
Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: 

Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky 

     Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si 

väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spôsobovať širokú škálu 

zdravotných problémov a chorôb a predstavujú aj bezpečnostné riziká. Cieľom kampane na 

obdobie rokov 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú 

nebezpečné látky na pracovisku, a podporiť kultúru prevencie rizika. 

 

Ciele kampane 

1. zvýšiť informovanosť o význame prevencie 

rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť 

bežné nedorozumenia; 
 

2. podporiť posúdenie rizík poskytnutím 

informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie 

osvedčených postupov so zameraním najmä na: 

 eliminovanie alebo nahradenie nebezpečných látok na pracovisku, 

 hierarchiu preventívnych opatrení (t.j. postupovanie podľa hierarchie uvedenej v    

    legislatíve, aby boli vždy vybrané tie najúčinnejšie druhy opatrení); 
 

3. zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na 

pracovisku podporou výmeny osvedčených postupov; 
 

4. zamerať sa na skupiny pracovníkov  s osobitnými potrebami, ktorí sú vystavení 

vyššej miere rizika, a to poskytovaním cielených informácií, ako aj príkladov osvedčených 

postupov;  

riziká môžu byť vyššie z dôvodu, že títo pracovníci sú neskúsení, neinformovaní alebo 

fyzicky slabší, alebo že často menia zamestnanie alebo pracujú v sektoroch s nedostatočnou 

informovanosťou o tejto problematike, alebo z dôvodu vyššej alebo odlišnej fyziologickej 

citlivosti (napr. v prípade mladých učňov alebo odlišností medzi mužmi a ženami); 
 

5. zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu 

pracovníkov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti. 

     Z druhého Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík 

(ESENER-2), ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, vyplýva, že nebezpečné látky sa 

najčastejšie vyskytujú v určitých odvetviach,  

 



 poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov    62%  

 výroba                            52% 

 výstavba, nakladanie s odpadom,  

         dodávka vody a elektrickej energie         51% 

 

     Riziku expozície nebezpečným látkam sú však vystavení 

zamestnanci vo všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 

38% európskych podnikov uvádza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne 

nebezpečné chemické alebo biologické látky. Identifikovanie a riadenie týchto rizík je preto 

veľmi dôležité. 

 

Kto musí byť zapojený do podpory udržateľného pracovného života? 
 

     V záujme účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebná účasť 

každého – zamestnávateľov, manažérov i zamestnancov. Dôležité je to obzvlášť vtedy, keď 

ide o nebezpečné látky, keďže prehliadanie rizík má vážne priame dôsledky na zdravie 

zamestnancov a prežitie podniku. 
 

Zamestnávatelia  

sú zo zákona povinní vykonať hodnotenie rizík na identifikáciu všetkých možných rizík 

spojených s nebezpečnými látkami.  

Musia zabezpečiť, aby sa riziká riadili na základe hierarchie preventívnych opatrení. 
 

Manažéri  

by mali motivovať zamestnancov, aby sa zapojili.  

Mali by zabezpečiť, aby pracovníci absolvovali pravidelné školenia a aby im boli poskytované 

prostriedky, ktoré sa dajú jednoducho používať. 
 

Zamestnanci  

by mali rozumieť potenciálnym rizikám, mali by byť dobre informovaní o všetkých 

preventívnych opatreniach, mali by bez strachu vyjadrovať svoje obavy a mali by sa 

povzbudzovať k tomu, aby sa aktívne podieľali na hľadaní riešení. 
 

     Najdôležitejšie je zavedenie kultúry prevencie. Prostredníctvom silného 

vedenia a odhodlania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

zamestnávatelia a manažéri môžu vytvárať pracovné prostredie, ktoré bude 

všetkých povzbudzovať k tomu, aby brali bezpečnosť a ochranu zdravia 

seriózne a aby spolupracovali na identifikácii a riešení rizík. 

 

zdroj: https://osha.europa.eu/sk 


