
Cena za dobrú prax v rámci kampane 
Zdravé pracoviská

Výzva na predloženie nominácií

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

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

Zdravé pracoviská

ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ
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Riadenie poškodení podporno-pohybovej  
sústavy v práci
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
sú najrozšírenejším zdravotným problémom 
súvisiacim s prácou v Európe a patria medzi 
najčastejšie príčiny zdravotného postihnutia, 
dočasnej pracovnej neschopnosti a 
predčasného odchodu do dôchodku. 
Nielenže sa v ich dôsledku znižuje kvalita 
života jednotlivých zamestnancov, ale 
takisto významne poškodzujú podniky a 
národné hospodárstva. Tento problém je 
preto potrebné riešiť v záujme zlepšenia 
zdravia a pohody zamestnancov, 
zvýšenia konkurencieschopnosti 
podnikov a znižovania záťaže na 
národné systémy zdravotníctva.

Kampaň má za cieľ zvyšovať informovanosť 
o poškodeniach podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacich s prácou a o dôležitosti 
spolupráce zamestnávateľov, manažérov 
a zamestnancov pri predchádzaní týmto 
poškodeniam a ich riadení. Zameriava sa 
na pomoc spoločnostiam systematicky 
riešiť poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy prostredníctvom praktických 
tipov, usmernení, príkladov osvedčených 
postupov a prípadových štúdií, ako aj 
ďalších informačných materiálov a zdrojov.

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 
2020 – 2022 má za úlohu:

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

2. podporovať hodnotenie rizík a 
proaktívne riadenie poškodení 
podporno-pohybovej sústavy tým, 
že sa poskytuje prístup k zdrojom o 
týchto poškodeniach, ako sú nástroje, 
usmernenia a audiovizuálne materiály;

3. ukázať, že poškodenia podporno-
pohybovej sústavy sú problémom 
každého, na všetkých druhoch pracovísk 

a vo všetkých odvetviach, a že ich možno 
úspešne riešiť, napríklad aj poskytnutím 
príkladov osvedčených postupov;

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

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

6. mobilizovať a stimulovať účinnú 
spoluprácu medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami tým, že 
sa spoja a uľahčia výmenu informácií, 
znalostí a osvedčených postupov.

Ďalšie informácie o kampani sú k dispozícii 
na adrese www.healthy-workplaces.eu.

Poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy sú najrozšírenejším 
zdravotným problémom 
súvisiacim s prácou v Európe.
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Cena za dobrú prax v rámci kampane  
Zdravé pracoviská
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu s členskými 
štátmi organizuje Cenu za dobrú prax 
v rámci kampane Zdravé pracoviská v 
rámci svojich kampaní Zdravé pracoviská. 
Udeľovanie cien pomáha demonštrovať 
prínosy dobrej úrovne bezpečnosti a 
ochrany zdravia na pracovisku a slúži ako 
platforma na výmenu a propagovanie 
osvedčených postupov v celej Európe.

Konkrétnym cieľom Ceny za dobrú prax 
v rámci kampane Zdravé pracoviská na 
roky 2020 – 2022 je poukázať na príkladné 
organizácie, ktoré aktívne predchádzajú 
poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy na pracovisku a riadia ich. 
Agentúra  
EU-OSHA hľadá príklady, ktoré preukazujú 
holistický prístup k riadeniu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pričom 
sa zamestnávatelia a zamestnanci 

zaviazali, že budú spolupracovať 
v záujme predchádzania poškodeniam 
podporno-pohybovej sústavy. Porota 
sa sústredí aj na intervencie, ktoré 
sú udržateľné a prevoditeľné.

Agentúra EU-OSHA víta príspevky od 
všetkých zainteresovaných organizácií 
a jednotlivcov z celej Európy, ako 
aj sprostredkovateľov, ako napr. 
sociálnych partnerov, zamestnancov 
a odborníkov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia a poradcov v 
oblasti BOZP na úrovni pracovísk.

Víťazi budú vyhlásení v apríli 2022. Ceny 
si prevezmú na slávnostnom odovzdávaní 
počas samitu kampane Zdravé pracoviská v 
Bilbau neskôr v tom istom roku. Informácie o 
všetkých víťazných a ocenených príkladoch 
budú v rozsiahlej miere propagované po 
celej Európe a budú tiež zverejnené na 
webovom sídle agentúry EU-OSHA.
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Aké typy príkladov dobrej praxe  
možno prihlásiť?
Prihlásiť možno všetky príklady 
inovatívnych a účinných prístupov k 
riadeniu BOZP zo skutočného života, 
ktoré sú zamerané na predchádzanie 
poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy. V prihlásených príspevkoch 
by malo byť jasne opísané, ako sa 
osvedčené postupy riadenia realizovali 
na pracovisku a čo sa dosiahlo, vrátane 
takých aspektov, ako napríklad:

• ako sa komplexne a účinne 
organizovalo hodnotenie rizík, ktoré 
zahŕňalo všetky príslušné riziká pre 
všetky skupiny zamestnancov;

• spôsob, akým sa dodržiavala 
hierarchia prevencie;

• ako sa riziká súvisiace s poškodeniami 
podporno-pohybovej sústavy odstránili 
koncepčnými riešeniami („ergonomický 
dizajn“); osobitne sa podporujú príklady 
usporiadania pracoviska, návrhov 
pracovného vybavenia, postupov atď.;

• spôsoby, akými sa zvyšovala informovanosť 
a podporovala kultúra prevencie;

• ako sa vykonávali podporné opatrenia, 
napríklad prispôsobenia, resp. zlepšenia 
pracoviska s cieľom zabezpečiť, aby 
zamestnanec, ktorý už trpí poškodením 
podporno-pohybovej sústavy, mohol 
naďalej pracovať alebo sa vrátiť do práce. 
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy 
môžu, ale nemusia, súvisieť s prácou. 

Ak sa budeme zaoberať poškodeniami podporno-
pohybovej sústavy, povedie to k zlepšeniu zdravia a pohody 
zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločností 
a zníženiu záťaže na národné systémy zdravotníctva.
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Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú problémom 
každého, na všetkých druhoch pracovísk a vo všetkých 
odvetviach, a možno ich úspešne riešiť.

Čo by mal príspevok ukazovať?
Trojčlenná porota bude hľadať dôkazy: 

• holistického prístupu k bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci;

• skutočných a preukázateľných 
zlepšení v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia v súvislosti s 
poškodeniami podporno-pohybovej 
sústavy súvisiacimi s prácou;

• uprednostnenia kolektívnych opatrení pred 
intervenciami zameranými na jednotlivca;

• účinnej participácie a zapojenia 
zamestnancov a ich zástupcov;

• udržateľnosti intervencie v priebehu času;

• možnosti prenosu na iné pracoviská  
(v iných členských štátoch, v odlišných 
odvetviach a na pracoviskách inej veľkosti);

• aktuálnosti (intervencia by mala byť nová 
alebo by nemala byť široko propagovaná).

Intervencia by okrem toho mala spĺňať 
príslušné aktuálne právne požiadavky 
členského štátu, v ktorom sa realizovala, 
a v ideálnom prípade by mala ísť nad ich 
rámec. Výrobky, nástroje a služby vytvorené 
na komerčné účely sa v súťaži nebudú 
posudzovať.

Navštívte webové sídlo – https://healthy-
workplaces.eu/sk/get-involved/good-
practice-awards, kde sú uvedené príklady 
osvedčených postupov, ktoré boli ocenené v 
predchádzajúcich rokoch.

https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards


Kto sa môže zapojiť?
Príspevky s príkladmi osvedčených 
postupov môžu do súťaže prihlásiť 
všetky organizácie pôsobiace v členských 
štátoch EÚ, kandidátskych krajinách, 
potenciálnych kandidátskych krajinách, 
ako aj v členských krajinách Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) vrátane:

• jednotlivých podnikov alebo 
organizácií všetkých veľkostí;

• poskytovateľov odbornej prípravy 
a členov vzdelávacej komunity;

• organizácií zamestnávateľov, 
odborových združení, odborových 
zväzov a mimovládnych organizácií;

• regionálnych alebo miestnych služieb 
týkajúcich sa prevencie v oblasti BOZP, 
poisťovacích služieb, ako aj iných 
sprostredkovateľských organizácií.

Ako sa zapojiť?
Všetky príspevky sa najskôr posúdia 
na národnej úrovni v rámci siete 
kontaktných miest agentúry EU-OSHA. 
Víťazi na vnútroštátnej úrovni sa potom 
zúčastnia na celoeurópskej súťaži, 
v ktorej sa vyberú celkoví víťazi.

Podrobné informácie o tom, ako sa môžete 
zapojiť do súťaže, vám poskytne národné 
kontaktné miesto agentúry EU-OSHA vo 
vašej krajine. Navštívte adresu https://
healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/
good-practice-awards, kde nájdete 
informácie o tom, ako kontaktovať vaše 
národné kontaktné miesto, a  termíny 
na prihlásenie do národnej súťaže.

Sledujte kampaň na 
sociálnych médiách: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/good-practice-awards
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  
(EU-OSHA) vyzýva na zasielanie príspevkov do 15. ročníka 
súťaže o Cenu za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Cieľom súťaže, ktorá je súčasťou kampane 
na roky 2020 – 2022 Zdravé pracoviská znižujú záťaž, je 
oceniť organizácie, ktoré významným a inovatívnym spôsobom 
prispievajú k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v  súvislosti 
s  predchádzaním poškodeniam podporno-pohybovej sústavy 
na pracovisku.



Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, ŠPANIELSKO
E-mail: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

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

Agentúra EU-OSHA organizuje aj kampane 
Zdravé pracoviská, ktoré sú podporované 
inštitúciami EÚ a európskymi sociálnymi partnermi 
a ktoré sú na národnej úrovni koordinované 
sieťou kontaktných miest agentúry. Cieľom 
kampane na roky 2020 – 2022 s názvom Zdravé 
pracoviská znižujú záťaž je zvýšiť informovanosť 
o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy 
súvisiacich s prácou a potrebe ich riadenia, 
ako aj podporiť kultúru prevencie rizík.
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