
Zdravé pracoviská znižujú záťaž
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA) v rokoch 2020 až 2022 realizuje 
celoeurópsku kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o 
poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich 
s prácou a o význame ich prevencie. Cieľom je povzbudiť 
zamestnávateľov, zamestnancov a iné zainteresované 
strany, aby spolupracovali na prevencii poškodení 
podporno-pohybovej sústavy a podporovali dobré zdravie 
podporno-pohybovej sústavy medzi zamestnancami v EÚ.

Hlavné body
• Mapovanie tela je technika, ktorú môžu zamestnávatelia 

a zástupcovia zamestnancov použiť na zhromažďovanie 
dôkazov od skupín zamestnancov o účinkoch práce na ich 
telo, ako sú bolesti podporno-pohybovej sústavy.

• Zamestnanci používajú farebné perá alebo nálepky na 
označenie miesta na náčrte tela, kde trpia bolesťami. 
Celkové výsledky tohto druhu mapovania môžu:

 – identifikovať zoskupenia problémov, ktoré si môžu 
vyžadovať ďalšie preskúmanie,

 – byť použité k povzbudeniu zamestnancov, aby 
diskutovali o riešeniach problémov, ktoré uvádzajú.

• Mapovanie rizík je podobná metóda pre celkové 
zhromažďovanie informácií. Zamestnanci používajú farebné 
perá alebo nálepky na označenie rizík na mape pracoviska.

• Výsledky mapovania sa môžu použiť ako súčasť 
posudzovania rizika a previerky, ale nenahrádzajú 
formálne posudzovanie rizika.

Všetky informačné hárky a ďalšie materiály ku kampani sú 
k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky kampane EU-
OSHA Zdravé pracoviská (https://healthy-workplaces.eu/sk).

Mapovanie tela 
a mapovanie rizík 

v prevencii poškodení 
podporno-pohybovej 

sústavy
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

Zdravé 
pracoviská
ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ

https://healthy-workplaces.eu/sk
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Význam participácie zamestnancov
Konzultácie so zamestnancami a ich aktívna účasť sú nevyhnutné 
na zabezpečenie toho, aby posudzovanie rizika súvisiaceho s 
poškodeniami podporno-pohybovej sústavy boli primerané a 
aby opatrenia zvolené na ich riešenie boli účinné. To je dôvod, 
prečo majú zamestnávatelia zákonnú povinnosť konzultovať so 
zamestnancami otázky bezpečnosti a ochrany zdravia. Zamestnanci 
vedia, aké bolesti cítia a aké aspekty ich práce ich môžu spúšťať, 
a keďže poznajú svoju prácu a majú o nej podrobné znalosti, 
môžu mať nápady na praktické riešenia problémov, s ktorými sa 
stretávajú. Je takisto dôležité, aby sa zamestnanci cítili súčasťou 
riešenia a aby sa podieľali na jeho zavedení, ak sa má zmeniť 
spôsob práce. Ak zamestnanci nie sú primerane zapojení, šance 
na dosiahnutie správneho riešenia a jeho úspešného zavedenia sa 
značne znižujú. Príklady dobrej praxe, ktoré zhromaždila agentúra 
EU-OSHA, poskytujú jasné dôkazy o význame účasti zamestnancov 
(Postupy týkajúce sa participácie zamestnancov: Preskúmanie 
prípadových štúdií agentúry EU-OSHA, dostupné na lokalite:  
https://osha.europa.eu/sk/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Zásady participácie zamestnancov 
Participácia zamestnancov je jednoduchý obojstranný postup medzi 
zamestnávateľmi a ich zamestnancami/zástupcami zamestnancov. 
Bez ohľadu na veľkosť organizácie sú zásady rovnaké, hoci štruktúra 
sa bude líšiť a bude závisieť od národných právnych predpisov. 
Týmito zásadami sú:

• vzájomné rozhovory – počúvanie toho, čo sa hovorí, poučenie sa 
z toho a prijatie súvisiacich opatrení,

• hľadanie a vymieňanie názorov a informácií,

• včasné diskutovanie o problémoch,

• zohľadňovanie každého názoru,

• spoločné rozhodovanie,

• vzájomná dôvera a úcta.

Mapovanie
Jedným zo spôsobov, ako aktívne zapájať skupiny zamestnancov 
do odhaľovania rizík a hodnotenia rizika a do rozhodovania o 
riešeniach, sú interaktívne metódy mapovania tela a mapovania rizík. 
Tento druh mapovania sa používa na zber informácií o zdravotných 
problémoch zamestnancov pomocou vizuálnych obrazov s cieľom 
zdôrazniť spoločné problémy, ktoré treba ďalej preskúmať, alebo kde 
treba prijať ďalšie opatrenia, ako alternatívu napríklad k používaniu 
prieskumov. Mapovanie tela a mapovanie rizík sú mimoriadne 
užitočné metódy na poskytovanie informácií o príznakoch poškodení 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s rizikami na pracovisku, 
ktoré poskytujú základ pre skupinovú diskusiu.

Tieto interaktívne techniky sa zvyčajne používajú na stretnutí alebo 
workshope so skupinou zamestnancov a umožňujú im diskutovať o 
ich pracovisku, o tom, ako ovplyvňuje ich zdravie a aké zlepšenia by 
sa mohli urobiť. Mapovanie takisto umožňuje zamestnancom zistiť, 
či ich problém súvisí s prácou. Jednotlivec môže trpieť konkrétnou 
bolesťou, ale ak mapovanie tela preukáže, že táto bolesť je bežná u 
všetkých, naznačuje to, že pravdepodobne súvisí s prácou.

Výsledky potom možno zahrnúť do posúdenia rizík a následných 
procesov kontroly.

Mapovanie tela – nástroj na spájanie zamestnancov, 
aby diskutovali o tom, ako práca ovplyvňuje ich zdravie. 
Vo veľkej miere sa používa na identifikáciu poškodení 
podporno-pohybovej sústavy a ergonomických rizík, ale 
je rovnako účinné pri zaznamenaní iných zdravotných 
problémov, ako je stres.

Mapovanie rizík – technika, ktorá pomáha identifikovať 
a uprednostňovať všetky riziká na pracovisku, ako je stres, 
alebo chemické, fyzikálne alebo biologické riziká alebo 
riziká súvisiace s charakterom práce.
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Mapovanie tela 
Bezpečnostné riziká na pracovisku sa ľahko spozorujú počas 
kontroly pracoviska, ale oveľa ťažšie je zistiť, ako by práca mohla 
poškodzovať telá zamestnancov. Mapovanie tela je spôsob, ako 
to riešiť a identifikovať spoločné vzory zdravotných problémov 
medzi zamestnancami na konkrétnom pracovisku alebo medzi 
zamestnancami vykonávajúcimi rovnakú prácu.

Mapa tela je náčrt, ktorý znázorňuje pohľad na telo spredu a 
zozadu. Pri spoločnom mapovaní zamestnanci používajú farebné 
perá alebo nálepky na umiestňovanie bodiek na diagramy na 
tabuli, ktoré zobrazujú mapu prednej a zadnej časti tela, na 
označenie toho, kde počas práce cítia bolesti. Výsledkom je mapa, 
ktorá zobrazuje, ako sa vyvíjajú príznaky zamestnancov.

Následne možno identifikovať spoločné príznaky pri pohľade na 
objavujúce sa vzory. Čím viac značiek je na rovnakom mieste na 
mape tela, teda čím viac zamestnancov hlási rovnaké príznaky, 
tým je pravdepodobnejšie, že to naznačuje problém, ktorý súvisí 
s prácou a nie je to ojedinelý, individuálny problém. Táto technika 
najlepšie funguje pri skupinách zamestnancov, ktorí vykonávajú 
rovnakú alebo podobnú prácu.

Ako viesť seminár o mapovaní tela
Pomôcky

• Náčrty tela spredu a zozadu (veľkosť plagátu alebo menšie). 
(Poznámka: veľkú mapu tela možno vytvoriť tak, že obkreslíte 
osobu ležiacu na podlahe).

• Náčrty mužského a ženského tela EU-OSHA na stiahnutie –  
pozri prílohu k tomuto informačnému letáku.

• Farebné perá alebo nálepky, použitie rôznych farieb na 
identifikáciu rôznych príznakov. Napríklad:

 – červená na bolesť,

 – modrá na rezné rany a modriny,

 – zelená na choroby,

 – čierna na príznaky stresu,

 – žltá na všetko ostatné.

• Tabule, papier a perá na skupinovú prácu a spätnú väzbu, počas 
ktorej účastníci diskutujú o dokončenej mape tela.

Aktivita

1. Mapovanie príznakov

Požiadajte zamestnancov, aby umiestnili nálepky alebo farebné 
bodky na mapu tela tam, kde cítia bolesť.

Počas toho, ako lepia nálepky, ich požiadajte, aby stručne vysvetlili, 
prečo ich umiestnili tam, kde ich umiestnili, a zaznamenajte si ich 
odpovede.

Požiadajte ich, aby premýšľali o bolestiach svalov, ako aj o iných 
rizikách, ako sú príznaky stresu (napr. bolesti hlavy) alebo pocit 
prílišného tepla či chladu, pretože tieto môžu mať vplyv aj na riziká 
súvisiace s poškodením podporno-pohybovej sústavy.

Mapa tela môže pomôcť určiť, či je konkrétny príznak problémom len 
u jedného zamestnanca alebo problémom u všetkých zamestnan-
cov, keď sa začnú objavovať zoskupenia.

2. Diskusia o príznakoch

Po tom, čo všetci umiestnili nálepky alebo farebné bodky na mapu 
tela, požiadajte skupinu, aby sa na ňu pozrela spoločne a diskutovala 
o tom, čo vidí. Môžete položiť tieto otázky:

• Vidíte nejaké zoskupenia alebo spoločné vzory bodiek?

• Vidíte nejaké rozdiely?

• Viete zistiť a vysvetliť, čo by mohli zoskupenia znamenať v súvislosti 
so zlým zdravotným stavom podporno-pohybovej sústavy, ako sú 
bolesti alebo chronické choroby? (Na mapu možno pridať štítok, 
aby sa uviedlo, s čím by zoskupenia mohli súvisieť).

3. Identifikácia rizík – aká môže byť príčina?

Po identifikácii príznakov so skupinou diskutujte o možných 
príčinách. Môžete položiť tieto otázky:

• Viete identifikovať jednotlivé druhy rizík?

• Vidíte v rámci identifikovaných rizík nejaké vzory  
alebo zvláštnosti?

Zaznamenajte si ich odpovede na tabuľu. Mohlo by sa to urobiť 
tak, že sa rozdelia do menších skupín a potom by každá skupina 
zreferovala výsledky celej skupine.

Príčiny nemusia súvisieť s prácou, ale čím viac zamestnancov hlási 
rovnaké príznaky, tým je pravdepodobnejšie, že faktorom je práca 
alebo pracovné prostredie.

Spredu Zozadu

Bolesť Príznaky stresu
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4. Identifikácia riešení a priorít činnosti –  
viete navrhnúť nejaké riešenia?

Na záver seminára požiadajte skupinu, aby prediskutovala, aké riešenia 
by bolo možné navrhnúť a aké priority by bolo možné stanoviť. Opäť 
by sa to mohlo urobiť v menších skupinách a potom by každá skupina 
mohla o výsledkoch diskusie informovať celú skupinu.

Mapovanie rizík
Mapovanie rizík je podobný typ spoločnej aktivity, ktorá sa používa 
na zhromažďovanie informácií o rizikách na pracovisku. Zamestnanci 
používajú farebné perá alebo nálepky na označenie rizík, ktoré 
sú prítomné na nákrese ich pracoviska. Mapovanie rizík pomáha 
zamestnancom predstaviť si svoje pracovisko a existujúce riziká.

Ako viesť seminár mapovania rizík 
Pomôcky

• Tabuľa a papier

• Farebné perá alebo nálepky možno použiť takto:

 – Jednou z možností na identifikáciu rizík je použiť farby:

červená na riziká súvisiace s charakterom práce (napr.  
ergonómia),

modrá na fyzikálne riziká (napr. hluk, teplo),

čierna na psycho-sociálne riziká (napr. stres, práca na zmeny),

zelená na chemické riziká a

hnedá na biologické riziká.

 – Druhou možnosťou je viac sa zamerať na poškodenia 
podporno-pohybovej sústavy:

oranžová na riziká spojené s ručnou manipuláciou,

žltá na opakujúcu sa prácu,

ružová na polohu (napr. nevhodná poloha, statická poloha),

fialová na energické pohyby,

červená na riziká súvisiace s charakterom pracovnej úlohy a 
zariadenia (napr. zlá ergonómia) a

čierna na organizáciu práce a stres  
(napr. tempo/intenzita, prestávky, pracovná záťaž/požiadavky, 
kontrola nad tým, ako sa práca vykonáva).

Aktivita

Požiadajte skupinu zamestnancov, ktorí pracujú na tom istom 
mieste, aby nakreslili svoj pracovný priestor vrátane jeho vybavenia, 
samých seba a svojich kolegov. (Poznámka: k dispozícii môže byť 
pôdorys pracovného priestoru a možno ho použiť.) Požiadajte ich, 
aby označili riziká farebnými nálepkami alebo perami.

1. Zmapujte pracovný priestor

Poučte účastníkov, aby pracovali ako skupina a:

• nakreslili fyzické usporiadanie svojho pracovného priestoru,

• zahrnuli spolupracovníkov (možno nakresliť ako paličkové postavy),

• nakreslili všetky existujúce riziká,

• označili riziká, napr. horúce povrchy,

• farebne označili kategórie rizík.
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2. Diskutujte o rizikách

Po nakreslení mapy sa opýtajte zamestnancov, čo o nej môžu 
povedať. Môžete položiť tieto otázky:

• Sú tam nejaké vzory alebo spoločné riziká?

• Vidíte niečo prekvapujúce?

• Prečo sa vyskytujú tieto rôzne riziká?

• Ktoré riziká sú najdôležitejšie alebo najvážnejšie?

Zaznamenajte si ich odpovede na tabuľu.

Mohlo by sa tu urobiť tak, že sa rozdelia do menších skupín a 
potom by každá skupina poskytla zhrnutie celej skupine.

3. Identifikácia riešení a priorít činnosti –  
môžete navrhnúť nejaké riešenia?

Na konci seminára položte skupine otázku: 

• Aké riešenia by sa mohli navrhnúť? Mohlo by sa to urobiť 
pomocou tabuliek so štyrmi nadpismi: „Riziko“, „Príčina“, „Účinok“ 
a „Čo možno urobiť?“.

• Aké priority by sa mohli stanoviť (napr. v závislosti od toho, ktoré 
riziká sú najvážnejšie, aké kroky by sa mohli prijať v krátkodobom 
a dlhodobom horizonte)?

Vstup na posudzovanie rizika a postupy 
monitorovania 
Výsledky mapovania sa môžu prediskutovať medzi zamestnancami, 
ako aj bezpečnostnými výbormi atď. Ak sa výsledky mapovania 
použijú ako vstup na posudzovanie rizika, mapovanie sa môže 
zopakovať po zavedení preventívnych opatrení na určenie ich 
účinnosti. Aj keď sa mapovacie techniky môžu použiť ako vstup na 
posudzovanie rizika, nenahrádzajú formálne posudzovanie rizika. 
Je veľmi dôležité, aby sa na základe výsledkov aktivít prijímali 
opatrenia a aby sa zamestnancom poskytla spätná väzba, aby 
vedeli, že ich názory a účasť sú ocenené a zohľadnené.

Okrem toho, porovnaním príznakov zamestnancov pracujúcich v 
tom istom priestore alebo vykonávajúcich rovnaké úlohy možno 
identifikovať spoločné témy. Tieto potom možno porovnať s 
témami rôznych skupín z toho istého pracoviska, aby sa zistilo, ako 
sa líšia problémy v rámci pracovných miest. Aby sa získala rodová 
perspektíva, tieto techniky možno použiť len v prípade skupín žien 
alebo mužov a porovnať výsledky.

Súčasťou mapovania by mala byť záverečná úloha, pri ktorej sa 
zamestnanci zapoja do zaznamenávania najvážnejších obáv a do 
diskusie o odporúčaniach. Zapojenie zamestnancov do činností 
súvisiacich so stanovovaním priorít a plánovaním umožní vypracovať 
plány, ktoré budú fungovať v praxi.

Odborové zväzy a mapovanie
Odborové zväzy vo veľkej miere používajú techniky mapovania, 
ktoré im pomáhajú pri diskusiách s ich členmi o zdraví a bezpečnosti 
a poskytujú výsledky výskumu, ktoré môžu využiť pri rokovaniach so 
zamestnávateľmi. V niektorých prípadoch vykonali odborové zväzy 
mapovanie spätne (s využitím kolektívnej pamäte zamestnancov na 
nakreslenie mapy niekdajšieho pracoviska) s cieľom získať prehľad 
o možných súvislostiach medzi prácou a chronickými chorobami s 
dlhým latentným obdobím, ako je rakovina.
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Príklady mapovania, ktoré odborové zväzy 
vykonali so skupinami zamestnancov

Upratovači z poobedňajšej zmeny 
Objavili sa zoskupenia, ktoré naznačujú bolesti zápästia a 
dolnej časti chrbta. Po diskusii o spoločných príznakoch sa 
zistilo, že v minulosti sa elektrické stroje na vyrovnávanie 
podláh buď uschovávali na každom poschodí a v každom 
dome, alebo ich zdvíhali alebo skladali dvaja upratovači 
alebo upratovač a údržbár. Zmena v postupoch znamenala, 
že bolo menej strojov, čo spôsobilo, že ich bolo treba 
častejšie fyzicky presúvať, a to aj hore a dolu schodmi, 
pričom niekedy to robil len jeden upratovač.

Skupina učiteľov 
Mapovanie odhalilo, že sa objavili zoskupenia, ktoré 
naznačujú bolesť zápästia, únavu alebo podráždenie 
očí a bolesť dolnej časti chrbta. Predpokladalo sa, že 
to bolo spôsobené zvýšeným používaním počítačov 
a spoločných počítačových staníc, čo viedlo k 
ergonomickým problémom. Súčasťou zavedených zmien 
bolo zabezpečenie usmernení, podložiek pod zápästie a 
nastaviteľných stoličiek.

Údržbári a  cateringový personál 
Mapovanie odhalilo, že  cateringový personál trpel podobnými 
príznakmi únavy a bolesťami dolnej časti nôh a údržbári 
trpeli únavou, celkovými bolesťami a bolesťami hlavy. Úlohy 
v závodnej jedálni sa rozdelili tak, aby všetci zamestnanci 
mohli mať prestávku od úloh, pri ktorých nepretržite stáli. Pre 
údržbárov sa zaviedol časový harmonogram na sledovanie 
úloh s cieľom rozdeliť záťaž na celý týždeň.
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Využitie mapovacích techník vo 
vzdelávaní a v odbornej príprave
Keďže mapovanie tela je dobrá technika na zvyšovanie povedomia, 
môže dobre fungovať v triede alebo u mladých zamestnancov, ktorí 
nie sú oboznámení s tým, aké bolesti môže práca spôsobovať.

Techniky sú univerzálne a možno ich využiť rôznymi spôsobmi. 
Medzi nápady na využitie mapovania tela a mapovania rizík vo 
vzdelávacom prostredí patrí:

• požiadať žiakov, aby na mape triedy označili, čo môže spôsobiť 
bolesti, napr. stoličky, tašky,

• požiadať žiakov, aby na mape tela označili, kde majú po dni 
strávenom v škole bolesti.

Ďalšou metódou je urobiť aktivitu so študentmi, ktorí absolvovali 
odbornú prípravu. Študenti spolupracujú na vytváraní „rizikových 
máp“ rizík, s ktorými sa stretli pri práci, na výkresoch, ktoré tvoria 
na pracoviskách. Z rizikových máp vytvárajú zoznamy rizík. Ďalej 
študenti zo zoznamu stanovia priority, napríklad tým, že sa dohodnú 
na troch najdôležitejších rizikách a svoj výber odôvodnia. Potom sa 
spoločne pokúsia určiť, ako možno identifikované riziká odstrániť. 
Študenti sú následne vyzvaní, aby predstavili svoju rizikovú mapu 
zvyšku triedy. Táto technika podporuje mladých ľudí v tom, aby sa 
rozprávali o bezpečnosti a vytvárali spoločné riešenia problémov, 
ktoré zistia.

Táto technika by sa prípadne mohla použiť u mladých opatrovateľov. 
Zamestnanci si na seba nalepia nálepky s textom „au“, aby naznačili 
bolesť spojenú s rôznymi činnosťami. Po zdôraznení a uznaní 
spoločných problémov, napríklad v oblasti chrbta alebo ramien, sa 
diskusie môžu zamerať na otázky ako „Čo spôsobuje bolesti?“ a „Ako 
im môžeme zabrániť?“

©
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Webové sídlo o Napovi obsahuje jednoduchý plán lekcií 
založených na mapovaní tela. „Chráňte si telo s Napom –  
Chrbát“, na použitie u žiakov základných škôl je k 
dispozícii na lokalite: 
https://www.napofilm.net/sk/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Teplo TeploNevhodná 
poloha

Nevhodná 
poloha

Zima

S K L A D O VA N I E MRAZIARENSKÝ 
BOX

ZdvíhanieZdvíhanie

Krájanie Krájanie

Krájanie Krájanie

Stres Práca v rýchlom tempe

OBSLUHUJÚCI PERSONÁL VÝDA J JEDLA

Príklad mapy rizík

https://www.napofilm.net/sk/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/sk/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Prínosy a nedostatky mapovacích techník
Zahrnutie mapovania zamestnancami do postupov posudzovania a 
monitorovania rizika prináša rôzne výhody.

Mapovanie tela napríklad:

• poskytuje údaje,

• vychádza zo znalostí a skúseností zamestnancov,

• aktívne zapája zamestnancov interaktívnym spôsobom,

• zapája zamestnancov do posudzovania rizík a monitorovania,

• zvyšuje povedomie tým, že pomáha zamestnancom premýšľať 
nad svojím pracoviskom,

• pomáha rozlišovať problémy súvisiace s prácou od problémov, 
ktoré s prácou nesúvisia,

• možno ho použiť na vzdelávanie a odbornú prípravu v školách a 
u študentov v odbornom vzdelávaní, ako aj na pracoviskách,

• je užitočné pri problémoch neznámeho pôvodu,

• je užitočné najmä pri probléme s čítaním alebo s jazykom, je 
to univerzálna metóda, ktorú možno prispôsobiť potrebám 
konkrétnej skupiny zamestnancov.

Pár nedostatkov, ktoré treba mať na pamäti:

• Na dôkladné a účinné mapovanie treba dostatok času.

• Mapovanie tela môže byť vnímané ako rušivé alebo príliš osobné a 
niektorým zamestnancom môže spôsobiť rozpaky. Ďalšou metódou 
je vyvesenie plagátov niekoľko dní pred aktivitou, napríklad v 
spoločných oddychových priestoroch, a požiadať zamestnancov, 
aby jednotlivo označili miesta na mape. Takto si môžu nájsť chvíľku a 
urobiť to v súkromí.

• Zamestnanci tomuto postupu musia dôverovať a mať záruky,  
že výsledky sa použijú len na spoločné posudzovanie rizika,  
a nie na monitorovanie alebo hodnotenie zdravia jednotlivých 
zamestnancov.

Zdroj poradenstva a ďalšie informácie
• Agentúra pre zdravie a bezpečnosť, „Nástroj na mapovanie tela“ 

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf).

• Rada Victorian Trades Hall Council, oddelenie odbornej prípravy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, usmernenia 
týkajúce sa mapovania tela 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, „Urob si sám“ výskumné zdroje, interaktívny nástroj na odhaľovanie rizík (http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Agentúra pre ochranu zdravia a bezpečnosť, „Nástroj na mapovanie pošmyknutí a zakopnutí“  
(https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosť, „Mapovanie rizík na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov“ 
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Írsky kongres odborových zväzov, Využitie pracoviska a nástroje na mapovanie tela 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Kongres odborových zväzov, Zdravie, bezpečnosť a organizácia – príručka pre zástupcov 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
Zahŕňa usmernenia pre odborové zväzy týkajúce sa mapovania. 

• Medzinárodná organizácia práce, Barefoot Research – príručka zamestnanca na zaistenie pracovnej bezpečnosti 
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Webové sídlo Wigmorising, časti týkajúce sa mapovania tela a pracoviska (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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Zdroje EÚ-OSHA
• Participácia zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci – praktická príručka (https://osha.europa.eu/
en/publications/worker-participation-occupational-safety-and-
health-practical-guide/view). Táto príručka poskytuje všeobecné 
rady týkajúce sa participácie zamestnancov.

• „Pomôcka na otvorenie diskusie 7: Využitie mapovania tela na zber 
skorých príznakov poškodení podporno-pohybovej sústavy“, Pomôcky 
na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku 
(https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view).  
Toto cvičenie slúži na diskusiu o využití mapovania tela.

• Materiály o Napovi pre školenia: „Rozpoznajte počiatočné príznaky 
muskuloskeletálnych porúch“  
(https://www.napofilm.net/sk/learning-with-napo/napo-in-the-
workplace/know-early-signs-msds-0). Súčasť súboru nástrojov 
o Napovi „Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy“. Poskytuje návod, ako viesť skupinovú aktivitu mapovania 
spolu s krátkym filmom o Napovi.

• OSHwiki „Mapovanie tela pri poškodeniach podporno-pohybovej 
sústavy – využitie jednotlivých máp tela“ (https://oshwiki.eu/wiki/
Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps).

• OSHwiki, „Mapovanie rizík a poškodenia podporno-pohybovej sústavy“  
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Zdroje náčrtov máp tela
• Náčrty mužského a ženského tela EÚ-OSHA na stiahnutie – pozri prílohu k tomuto 

informačnému hárku

• Šablóny náčrtov tela: https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/healthy-
workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view (príloha 2).

• Clipart Library voľne dostupné náčrty: http://clipart-library.com/person-outline.html

• Zjednoťte Úniu, Príručka k rokovaniam – zdravie, bezpečnosť a blahobyt žien v práci 
(https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf). 
Jej súčasťou sú mapy tela určené pre pokladničný personál a vodičov.

http://www.healthy-workplaces.eu
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
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https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps
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