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Úvod
Európska agentúra pre bezpečnosť a  ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA) organizuje súťaž Ceny za dobrú prax 
v  rámci kampane Zdravé pracoviská  ako súčasť svojich 
celoeurópskych kampaní Zdravé pracoviská. Témou 
kampane na obdobie rokov 2016 – 2017 sú Zdravé pracoviská 
pre všetky vekové kategórie. Kampaň propaguje udržateľnú 
prácu a  zdravé starnutie od začiatku pracovného života. 
Zvyšuje informovanosť o  dobrom riadení bezpečnosti 
a  ochrany zdravia pri práci (BOZP) a  dôležitosti prevencie 
rizík počas celého pracovného života, ako aj o prispôsobení 
práce individuálnym potrebám.

Cieľom súťaže je oceniť spoločnosti a  organizácie, ktoré 
ukázali mimoriadne a  inovačné metódy na podporu 
udržateľnej práce v  kontexte problematiky starnúcej 
pracovnej sily, holistický prístup k  riadeniu BOZP 
a  celoživotnú perspektívu prevencie rizík s  cieľom 
zabezpečiť zdravé starnutie v  práci. Súťaž ponúka aj 
príležitosť podeliť sa o dobrú prax.

Agentúre EU-OSHA bolo zaslaných  42 prihlášok z 23 krajín. 
Päť z týchto prihlášok predložili oficiálni partneri kampane. 
Prihlášky boli doručené od širokého spektra organizácií 
rôznych veľkostí a  z mnohých odvetví. Ceny posudzovala 
európska porota vrátane zástupcov agentúry EU-OSHA, 
Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a  začlenenie, Európskeho odborového inštitútu 
(ETUI), Konfederácie nemeckých zamestnávateľských 
zväzov a maltského Úradu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Predsedom poroty bol prof. Stephen Bevan z Institute 
for Employment Studies (Ústav štúdií zamestnanosti, IES). 
Spomedzi prihlášok od národných kontaktných miest bolo 
osem ocenených a  osem uznaných, zatiaľ čo z  oficiálnych 
partnerov kampane bol jeden ocenený a jeden uznaný.

Prečo potrebujeme podporovať udržateľný 
pracovný život?

Európska pracovná sila starne. Predpokladá sa, že do roku 
2030 budú v mnohých krajinách zamestnanci vo veku 55 – 
64 rokov predstavovať až 30 % pracovnej sily (1). Keďže 
oficiálny vek odchodu do dôchodku sa v  Európe zvyšuje, 
pracovný život sa predlžuje, preto sú zamestnanci dlhšie 
vystavení nebezpečenstvám a rizikám.

Demografické zmeny predstavujú pre organizácie výzvy 
aj príležitosti: ako ľudia starnú, získavajú skúsenosti, 
zručnosti a vedomosti, ale zvyšuje sa aj citlivosť na niektoré 
nebezpečenstvá súvisiace s  prácou a  nárast zdravotných 
problémov. Do pracovného pomeru nastupuje menší 
počet mladých ľudí a  vyšší je podiel zamestnancov vo 
veku 50 – 64 rokov, a preto je pre spoločnosti nevyhnutné, 

(1) Ilmarinen, J., Promoting active ageing in the workplace,(Podpora 
aktívneho starnutia na pracovisku), EU-OSHA (https://osha.europa.eu/
en/publications/articles/promoting-active-ageing-in-theworkplace/
view).

aby prilákali mladších zamestnancov a  zároveň si udržali 
starších, skúsenejších zamestnancov, a to tak, že zvýšia ich 
šance na zamestnateľnosť a  udržia ich šance na pracovnú 
schopnosť.

Zdravotné problémy sú najbežnejším dôvodom 
predčasného odchodu do dôchodku, pričom hlavnými 
príčinami sú muskuloskeletálne poruchy (MSD) a  zlé 
duševné zdravie (2). Dlhodobá práceneschopnosť zvyšuje 
riziká, že zamestnanec sa už nikdy nevráti do práce. Návrat 
do práce však môže pomôcť ľuďom zotaviť sa z chronickej 
choroby, ak je správne riadený a ak sa pracovné podmienky 
prispôsobia potrebám zamestnancov.

Práca môže mať pozitívny účinok na fyzické a  duševné 
zdravie a pohodu všetkých zamestnancov, ak sú pracovné 
podmienky vhodné (3). Podľa Európskeho prieskumu 
pracovných podmienok si však 22  % zamestnancov vo 
veku 50 rokov a  viac myslí, že vo veku 60 rokov nebudú 
schopní vykonávať svoju súčasnú prácu a  26 % všetkých 
zamestnancov si myslí, že práca má negatívny účinok na 
ich zdravie (4).

Spoločnosti môžu riešiť problémy, ktoré predstavuje 
starnutie pracovnej sily, a  udržať si svojich zamestnancov 
tým, že prijmú postupy na podporu udržateľného 
pracovného života, akými sú uplatnenie celoživotného 
prístupu k  riadeniu bezpečnosti a  ochrany zdravia na 
pracovisku, prevencia rizík, začleňovanie BOZP a  podpora 
zdravia na pracovisku, prispôsobenie práce jednotlivcom, 
zavedenie opatrení týkajúcich sa návratu do práce 
a poskytovanie štruktúr pre celoživotné vzdelávanie.

V zhrnutiach príkladov uvedených v  tejto brožúre sú 
ukázané výsledky a  prínosy, ktoré môže organizácia 
dosiahnuť, keď urobí viac, ako sa požaduje v  základných 
právnych požiadavkách na BOZP a  keď ocení potenciál 
udržiavania zdravých zamestnancov počas ich celej 
pracovnej kariéry.

(2) Sickness, disability and work: breaking the barriers  — a  synthesis of 
findings across OECD countries (Choroba, zdr+avotné postihnutie 
a  práca: odstraňovanie prekážok  – syntéza zistení v  krajinách OECD), 
OECD, Paríž, 2010 (http://ec.europa.eu/health/mental_health/
eu_compass/reports_studies/disability_synthesis_2010_en.pdf).

(3) Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie: podpora udržateľného 
pracovného života – sprievodca kampaňou (https://healthy-workplaces.
eu/sk/campaign-materials).

(4) Európsky prieskum pracovných podmienok 2015, Eurofound, Dublin 
(https://www.eurofound.europa.eu/sk/surveys/european-working-
conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey- 
2015).
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Ocenenie dobrej praxe – čo porota hľadala
V príspevkoch zaslaných do súťaže sa musela preukázať 
dobrá prax v riadení BOZP v kontexte problematiky starnúcej 
pracovnej sily, zohľadnenie vekovej rôznorodosti, hodnotenie 
rizík zohľadňujúce rozmanitosť a  následné prispôsobenie 
pracoviska, a tiež aj opatrenia na návrat do práce a osobitné 
opatrenia zamerané na starších zamestnancov.

Pri výbere ocenených a  uznaných príspevkov sa porota 
riadila nasledujúcimi kritériami:

• nedávna intervencia, ktorá sa priamo týka znižovania 
rizík na  pracovisku v  kontexte problematiky starnúcej 
pracovnej sily;

• holistický prístup k  bezpečnosti a  ochrane zdravia na 
pracovisku v  kontexte problematiky starnúcej pracov-
nej sily v  kombinácii s  prevenciou rizík a  podporou 
zdravia na pracovisku;

• celoživotný prístup k prevencii rizík;
• uprednostnenie kolektívny opatrení;
• pevné odhodlanie vedenia;
• dôkazy  o konzultáciách medzi vedením a  zamestnan-

cami a ich zástupcami;
• efektívna participácia zamestnancov a ich zástupcov,
• úspešná realizácia intervencie v praxi;
• udržateľnosť intervencie v priebehu času;
• príklady, ktoré preukazujú skutočné zlepšenie;
• prenosnosť príkladu na iné pracoviská.

Ocenené a uznané prihlášky
V tejto brožúre sú uvedené stručné prípadové štúdie 
intervencií a  iniciatív, ktoré získali ocenenie alebo uznanie. 
V  každej prípadovej štúdii sú načrtnuté problémy, ktorým 
organizácia čelila, a  opatrenia prijaté na ich zvládnutie, 
pričom sa vysvetľujú aj dosiahnuté výsledky.

Riešenia v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci 
musia byť starostlivo navrhnuté, aby sa zohľadnili špecifické 
problémy a  okolnosti každého pracoviska. Uvedené 
príklady dobrej praxe zahŕňajú nápady, ktoré môžu byť 
prispôsobené na použitie vo všetkých druhoch organizácií 
bez ohľadu na odvetvie, veľkosť alebo členský štát.

Ďalšie informácie
Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo 
informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku, 
ktoré sú k dispozícii vo viac ako 20 európskych jazykoch.

Podrobnosti o  kampani Zdravé pracoviská pre všetky 
vekové kategórie, ako aj zdroje a  informácie o tom, ako sa 
zapojiť, nájdete na adrese healthy-workplaces.eu.

Interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov agentúry EU-
OSHA sa môže použiť na preskúmanie informácií o výzvach 
v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci, ktorým 
Európa čelí v  dôsledku demografickej zmeny, rovnako aj 
o politikách a stratégiách, ktoré už boli zavedené s cieľom 
vyriešiť ich.

Poďakovanie
Agentúra EU-OSHA ďakuje svojim kontaktným miestam 
(vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, alebo regulačným 
orgánom, ktoré nimi boli nominované) v  celej Európe 
za ich neoceniteľnú podporu a  najmä za nominovanie 
a  posúdenie príspevkov do súťaže Ceny za dobrú prax 
v rámci kampane Zdravé pracoviská.

Agentúra EU-OSHA je tiež vďačná členom poroty za ich účasť: 
predsedovi, Stephenovi Bevanovi (IES) a členom komisie – 
Eckhardovi Metzemu (Konfederácia zamestnávateľských 
zväzov, Nemecko), Viktorovi Kempovi (ETUI), Melhinovi 
Merciecovi (Úrad pre bezpečnosť a  ochranu zdravia pri 
práci, Malta), Zinte Podnieceovej (Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a  začlenenie) a  Katalin Sasovej (projektovej manažérke, 
EU-OSHA).

Nakoniec by sme sa radi poďakovali všetkým organizáciám, 
ktoré sa prihlásili do súťaže Ceny za dobrú prax v  rámci 
kampane Zdravé pracoviská v  rokoch 2016  – 2017, najmä 
tým, ktoré sú uvedené v  nasledujúcich prípadových 
štúdiách.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Spoločné opatrenia na minimalizovanie fyzických 
a psychosociálnych rizík v odvetví poskytovania 
sociálnej starostlivosti

VitaS
Belgicko 
www.vitas.be

Problém
Pri skúmaní demografie pracovných síl spoločnosťou VitaS, 
ktorá sa stará o starších ľudí, sa zistilo, že na troch zo štyroch 
pracovísk bolo viac ako 50 % zamestnancov starších ako 45 
rokov, pričom toto číslo sa bude v  priebehu nasledujúcich 
5 rokov významne zvyšovať. Vzhľadom na charakter práce 
vykonávanej zamestnancami spoločnosti VitaS, ktorá zahŕňa 
prácu na zmeny, meniace sa požiadavky a  otázky týkajúce 
sa rovnováhy medzi pracovným a  súkromným životom, by 
starnúca pracovná sila mohla predstavovať vážne problémy 
pre budúce plánovanie a  tok práce. Pre spoločnosť bolo 
dôležité, aby prijala nové opatrenia v  záujme toho, aby sa 
postarala o fyzické a duševné zdravie svojich zamestnancov.

Prijaté opatrenia
Na základe hesla „Mladí a  starí sú spolu silní a  majú cenu 
zlata“ sa vytvorili tri pracovné skupiny so špecifickým zame-
raním na problematiku nadvihovania a zdvíhania, prevenciu 
rizík a politiku v oblasti zdravia ako celku. Ich cieľom bolo vy-
pracovať udržateľnú politiku v oblasti zdravia so zameraním 
na fyzické a  psychosociálne riziká, ktoré by reprezentovali 

záujmy všetkých zamestnancov a  získali by podporu v  celej 
organizácii.

V dôsledku toho bola vypracovaná a  realizovaná politika 
spoločnosti týkajúca sa nadvihovania a  zdvíhania. Okrem 
mnohých iných opatrení sa vykonal prieskum používania 
zdvíhacích pomôcok v  ošetrovateľských. Spoločnosť za-
mestnala aj certifikovaných inštruktorov s cieľom odborne 
pripraviť koordinátorov zdvíhania a  trénerov a  poskytnúť 
odbornú prípravu kolegom. Okrem toho spoločnosť VitaS 
zamestnala externého odborníka v  oblasti bezpečnosti 
a  ochrany zdravia pri práci, aby vykonával ergonomické 
hodnotenia na jej rôznych pracoviskách a identifikoval ob-
lasti, v ktorých by sa mohla znížiť fyzická záťaž, najmä pre 
starších zamestnancov. Aby sa zabezpečila udržateľnosť 
výsledných zlepšení, spoločnosť sa zaviazala organizovať 
ročné návštevy externého odborníka.

Zaviedol sa online systém samostatného plánovania, ktorý 
zlepšuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom 
a zamestnancom poskytuje väčšiu flexibilitu. Zamestnanci 
môžu požiadať aj časový kredit a opatrovateľskú dovolenku. 
Zamestnanci, ktorí pracujú pre spoločnosť dlhodobo, majú 
možnosť požiadať o skrátenie svojho pracovného času.
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Lepšia komunikácia a pochopenie medzi generáciami boli 
podporované viacerými opatreniami vrátane mentorstva 
a  trénovania. V  spoločnosti sú podporované tímy so 
zmiešanými vekovými kategóriami a  mladší aj starší 
zamestnanci testovali skúšobné projekty, napríklad novú 
opatrovateľskú aplikáciu na mobilných zariadeniach.

Medzitým sa aktívne propagovala kondícia a  zdravie 
v  práci prostredníctvom dvojmesačníka obsahujúceho 
recepty, tipy pre kondíciu a  informácie o  nadchádzajúcich 
aktivitách, iniciatívach na podporu aktivity, ako sú športové 
popoludnia a  týždni zdravia, počas ktorého sa vykonáva 
prieskum verejnej mienky s  cieľom pochopiť obavy ľudí 
týkajúce sa politiky zdravia. Okrem toho sa pravidelné 
programy odbornej prípravy zaoberajú duševným zdravím 
a  organizácia sa zúčastňuje na štúdii StressBalancer 
(Vyrovnávanie stresu), prostredníctvom ktorej zamestnanci 
získajú tipy a rady na zvládnutie stresu.

Dosiahnuté výsledky
• Spoločnosť VitaS zaujala komplexný prístup k riešeniu 

problematiky starnutia svojej pracovnej sily tým, že 
zabezpečila, aby sa zohľadnili všetci zamestnanci.

• Zamestnanci uviedli, že mali pocit, že sú zapojení do 
všetkých procesov a že boli vypočutí.

• Ergonomické zmeny zariadení a  odborná príprava 
zlepšili fyzické zdravie zamestnancov.

• Zamestnanci kladne prijali opatrenia na podporu 
zdravia vrátane informačného bulletinu o  zdraví 
a odbornej prípravy v oblasti zvládania stresu.

Spoločnosť VitaS zaujala komplexný prístup 
k riešeniu problematiky starnutia svojej 
pracovnej sily tým, že zabezpečila, aby sa 
zohľadnili všetci zamestnanci.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Celofiremný ergonomický a demografický program 
u popredného výrobcu automobilov

Continental AG
Nemecko 
www.continental-corporation.com

Problém
Continental je popredná nemecká spoločnosť vyrábajúca 
automobily. Vzhľadom na charakter práce sú zamestnanci 
vo vysokej miere vystavení pracovným rizikám (fyzickým 
a  psychosociálnym), ktoré sa spoločnosť snaží riešiť. 
Pracovná sila v  spoločnosti Continental starne, pričom 
sa očakáva zvýšenie podielu zamestnancov vo veku nad 
50 rokov z  10 % v  roku 2005 na 50 % v  roku 2020. Táto 
demografická zmena spôsobí nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov. Spoločnosť Continental pretvára svoje vysoko 
rizikové pracoviská s  cieľom zlepšiť pracovné podmienky 
pre všetkých a  zachovať zdravie všetkých zamestnancov 
bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Poskytuje aj odbornú 
prípravu a zvyšuje informovanosť svojich zamestnancov.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť Continental na všetkých pracoviskách vytvorila 
špecializované tímy pre ergonomiku s cieľom identifikovať 
a  posúdiť fyzické a  psychosociálne pracovné riziká. Tímy 
zodpovedajú za posúdenie a  analyzovanie expozície a  za 
nové usporiadanie pracovísk, aby sa znížila fyzická pracovná 
záťaž a  expozícia prostredníctvom lepšej ergonomiky. 

Týmto sa zabezpečí, že budú vyhovovať mužom aj ženám 
všetkých vekových kategórií a všade, kde je to možné, čím 
sa zlepšia pracovné podmienky pre všetkých. Tímy pre 
ergonomiky sa zameriavajú najmä na prevenciu h porúch 
podporno-pohybovej sústavy a na znižovanie celkovej 
expozície voči fyzickým rizikám a fyzickému preťaženiu. 
Tímy vypracovali najnovšie hodnotenia existujúcich úrovní 
expozície na každom pracovisku.

Na získanie demografických údajov pre všetky pracoviská 
a  na vytvorenie celofiremných databáz expozícií a  dobrej 
praxe sa použil softvérový dokumentačný systém. Databáza 
expozícií sa napríklad môže použiť na primárnu prevenciu 
vytvorením bodových hodnotení rizík pre rôzne funkcie. 
Údaje sa môžu použiť aj ako podpora na pridelenie ľudí na 
vhodnejšie práce, ak je ich výkon obmedzený pre zdravotný 
stav. Môže to byť zvlášť užitočné pre zamestnancov, ktorí 
absolvovali rehabilitáciu a vracajú sa do práce.

Spoločnosť Continental integruje ergonomiku do 
obchodného plánovania v  každej etape  – perspektívne 
posúdenie ergonomiky sa teraz požaduje pri navrhovaní 
a  procese nakupovania pre všetky nové pracoviská. Ide 
o  účinnejší a  nákladovo efektívnejší spôsob riadenia rizík 
než snaha o realizáciu zmien, keď je pracovisko v prevádzke.
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Dosiahnuté výsledky
• Dosiahlo sa zníženie miery hláseného fyzického 

preťaženia zo 46 % v roku 2010 na 25 % v roku 2016.
• Spoločnosť Continental uviedla zvýšenie miery vekovej 

stability z 25 % v roku 2010 na 44 % v roku 2016.
• Posúdenie ergonomiky je teraz začlenené do procesu 

verejného obstarávania pre všetky pracoviská 
spoločnosti Continental.

• Analýzy údajov o  expozícii sa začlenili do praxe 
ľudských zdrojov týkajúce sa prideľovania ľudí na nové 
pracovné miesta na základe ich zmenenej spôsobilosti.

• Túto iniciatívu zamestnanci prijali kladne.

Spoločnosť Continental integruje ergonomiku 
do každej etapy plánovania činností.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Podpora zdravia, know-how a flexibility 
prostredníctvom participatívneho opatrenia

Heidelberger Druckmaschinen AG
Nemecko 
www.heidelberg.com

Problém
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen je výrobcom 
ofsetových tlačiarenských strojov na hárkovú tlač 
a  v  Nemecku zamestnáva 7  000 osôb. Viac ako polovica 
zamestnancov je vo veku nad 50 rokov. Spoločnosť 
predpokladá, že aj keď v  nasledujúcich 15 rokoch bude 
prijímať do zamestnania prevažne mladých ľudí, toto 
demografické zloženie sa významne nezmení.

Prijaté opatrenia
Prístup, ktorý spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen 
prijala na riešenie demografických problémov, je holistický 
a  jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť a  ochranu zdravia 
v spoločnosti, ale zamerať sa aj na jednotlivcov a zohľadniť 
osobný a  profesijný rozvoj. Intervencie sú zamerané 
na zvyšovanie informovanosti a  povzbudzovanie 
zamestnancov, aby prevzali iniciatívu a  identifikovali 
možné úpravy pracoviska, ktoré by boli prínosom pre ich 
fyzické a duševné zdravie.

Opatrenia sa zaviedli v  troch etapách: prvá zahŕňala úzku 
spoluprácu s riadiacimi tímami s cieľom stimulovať diskusiu 
o  problematike starnutia pracovnej sily a  analyzovať jej 
vplyv na budúcnosť spoločnosti. Nápady zhromaždené 
počas tejto etapy sa využili počas plánovania a realizovania 
riešení riadiacimi tímami. Odhodlanie vedenia a  vedúcich 
tímov bolo pre začatie procesu zmeny veľmi dôležité.

Druhá etapa intervencie bola zameraná na všetkých 
zamestnancov. Bola vytvorená interaktívna Aréna 
demografickej zmeny a dozorní pracovníci absolvovali kurz 
so svojimi tímami, ktorý sa zaoberal takými témami, ako 
sú usporiadanie pracovného miesta, vedenie, vzdelávanie 
v  oblasti zdravia a  tímová práca v  kontexte starnúcej 
pracovnej sily. Po absolvovaní interaktívneho kurzu boli 
zamestnanci vyzvaní, aby vypracovali a  zaviedli tímové 
opatrenia na zvýšenie pracovnej schopnosti, akými sú 
organizovanie projektov na výmenu poznatkov alebo 
zriadenie bežeckých klubov. Druhá etapa tiež zahŕňala 
realizáciu veľkého množstva organizačných opatrení 
s  cieľom zlepšiť bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci 
vrátane systematických kontrol na pracovisku, rotácie 
pracovných miest, ergonomických kontrol a  riadiacich 
pracovných skupín pre špecifické témy.
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A napokon počas tretej etapy sa zmeny, ktoré boli 
realizované, konsolidovali a vyhodnotili s cieľom zabezpečiť, 
aby poskytli spoločnosti a  jej zamestnancom maximálny 
prínos. Zmeny zahŕňali zmenu usporiadania mnohých 
pracovísk, konštrukčné zmeny v  postupoch montáže 
a  údržby, mnoho jednorazových opatrení, priestory pre 
aktívne strávenie obedňajšej prestávky, odbornú prípravu 
v  oblasti zdravia, vypracovanie programov rozvoja pre 
podporujúce vedenie, vzájomnú podporu pre odbornú 
prípravu na pracovisku, plagátové kampane a  otvorenie 
zdravotného strediska a fitnescentra.

Dosiahnuté výsledky
• Interaktívna Aréna demografickej zmeny poskytla 

všetkým zamestnancom spoločnosti príležitosť 
zúčastniť sa na navrhovaní a realizácii zmien týkajúcich 
sa politík a postupov spoločnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia. Arénu demografickej zmeny využilo 
spolu 3 500 zamestnancov.

• Zo zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na aréne, 80 % 
poskytlo pozitívnu alebo veľmi pozitívnu spätnú väzbu 
a 70 % uviedlo, že opustili arénu s nápadmi a návrhmi.

• Odhaduje sa, že po zásahoch sa chorobnosť znížila 
o 1 %. To predstavuje úspory vo výške 7 mil. EUR ročne.

• Arénu využilo spolu 250 zástupcov externých 
spoločností a  inštitúcií, vďaka tomu sa o  nej písalo 
v  miestnej tlači a  spoločnosť získala ocenenie 
za excelentnosť v  oblasti ľudských zdrojov a  za 
demografické riadenie. Zvýšila sa tým viditeľnosť 
spoločnosti.

Interaktívna Aréna demografickej zmeny 
poskytla všetkým zamestnancom spoločnosti 
príležitosť zúčastniť sa na navrhovaní 
a realizácii zmien, týkajúcich sa politík 
a postupov spoločnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Úprava pracovných miest na mieru zamestnancom 
pri výrobe automobilov s cieľom zlepšiť 
zamestnateľnosť všetkých

Skupina PSA
Španielsko 
www.groupe-psa.com

Problém
Skupina PSA je európskym výrobcom automobilov. 
Starnutie pracovnej sily v  Európe predstavuje pre skupinu 
PSA celý rad problémov: je pravdepodobné, že väčší 
počet zamestnancov bude obmedzený v  úlohách, ktoré 
vykonávajú, a  to v  dôsledku fyzických a  psychosociálnych 
podmienok, pričom dlhší pracovný život potenciálne 
znamená aj dlhšie vystavenie rizikám. Navyše priemerný 
vek zamestnancov pracujúcich na výrobnej linke, kde 
je fyzická záťaž osobitne vysoká, je vyšší než vo zvyšku 
spoločnosti. Starnúca pracovná sila môže spôsobiť 
organizačné problémy, pretože pracovné miesta bude 
treba prispôsobiť individuálnym potrebám zamestnancov.

Prijaté opatrenia
Pri plánovaní riešenia tohto problému skupina PSA prijala 
prístup založený na spolupráci, uskutočnila konzultácie 
s  projekčným oddelením, oddelením zdravotných 
služieb a  oddelením ľudských zdrojov, tímami v  oblasti 
ergonomiky a  vedúcimi výroby. Spoločnosť sa rozhodla, 
že je potrebné prispôsobiť prácu jednotlivcom, posúdiť 
riziká na individuálnom základe a  vziať do úvahy fyzické 
schopnosti každého zamestnanca.

Hodnotenie rizík zohľadňujúce vek, v  rámci ktorého 
sa zvažujú akékoľvek fyzické alebo psychosociálne 
obmedzenia zamestnancov, ako aj ich vek, charakter 
pozície a ergonomické zmeny, ktoré môžu byť vykonané na 
zlepšenie pracovného prostredia, podporuje rozmanitosť 
v spoločnosti a sprístupňuje širší rozsah funkcií pre všetkých.

Bol zavedený systém rotácie pracovných miest s  cieľom 
minimalizovať stres, fyzický aj duševný stres spojený 
s každým pracovným miestom; zlepšiť zamestnateľnosť ľudí 
s fyzickými obmedzeniami; a zachovať a zlepšiť schopnosť 
zamestnancov prispôsobiť sa zmene  – čo je osobitne 
dôležité pre mnohých starších zamestnancov.

Spoločnosť pracovala na zlepšení a  rozšírení existujúcej 
kultúry prevencie rizík a  prijala opatrenia na podporu 
fyzickej a duševnej pohody svojich zamestnancov. S veľkým 
úspechom boli zavedené nové preventívne opatrenia, ako 
napríklad analýza nehôd s  cieľom určiť príčiny, ktoré by 
sa mohli zmierniť, služby zdravotného dohľadu a  systém 
posudzovania a  monitorovania stresu. Tieto opatrenia 

spolu umožňujú identifikáciu oblastí, v ktorých treba konať 
prioritne.

Základnou zásadou zmien vykonaných v  pracovnej 
štruktúre bolo zabezpečiť, aby každú úlohu mohlo 
vykonávať čo najviac zamestnancov bez ohľadu na fyzické 
obmedzenia. Úsilie vyvíjané na dosiahnutie tohto cieľa 
tiež pomôže zvýšiť všestrannosť zamestnancov, ktorá je 
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veľmi dôležitá pre udržiavanie zručností a  zvyšovanie 
zamestnateľnosti, rovnako ako v  prípade zavedenej 
stratégie rotácie pracovných miest.

Dosiahnuté výsledky
• Jadrom prístupu skupiny PSA je rešpektovanie 

zamestnancov.
• Vedenie preukázalo úplnú odhodlanosť a  zástupcovia 

zamestnancov boli od začiatku zapojení.
• Jednotlivcom s  obmedzenými schopnosťami boli 

ponúknuté personalizované riešenia, ktoré brali do 
úvahy ich fyzické a psychosociálne predpoklady.

• Vykonalo sa hodnotenie schopností zamestnancov 
a  fyzických požiadaviek pre konkrétne pracovné 
pozície. Toto mapovanie umožnilo ľudským zdrojom 
preskúmať všetky pracovné miesta v rámci spoločnosti, 
aby našli vhodné pozície pre zamestnancov, ktorých 
pracovná schopnosť bola obmedzená v  dôsledku 
fyzického alebo psychosociálneho faktoru.

• Sústavne sa zlepšuje ergonomické usporiadanie 
a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Hodnotenie rizík zohľadňujúce vek podporuje 
rozmanitosť a sprístupňuje širší rozsah úloh.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Zlepšovanie pracovnej schopnosti starších 
zamestnancov v energetickom odvetví

MAVIR ZRt
Maďarsko 
www.mavir.hu

Problém
MAVIR ZRt je maďarský dodávateľ elektriny vo vlastníctve 
štátu, ktorý zodpovedá za bezpečné a udržateľné dodávanie 
elektriny v  celej krajine. Celkove 60 % zamestnancov 
MAVIR, ktorí pracujú v  rozvodných staniciach, a  39 % 
zamestnancov, ktorí pracujú na prenosových vedeniach, 
je vo veku nad 50  rokov. Vzhľadom na charakter 
práce sa zamestnanci pravidelne stretávajú s  vysoko 
rizikovými pracovnými expozíciami vrátane expozície 
vysokonapäťovým zariadeniam, teplu, horúcim povrchom 
a  hluku. Zamestnanci sú vystavení aj duševnému stresu, 
úrazom a  poruchám podporno-pohybovej sústavy. 
Riadenie týchto rizík v  kontexte  starnúcej pracovnej sily 
môže byť problematické.

Prijaté opatrenia
Namiesto toho, aby spoločnosť považovala staršiu 
generáciu zamestnancov za zdroj problému, radšej 
sa usiluje uznať ich odbornú spôsobilosť a  ťažiť z  ich 
skúseností. V  roku 2006 sa v  spoločnosti MAVIR zaviedli 
celofiremné opatrenia na zlepšenie dlhodobého zdravia 
a  pohody všetkých zamestnancov. Opatrenia sú určené 
na udržanie zamestnateľnosti starších zamestnancov 
spoločnosti MAVIR a  zároveň na ochranu zdravia jej 
mladších zamestnancov.

Spoločnosť neustále zlepšuje pracovné podmienky 
vrátane investovania do mobilných osvetľovacích balónov 
alebo zlepšovania komunikácie medzi zamestnancami 
používaním mikrofónov zabudovaných do prilieb 
a  vysielačiek s  veľmi vysokou frekvenciou umiestnených 
v  podpazuší. Do všetkých vozidiel, ktoré sa používajú na 
servis prenosových vedení, boli namontované automatické 
defibrilátory, pričom všetci pracovníci absolvovali úplnú 
odbornú prípravu, aby ich vedeli používať. Boli rozdané 
aj osobné GPS systémy reakcie na núdzovú situáciu. 
Tieto zariadenia sú vybavené výstražným tlačidlom, 
zaznamenávajú pády prostredníctvom snímača zrýchlenia 
a  nájdu a  upozornia dispečerov, ak nositeľ zostane určitý 
čas nehybný.

Spoločnosť uzavrela zmluvu so zdravotným strediskom, 
ktorá umožňuje jej zamestnancom bezplatný prístup 
k  širokému rozsahu lekárskych ošetrení 24 hodín 
denne. Zamestnanci spoločnosti MAVIR majú prístup 
k  dobrovoľným testom a  musia sa podrobovať aj bežným 
lekárskym prehliadkam. Spoločnosť MAVIR platí aj mesačné 
príspevky do dobrovoľného dôchodkového systému, 
vzájomnej sporiteľne a  do programu dobrovoľného 
zdravotného poistenia, z  čoho majú priamy prínos 
zamestnanci. Spoločnosť poskytuje aj možnosť preradenia 
zamestnancov so zdravotnými problémami do rozvodní.

Okrem toho spoločnosť MAVIR propaguje zdravý životný 
štýl a  podporuje rekreáciu zamestnancov. Prostredníctvom 
poskytovania príspevkov na dovolenky spoločnosť povzbudzuje 
svojich zamestnancov, aby čerpali pravidelné dovolenky. 
Organizuje aj Deň zdravia, čím podporuje účasť na športových 
podujatiach a na preventívnych lekárskych kontrolách.

Spoločnosť MAVIR zriadila aj Akadémiu pre krízové 
situácie, čo je program odbornej prípravy pre vedenie, 
vedúcich skupín, vedúcich zmien a  vedúcich prevádzok. 
Medzi preberané témy patrí riadenie stresu, konfliktov 
a krízy, zvyšovanie informovanosti o význame bezpečnosti 
a  ochrany zdravia pri práci a  každodenná aj krízová 
komunikácia.

Tieto opatrenia odzrkadľujú dôraz kladený spoločnosťou na 
bezpečnosť zamestnancov a  sú určené na zníženie stresu 
jej zamestnancov, ktorí si môžu byť istí, že ich bezpečnosť 
je pre spoločnosť najvyššou prioritou.
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Dosiahnuté výsledky
Výsledky uvedené ďalej sú približné odhady získané 
z predloženého príkladu.

• Pracovná neschopnosť bola znížená z  približne 2 000 
dní v roku 2006 na 500 dní v roku 2015.

• Počet dní pracovnej neschopnosti spôsobenej neho-
dami bol v roku 2015 takmer nulový.

• Účasť zamestnancov na lekárskom vyšetrení sa zvýši-
la. Počas Dňa zdravia spoločnosti v  roku 2016 asi 225 
zamestnancov využilo bezplatné lekárske vyšetrenie 
poskytované spoločnosťou v  porovnaní s  iba 100 za-
mestnancami v roku 2010.

• Počet dní dotovanej dovolenky čerpanej zamestnan-
cami sa za uplynulé desaťročie takmer zdvojnásobil 
z približne 600 dní v roku 2006 na približne 1 200 dní 
v roku 2016.

Namiesto toho, aby spoločnosť považovala 
staršiu generáciu zamestnancov za zdroj 
rizika, radšej sa usiluje uznať ich odbornú 
spôsobilosť a ťažiť z ich skúseností.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Zachovanie a zlepšovanie pracovnej schopnosti 
a udržanie zamestnancov vo výrobe

Zumtobel Group AG
Rakúsko 
www.zumtobelgroup.com

Problém
Spoločnosť Zumtobel Group je výrobcom osvetlenia 
a  systémov riadenia osvetlenia. Podobne ako mnohé 
iné spoločnosti, aj spoločnosť Zumtobel uznáva, že je 
potrebné uvažovať o  problémoch vyplývajúcich zo 
starnutia jej pracovnej sily. Na základe analýzy vekovej 
štruktúry svojej pracovnej sily vypracovalo oddelenie pre 
zdravie a vek komplexnú koncepciu riadenia zdravia, ktorá 
sa zameriavala na pracovnú schopnosť a udržanie mladších 
a starších vekových skupín.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť Zumtobel zriadila nové oddelenie pre zdravie 
a  vek osobitne na výskum a  riešenie problémov, ktoré 
súvisia so starnutím jej pracovnej sily, a to prostredníctvom 
komplexných analýz a  riešení s  cieľom zlepšiť politiky 
a postupy spoločnosti.

Z počiatočného hodnotenia vyplynulo, že najväčšia skupina 
zamestnancov v spoločnosti je vo veku od 40 do 49 rokov. 
Posúdením pracovnej schopnosti sa zistilo, že pracovná 
schopnosť 25  % zamestnancov je buď kritická, alebo 
mierne znížená. Okrem toho mala spoločnosť Zumtobel 
veľmi málo zamestnancov starších ako 62 rokov.

Nové oddelenie hľadalo riešenia na nasledujúce problémy:

• Ako možno udržať a  zlepšiť pracovnú schopnosť 
najväčšej skupiny zamestnancov (vo veku 40 – 49 rokov)?

• Ako si spoločnosť môže dlhšie udržať mladých 
zamestnancov?

• Ako si spoločnosť môže dlhšie udržať starších 
zamestnancov (vo veku 50 – 59)?

Na riešenie týchto problémov oddelenie naplánovalo 
a  realizovalo zmeny svojich politík a  postupov 
zameraných na zabezpečenie toho, aby boli zamestnanci 
fyzicky schopní pokračovať v  práci, ako aj ochotní 
zostať v  pracovnom pomere dlhšie. Vyžadovalo si to 
odhodlanie vedenia, keďže hlavným cieľom je zachovanie 
pracovnej schopnosti, zlepšenie pohody pre každého 
prostredníctvom organizácie práce, ktorá umožňuje zdravé 
a  aktívne starnutie vrátane riadenia zručností, odbornej 
prípravy a trénovania v oblasti zručností. Medzi šesť oblastí 
vyžadujúcich opatrenia oddelenie zaradilo:

• zákonnú bezpečnosť na pracovisku  – boli vykonané 
ergonomické zmeny pracovných staníc s  cieľom 
zabezpečiť, aby pracovné priestory zodpovedali veku,

• riadenie prítomnosti  – zaviedla sa preventívna 
a nápravná podpora;

• podporu zdravia na pracovisku  – zamestnanci boli 
povzbudzovaní, aby cvičili, čo bolo podporené 
investíciou do elektrických bicyklov určených 
zamestnancom na prenájom, poskytovali sa lekcie 
jogy a  zorganizovala sa séria rozhovorov o  fyzickej 
kondícii pre prácu;

• štýl a správanie na vedúcich pozíciách – bola zavedená 
odborná príprava pre vedúcich tímov, pričom dôraz sa 
kládol na dobré podmienky, oceňovanie a  uznávanie 
zamestnancov;

• riadenie pracovnej reintegrácie  – pre zamestnancov, 
ktorí boli dlho neprítomní, sa zaviedol postup pre 
návrat do práce na podporu ich opätovného zaradenia 
do pracovného procesu a

• riadenie týkajúce sa generácií  – v  rámci spoločnosti 
sa prijali opatrenia na odstránenie stigmy z  pojmu 
„starnutie“ a  zdôraznili sa prínosy spolupráce medzi 
mladými a starými.
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Dosiahnuté výsledky
• Všetky zmeny vykonané v  postupoch spoločnosti 

boli založené na komplexnej analýze, ktorú vykonalo 
oddelenie pre zdravie a vek, čím sa zabezpečilo, že boli 
účinné a založené na reálnych potrebách spoločnosti.

• Od roku 2015 boli do spoločnosti po dlhšej 
dobe neprítomnosti úspešne reintegrovaní ôsmi 
zamestnanci, vo väčšine prípadov po liečbe duševnej 
choroby alebo rakoviny.

• Zaviedli sa stretnutia týkajúce sa návratu do práce 
po období práceneschopnosti, aby sa identifikovali 
opatrenia, ktoré by spoločnosť mohla prijať na 
prevenciu ďalších absencií.

• Pre účtovné obdobie 2016/2017 boli vymedzené ciele 
pre optimálny celofiremný demografický vývoj, ktoré 
sa v súčasnosti realizujú.

Cieľom opatrení bolo zaistiť, aby zamestnanci 
boli fyzicky schopní pokračovať v práci 
a ochotní zostať v zamestnaní dlhšie.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Spolupráca manažmentu a baníkov v oblasti 
znižovania miery predčasného odchodu do 
dôchodku

Rudnik
Srbsko 
www.contangorudnik.co.rs

Problém
Rudnik je banská spoločnosť v  súkromnom vlastníctve, 
ktorá sa špecializuje na produkciu a spracovanie olovených, 
zinkových a  medených rúd. Po privatizácii v  roku 2004 
spoločnosť uznala, že jej systémy riadenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci nie sú primerané, chýbali postupy 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, chýbalo riadenie 
bezpečnosti a  ochrany zdravia, zariadenia boli zastarané, 
zamestnanci neboli dostatočne odborne pripravení 
a  chýbala im motivácia, čo viedlo k  chorobám, úrazom 
a predčasnému odchodu do dôchodku. Predčasný odchod 
do dôchodku vysoko kvalifikovaných zamestnancov vo 
veku 45  – 50 rokov viedol k  ďalšiemu znižovaniu úrovne 
zručností a  skúseností pracovnej sily. Panovali aj obavy 
týkajúce sa pracovnej schopnosti niektorých starších 
zamestnancov na ich súčasných pozíciách. Spoločnosť 
uznala, že je potrebné udržať si zamestnancov.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť Rudnik úplne prepracovala postupy týkajúce 
sa bezpečnosti a  ochrany zdravia v  bani. Na vyriešenie 
straty zručností v  dôsledku predčasného odchodu do 
dôchodku spoločnosť Rudnik zamestnala 30 skúsených 
profesionálnych baníkov zo susednej bane, aby odborne 
pripravili nových zamestnancov a  odovzdali svoje 
poznatky a  skúsenosti týkajúce sa dobrej praxe v  oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia v banskom prostredí. Okrem 
toho spoločnosť uzavrela neformálnu dohodu o  výmene 
poznatkov s  inou baňou, ktorá je v  prevádzke v  danom 
regióne, čím rozšírila rozsah skúseností, z ktorých môžu jej 
zamestnanci ťažiť.

Bol zavedený moderný systém bezpečnosti a  ochrany 
zdravia pri práci, ktorý zodpovedá vnútroštátnym 
usmerneniam, spolu s  poskytnutím vhodných osobných 
ochranných prostriedkov. Opatrenia týkajúce sa 
bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci boli zavedené 
pre všetkých spolu s  postupmi a  neustálymi zlepšeniami 
vrátane priebežnej odbornej prípravy a  pravidelného 
hodnotenia rizík. Vytvorila sa pevná väzba medzi 

spoločnosťou a  príslušnými štátnymi orgánmi, čím sa 
zaistilo, že spoločnosť Rudnik bude priebežne dostávať 
návrhy na zlepšenie svojich postupov v oblasti bezpečnosti 
a  ochrany zdravia. Založila sa aj odborová organizácia 
a  výbor pre bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci, 
aby sa zaistilo, že budú vypočuté názory zamestnancov 
v súvislosti s otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia.

Okrem zosúladenia podmienok na banských prevádzkach 
s  usmerneniami pre najlepšie postupy spoločnosť Rudnik 
chcela investovať aj do svojich zamestnancov a zabezpečiť 
tak ich trvalú bezpečnosť a zdravie a ak je to možné, znížiť 
predčasný odchod do dôchodku. Spoločnosť Rudnik 
zaviedla politiku dobrovoľného poistenia na pokrytie 
pracovných úrazov a  chorôb z  povolania. Spoločnosť 
vypracovala program pre monitorovanie zdravia 
a  vykonáva pravidelné lekárske prehliadky pre všetkých 
zamestnancov. Navyše má spoločnosť Rudnik dohodu 
s  povereným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
riadenie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Nakoniec spoločnosť Rudnik venuje pozornosť srbskému 
Dňu baníkov s  účasťou miestnych orgánov a  médií 
a  využíva ho na zlepšovanie informovanosti o  význame 
bezpečnosti a ochrany zdravia v baníckom odvetví.
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Dosiahnuté výsledky
• Bol vypracovaný systém odbornej prípravy pre 

baníkov.
• Pracovné úrazy sa výrazne znížili a od privatizácie ne-

boli hlásené žiadne prípady choroby z povolania.
• Od realizovania intervencií sa vek odchodu do dô-

chodku zvýšil.
• Zavedením postupov v  oblasti bezpečnosti a  ochrany 

zdravia pri práci sa zvýšila atraktívnosť spoločnosti ako 
pracoviska, a tým sa znížila aj fluktuácia zamestnancov.

Vytvorila sa pevná väzba medzi spoločnosťou 
a príslušnými štátnymi orgánmi, čím sa zaistí, 
že spoločnosť Rudnik bude priebežne dostávať 
návrhy na zlepšenie svojich postupov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia.
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OCENENÝ 
PRÍKLAD

Pomoc pri zabezpečovaní odchodu stavebných 
robotníkov do dôchodku v dobrom zdraví

Lujatalo Oy
Fínsko 
www.lujatalo.fi

Problém
Lujatalo je rodinná stavebná spoločnosť, ktorá sa 
špecializuje na rekonštrukčné práce a  energeticky účinné 
stavby. Asi polovica zamestnancov spoločnosti Lujatalo je 
vo veku nad 45 rokov. Pre fyzicky náročný charakter práce 
v stavebníctve, je mnohokrát ťažké zotrvať v tomto odvetví 
až do oficiálneho veku odchodu do dôchodku. Stavební 
robotníci často trpia problémami muskuloskeletálnej 
sústavy, ale práca dozoru súvisí aj so zvýšenou duševnou 
záťažou a vyššími úrovňami stresu.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť sa rozhodla, že je potrebné zaviesť opatrenia 
na zlepšenie udržateľnosti pracovného života pre 
všetkých zamestnancov. Prijal sa model včasného zásahu 
spolu s  následnými opatreniami pre osoby so zníženou 
pracovnou schopnosťou. Zásahy sa vykonávajú v spolupráci 
s  majstrami, službami BOZP a  poisťovňami pod vedením 
vedúceho oddelenia spoločnosti pre ochranu zdravia 
a dobré podmienky.

Spoločnosť Lujatalo poskytuje pracovnú rehabilitáciu vrátane 
pracovných skúšok a  rekvalifikácie, napr. rekvalifikáciu 
tesárov s  dlhodobými skúsenosťami na majstrov. Zmena 
úloh alebo pracovnej náplne umožňuje zamestnancom 
pokračovať vo svojej kariére, až kým nedosiahnu vek 
odchodu do dôchodku. Odhaduje sa, že až dve tretiny 
zamestnancov, ktorí sa rozhodujú, či odídu predčasne do 
dôchodku v  dôsledku fyzicky náročnej práce, by sa mohli 
udržať na pracovisku vďaka pracovnej rehabilitácii.

Nápady na zmiernenie záťaže pri stavebných prácach 
a  zlepšenie bezpečnosti sú zhromažďované v  databáze 
spoločnosti Lujavire. Táto elektronická databanka 
ergonomiky bude sprístupnená všetkým zamestnancom 
prostredníctvom smartfónovej aplikácie.

Pozorovania týkajúce sa bezpečnosti sú zhromažďované 
v aplikácii Safety-App, ktorá umožňuje snímanie fotografií 
z pozorovaní a názorné poukázanie na nedostatky. Je veľmi 
užitočná pre zahraničných zamestnancov, ktorí nehovoria 
po fínsky. Okrem toho spoločnosť podporuje ohlasovanie 
a  každý mesiac ohlasovateľov odmeňuje vstupenkami do 
kina.

Spoločnosť Lujatalo podporuje aj bezpečnosť počas 
dochádzania do práce tým, že dotuje náklady na bicyklové 
plášte s  hrotmi pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do 
práce na bicykloch, čo je iniciatíva, ktorá súčasne podporuje 
aj fyzickú aktivitu.

Zamestnanci, ktorým práca spôsobuje duševnú záťaž, sú 
podporovaní a sledovaní, napríklad tzv. meraniami Firstbeat 
Lifestyle Assessment, ktoré pomáhajú zamestnancom 
rozpoznať stres a identifikovať oblasti pre zlepšenia (fyzická 
aktivita, výživa, spánok).
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Dosiahnuté výsledky
• Počet zranení vedúcich k práceneschopnosti v období 

rokov 2005  – 2015 kleslo zo 116 na 13,9 (na milión 
pracovných hodín).

• Počet závažných nehôd, ktoré viedli k  viac ako 
30-dňovej absencii, klesol na jednu alebo dve za rok, 
pričom spoločnosť sa snaží do roku 2020 znížiť tento 
počet na nulu.

• Pracovnou rehabilitáciou, obvykle prostredníctvom 
rekvalifikácie, sa v  značnej miere znížili náklady 
súvisiace s predčasným odchodom do dôchodku.

• Vyvinula sa kultúra prevencie, ktorej jedným 
z  príznakov je, že počet bezpečnostných pozorovaní 
narástol z 18 v roku 2010 na 1 425 v roku 2015, čiastočne 
vďaka vývoju bezpečnostnej aplikácie Safety-App.

Pracovná rehabilitácia môže pomôcť 
zamestnancom na náročných pracovných 
miestach predísť predčasnému odchodu do 
dôchodku.

20 | EU-OSHA — Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v rokoch 2016 – 2017



OCENENÝ 
PRÍKLAD

Iniciatíva Run Your Health – umožnenie 
zamestnancom všetkých vekových kategórii urobiť 
niečo pre vlastné zdravie

SAP SE
(miestny príklad SAP v Holandsku) 
www.sap.com

Problém
Spoločnosť SAP SE je popredným globálnym nezávislým 
výrobcom softvéru. Tak ako v  softvérovom odvetví vo 
všeobecnosti, aj zamestnanci spoločnosti SAP čelia celému 
radu rizík pre udržateľný pracovný život, napríklad stresu 
spôsobenému rýchlymi zmenami v technologickom odvetví 
a  problémom v  oblasti fyzického zdravia vyplývajúcim zo 
sedavého spôsobu práce. Tieto môžu viesť k poruchám 
podporno-pohybovej sústavy (MSD) a  iným zdravotným 
problémom, ako aj k  zníženej spokojnosti s  prácou a  zlej 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť SAP zaujíma k  riešeniu týchto problémov 
holistický a  aktívny prístup. Dobrým príkladom je SAP 
Netherlands, kde bol zavedený celoročný program 
s  názvom Run Your Health na zvýšenie informovanosti 
o rizikách pracovnej nečinnosti, podporu zmien v správaní 
s  cieľom zlepšiť dlhodobé zdravie a  podporovať kultúru 
zdravých pracovísk prostredníctvom silného vedenia.

Na začiatku programu boli do kancelárií zavedené 
nástroje a  zariadenia s  cieľom podporiť zamestnancov, 
aby sa častejšie pohybovali počas dňa a  účastníkom boli 
poskytnuté monitory fyzickej aktivity pre spätnú väzbu. 
Okrem toho, s cieľom znížiť riziká MSD, boli na pracoviskách 
vykonané ergonomické zlepšenia, napríklad výškovo 
nastaviteľné stoly, vysoké stoly pre „stretnutia v stoji“ a iné 
vybavenie na cvičenie.

Plagátové kampane mali zamestnancom pripomenúť, že 
sa majú pravidelne hýbať a  cvičiť počas pracovného dňa, 
aby bojovali s  nečinnosťou a  propagovať jednoduché 
zmeny v správaní, napríklad používanie schodov namiesto 
výťahu. Usporiadali sa semináre s rôznymi témami vrátane 
výživy, stresu a  spánku, ktoré mali vysvetliť vplyv na 
celkové zdravie. V priebehu roka prebiehali žartovné výzvy 

týkajúce sa zdravia s malými odmenami, ktoré mali udržať 
zamestnancov zapojených do kampane.

Na doplnenie celopodnikového programu Run Your Health 
spoločnosť SAP prijala aj individuálny prístup a  ponúkla 
zamestnancom osobné poradenské služby týkajúce sa 
zdravia, aby ich podporila pri prechode na zdravší životný 
štýl. Spoločnosť zlepšila aj svoj program návratu do 
práce tak, aby osobitne riešil riziká návykov v  sedavom 
zamestnaní pre dlhodobé zdravie.
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Dosiahnuté výsledky
• Na programe sa dobrovoľne zúčastnilo viac ako 250 

zamestnancov, čo predstavuje 50 % pracovnej sily.
• Všetci účastníci uviedli pozitívnu zmenu v  správaní 

a myslení.
• Všetci účastníci uviedli, že lepšie rozumejú dlhodobým 

zdravotným rizikám súvisiacim so sedavým spôsobom 
života.

• Všetci účastníci uviedli, že lepšie rozumejú súvislosti 
medzi dobrým zdravím a  udržateľným pracovným 
životom.

• Účastníci uviedli:
 – 100 % zvýšenie pravidelného cvičenia,
 – 30 % zvýšenie počtu krokov zaznamenaných za 

mesiac,
 – 56 % zníženie času stráveného sedením.

• Na rok 2017 sa plánuje pokračovanie programu 
s  názvom Run Your Balance, ktorý sa zameria na 
rovnováhu medzi pracovným a  súkromným životom 
a na spokojnosť.

Do kancelárií boli zavedené nástroje 
a zariadenia, ako monitory fyzickej aktivity pre 
spätnú väzbu, s cieľom podporiť zamestnancov, 
aby sa viac pohybovali a menej sedeli.
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Projekt Optima – odborná príprava v oblasti 
zdravia, kondície a psychickej odolnosti pre 
pracovníkov v oblasti verejnej bezpečnosti

Zariadenie služieb pre ministerstvo vnútra
Česká republika 
www.zsmv.cz/optima

Problém
Práca príslušníkov polície, požiarnikov a  iných príslušníkov 
verejných bezpečnostných organizácií je fyzicky a duševne 
náročná. Projekt Optima realizovaný zariadením služieb pre 
Ministerstvo vnútra Českej republiky zvyšuje informovanosť 
o  dôležitosti starostlivosti o  zdravie. Ponúka odbornú 
prípravu o technikách zvládania stresu a iné prostriedky na 
zvýšenie fyzickej a duševnej odolnosti. Projekt sa zameriava 
na 70 000 príslušníkov a zamestnancov všetkých vekových 
kategórií organizácií z  oblasti verejnej bezpečnosti Českej 
republiky.

Prijaté opatrenia
Projekt Optima začal fungovať približne pred 3 rokmi. Jeho 
metodické zavádzanie pokračuje vo forme programov 
praktickej odbornej prípravy, 2-dňových pobytových 
rehabilitačných kurzov a  podpory celoživotného 
vzdelávania.

Okrem zvyšovania záujmu príslušníkov o  zlepšovanie 
svojho zdravia, telesnej kondície a  duševnej stability 
sa vzdelávacie aktivity zameriavajú na účinné postupy 
odbornej prípravy v týchto oblastiach:

• správne pohybové návyky za účelom zníženia rizika 
zranenia a stresu a zvýšenia výkonnosti;

• relaxácia;
• komplexný kondičný tréning;
• riadenie stresu;
• fyzické cvičenie na zabránenie bolesti chrbta, ramien, 

krku, kolien a bedrových kĺbov;
• prevencia zranení a podpora imunitného systému;
• funkčná výkonnosť a odolnosť v reálnych situáciách;
• kvalitnejší spánok;
• zlepšená schopnosť koncentrácie;
• výživa a
• riadenie stresu v extrémnych situáciách.

V kooperácii so zdravotnou poisťovňou ministerstva 
vnútra a  Fakultou telesnej výchovy a  športu Karlovej 
univerzity vzniklo vzdelávacie DVD s názvom Regeneračné 
a  kompenzačné cvičenia pre príslušníkov organizácií 
verejnej bezpečnosti. V  súčasnosti sa pripravujú iné videá 
a metodické materiály.

Kľúčovým nástrojom je test Optima, ktorým sa posudzuje 
fyzická kondícia, úrovne stresu a  pohybové zručnosti 
meraním variability srdcovej frekvencie a  elektrickej 
aktivity mozgu pomocou najnovších technológií. To 
zvyšuje hodnotu odbornej prípravy s použitím biologickej 
spätnej väzby.

Úspech projektu viedol k  rozhodnutiu zahrnúť metodiku 
do základnej odbornej prípravy všetkých bezpečnostných 
síl ministerstva vnútra.
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Dosiahnuté výsledky
• Zmenila sa stratégia v oblasti zdravia, telesnej kondície 

a duševnej odolnosti na oddelení ministerstva vnútra.
• Realizácia viac ako 100 vzdelávacích programov 

s  vyše 1 500 odborne pripravovanými účastníkmi; od 
príslušníkov prišla vynikajúca spätná väzba.

• Preukázateľné zvýšenie záujmu príslušníkov o  otázky 
týkajúce sa starostlivosti o  vlastné zdravie, telesnej 
kondície a duševnej odolnosti.

• Pilotný test Optima priniesol veľmi pozitívne predbežné 
výsledky.

• Distribuovalo sa inštruktážne DVD s  názvom 
Regeneračné a  kompenzačné cvičenia pre príslušníkov 
organizácií verejnej bezpečnosti.

Projekt pristupuje k jednotlivcom holisticky 
a kladie dôraz na spojenie medzi telom 
a mysľou.
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Podpora používania asistenčných zariadení 
v zdravotnej starostlivosti

Región Midtjylland (región stredného Dánska)
Dánsko 
www.rm.dk/om-os/english/

Problém
Región stredného Dánska je administratívnou jednotkou 
Dánska, ktorá je zodpovedná v  prvom rade za zdravotnú 
starostlivosť vrátane zodpovednosti za nemocničné 
služby. Úlohy prepravy a  starostlivosti vykonávané 
zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi sú rizikové 
a sú zdrojom zranení,  ktoré môžu viesť k  predčasnému 
odchodu z  trhu práce. Používaním asistenčných zariadení 
sa môže znížiť riziko zranení až o  40 %, avšak prieskum, 
ktorý vykonalo Dánske národné výskumné centrum 
pre pracovné prostredie, sa však zistilo, že iba 30 % 
skúmaných poskytovateľov starostlivosti tieto prepravné 
pomôcky používa. Tieto čísla jasne ukazujú, že je potrebné 
podporovať používanie prepravných pomôcok na ochranu 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov.

Prijaté opatrenia
V rámci iniciatívy v  oblasti prepravy pacientov región 
stredného Dánska vytvoril webové sídlo s názvom Transfer 
Portal (Portál prepravy), ktoré je pravidelne aktualizované. 
Webové sídlo obsahuje viac ako 30  vzdelávacích videí 
o  najbežnejších druhoch prepravy pacientov s  rôznymi 
stupňami zníženia pohyblivosti. Videá sa zameriavajú 
na prepravné pomôcky, ktoré zamestnanci považovali 
za najužitočnejšie. Pripravil sa aj kurz elektronického 
vzdelávania, ktorý bol testovaný zamestnancami. 
Dôležité bolo prispôsobenie kurzu špecifickým potrebám 
jednotlivých oddelení a  jednotlivcom. Dosiahlo sa to 
zameraním sa na druhy prepráv, ktoré zamestnanec 
vykonával najčastejšie.

Región uznal, že dostupnosť prepravných pomôcok je 
veľmi dôležitá pre ich úspešné používanie v  každodennej 
praxi. Náležite bol navýšený regionálny rozpočet 
na asistenčné pomôcky a  technológie asistenčných 
pomôcok sa reorganizovali s cieľom optimalizovať verejné 
obstarávanie, logistiku a  postupy. Regionálne projekty sa 
zamerali na konkrétne potreby rôznych nemocníc v oblasti 
prepravy, pričom zapojili zamestnancov a  pracovníkov 
dozoru nad prepravou pacientov do vypracovania 
a  realizácie akčných plánov špecifických pre jednotlivé 
oddelenia. Okrem toho sa teraz v  regióne pravidelne 
uverejňujú projektové usmernenia, v ktorých sa špecifikujú 
konštrukčné požiadavky na stavebné projekty a  projekty 

úprav, napríklad kúpeľní, vyšetrovacích miestností, spální 
a  operačných miestností tak, aby existovala miestnosť na 
uloženie asistenčných pomôcok a priestor na vykonávanie 
prepráv pacientov.

Uplatnil sa holistický prístup: úsilie bolo koordinované 
v  celom regióne a  medzi nemocnicami sa vytvorila 
regionálna sieť pre odovzdávanie poznatkov. Spolupráca 
medzi regionálnymi vedúcimi pracovníkmi a  pravidelné 
stretnutia siete umožňujú rozvoj strategických a praktických 
opatrení a zaisťujú neustále zlepšovanie.
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Dosiahnuté výsledky
• V období rokov 2011 – 2015 počet úrazov klesol o 31 %.
• Počas rovnakého obdobia sa náklady súvisiace 

s  nehodami počas prepravy znížili o  52 %, zo 4,8 
milióna DKK na 2,3 milióna DKK.

• Absencia z  dôvodu choroby v  dôsledku nehôd pri 
preprave sa v období rokov 2013 – 2015 znížila o 56 %.

• Absencia spôsobená úrazmi pri preprave sa v  rámci 
celkového podielu absencií z  dôvodu choroby počas 
rovnakého obdobia znížila z 20 % na 10 %.

Región stredného Dánska vynaložil cielené 
úsilie na podporu používania asistenčných 
pomôcok pri preprave pacientov.

Fotograf: Helle Brandstrup Larsen
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Znižovanie rizík na pracovisku pre zamestnancov 
starších ako 50 rokov

Tarkett S.p.A.
Taliansko 
www.tarkett.com

Problém
Spoločnosť Tarkett je talianskym výrobcom prírodnej 
linoleovej podlahovej krytiny. Spoločnosť Tarkett uvádza, 
že 34 % zamestnancov spoločnosti, ktorí pracujú vo 
funkciách súvisiacich s  obsluhou strojov a  v kanceláriách, 
je vo veku nad 50 rokov. Väčšina chorôb sa vyskytuje 
práve v  tejto vekovej skupine. Spoločnosť má obavy 
týkajúce sa kardiovaskulárnych chorôb zamestnancov 
v  dôsledku nadmernej námahy, náhlych zmien teploty, 
muskuloskeletálnych porúch, straty fyzickej sily, zhoršeného 
zraku, ostrosti videnia a pádov.

Prijaté opatrenia
Opatrenia prijaté spoločnosťou Tarkett boli komplexné 
a  inkluzívne a  začali sa hodnotením rizík s  cieľom znížiť 
riziká na pracoviskách. Do plánovania a  realizácie nových 
bezpečnostných opatrení bol zapojený tím vedenia, ako aj 
podnikový lekár a zástupcovia pre bezpečnosť zamestnancov. 
Pri vykonávaní všeobecného hodnotenia rizík spoločnosť 
Tarkett upozornila na to, že pre pracovníkov vo veku nad 50 
rokov sú potrebné doplňujúce preventívne opatrenia.

Oddelenie pre prevenciu a ochranu každé 4 roky organizuje 
informačné stretnutia pre všetkých zamestnancov 
o  témach týkajúcich sa špecifických rizikových faktorov. 
Rozhodlo sa, že sa zvýši častosť týchto stretnutí na každé 2 
roky pre zamestnancov vo veku nad 50 rokov.

Okrem toho spoločnosť Tarkett zaviedla rozsiahlejšie 
bezpečnostné kontroly prevádzky. Spoločnosť zvýšila 
frekvenciu kontrol na pracoviskách na jedenkrát za týždeň 
pre pracoviská starších zamestnancov a  na jedenkrát za 
dva týždne pre mladších zamestnancov. Zmeny vykonané 
na základe týchto kontrol zahŕňajú zníženie fyzickej 
záťaže zakúpením prenosného elektrického zdvíhadla 
a zakúpením ergonomickejších zariadení, napr. štandardné 
skrinky na náradie boli nahradené vozíkmi na náradie 
a inštalovala sa hydraulická plošina na zdvíhanie materiálu, 
čím sa znížila námaha všetkých zamestnancov.

Medzi ďalšie kroky na zníženie záťaže a zlepšenie komfortu 
patrilo vylepšenie niektorých osobných ochranných 
prostriedkov (OOP), pretože vďaka pohodlnejším OOP 
môže byť práca menej namáhavá. OOP boli vylepšené 
a  staré prostriedky boli nahradené predmetmi, ktoré 
poskytujú rovnakú alebo väčšiu ochranu, ale zamestnanci 
ich považujú za pohodlnejšie.

Čo sa týka zdravotného protokolu, podnikový lekár 
pravidelne vykonáva štandardné zdravotné kontroly 
všetkých zamestnancov. S  cieľom zohľadniť osobitné 
potreby starších zamestnancov, podnikový lekár 
v spolupráci s oddelením prevencie a ochrany doplnil ďalšie 
zdravotné kontroly pre zamestnancov vo veku nad 50 
rokov. Tieto dodatočné kontroly zahŕňajú ročné posúdenie 
pohybových zručností, pružnosti svalov, ako aj bežné krvné 
vyšetrenie doplnené o kontrolu prostatického špecifického 
antigénu  – biologického markeru, ktorý je často zvýšený 
v prípade rakoviny prostaty. Každé dva roky sa vykonávajú 
kardiologické vyšetrenia, vyšetrenia očí a  psychometrické 
testy.
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Spoločnosť uznala, že starší zamestnanci môžu potrebovať 
viac odpočinku než ich mladší kolegovia, a  preto si 
zamestnanci starší ako 50 rokov môžu podľa potreby urobiť 
dlhšie a  častejšie prestávky na oddych. Zamestnanci môžu 
tiež požiadať o zmenu pracovného miesta, dočasne alebo na 
neurčité obdobie, aby sa mohli fyzicky alebo duševne zotaviť.

Dosiahnuté výsledky
• Dosiahlo sa 80 % zníženie indexu rizika v  súvislosti 

s  úkonmi vykonávanými zamestnancami staršími ako 
50 rokov.

• Od roku 2010 sa nevyskytla žiadna nehoda, ktorej 
účastníkom by bol zamestnanec vo veku nad 50 rokov.

• V roku 2016 sa identifikovalo 80 opatrení na zlepšenie 
pracovísk.

• Všetci zamestnanci vo veku nad 50 rokov absolvovali 
v roku 2016 novú, rozsiahlejšiu lekársku prehliadku.

Do plánovania a realizácie nových 
bezpečnostných opatrení bol zapojený tím 
vedenia, ako aj podnikový lekár a zástupcovia 
pre bezpečnosť zamestnancov.
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Integrovaný systém riadenia pre starnúcu pracovnú 
silu v ťažkom priemysle

Vassiliko Cement Works PLC
Cyprus 
www.vassiliko.com

Problém
Spoločnosť Vassiliko Cement Works vyrába slinok a cement 
a prevádzkuje niekoľko kameňolomov. Tak, ako je to bežné 
vo fyzicky náročných odvetviach, starnutie pracovnej 
sily v  spoločnosti Vassiliko predstavuje pre spoločnosť 
významnú výzvu. Zamestnanci vo veku 50 – 64 rokov tvoria 
34 % pracovnej sily spoločnosti Vassiliko. Starší zamestnanci 
v  ťažkom priemysle sú vystavení riziku predčasného 
odchodu do dôchodku a  zdravotného postihnutia, pokiaľ 
sa pracovné prostredie a  pracovné nároky neprispôsobia 
ich meniacim sa schopnostiam.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť vykonala hodnotenie rizík, pričom sa osobitne 
zamerala na riziká, ktorým čelia starší zamestnanci. 
Spoločnosť Vassiliko uznala, že starší zamestnanci sú 
obzvlášť zraniteľní v súvislosti s rizikami, ktoré predstavuje 
práca na zmeny a vysoká pracovná záťaž. Na zníženie 
týchto rizík spoločnosť zvýšila počet zmien zo 4 na 5, a to 
prijatím 15 nových zamestnancov, čím sa umožnili dlhšie 
prestávky na oddych pre zamestnancov medzi zmenami. 
Vykonali sa ergonomické zlepšenia pracovného prostredia 
vrátane inštalácie dvoch nových výťahov s cieľom znížiť 
fyzickú záťaž a riziká poškodení podporno-pohybovej 
sústavy. Spoločnosť tiež vykonala úplnú rekonštrukciu 
svojich kancelárií a uplatnila ergonomické zásady na 
zlepšenie pracovného prostredia.

Spoločnosť Vassiliko zabezpečuje pre svojich zamestnancov 
lekárske prehliadky. V  spolupráci s  podnikovým lekárom 
sa pre všetkých zamestnancov vytvorili elektronické 
zdravotné záznamy. Pre každého zamestnanca bolo takto 
možné vytvoriť osvedčenia pracovnej udržateľnosti, vďaka 
čomu mohla organizácia určiť úlohy, ktoré je zamestnanec 
schopný vykonávať, a  opatrenia, ktoré by ďalej zlepšovali 
pracovné podmienky. V  prípadoch, keď už zamestnanec 
nie je schopný vykonávať tú istú prácu pre zdravotné 

problémy, spoločnosť podporuje pridelenie na inú prácu. 
O  rozhodnutí preradiť zamestnanca na inú pracovnú 
pozíciu sa dohodne zamestnanec, pracovný lekár a vedenie. 
Spoločnosť nainštalovala aj zariadenie prvej pomoci na 
pracovisku a  zamestnala zdravotnú sestru, ktorá ho bude 
počas hlavných pracovných hodín obsluhovať. Zakúpili 
sa dva defibrilátory a  42 zamestnancov absolvovalo 
odbornú prípravu na ich používanie a  poskytnutie 
kardiopulmonálnej resuscitácie.

Okrem toho spoločnosť Vassiliko iniciovala program 
zmeny kultúry, vďaka čomu sa vytvorili tímy zložené 
zo zamestnancov rôzneho veku a  zázemia na rôznych 
úrovniach spoločnosti. jeho cieľom bolo podporiť tímového 
ducha a  integráciu, ako aj spoluprácu medzi staršími 
a  mladšími zamestnancami. Spoločnosť tiež organizuje 
programy odbornej prípravy pre starších zamestnancov, 
ktoré sú zamerané na prevenciu nehôd a zvládanie stresu, 
ako aj nové technológie. Na ochranu duševného zdravia 
zamestnancov sa uskutočnili stretnutia s  psychiatrom na 
tému stresu a ako ho zvládať.
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Dosiahnuté výsledky
• Vo všetkých vekových skupinách sa zvýšila pracovná 

výkonnosť.
• Opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia viedli 

k lepšej spokojnosti zamestnancov s prácou.
• Vytvorením piatej zmeny sa dosiahla lepšia rovnováha 

medzi pracovným a súkromným životom.
• Viac ako 90 zamestnancov sa zúčastnilo na stretnutiach 

s psychiatrom a získali rady na zvládnutie stresu.

Spoločnosť Vassiliko vykonala hodnotenie 
rizík, pričom sa osobitne zamerala na riziká, 
ktorým čelia starší zamestnanci.
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Znižovanie rizík, ktoré predstavuje práca na zmeny, 
pre udržateľnejší pracovný život

Loders Croklaan
Holandsko 
ioiloders.com

Problém
Loders Croklaan, dodávateľ jedlých olejov, ktorý má 450 
zamestnancov, je spoločnosťou so starnúcou pracovnou 
silou. Charakter jej práce je fyzicky náročný. Spoločnosť 
pracuje 24 hodín denne a vyžaduje sa práca na zmeny. Tieto 
faktory spolu so starnúcou pracovnou silou predstavujú pre 
spoločnosť výzvy z  hľadiska zabezpečenia udržateľného 
pracovného života.

Prijaté opatrenia
Spoločnosť Loders Croklaan sa domnievala, že najdôležitej-
šou zmenou, ktorú je potrebné urobiť, je zvýšiť zapojenie 
zamestnancov do systému riadenia bezpečnosti a  ochrany 
zdravia pri práci. Zaujal sa prístup zdola nahor: bola vytvo-
rená riadiaca skupina, pozostávajúca zo zamestnancov všet-
kých sekcií organizácie, zástupcov vedenia, ľudských zdro-
jov a  zástupcov zamestnaneckej rady a odborov, s cieľom 
vypracovať projektový plán, ktorý by bol podporovaný a do 
ktorého by sa zapojil každý v organizácii.

Zorganizované semináre a dotazníky, ktoré vyplnili zamest-
nanci, ukázali, že tromi hlavnými oblasťami vyžadujúcimi 
zlepšenie, boli práca na zmeny, zdravý životný štýl a  udr-
žateľná zamestnanosť. Vytvorili sa tri tímy, z ktorých každý 
pracoval na jednej téme.

Na základe odporúčaní tímu na zlepšenie práce na zmeny 
sa dospelo k  presvedčeniu, že je potrebná práca na 
čiastočný úväzok a  zaviedli sa delené pracovné miesta. 
Zamestnancom to umožnilo pracovať na čiastočný úväzok, 
vďaka čomu majú medzi zmenami dlhší čas na zotavenie. 
Zvýšila sa informovanosť a  zamestnancom sa poskytli 
informácie o  možnostiach čiastočného odchodu do 
dôchodku.

Zaviedli sa interné stáže a vyrobila sa séria krátkych filmov 
o každom oddelení s cieľom názorne ukázať druhy činností, 
ktoré sa vykonávajú. Zamestnanci sa môžu prihlásiť na 
interné stáže, aby získali poznatky z  iných oblastí a  získali 
zručnosti potrebné na zmenu pracovného miesta v  rámci 
spoločnosti.

Bol vytvorený kalendár udalostí obsahujúci aktivity 
súvisiace s  výživou, oddychom a  cvičením, ktorý má 
zamestnancov motivovať k pozitívnym zmenám životného 
štýlu. Spoločnosť teraz poskytuje prístup k  rozmanitým 
aktivitám vrátane cyklistických túr, bežeckého tréningu, 
plávania a tai chi. Uskutočnil sa seminár o výžive, bezplatne 
sa rozdávalo ovocie a  distribuovali sa letáky na zvýšenie 
informovanosti o dôležitosti zdravej stravy.
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Dosiahnuté výsledky
• Tímy na zlepšenie, ktoré boli zriadené na začiatku pro-

jektu, pokračovali vo svojej práci nezávisle i po skonče-
ní skúšobného obdobia.

• Realizácia systému delených pracovných miest na 
zmiernenie rizík práce na zmeny bola zamestnancami 
prijatá pozitívne.

• Poskytli sa príležitosti pre internú odbornú prípravu 
s cieľom získať poznatky z iných oblastí práce a prestú-
piť do iných oddelení.

• Úroveň zapojenia zamestnancov do procesu a  infor-
movanosti o ňom bola vysoká a zamestnanci sa s ním 
stotožnili, zatiaľ čo spoločnosť mala podpornú/uľahču-
júcu rolu.

• Použili sa rôzne komunikačné kanály: semináre, porady, 
letáky.

• Udržateľné zamestnanie sa v  spoločnosti Loders 
Croklaan začleňuje do každodenného života a objavuje 
sa aj na programe porád vedenia.

Zapojenie zamestnancov: zamestnanci 
sú zdrojom inšpirácie pre tento prístup 
a spoločnosť im poskytuje príležitosť zaviesť 
svoje nápady týkajúce sa udržateľnej 
zamestnanosti do praxe.

32 | EU-OSHA — Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v rokoch 2016 – 2017



UZNANÝ 
PRÍKLAD

Podpora duševného a fyzického zdravia na 
pracovisku v policajnom zbore

Policajné riaditeľstvo Murska Sobota
Slovinsko 
www.policija.si

Problém
Policajné riaditeľstvo Murska Sobota je jedným z  ôsmich 
autonómnych regionálnych policajných riaditeľstiev v  Slo-
vinsku. Charakter práce vykonávanej príslušníkmi polície je 
fyzicky a  emocionálne náročný, a  preto je dôležité zaistiť 
udržanie fyzickej a duševnej pohody zamestnancov, a tým 
zvyšovať udržateľnosť pracovného života policajtov. Ana-
lýzou vekovej štruktúry policajného riaditeľstva sa odhali-
lo, že 60 % zamestnancov je starších ako 40 rokov, pričom 
priemerný vek v roku 2015 bol 44 rokov.

Prijaté opatrenia
Riaditeľstvo vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo zástup-
cov v  rôznych pracovných pozíciách v  rámci organizácie, 
ktorá sa zameriava na vypracovanie opatrení na podporu 
a  zlepšovanie duševného a  fyzického zdravia na pracovis-
ku. Pracovná skupina zahŕňala aj člena Národného ústavu 
pre verejné zdravie a zástupcu zamestnancov pre bezpeč-
nosť a ochranu zdravia pri práci a  takisto informovala dve 
hlavné policajné odborové organizácie o dosiahnutom po-
kroku projektu.

Cieľom projektu bolo vykonať zmeny na úrovni politiky or-
ganizácie a tiež na úrovni pracovísk s cieľom vytvoriť pod-
porné prostredie a zabezpečiť riadne pracovné podmienky. 
Zaviedol sa aj celý rad opatrení na podporu zdravia na pra-
covisku. Projektom sa podnietila participácia zamestnan-
cov všetkých vekových kategórií na iniciatívach. Pracovná 
skupina sa zamerala na hodnotenie rizík, identifikovanie 
nebezpečenstiev a  zavedenie opatrení, ktoré by sa mohli 
prijať na zníženie rizík. V tejto analýze boli využité preven-
tívne lekárske prehliadky, posúdenie zdravotného stavu 
a  dotazník týkajúci sa stresu. Pracovná skupina sa zame-
rala na zaistenie toho, aby boli pre zamestnancov so špe-
cifickými potrebami k  dispozícii vhodné pracovné miesta, 

napríklad pre tehotné ženy, starších príslušníkov polície, 
zamestnancov s  chronickými chorobami a  zamestnancov 
so zdravotným postihnutím.

V rámci projektov sa konali semináre o  celom rade 
problematiky vrátane podpory možností zdravého 
životného štýlu, zvládania stresu, upevnenia vzťahov na 
pracovisku, zvyšovania miery fyzickej aktivity, zvýšenia 
informovanosti o nevhodnom používaní alkoholu a tabaku, 
rozpoznania šikanovania na pracovisku a  vystavenia 
infekčným chorobám na pracovisku.
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Dosiahnuté výsledky
• Aktívny a holistický prístup prijatý riaditeľstvom viedol 

k spokojnosti zamestnancov.
• Po zavedení opatrení sa absencia z  dôvodu choroby 

znížila.
• Na pracovisku boli vytvorené informačné miesta na 

zvyšovanie povedomia o zdravom stravovaní a cvičení 
a  na intranetové stránky organizácie boli umiestnené 
materiály o voľbách životného štýlu.

• Zamestnanci prijali semináre veľmi kladne.
• Zásahy na podporu fyzickej kondície vrátane silového 

tréningu, rekreačnej turistiky, osláv Svetového dňa 
zdravia a súťaží vo varení sa ukázali byť úspešné.

Cieľom projektu bolo vykonať zmeny na 
úrovni politiky a podporiť participáciu 
zamestnancov všetkých vekových kategórií.
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UZNANÝ 
PRÍKLAD

Zavádzanie lepšej rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom v chemickom 
výrobnom odvetví

Duslo, a.s.
Slovensko 
www.duslo.sk

Problém
Duslo je chemickou spoločnosťou, ktorá vyrába organické 
a anorganické chemické zlúčeniny. V pracovnom prostredí, 
kde sú bežné nebezpečné chemikálie a  vysoké teploty, 
môže mať ľudská chyba závažné dôsledky, a  preto je 
bezpečnosť a  ochrana zdravia na pracovisku primárnym 
záujmom spoločnosti. Priemerný vek zamestnanca 
spoločnosti Duslo je viac ako 45 rokov. Spoločnosť uznáva 
bohaté skúsenosti, ktorými disponujú starší zamestnanci, 
ale je si tiež vedomá možnosti zvýšených rizík súvisiacich 
s  pravdepodobnosťou výskytu porúch muskuloskeletálnej 
sústavy (MSD).

Prijaté opatrenia
Spoločnosť Duslo vykonala rozsiahly výskum s  cieľom 
identifikovať tie oblasti, ktoré môžu byť problematické 
v  súvislosti s  vekom zamestnancov. Zhromaždené 
informácie použila na vypracovanie programu starostlivosti 
o  zamestnancov a  realizovanie príslušných opatrení na 
zníženie pracovných rizík a  zlepšenie pracovného výkonu. 

Informovanosť o  programe sa zvýšila vďaka stretnutiam 
manažmentu so zamestnancami, intranetu spoločnosti, 
vývesným tabuliam a časopisom spoločnosti.

Na zabránenie MSD sa každý rok vykonávajú ergonomické 
hodnotenia a  zamestnancom sa poskytuje ergonomické 
vybavenie a  športové aktivity. Organizovali sa „semináre 
o  chrbtici“, zamerané na správnu polohu pri sedení 
a zamestnancom bolo ponúknuté individuálne a skupinové 
cvičenie vedené terapeutom vrátane hodín rehabilitácie 
v plaveckom bazéne, saune a vírivkách.

Usporiadali sa odborné prednášky o  zdravom stravovaní 
a  zamestnancom boli bezplatne poskytované diétne 
doplnky. Prostredníctvom iniciatív zameraných na výmenu 
poznatkov sa podporil medzigeneračný kontakt. Starší 
zamestnanci sa podelili o  svoje skúsenosti s  výrobnými 
technológiami, špecifickými problémami a  riešeniami 
s  mladšími zamestnancami a  mladší zamestnanci sa 
potom podelili so staršími zamestnancami o  svoje 
odborné poznatky v oblasti nových technológií, napríklad 
programov IT, vďaka čomu sa z  týchto stretnutí stali 
vzájomne výhodné výmeny.
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V záujme posilnenia kontaktov medzi zamestnancami 
všetkých vekových kategórií a  propagácie fyzického 
a  duševného zdravia spoločnosť Duslo tiež podnecovala 
zamestnancov, aby sa zúčastňovali na športových aktivitách. 
Uskutočnilo sa viacero aktivít vrátane futbalového turnaja, 
bowlingovej ligy a  bežeckého klubu. Okrem toho sa 
zaviedol deň zamestnancov a  športový deň ako výročné 
udalosti pre zamestnancov a  ich rodiny s  cieľom vytvoriť 
lepšiu atmosféru tým, že sa umožní zamestnancom 
vybudovať si vzťahy s kolegami v celej spoločnosti a zlepšiť 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Zaviedlo sa tiež niekoľko opatrení na zníženie 
psychosociálnych rizík. Uskutočnili sa semináre o  strese 
a ako ho zvládnuť a všetkým zamestnancom boli ponúknuté 
bezplatné, diskrétne konzultácie so psychológom. Osobitne 
inovačným krokom spoločnosti Duslo bolo zriadenie 
centra starostlivosti o  starších rodinných príslušníkov 
zamestnancov. Zamestnanci zodpovední za starostlivosť 
príbuzných osôb mohli takýchto príbuzných priviesť do 
centra, kým boli v  práci, a  mohli si byť istí, že dostávajú 
profesionálnu starostlivosť pod lekárskym dozorom.

Dosiahnuté výsledky
• Bolo zaznamenané zníženie práceneschopnosti 

v  dôsledku stresu, depresie a  iných problémov 
týkajúcich sa duševného zdravia.

• Od začiatku projektu sa zvýšili úrovne produktivity 
a spokojnosti zákazníkov.

• Aktivitami na budovanie medziľudských vzťahov na 
pracovisku sa zlepšilo pracovné prostredie a  zvýšila 
častosť spoločenských podujatí.

• Od začiatku projektu ukázali zamestnanci väčší záujem 
o fyzickú aktivitu a možnosti zdravšieho životného štýlu.

Osobitne inovačným krokom spoločnosti 
Duslo bolo zriadenie centra starostlivosti 
o starších rodinných príslušníkov 
zamestnancov.
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UZNANÝ 
PRÍKLAD

Predĺženie kariéry prostredníctvom dobrých 
podmienok na pracovisku

Federácia fínskych technologických odvetví
Fínsko 
teknologiateollisuus.fi

Problematika
Zväz fínskych technologických odvetví je odbornou 
organizáciou so 100 zamestnancami, ktorí reprezentujú 
záujmy fínskych technologických spoločností. Organizácia 
čelí problému starnúcej pracovnej sily, pričom priemerný 
vek zamestnancov je 49 rokov. Je potrebné udržiavať 
súčasnú pracovnú silu, podľa možnosti minimalizovať 
predčasný odchod do dôchodku a  podporovať 
odovzdávanie poznatkov medzi staršími a  mladšími 
zamestnancami. V pláne bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci organizácie sa identifikoval celý rad faktorov, ktoré 
prispievajú k duševnému vypätiu. Sú to napríklad náročné 
úlohy, vysoké pracovné zaťaženie a  chýbajúca rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom.

Prijaté opatrenia
Bola zriadená pracovná skupina pre dobré podmienky na 
pracovisku s  cieľom riešiť problémy, ktoré sa identifikovali 
ako problémy vedúce k  duševnému a  fyzickému stresu. 
Skupina, ktorá pozostáva z  členov rôznych skupín 
zamestnancov a  riadiaceho tímu, je v  čele procesu 
organizačného vývoja. Na identifikovanie oblastí, ktoré si 
vyžadujú zlepšenie, sa použil index dobrých podmienok 
na pracovisku (hodnotený od 0 do 10) meraný osobným 
prieskumom. Prieskum skúmal tieto aspekty: zdravie 
a  funkčná spôsobilosť, kompetencia, motivácia, pracovné 
podmienky, rovnováha medzi pracovným a  súkromným 
životom a pracovná schopnosť.

Všetky výsledky prieskumu boli sprístupnené v  rámci 
organizácie a  brainstorming na zlepšenie pracovného 
prostredia zahŕňal všetkých zamestnancov. Kľúčové 
opatrenia na zlepšenie dobrých podmienok sú 
zaznamenané v  akčnom pláne, ktorého pokrok pri plnení 
sleduje skupina vedenia a mesačne podáva o ňom hlásenie 
správnej rade.

Jednou z  oblastí, ktorá si na základe prieskumu vyžaduje 
zlepšenia, sa týkala úpravy pracovného času zamestnancov 
vo veku 35  – 44 rokov. Podľa prieskumu boli úpravy 
pracovného času pre túto skupinu kľúčovým faktorom, 
ktorý ovplyvňoval pracovnú schopnosť. V  reakcii na 
to organizácia zaviedla pružný pracovný systém, ktorý 
umožňuje za určitých okolností zamestnancom pracovať 
z domu. Celkové hodnotenie rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom zamestnancov a dobrých podmienok 
v  práci sa po zavedení pružných pracovných podmienok 
zvýšilo.

Zistilo sa, že nekonzistentné vedenie predstavuje 
problém, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na dobré 
podmienky v  práci, takže následne sa zaviedol program 
pre systematické zdokonaľovanie vedúcich pracovníkov. 
Zriadilo sa fórum pracovníkov dohľadu, ktoré sa stretáva 
šesťkrát za rok a podieľa sa na vypracúvaní činností. Proces 
je založený na vývojovom cykle vedenia: definícia dobrého 
vedenia, spätná väzba a nadväzujúce opatrenia pre rozvoj. 
360-stupňová spätná väzba, ktorá sa opakuje dvakrát do 
roka, sa používa na identifikovanie silných stránok a oblastí, 
ktoré si vyžadujú zlepšenie.
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Dosiahnuté výsledky
• Všetky aspekty organizácie sa zmenili s cieľom zlepšiť 

pohodu zamestnancov vrátane zmien politík a  aktivít 
v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci, 
postupov osobného rozvoja a organizačného vedenia.

• Bodové hodnotenie v  rámci indexu dobrých 
podmienok na pracovisku sa zvýšilo zo 7,74 v  roku 
2013 na 8,51 v roku 2016.

• Bodové hodnotenie prieskumu týkajúce sa schopnosti 
zamestnancov pokračovať v  práci až do odchodu do 
dôchodku sa tiež zvýšilo z  8,01 v  roku 2013 na 9,04 
v roku 2016.

• Zamestnanci vo veku 35 – 44 rokov bodovo ohodnotili 
svoju spokojnosť so schopnosťou dosiahnuť rovnováhu 
medzi svojim pracovným a  súkromným životom na 
5,83 v  roku 2013. To sa v  roku 2016 podstatne zvýšilo 
na 8,35 v  nadväznosti na zavedenie a  rozšírenie 
pružných pracovných podmienok, ktoré umožnili 
zamestnancom pracovať z domu.

• Celková spokojnosť s vedením sa zvýšila zo 7,81 v roku 
2015 na 8,52 iba o 6 mesiacov neskôr v roku 2016.

Zamestnanci uvádzali, že po zavedení 
pružných pracovných podmienok dosiahli 
lepšiu rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom.
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UZNANÝ 
PRÍKLAD

Program fyzioterapie na prevenciu zranení 
spôsobených námahou na pracovisku a poskytnutie 
merateľnej zmeny v partnerských spoločnostiach

Toyota Material Handling
Belgicko 
www.toyota-forklifts.eu

Problematika
Spoločnosť Toyota Material Handling zamestnáva v Európe 
viac ako 4 500 mobilných technikov, teda približne 50 % 
pracovnej sily, na vykonávanie servisu zariadení svojich 
zákazníkov na manipuláciu s  materiálmi. Po zapojení 
sa do kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové 
kategórie a  po porade so zainteresovanými stranami 
spoločnosť identifikovala starnúcu pracovnú silu ako 
podstatný problém, pri ktorom zainteresované strany 
očakávajú transparentnosť. Spoločnosť Toyota Material 
Handling po nedávnom prieskume zistila, že 15 % jej 
pracovnej sily v Európe má viac ako 50 rokov. V závodoch 
spoločnosti sa automatizáciou vylúčilo zdvíhanie ťažkých 
bremien. V  prípade mobilných technikov, ktorí pracujú 
na nákladných autách na pracoviskách zákazníkov, nie 
je možné automatizovať postup ručnej manipulácie 
v rovnakom rozsahu. Spoločnosť Toyota Material Handling 
uznala, že nadmerná záťaž je hlavnou príčinou úrazov 
servisných technikov.

Prijaté opatrenia
So zvyšujúcim sa vekom odchodu do dôchodku spoločnosť 
pochopila, že potrebuje posilniť opatrenia s cieľom pomôcť 
všetkým zamestnancom prijať zdravé pracovné postupy, 
aby si udržala svojich vysokokvalifikovaných a  skúsených 
pracovníkov. Spoločnosť Toyota Material Handling prijala 
opatrenia na zabránenie úrazom spôsobeným opakovanou 
námahou pri práci: po hĺbkovej analýze údajov o nehodách, 
ako aj po konzultáciách so servisnými technikmi sa zistilo, 
že primárnou príčinou úrazov sú zlé postupy pri ručnej 
manipulácii. Spoločnosť preto vypracovala program 
fyzioterapie.

Prvá etapa sa zamerala len na servisných technikov, 
ktorí utrpeli úraz spôsobený nadmernou námahou. 
Externý fyzioterapeut vykonal úvodnú odbornú prípravu, 
pričom kombinoval teóriu a  praktické cvičenia. Toto bolo 
zaznamenané a  spoločne používané v  internom nástroji 
elektronického vzdelávania, ku ktorému mal každý 
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v  spoločnosti prístup. Po úspechu so zamestnancami po 
úraze bol program rozšírený na všetkých zamestnancov 
a po troch rokoch sa pre absolventov usporiadal opakovací 
kurz.Odvtedy s  podporou tohto projektu aj iné subjekty 
spoločnosti Toyota v  Českej republike, vo Francúzsku, 
v Taliansku a vo Švédsku obnovili alebo podnietili podobné 
fyzioterapeutické programy. Tento prípad bol zdieľaný 
aj externe prostredníctvom podujatí agentúry EU-OSHA 
na výmenu dobrej praxe, ktoré organizovala spoločnosť 
Toyota Material Handling a  oficiálni partneri kampane, 
spoločnosť Seat, Siemens a Lego v celej EÚ.

Dosiahnuté výsledky
• V posledných 2 rokoch sa nehody spôsobené 

opakovanou fyzickou manipuláciou znížili o  viac ako 
polovicu.

• Podiel zamestnancov na nemocenskej dávke v dôsledku 
nehody sa znížil z 20 % v roku 2006 na 5 % v roku 2014.

• Od podrobenia sa liečbe fyzioterapeutom žiadny zo 
zamestnancov, ktorí sa zranili v  dôsledku opakovanej 
fyzickej maniulácie, sa už s  podobným zranením 
nestretol.

• Náklady na absencie, ktorým sa vyhlo, sa rovnajú štvor-
násobku investičných nákladov na 337 fyzioterapeutic-
kých sedení. Viedlo to aj k  zníženiu výšky poistného, 
ktoré spoločnosť hradí.

• Úspory sa znovu investovali do opatrení v  oblasti bez-
pečnosti a  ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov 
v  Španielsku. Zasiahnutie nejakým predmetom bolo 
identifikované ako druhá najvýznamnejšia príčina ne-
hôd. Spoločnosť teraz analyzuje a zlepšuje nástroje a za-
riadenia, ktoré používajú jej mobilní servisní technici.

Konzultácie so servisnými technikmi 
spoločnosti pomohli odhaliť, že zlé postupy 
pri ručnej manipulácii sú primárnou príčinou 
úrazov.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdra-
via pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Eu-
rópa stala bezpečnejším, zdravším a  produktív-
nejším miestom na prácu. Agentúra, ktorú zriadila 
Európska únia v roku 1994 so sídlom v meste Bilbao 
v Španielsku, skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyváže-
né a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia a vytvára siete s organizáciami z celej Euró-
py v záujme zlepšovania pracovných podmienok.

doi:10.2802/50379

Agentúra EU-OSHA organizuje tiež 2-ročné kampane Zdravé 
pracoviská, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a európski sociálni 
partneri a ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované 
sieťou národných kontaktných miest agentúry. Kampaň na 
roky 2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky 
vekové kategórie je zameraná na pomoc zamestnávateľom 
pri riešení problémov spojených so starnutím pracovnej sily 
a zvyšovaní informovanosti o význame udržateľnej práce 
počas celého pracovného života zamestnancov.

Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci
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