
 

Európska kampaň EU – OSHA  

„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ 

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju 
novú dvojročnú kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“. Táto kampaň je 
zameraná na pomoc zamestnávateľom pri riešení výziev spojených so starnutím pracovnej 
sily a zvyšovaní informovanosti o význame udržateľnej práce počas celého pracovného života 
zamestnancov.   

Kampaň Zdravé pracoviská 2016 – 2017 má tieto základné ciele: 
- propagovať udržateľné a zdravé starnutie a význam prevencie počas celého 

pracovného života,  
- pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých podnikov 

a mikropodnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie BOZP 
v súvislosti so starnutím pracovnej sily, 

- umožniť výmenu informácií a výmenu postupov dobrej praxe v tejto oblasti. 
Od 24. októbra 2016 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 
18, dňa 27. 10. 2016 v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. uskutoční Deň otvorených dverí 
odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská pre všetky 
vekové kategórie“. Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú 
poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov v otázkach: 

- právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia, 
- obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia 

a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov. 
Práca je dobrá nielen pre fyzické a duševné zdravie, ale aj pre pocit pohody. Na zdravých 

ľudí v produktívnom veku môže práca pôsobiť terapeuticky. Môže napríklad zvrátiť 
nepriaznivé účinky na zdravie súvisiace s nezamestnanosťou. Stačí zabezpečiť vhodné 
pracovné podmienky: treba zaistiť lepšiu kvalitu pracovného života a pohodu v práci. Práca 
by mala byť bezpečná a uspokojivá. Každý zamestnanec je odlišný. Rovnakým rizikám nie sú 
vystavení všetci rovnako a existujú určité skupiny zamestnancov, ktoré čelia zvýšeným 
rizikám. K zvýšeniu rizík môžu prispieť také faktory ako pohlavie, fyzická kondícia, 
postavenie alebo pôvod, a tiež aj vek. Tieto riziká možno v priebehu celého pracovného 
života riešiť prispôsobovaním práce individuálnym potrebám, a tak dospieť k vytvoreniu 
bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre všetkých. 

 
 



Výhody kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ sú:   
- pracovná sila bude zdravá, produktívna a motivovaná, vďaka čomu si organizácie 

udržia svoju konkurencieschopnosť a inovačné schopnosti, 
- cenné zručnosti a pracovné skúsenosti možno udržať v rámci organizácie 

prostredníctvom odovzdávania poznatkov a väčšieho počtu talentovaných a zručných 
zamestnancov, 

- pracovná neschopnosť a absencie sa znížia, vďaka čomu sa znížia aj náklady 
organizácie za pracovnú neschopnosť a zvýši sa produktivita, 

- zníži sa fluktuácia zamestnancov, 
- pracovné prostredie bude pozitívnejšie a zamestnancov všetkých vekových kategórií 

bude motivovať k tomu, aby v plnej miere využili svoj potenciál. 
Zabezpečenie zdravého starnutia pri práci znamená, že zamestnanci majú dobrý 
život, dobrú prácu a dobre starnú. 
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