
 

 

SK 

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

 

Pracovať lepšie a dlhšie 
 
Christa Sedlatscheková , riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
hovorí o tom, ako pomôcť starším ľuďom, aby zostali aktívni na trhu práce. 
 

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia , celým názvom Európskym rokom aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami. Väčšina z nás si uvedomuje, že obyvateľstvo vo väčšine Európy 
starne. Čiastočne je to z dôvodov, na ktoré môžeme byť hrdí – naša očakávaná dĺžka života je výrazne 
vyššia ako u predchádzajúcich generácií. V priemere žijeme o osem rokov dlhšie ako v roku 1960 
a v priebehu nasledujúcich štyroch či piatich desaťročí sa naša priemerná dĺžka života pravdepodobne 
zvýši o ďalších približne päť rokov. To je dobré pre nás všetkých. Keď však k tomu pridáme nízku 
pôrodnosť v posledných niekoľkých desaťročiach, uvidíme vzor opakujúci sa v celom rozvinutom svete 
s omnoho vyšším absolútnym počtom starších ľudí, ale i omnoho vyšším podielom starších ľudí na 
celkovom počte obyvateľov. 

 

Inými slovami, obyvateľstvo Európy rýchlo starne. V roku 2010 bolo ľudí vo veku nad 65 rokov o niečo viac 
než 87 miliónov, teda približne 17,4 % celkového počtu obyvateľov. Porovnajme to s údajmi z roku 1985, 
keď počet ľudí vo veku nad 65 rokov dosahoval 59,3 milióna – 12,8 % celkového počtu obyvateľov. 
Očakáva sa, že toto číslo sa bude aj naďalej zvyšovať v pomere k ľuďom v aktívnom veku a do roku 2060 
sa zdvojnásobí. To je výzva, ale aj príležitosť využiť schopnosti a zručnosti starších ľudí.  

 

Ako sa môžeme vyrovnať s týmito zásadnými zmenami? Ako povedal László Andor, európsky komisár pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a sociálne začlenenie, „kľúčom k riešeniu otázok súvisiacich so 
zvyšujúcim sa pomerom starších ľudí v našej spoločnosti je „aktívne starnutie“, teda podpora starších ľudí, 
aby zostali aktívni: pracovali dlhšie a neskôr odchádzali do dôchodku, po odchode do dôchodku sa zapojili 
do dobrovoľníckej práce a viedli zdravý a samostatný život“. 

 

Aktívne starnutie 
 

Európsky rok aktívneho starnutia, ktorý sa začal v januári v Kodani, je teda veľmi dôležitý. Jeho cieľom je 
zvýšiť povedomie o hodnotách, ktoré spoločnosti prinášajú starší ľudia, a podnecovať osoby zodpovedné 
za vytváranie politík, aby pomáhali ľuďom „aktívne“ starnúť. Aktívne starnúť znamená zachovať si aj vo 
vyššom veku dobré zdravie, naďalej žiť nezávisle a zohrávať plnohodnotnú úlohu v spoločnosti. 

 

Kľúčovým prvkom je umožniť starším pracovníkom, aby zostali dlhšie zdraví na trhu práce. Miera 
zamestnanosti starších pracovníkov (55 – 64 rokov) v štátoch EÚ-27 je v súčasnosti nižšia ako 50 %. 
Inými slovami, viac ako polovica starších pracovníkov z rozličných dôvodov opúšťa zamestnanie ešte 
predtým, ako musí odísť do dôchodku. To znamená, že z hľadiska podpory dlhšieho života európskych 
občanov je tu obrovský nevyužitý potenciál ľudí, ktorí by mohli pracovať dlhšie.  

 

Predpovede poukazujú najmä na stúpajúci počet starších žien na trhu práce v štátoch EÚ-27. Očakáva sa, 
že miera zamestnanosti žien vo veku 55 až 64 rokov sa medzi rokmi 2010 a 2060 zvýši o 20,9 %, kým 
u mužov dôjde k nárastu o 11,5 %. 
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Sú ľudia spokojní s touto čoraz významnejšou úlohou starších ľudí na pracovisku? Podľa nedávneho 
prieskumu Eurobarometra sa zdá, že áno, pričom širokú podporu získala myšlienka, aby starší ľudia 
pracovali až do súčasného veku odchodu do dôchodku či dokonca ešte dlhšie. 61 % Európanov si 
napríklad myslí, že ľudia by po dosiahnutí oficiálneho veku odchodu do dôchodku mali mať možnosť ďalej 
pracovať, a jedna tretina sa vyjadrila, že aj oni sami by chceli pracovať i po dosiahnutí veku, keď získajú 
nárok na dôchodok. 

 

Ak však chceme tento cieľ dosiahnuť, musíme zohľadniť aj ďalšiu stránku tejto problematiky: prieskumy 
ukázali aj široké povedomie o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ak majú ľudia 
pracovať dlhšie. Podľa druhého európskeho prieskumu verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti 
pri práci, ktorý nedávno uskutočnila spoločnosť Ipsos MORI, sa 87 % ľudí v celej Európe domnieva, že 
dobrá ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci sú dôležité, ak majú ľudia pred odchodom do dôchodku 
pracovať dlhšie (56 % ľudí sa vyjadrilo, že je to „veľmi dôležité“). Podľa prieskumu Eurobarometra si ale 
mnoho Európanov tiež myslí, že podmienky na pracovisku im nemusia umožniť pracovať do vyššieho 
veku: len štyria z desiatich ľudí (42 %) si myslia, že prácu, ktorú momentálne robia, budú môcť vykonávať 
do veku 65 rokov či dlhšie, zatiaľ čo 17 % ľudí očakáva, že po 59. roku života nebudú môcť pokračovať 
v súčasnom zamestnaní. Viac ako polovica povedala, že ich pracovisko nie je prispôsobené potrebám 
starších ľudí. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia starších pracovníkov 
 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci popri podpore tohto európskeho roka 
zdôrazňuje aj kľúčový význam dobrej bezpečnosti a zdravia a podpory zdravia na pracovisku vo všetkých 
fázach pracovného života, ak majú byť starší ľudia schopní pracovať dlhšie.  

 

Ak chceme nabádať ľudí, aby zostali dlhšie na trhu práce, musíme sa vysporiadať s niektorými formami 
diskriminácie starších pracovníkov. Práve zmena negatívnych postojov je do veľkej miery zmyslom tohto 
európskeho roka. Namiesto toho, aby sme starších ľudí považovali za príťaž pre populáciu v aktívnom 
veku, mali by sme si uvedomiť ich cenné schopnosti a skúsenosti, ako aj hodnotu, ktorú tým prinášajú na 
pracovisko.  

 

Starší ľudia sú však v určitých ohľadoch v práci zraniteľnejší. Pravdepodobnosť smrteľného úrazu na 
pracovisku je u nich vyššia. S vekom pribúdajú aj dlhodobé zdravotné problémy: rozšíreným problémom sú 
poškodenia podporno-pohybovej sústavy a jedným z najčastejších dôvodov odchodu do predčasného 
dôchodku je aj depresia. Na pracovných miestach s vysokým fyzickým zaťažením je, samozrejme, miera 
neprítomnosti pre chorobu vyššia v každom veku, ale výrazne sa zvyšuje práve u pracovníkov vo veku od 
45 do 50 rokov. Individuálne rozdiely medzi pracovníkmi, pokiaľ ide o prácu, ktorú môžu vykonávať, sú 
však veľké v každom veku a väčšina starších pracovníkov dokáže za priaznivých podmienok zostať zdravá 
a fyzicky zdatná. 

 

Riadenie otázok týkajúcich sa veku na pracovisku 
 

Musíme preto skutočne zdôrazniť význam „riadenia otázok týkajúcich sa veku“ na pracovisku. Vedúci 
pracovníci musia pri prideľovaní jednotlivých úloh zamestnancom brať do úvahy faktory súvisiace s vekom, 
aby bol každý bez ohľadu na vek schopný vykonávať svoju prácu. 

 

To znamená sústrediť sa na takzvanú „pracovnú schopnosť“, čiže hľadanie správnej rovnováhy medzi 
prácou a individuálnymi možnosťami. 
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Veľa môžu v tejto oblasti urobiť zamestnávatelia. Podpora zdravia na pracovisku napríklad pomáha 
pracovníkom začať zdravo žiť, pokiaľ ide o stravovanie, pitný režim a šport. Dôležité je aj riadne posúdenie 
rizík s ohľadom na individuálne rozdiely medzi pracovníkmi z hľadiska ich schopností a zdravia. Vek sa 
stáva len jedným z mnohých faktorov, ktoré musia brať vedúci pracovníci do úvahy pri uvažovaní 
o vhodnosti zamestnancov na konkrétny druh práce. 

 
A napokon, významnou súčasťou riadenia otázok týkajúcich sa veku je prispôsobenie individuálnych 
pracovných úloh silným stránkam, potrebám a schopnostiam starších zamestnancov. Výskum ukázal, že 
existujú rôzne opatrenia súvisiace s organizáciou práce, pracovným časom, odbornou prípravou, 
ergonomickými opatreniami atď., ktoré dokážu zlepšiť pracovnú schopnosť. Najúčinnejším spôsobom, ako 
prispôsobiť pracovisko potrebám pracovníkov, je zapojiť ich do plánovania a realizácie opatrení. Veď práve 
oni sú odborníkmi na svojom pracovisku.  

 

K dispozícii je mnoho príkladov toho, ako tento prístup môže fungovať v praxi. Jedna výrobná spoločnosť 
napríklad zaviedla program Age Master, v rámci ktorého poskytla zamestnancom starším ako 58 rokov 
ďalšie dni voľna a dala im tak viac času na oddych po vykonaní fyzicky náročnej práce. Výsledkom bolo, 
že starší ľudia z tejto spoločnosti chceli pracovať približne o tri roky dlhšie pred odchodom do dôchodku. 
Istá energetická spoločnosť zaviedla program „80-90-100“, ktorý starším pracovníkom umožňuje znížiť ich 
pracovný čas o 20 %, pričom plat sa im zníži o 10 %, ale všetky dôchodkové výhody zostanú nezmenené. 
Opäť to viedlo k tomu, že zamestnanci pracovali dlhšie pred odchodom do dôchodku.  

 
Z týchto príkladov vyplýva, že ľudia môžu a chcú pracovať dlhšie, ak sú k tomu motivovaní. Výskum 
ukázal, že to všetko vedie k nižším mieram neprítomnosti pre chorobu, nižším nákladom na pracovnú 
neschopnosť a vyššej produktivite. Návratnosť investícii do týchto typov programov môže byť po 
niekoľkých rokov tri až päť ku jednej.  

 

 

 V riadení otázok týkajúcich sa veku na európskych pracoviskách jestvujú zreteľné rozdiely medzi 
organizáciami, ktoré pristupujú k starnutiu zamestnancov aktívnym spôsobom zameraným na riešenie 
problémov, a tými, ktoré to nerobia. 

 

 Organizáciám, ktoré považujú starnúcu pracovnú silu len za problém, sa darí menej ako tým, ktoré 
 ju vidia ako príležitosť a maximálne využívajú možnosti, ktoré ponúka napríklad učenie sa mladších 
pracovníkov  od starších.  

 

 

Preto sa vyplatí brať aktívne starnutie vážne, pričom to platí to nielen pre pracovníkov a ich 
zamestnávateľov. Nedávny výskum ukázal, že čím lepšia je naša pracovná schopnosť pred odchodom do 
dôchodku, tým vyššia je neskôr kvalita nášho života, sme menej chorí a menej podliehame fyzickému 
a duševnému úpadku. To prináša nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť pre nás všetkých: investícia do 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je investíciou pre každého. Dôležité je začať včas, pretože dnešní 
mladí ľudia sú staršími pracovníkmi budúcnosti. 
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Základom toho všetkého je zaviesť kultúru prevencie a nabádať ľudí, aby sa aktívne podieľali na vytváraní 
lepšieho pracovného prostredia. Dobré vedenie a účasť pracovníkov sú osvedčenými faktormi úspechu.  

 

 

 

 

Viac o práci agentúry EU-OSHA sa dozviete na webovej stránke 

http://osha.europa.eu/sk/priority_groups/ageingworkers/index_html 
alebo si stiahnite informačný balík našej sesterskej agentúry EÚ,  

Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), z webovej stránky 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


