisiacim s prácou 
alebo ich minimalizovať, a spresniť, kto, ako 
a kedy by mal jednotlivé kroky vykonať. 
Opatrenia by mali vychádzať zo všeobecných 
zásad prevencie (pozri v ďalšom texte).

3. Vykonávanie a monitorovanie 
dohodnutých preventívnych 
a ochranných opatrení.

4. Pravidelná revízia a aktualizácia 
hodnotenia rizík.

Preventívne opatrenia určené na odstránenie 
rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
prostredníctvom koncepčných riešení, ako sú 
zmeny usporiadania pracoviska alebo návrh 
pracovného vybavenia a postupov, by mali byť 
najvyššou prioritou. Ak poškodenie podporno-
pohybovej sústavy nemožno úplne odstrániť, 
v právnych predpisoch sa stanovuje osobitná 
hierarchia preventívnych opatrení, ktorú musia 
zamestnávatelia podľa zákona dodržiavať23.

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť 
o opatreniach a iniciatívach, ktoré 
využívajú participatívne prístupy (t. j. zapojenie 
zamestnancov do predchádzania poškodeniam 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacim 
s prácou a ich riadenia) a podporovať dobré 
zdravie podporno-pohybovej sústavy v práci 
(napr. prostredníctvom činností na podporu 
zdravia na úrovni pracoviska).
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Všeobecné zásady prevencie a príklady opatrení24 v oblasti 
predchádzania poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacim s prácou

• Vyhýbať sa rizikám:

 – automatizovať zdvíhacie 
a prepravné operácie,

 – odstrániť riziká prostredníctvom 
dizajnérskych riešení („ergonomický 
dizajn“), usporiadania 
pracoviska a návrhu pracovného 
vybavenia a postupov,

 – plánovať prácu tak, aby sa 
predišlo opakovanej práci, 
dlhotrvajúcej práci v nevhodnej 
polohe alebo dlhotrvajúcim 
statickým sedavým polohám.

• Boj proti rizikám pri ich zdroji:

 – znížiť výšku, do ktorej sa 
musia zdvíhať bremená,

 – riešiť organizačné otázky (napr. 
prácu vo dvojiciach, zmenu 
pracovných modelov).

• Prispôsobenie práce jednotlivcovi:

 – usporiadať pracovisko tak, aby 
mali zamestnanci dosť priestoru na 
zaujatie správneho držania tela,

 – zvoliť prispôsobiteľné stoličky a stoly 
(napr. výškovo prispôsobiteľné stoly, 
vďaka ktorým môžu zamestnanci 
striedavo sedieť a stáť),

 – umožniť obmeny v spôsobe 
plnenia úloh,

 – umožniť prestávky.

• Prispôsobenie sa 
technologickému pokroku:

 – držať krok s novými asistenčnými 
zariadeniami a ergonomickejšími 
zariadeniami, nástrojmi a vybavením,

 – zabezpečiť, aby zamestnanci držali 
krok s technológiami a udržiavali 
si spôsobilosť a sebavedomie.

• Nahradenie rizikového postupu 
bezpečným alebo menej 
rizikovým postupom:

 – nahradiť ručnú manipuláciu 
s (ťažkými) bremenami 
mechanickou manipuláciou.

• Vypracovanie ucelenej politiky 
prevencie, ktorá zahŕňa technológie, 
organizáciu práce, pracovné podmienky, 
sociálne vzťahy a pracovné prostredie.

• Najprv sa majú vykonať 
kolektívne opatrenia:

 – uprednostniť rukoväte s dobrým 
uchopením pred protišmykovými 
rukavicami, zdvíhať radšej menšie 
bremená ako používať chrbtové 
pásy (bedrovú podporu) alebo 
bandáže zápästia a radšej vykonávať 
menej úloh, ktoré si vyžadujú, aby 
zamestnanci čupeli alebo kľačali 
ako používať chrániče kolien.

• Poskytnutie vhodného školenia 
a pokynov zamestnancom:

 – zabezpečiť praktické školenie 
o správnom používaní pracovného 
vybavenia (zdvíhacích zariadení, 
stoličiek, nábytku), ergonomickej 
organizácii práce a pracovného 
miesta a vhodnom držaní tela 
pri práci (sedenie, státie).
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Keďže poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy súvisiace s prácou sú spôsobené 
viacerými faktormi, najlepší spôsob, ako ich 
riešiť, je uplatniť kombinovaný prístup. Ak 
napríklad spoločnosť potrebuje znížiť mieru 
poškodení podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich so sedavou prácou, pravdepodobne 
vykoná opatrenia zamerané na  
(1) pracovisko (napr. ergonomický nábytok),  
(2) organizáciu práce (napr. obmena úloh 
so striedaním práce v stoji a sede), (3) 
psychosociálne faktory (napr. podpora 
pracovnej autonómie) a  
(4) zamestnancov (napr. poskytnutie školení 
o správnom držaní tela pri práci). Tieto druhy 
intervencií budú mať na zdravie podporno-
pohybovej sústavy zamestnancov väčší vplyv 
ako tie, ktoré sa zameriavajú iba na jeden 
rizikový faktor.

Sedenie v práci – praktické riešenia

Pre mnohé pracovné pozície je v súčasnosti 
typická fyzická nečinnosť a dlhé obdobia 
neprerušovaného sedenia25, čím sa zvyšuje 
riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy 
a iných zdravotných problémov, napríklad 
cukrovky a obezity26.

Na predchádzanie napätiu spojenému 
so sedavou prácou sa vyžaduje dobré 
usporiadanie pracoviska, podpora fyzickej 
aktivity a časté striedanie polôh. Je dôležité 
zvyšovať informovanosť o:

• výhodách striedania státia a sedenia;

• potrebe prestávok;

• význame začlenenia určitej formy fyzickej 
aktivity a flexibility alebo posilňovacích 
cvičení do pracovného dňa;

• pozitívnych účinkoch organizácie práce 
so zohľadnením týchto bodov.

Zamestnávatelia a zamestnanci by si 
mali takisto uvedomovať, že je veľmi 
dôležité zostať fyzicky aktívny aj v prípade 
muskuloskeletálnych bolestí.
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Na účinné hodnotenie a prevenciu rizík je 
potrebné, aby boli samotní zamestnávatelia aj 
ich zamestnanci dobre informovaní a vyškolení. 
V rámci kampane Zdravé pracoviská v rokoch 
2020 – 2022 agentúra EU-OSHA vytvorila novú 
databázu praktických materiálov, vrátane 
užitočných nástrojov, usmernení a príkladov 
osvedčených postupov. Šírením informácií 
o nástrojoch a usmerneniach agentúra 
EU-OSHA plánuje podporovať hodnotenie 

rizík v oblasti BOZP. Navštívte časť Nástroje 
a publikácie na webovom sídle kampane 
(https://healthy-workplaces.eu/sk/tools-and-
publications) a pozrite si dostupné materiály.

Ďalšie zdroje, napríklad OiRA (Online 
interactive Risk Assessment Tool, nástroj 
interaktívneho hodnotenia rizík online)27, môžu 
ponúknuť podporu mikropodnikom a malým 
podnikom, ako aj zástupcom zamestnancov.

Prípadová štúdia
Rehabilitácia orientovaná na prácu v oblasti kaderníckych služieb

Kurzy zdravotnej rehabilitácie orientovanej na 
prácu vo Fínsku údajne pomohli kaderníkom 
trpiacim chronickou bolesťou krku a pliec alebo 
chrbta. Kurzy boli súčasťou kombinovaného 
prístupu, ktorý zahŕňal lekársku podporu 
a fyzioterapiu. Boli zamerané na zmeny:

• pracovných metód;
• subjektívnej pohody;
• fyzických a svalových schopností;
• vnímanej pracovnej schopnosti;
• dizajnu pracovísk/nástrojov.

Kaderníci, ktorí sa na kurzoch zúčastnili, 
uviedli, že po rehabilitácii pociťovali znížené 
fyzické a psychické napätie, menšie bolesti 
krku, pliec a chrbta a menej často navštevovali 
lekára v súvislosti s poškodeniami podporno-
pohybovej sústavy. Zmienili sa, že im pomohlo 
využívanie nových pracovných metód, 
časté používanie stoličky, prestávky na 
cvičenie a viac možností na odpočinok počas 
pracovného dňa. 

Zdroj: ergoHair28.

https://healthy-workplaces.eu/sk/tools-and-publications
https://healthy-workplaces.eu/sk/tools-and-publications
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2.4. Včasná intervencia a návrat do práce
Vysoká prevalencia poškodení podporno-
pohybovej sústavy súvisiacich s prácou 
zdôrazňuje dôležitosť prijatia opatrení na 
predchádzanie ich vzniku alebo výskytu. Ak sa 
však u niekoho vyvinie poškodenie podporno-
pohybovej sústavy, prijatie jednoduchých 
opatrení, napríklad poskytnutie odbornej 
podpory a prispôsobenie pracovného 
prostredia, čo najskôr po prejavení príznakov, 
významne znižuje šancu, že zamestnanec 
bude dlhodobo neprítomný v práci29. Včasnou 
intervenciou je možné predísť absentizmu 
a zmenšiť jeho rozsah, čo môže viesť k 
skutočným úsporám v národných systémoch 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia.

Účinné riadenie problému s podporno-
pohybovou sústavou si vyžaduje koordinované 
úsilie: zamestnanec, služby zdravotnej 
starostlivosti a zamestnávateľ by sa mali 
usilovať, aby danej osobe pomohli zotrvať 
v práci, alebo vrátiť sa do nej30.

Zamestnankyne v malej dánskej materskej 
škole sa sťažovali na mnohé poškodenia 
podporno-pohybovej sústavy súvisiace 
s prácou. Aby materská škola predišla 
strate starších, skúsenejších zamestnankýň, 
uskutočnila intervenciu, ktorej súčasťou 
bolo individuálne poradenstvo pracovného 
terapeuta, včasný prístup k fyzioterapii za 
zníženú cenu a ergonomické zlepšenia práce 
zamestnankýň. Prínosom boli udržateľnejšie 
pracovné podmienky, zníženie výskytu 

poškodení podporno-pohybovej sústavy 
a udržanie si skúseností na pracovisku. 
Medzi faktory úspechu v tomto prípade 
patrila podpora od odborov a externých 
odborníkov a rozmanitosť prijatých opatrení. 
Ako problematické sa ukázali meniace sa 
modely správania zamestnancov. Hoci boli 
tieto opatrenia prispôsobené potrebám 
materskej školy, prístup možno preniesť aj na 
iné podniky31.

Aby bola včasná intervencia na pracovisku 
úspešná, treba zamestnancov povzbudzovať, 
aby o téme poškodení podporno-pohybovej 
sústavy hovorili so svojím zamestnávateľom. 
Na určenie potrieb jednotlivca, nájdenie 
vhodných riešení a predchádzanie tomu, aby 
sa z akútnych poškodení podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacich s prácou stali chronické 
je kľúčová dobrá komunikácia32. Potom 
možno prijať opatrenia na odstránenie príčiny 
a v prípade potreby prispôsobiť pracovné 
úlohy. V prípade ochorení nesúvisiacich 

s prácou, ako je napríklad artritída,  
možno  často jednoduchými opatreniami 
dosiahnuť, aby osoba pokračovala v práci, 
ako aj zabezpečiť, aby sa prácou ochorenie 
nezhoršovalo33.

Ak je problém s podporno-pohybovou 
sústavou dlhodobý alebo opakovaný, bude 
potrebná rehabilitácia34 a v prípade, že sa 
vyžaduje dočasná pracovná neschopnosť, 
návrat do práce35 by sa mal riadiť opatrne36. 
Zistenia výskumu aj praktické skúsenosti 
ukazujú,  že intervencie  v oblasti BOZP 
na pracovisku môžu  prispieť k zaisteniu 
úspešného návratu do práce37.

Táto kampaň poskytuje dôkazy a príklady, 
že včasná intervencia a účinná rehabilitácia 
po objavení problému s podporno-
pohybovou sústavou je nielen možná, ale aj 
úspešná.  Súčasne umožní získať zdroje na 
podporu dobrej komunikácie o problémoch 
s podporno-pohybovou sústavou medzi 
zamestnancami a ich zamestnávateľmi38. 
Okrem toho bude propagovať systematický 
a viacrozmerný prístup k včasnej intervencii 
a návratu do práce, ktorý bude zahŕňať 
koordináciu medzi zdravotníckymi a sociálnymi 
službami, službami zamestnanosti, 
poskytovateľmi pracovného nemocenského 
poistenia a iných relevantných služieb s cieľom 
podporiť zamestnancov a zamestnávateľov.
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Prípadová štúdia
Včasná intervencia v oblasti zdravotnej 
starostlivosti – nemocnica Clínico San Carlos v Madride

Organizácia Fit for Work Coalition v Španielsku 
predstavuje príklad toho, čo možno dosiahnuť 
programami včasnej intervencie39:

Od roku 2012 koalícia podporuje postupné 
rozširovanie kliník včasnej intervencie 
v prípadoch poškodení podporno-pohybovej 
sústavy, ktoré sú hlavným dôvodom dočasnej 
pracovnej neschopnosti. V Španielsku vedie 
dočasná pracovná neschopnosť v dôsledku 
poškodení podporno-pohybovej sústavy k strate 
takmer 21 miliónov pracovných dní ročne,  
čo zodpovedá finančnej strate vo výške  
1,7 miliardy EUR.

Včasná intervencia v prípade tohto ochorenia 
vychádza z idey, že existuje len obmedzený 
časový priestor, tzv. „window of opportunity“ 
v rámci ktorého sa môžu pacienti  s pracovnou 
neschopnosťou spôsobenou poškodením 

podporno-pohybovej sústavy zotaviť skôr. 
Hypotéza sa testovala v rámci randomizovanej, 
kontrolovanej intervencie - vo viac než 10 000 
prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti 
v dôsledku poškodení podporno-pohybovej 
sústavy s kontrolnou skupinou, ktorej 
bola poskytnutá štandardná starostlivosť, 
a intervenčnou skupinou, ktorej  bola poskytnutá 
osobitná starostlivosť v rámci programu, pričom  
jej súčasťou bolo odborné klinické riadenie, 
vzdelávanie pacientov a podpora návratu do 
práce. V ostatných prípadoch bola poskytovaná 
štandardná starostlivosť.

Intervenciou sa dosiahlo zníženie počtu 
dní pracovnej neschopnosti v priemere 
o 40 %, zatiaľ čo použitie zdrojov zdravotnej 
starostlivosti kleslo o 45 % a miera trvalej 
pracovnej neschopnosti klesla na polovicu.
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2.5. Niektoré skupiny zamestnancov sú obzvlášť ohrozené

Z údajov na úrovni EÚ a na národnej úrovni vyplýva, že ženy, starší zamestnanci 
a menej kvalifikovaní zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou uvedú ťažkosti 
spojené s poškodením podporno-pohybovej sústavy40

Všetci zamestnanci musia byť pred rizikami, 
ktoré spôsobujú poškodenia podporno-
pohybovej sústavy súvisiace s prácou, chránení 
rovnako. Na úrovni EÚ boli zavedené právne 
predpisy s cieľom presadzovať rovnosť 
a zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci pre všetkých.

Do skupín vystavených osobitným rizikám 
môžu patriť ženy41, migrujúci zamestnanci42, 
starší zamestnanci43, mladí zamestnanci44 
a osoby, ktorým v práci hrozí diskriminácia, 
napríklad LGBTI zamestnanci45 (lesby, gejovia, 
bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby), 
zamestnanci so zdravotným postihnutím 
alebo osoby menšinového pôvodu, ktoré sú 
diskriminované z dôvodu národnosti, farby pleti 
alebo náboženstva.

Niektorým z uvedených skupín zamestnancov 
môže hroziť väčšie riziko poškodení podporno-
pohybovej sústavy z dôvodu:

• nedostatku skúseností alebo 
nedostatočnej odbornej prípravy;

• opakovaného alebo kumulatívneho 
vystavenia rizikovým faktorom spojeným 
s vyššou prevalenciou poškodení podporno-
pohybovej sústavy46, ako sú opakujúce 
sa pohyby ruky alebo ramena, vibrácie, 

prenášanie alebo presúvanie ťažkých 
bremien, vystavenie vysokým teplotám, 
obťažovanie alebo šikanovanie alebo 
slovné napádanie v práci a stres47;

• odvetví, v ktorých pracujú, ako je 
stavebníctvo, poľnohospodárstvo, 
zdravotníctvo a sociálna práca 
a pohostinské služby; 

• druhov zamestnaní, v ktorých sa budú  
s väčšou pravdepodobnosťou vyskytovať, 
ako sú typické príklady manuálnych  
alebo menej kvalifikovaných zamestnaní 
(v ktorých je vyššia prevalencia poškodení 
podporno-pohybovej sústavy), napríklad 
operátori a montéri strojov a zariadení 
a zamestnanci v základných povolaniach 
(napr. upratovači, robotníci v oblasti 
poľnohospodárstva a rybolovu, robotníci 
v baníctve, stavebníctve, výrobe a doprave).

Pri hodnotení rizík súvisiacich s poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy a stanovovaní 
preventívnych opatrení sa musia vziať do 
úvahy osobitné potreby a situácia týchto 
zamestnancov. Pre podniky je k dispozícii 
usmernenie k hodnoteniu rizík zohľadňujúceho 
rozmanitosť, ktoré sa bude počas kampane 
propagovať48.
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Prípadová štúdia
Iniciatíva Švédskeho inšpektorátu práce – inšpekcie v oblasti rodovej rovnosti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 
ktorý sa koná 8.  marca, švédsky úrad pre 
pracovné prostredie v roku 2012 počas 
niekoľkých týždňov uskutočnil viaceré 
„inšpekcie zamerané na rodovú rovnosť“, 
pri ktorých sa pozornosť sústreďovala na 
presadzovanie rodovej rovnosti na pracovisku. 
Odvtedy sa rodové hľadisko stalo rutinnou 
súčasťou jeho inšpekcií. Inšpektori hovoria so 
zamestnávateľmi o tom, ako dosiahnuť rodovú 
rovnosť v pracovnom prostredí. Ak napríklad 
požiadajú zamestnávateľa, aby sa zamyslel 
nad tým, prečo je z dôvodu zlého zdravotného 
stavu v práci neprítomných viac žien ako 
mužov, môže ho to inšpirovať, aby sa zaoberal 
nerovnosťou vo svojom akčnom pláne v oblasti 
BOZP.

Úrad natočil film, ktorý približuje pracovné 
prostredie mužov a žien v závode na 
spracovanie rýb. Film zachytáva rozmanitosť 
mužských úloh, ako je zdvíhanie ťažkých 
bremien a riadenie vysokozdvižného vozíka, 
ktoré zahŕňajú ich presuny po závode. Takisto 
ilustruje ako ženy nepretržite pracujú na 
výrobnej linke a vykonávajú veľmi opakované 
úkony v rýchlom tempe a len s malými 
obmenami. Ak by bola práca organizovaná 
rovnocenne, zamestnanci by boli zdravší 
a podnik by dosahoval vyšší zisk.

Film si môžete pozrieť na adrese:  
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4.
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2.6. Podpora dobrého zdravia podporno-pohybovej sústavy v ranom veku
Zo zistení výskumu vyplýva, že už 
školáci v ranom veku uvádzajú, že trpia 
muskuloskeletálnymi bolesťami. To znamená, 
že mladí zamestnanci prichádzajú na 
pracovisko s problémami spôsobenými 
poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, 
ktoré môže práca ešte ďalej zhoršiť49. Mladí 
ľudia majú pred sebou celú kariéru. Je teda 
dôležité, aby si tento problém uvedomili čo 
najskôr. Práve preto sa musí s prevenciou 
a podporou zdravej podporno-pohybovej 
sústavy začať už v školách.

Zvyšovanie informovanosti o tejto otázke v čo 
najskoršom veku je v záujme všetkých. Cieľom 
nových učebných osnov a programov, ktoré 

úrady verejného zdravotníctva používajú na 
povzbudzovanie fyzickej aktivity v školách 
aj mimo nich, je presadzovať dobré zdravie 
podporno-pohybovej sústavy u  budúcej 
generácie  zamestnancov. Táto kampaň je 
príležitosťou na podporu týchto iniciatív 
a pomoc pri znížení rizík poškodení podporno-
pohybovej sústavy v prípade školákov 
a mladých ľudí v rámci odbornej prípravy. 
EU-OSHA v tejto oblasti zamýšľa úzko 
spolupracovať so sektorom verejného zdravia 
a vzdelávania s cieľom zvýšiť informovanosť 
a šíriť praktické myšlienky.
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Sedenie v škole

Niektorí ľudia zlomyseľne tvrdia, že 
úlohou školy nie je ani tak odovzdávať 
vedomosti, ako skôr pripravovať deti na 
celoživotné sedenie. V súčasnosti trpí 
poškodením súvisiacim s držaním tela asi 
33 % detí a mladých ľudí. Odborníci zistili 
súvislosť medzi nevhodnými stoličkami, 
nepretržitým sedením a poruchami 
držania tela a odporúčajú, aby školy 
prispôsobili nábytok výške každého 
dieťaťa. Mnohé školy sa takisto pokúsili 
zabrániť žiakom v hrbení prostredníctvom 
nabádania k správnemu držaniu tela 
a častejšej fyzickej aktivity.

V rámci iniciatívy nemeckej spolkovej 
pracovnej skupiny pre podporu správneho 
držania tela a pohybu na základných 
školách s názvom „Das bewegte 
Klassenzimmer“ (Mobilná trieda) sa 
ukazuje, ako možno učenie kombinovať 
s pohybom. Tento prístup zahŕňa:

• sedenie v pohybe: podpora 
dynamického sedenia, poskytovanie 
rôznych zariadení na sedenie 
a zlepšovanie ergonomického dizajnu 
prostredníctvom zavedenia stolových 
podstavcov a klinových vankúšov;

• učenie v pohybe: úlohy sú 
vytvorené tak, aby bol ich súčasťou 
pohyb (napr. bežecký diktát 
a aritmetická gymnastika);

• prestávky na pohyb: sú súčasťou 
učebného rozvrhu. Striedajú sa 
pohybové aktivity a prestávky 
na oddych a ihrisko sa rozdelí na 
hracie zóny a oddychové zóny.

Ďalšie informácie sú v nemčine k dispozícii 
na adrese https://www.baua.de/DE/
Angebote/Publikationen/Praxis/A66.html 
(s. 26 – 28).
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3. Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

3.1. O tejto kampani
Cieľom kampane Zdravé pracoviská na 
roky 2020 – 2022 je zvýšiť informovanosť 
o tom, že poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy súvisiace s prácou ovplyvňujú všetky 
sektory a zamestnania, a ukázať, že im 
možno predchádzať a riadiť ich. Plánujeme 
to uskutočniť prostredníctvom týchto 
strategických cieľov:

1. zvyšovať informovanosť o dôležitosti 
a význame predchádzania poškodeniam 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacim 
s prácou tým, že budeme poskytovať fakty 
a údaje o vystavení poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy a ich vplyve;

2. presadzovať hodnotenie rizík a proaktívne 
riadenie poškodení podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacich s prácou tým, že budeme 
poskytovať prístup k zdrojom o týchto 
poškodeniach, ako sú nástroje, usmernenia 
a audiovizuálny materiál;

3. ukázať, že poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy sú problémom každého človeka 
na mnohých druhoch pracovísk v rôznych 
sektoroch a možno ich úspešne riešiť, a to 
aj poskytnutím príkladov osvedčených 
postupov;

4. zlepšiť znalosti o nových a vznikajúcich 
rizikách a ďalšom vývoji vo vzťahu 
k poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy;

5. zvýšiť informovanosť o dôležitosti 
opätovného začlenenia a udržania 
zamestnancov s chronickými poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy a o spôsobe, 
ako to prakticky dosiahnuť;

6. mobilizovať a stimulovať účinnú spoluprácu 
medzi rôznymi zainteresovanými stranami 
prostredníctvom ich prepojenia a uľahčenia 
výmeny informácií, znalostí a osvedčených 
postupov.

S cieľom poskytovať praktickú podporu 
zamestnávateľom vytvorila agentúra  
EU-OSHA databázu zdrojov a prípadových 
štúdií o poškodeniach podporno-pohybovej 
sústavy. Pokiaľ ide o budúcnosť, vďaka našej 
spolupráci s Európskou sieťou pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ENETOSH) a so 
sektorom vzdelávania doplníme informačný 
súbor kampane pre školy o užitočné zdroje 
informácií.

Budeme úzko spolupracovať s našou 
sieťou a partnermi s cieľom uľahčiť výmenu 
skúseností a najlepších postupov v oblasti 
poškodení podporno-pohybovej sústavy, 
ako aj zabezpečiť, aby sa posolstvo kampane 
dostalo k zamestnancom a zamestnávateľom, 
najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch. 
Agentúra EU-OSHA bude v rámci kampane 
organizovať aj kľúčové činnosti a podujatia, ako 
napríklad súťaž o Cenu za dobrú prax v rámci 
kampane Zdravé pracoviská.

Na záver kampane sa uskutoční samit 
kampane Zdravé pracoviská, ktorý  umožní 
všetkým prispievateľom osláviť jej úspechy. 
Samit zároveň predstavuje aj príležitosť na 
zamyslenie sa nad získanými poznatkami.
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Kľúčové dátumy
Začiatok kampane 
október 2020

Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
október 2020, 2021 a 2022

Podujatie pri príležitosti výmeny informácií o osvedčených postupoch v rámci kampane 
Zdravé pracoviská  
október 2021

Výsledky súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská  
apríl 2022

Samit kampane Zdravé pracoviská  
november 2022

3.2. Kto sa môže zapojiť do kampane?
Vyzývame všetky organizácie a jednotlivcov, 
aby sa do kampane zapojili, pre  účely šírenia 
posolstva kampane sa však zameriavame 
hlavne na spoluprácu s týmito skupinami 
sprostredkovateľov:

• kontaktné miesta agentúry 
EU-OSHA a ich siete;

• sociálni partneri (na európskej 
a vnútroštátnej úrovni);

• výbory pre medziodvetvový sociálny dialóg;

• tvorcovia politík (na európskej 
a národnej úrovni);

• veľké podniky, sektorové 
federácie a združenia malých 
a stredných podnikov (MSP);

• európske inštitúcie a ich siete 
(Enterprise Europe Network);

• európske mimovládne organizácie;

• sektor vzdelávania a vzdelávacie inštitúcie 
(základné, stredné, vysoké a odborné); 

• mládežnícke organizácie;

• odborníci v oblasti BOZP a ich združenia;

• vedecká komunita v oblasti BOZP;

• inšpektoráty práce a ich združenia;

• médiá.
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3.3. Ako sa zapojiť
Podporte túto kampaň:

• organizovaním podujatí a aktivít, ako sú 
workshopy a semináre, školenia, súťaže;

• šírením a publikovaním materiálov kampane;

• používaním a podporovaním praktických 
nástrojov a iných zdrojov v oblasti poškodení 
podporno-pohybovej sústavy na pracovisku;

• výmenou osvedčených postupov na 
predchádzanie poškodeniam podporno-
pohybovej sústavy súvisiacim s prácou;

• zapojením sa do súťaže o Cenu za dobrú 
prax v rámci kampane Zdravé pracoviská;

• účasťou na európskych týždňoch 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

• zapojením sa do kampane ako jej 
oficiálny partner (ak ste celoeurópska 
alebo medzinárodná organizácia) alebo 
národný partner (ak ste organizácia, 
ktorá pôsobí na národnej úrovni);

• tým, že sa stanete mediálnym partnerom 
agentúry EU-OSHA (ak ste národná 
alebo európska mediálna spoločnosť);

• sledovaním a získavaním aktuálnych 
informácií o našich aktivitách a podujatiach 
prostredníctvom webového sídla 
kampane (https://healthy-workplaces.
eu) a našich sociálnych médií – nájdete 
nás na Facebooku, Twitteri a LinkedIne.

Prečo sa k nám pridať ako oficiálny partner kampane?

Výmenou za šírenie posolstiev kampane 
a jej praktickú podporu sú naši partneri 
zviditeľňovaní na webovom sídle kampane 
a majú možnosť zúčastniť sa na podujatiach 
na výmenu osvedčených postupov, ako aj iné 
možnosti na nadväzovanie kontaktov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom 
sídle kampane (https://healthy-workplaces.
eu/sk/get-involved/become-campaign-
partner).

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská
Cenou za dobrú prax v rámci kampane 
Zdravé pracoviská sú oceňované udržateľné 
a inovatívne prístupy k riadeniu BOZP. Týmto 
spôsobom sa predstavujú prínosy pre podniky, 
ktoré prijmú osvedčené postupy v oblasti 
BOZP.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky organizácie 
v členských štátoch, kandidátskych krajinách, 
potenciálnych kandidátskych krajinách 
a členských krajinách Európskeho združenia 
voľného obchodu (EZVO).

Príspevky prihlásené do súťaže by mali 
ukazovať:

• ako zamestnávatelia a zamestnanci 
spoločne riadia riziká poškodení podporno-
pohybovej sústavy na pracovisku 
a presadzujú silnú kultúru prevencie rizík;

• úspešnú implementáciu intervencií;

• merateľné zlepšenia v oblasti prevencie 
rizík  poškodení podporno-pohybovej 
sústavy, resp. ich znižovania a v 
oblasti BOZP vo všeobecnosti;

• udržateľnosť intervencií v priebehu času;

• intervencie, ktoré sa dajú preniesť 
do iných organizácií v odlišných 
sektoroch alebo krajinách.

Sieť kontaktných miest agentúry EU-OSHA 
zhromažďuje príspevky prihlásené do súťaže 
a nominuje víťazov na národnej úrovni 
do celoeurópskej súťaže. Súťaž o Cenu za 
dobrú prax sa začína spolu s oficiálnym 
začiatkom kampane v októbri 2020. Víťazi 
budú vyhlásení v apríli 2022 a v poslednom 
roku kampane sa uskutoční aj slávnostné 
odovzdávanie cien, na ktorom sa oslávia 
úspechy všetkých účastníkov.
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3.5. Naša sieť partnerov
K úspechu našich kampaní napomáhajú 
partnerstvá s kľúčovými zainteresovanými 
stranami. Opierame sa pritom o podporu 
viacerých partnerských sietí:

• Národné kontaktné miesta: Sieť 
kontaktných miest agentúry EU-OSHA 
koordinuje všetky kampane Zdravé 
pracoviská na národnej úrovni. Ďalšie 
informácie o kontaktných miestach sú k 
dispozícii na webovom sídle kampane 
(https://healthy-workplaces.eu/sk/
campaign-partners/national-focal-points).

• Európski sociálni partneri: sociálni 
partneri zastupujú záujmy zamestnancov 
a zamestnávateľov na európskej úrovni.

• Oficiálni partneri kampane: 100 
celoeurópskych a medzinárodných 
podnikov a organizácií podporuje 
kampaň Zdravé pracoviská ako partneri 
kampane. Viac informácií o tom, ako sa 
stať oficiálnym partnerom kampane, je 
k dispozícii na webovom sídle kampane 
(https://healthy-workplaces.eu/sk/get-
involved/become-campaign-partner).

• Mediálni partneri: Agentúru EU-OSHA 
podporuje vybraná skupina novinárov 
a editorov z celej Európy, ktorí majú 
záujem o propagáciu BOZP. Kampaň 
propagujú popredné európske publikácie 
v oblasti BOZP. Na oplátku mediálne 
partnerstvo ponúka väčšie zviditeľnenie 
publikácií a umožňuje partnerom spojiť 
sa so sieťami a zainteresovanými stranami 
agentúry EU-OSHA v celej Európe.

• Enterprise Europe Network: sieť EEN 
podporuje malé a stredné podniky 
v celej Európe, aby využívali obchodné 
príležitosti a nové trhy. Vďaka dlhoročnej 
spolupráci s agentúrou EU-OSHA 
má EEN sieť ambasádorov v oblasti 
BOZP na vnútroštátnej úrovni vo viac 
ako 20 európskych krajinách, ktorí 
zohrávajú aktívnu úlohu pri propagovaní 
kampane Zdravé pracoviská.

• Inštitúcie EÚ a ich siete, najmä štáty, 
ktoré predsedajú Európskej rade.

• Iné subjekty EÚ, ktoré sa 
zaujímajú o tému kampane.
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https://healthy-workplaces.eu/sk/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/sk/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/become-campaign-partner
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3.6. Ďalšie informácie a zdroje
Navštívte webové sídlo kampane, kde nájdete 
celý rad materiálov, ktoré Vám môžu pomôcť pri 
propagácii a podpore kampane. Patria k nim:

• sprievodca kampaňou a leták s informáciami 
o súťaži Cena za dobrú prax v rámci 
kampane Zdravé pracoviská;

• prezentácie vo formáte PowerPoint, 
plagáty a ďalšie materiály;

• súbor nástrojov kampane, ktorý 
obsahuje rady, ako máte viesť vlastnú 
kampaň, a zdroje na vašu podporu;

• najnovšie filmy o Napovi týkajúce sa 
poškodení podporno-pohybovej sústavy 
a zdroje na odbornú prípravu s Napom,

• sprievodca mapovaním 
nebezpečenstiev a tela;

• databáza pomôcok a nástrojov, 

audiovizuálnych materiálov, prípadových 
štúdií a iných materiálov o osvedčených 
postupoch na európskej a národnej úrovni;

• aktualizovaná časť OSHwiki 
o poškodeniach podporno-pohybovej 
sústavy, kde sa osobitná pozornosť 
venuje nástrojom a pomôckam;

• séria informačných prehľadov a infografík 
o témach súvisiacich s poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy;

• zdroje na vedenie skupinových diskusií alebo 
„rozhovorov“ o poškodeniach podporno-
pohybovej sústavy na pracovisku;

• online prehľady seminárov.

Väčšina zdrojov kampane je k dispozícii 
v 25 jazykoch na adrese https://healthy-
workplaces.eu.

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa 
Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším 
miestom na prácu. Agentúra, ktorú Európska únia zriadila 
v roku 1994 a má sídlo v španielskom meste Bilbao, 
skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné 
informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a vytvára 
siete s organizáciami z celej Európy v záujme zlepšovania 
pracovných podmienok.

Agentúra EU-OSHA organizuje aj kampane Zdravé 
pracoviská, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a európski 
sociálni partneri a ktoré sú na národnej úrovni 
koordinované sieťou kontaktných miest agentúry.  
Cieľom kampane na roky 2020 – 2022 „Zdravé  
pracoviská znižujú záťaž“ je zvýšiť informovanosť  
o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou a potrebe ich riadenia, ako aj podporiť kultúru 
predchádzania rizikám.

Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci 
C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, ŠPANIELSKO 
E-mail: information@osha.europa.eu 
www.healthy-workplaces.eu

mailto:information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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