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Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci 
 
Násilie v práci 
 
Úvod 
 
Agentúra vydáva sériu informačných listov s faktami na pomoc pri riešení 
pracovného stresu a niektorých jeho najdôležitejších spúšťačov. Tento list s 
faktami poskytuje informácie a návrhy pre tých, ktorí hľadajú možnosti, ako 
prakticky riešiť násilie v práci. Násilie v práci je významnou príčinou 
pracovného stresu. Ďalšia informačná časť na konci listu s faktami podáva 
informácie o zdrojoch agentúry, vrátane ďalších listov s faktami. Prevencia 
násilia v práci je jedným z cieľov, ktoré stanovila vo svojom oznámení 
Európska komisia pre novú stratégiu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 
 
Čo je násilie v práci? 
 
Tento list s faktami pokrýva „externé“ násilie, šikanovanie sa opisuje v liste 
s faktami č. 23. 
 
Koncepcia „externého“ násilia na pracovisku vo všeobecnosti znamená 
napádanie, hrozby alebo fyzickú alebo psychickú agresiu, vykonávanú 
osobami mimo organizácie, vrátane zákazníkov a klientov voči pracujúcim 
osobám, čo ohrozuje ich zdravie, bezpečnosť a pohodu. Násilie môže mať aj 
rasový alebo sexuálny rozmer. 
 
Agresívne alebo násilné konanie môže mať nasledovné formy: 
 
- nespoločenské právanie - nedostatok úcty k ostatným, 
- fyzická alebo verbálna agresia - úmysel zraniť, 
- útok - úmysel poškodiť im osobu. 
 
Kto je obeťou násilia? 
 
Výsledky prehľadu Európskej únie ukazujú, že 4 % pracujúcej populácie 
uviedli, že boli obeťami skutočného fyzického násilia zo strany osôb mimo 
svojho pracoviska. Mnohí ďalší utrpeli hrozby a útoky alebo iné formy 
psychickej agresie mimo pracoviska. 
 
Rizikové prostredie je široko koncentrované najmä v oblasti služieb a zvlášť v 
organizáciách v oblasti zdravotníctva, dopravy, maloobchodu, stravovania, 
financií a školstva. Kontakt so „zákazníkmi“ alebo klientmi zvyšuje riziko 
vystavenia sa násiliu. Oblasť zdravotníctva sa často uvádza v európskych 
krajinách ako jedna z najviac postihnutých oblastí. Oblasť maloobchodu tvorí 
takisto veľkú rizikovú skupinu. 
 



Nasledujúce pracovné miesta sú príkladmi, ktoré obzvlášť nesú riziko vzniku 
násilia: zdravotné sestry a ďalší pracovníci v zdravotníctve, taxikári, vodiči 
autobusov, pracovníci, ktorí vykonávajú opravy doma u zákazníkov, 
pracovníci servisných staníc, pokladníci, bezpečnostní pracovníci, poštári, 
policajti, dopravní inšpektori, väzenská stráž, sociálni pracovníci a manažéri 
sociálneho bývania. 
 
Násilie sa postupne rozšírilo do podnikov, ktoré pracujú s tovarom, ktorý má 
vysokú hodnotu, ako sú napríklad banky a lekárne, do organizácií 
„symbolicky“ zastupujúcich spoločnosť, ako je mestská hromadná doprava a 
verejné služby, hoci nedávno sa zjavili nové neočakávané „ciele“, ako sú 
požiarnici a lekári v nočnej službe. Pracovníci v oblasti služieb sú často 
vystavení riziku, napríklad zdravotné sestry, lekári, učitelia, pracovníci v 
reštauráciách a baroch, atď. 
 
Čo sú to rizikové faktory 
 
Jednotlivé akty násilia môžu byť neočakávané, ale situácie, kde je 
pravdepodobnosť, že k násiliu môže dôjsť, sa dajú predpokladať. 
 
Je možné identifikovať najčastejšie rizikové faktory pre pracovníkov 
v nasledujúcich oblastiach: 
 
- manipulácia s tovarom, finančnou hotovosťou a cennými hodnotami, 
- osamelá práca, 
- funkcie inšpekcie, kontroly a všeobecne správnych orgánov, 
- kontakt s niektorými klientmi – od osôb, ktoré žiadajú o pôžičku, až po 

pacientov s predchádzajúcim záznamom o násilnom konaní alebo 
chorobách, ktoré sa spájajú s násilím, až po osoby pod vplyvom alkoholu 
alebo drog, 

- organizácie so slabým vedením, keďže toto môže zvýšiť agresiu u 
zákazníkov: ako príklady možno uviesť chyby pri účtovaní, výrobok 
nezodpovedá reklame, nedostatočné zásoby alebo nedostatočný počet 
pracovníkov. 

 
Aké sú účinky 
 
Následky na jednotlivcov sa značke odlišujú od demotivácie a zníženia 
hrdosti pri vykonávaní svojej práce po stres (aj pre nepriamu obeť, svedka 
násilného činu alebo incidentu) až po poškodenie fyzického alebo duševného 
zdravia. Môže dôjsť k posttraumatickým symptómom ako je strach, fóbie 
alebo poruchy spánku. V extrémnych prípadoch dochádza k 
posttraumatickým stresovým poruchám. 
 
Vo všeobecnosti je citlivosť každého jednotlivca rôzna v závislosti od 
kontextu, v ktorom násilie vzniklo a osobných vlastností obete. V prípadoch 
fyzického násilia je dosť ľahké zistiť fakty. Je ťažšie predpokladať, ako 
potenciálna obeť bude reagovať na opakované konanie psychického násilia. 



Násilie má takisto vplyv na danú organizáciu, pretože osoby, ktoré pracujú v 
prostredí strachu a odporu, nemôžu podávať svoje najlepšie výkony. 
Negatívne účinky na organizáciu sa odrazia vo zvýšení absencií a znížení 
motivácie, znížení produktivity, zhoršovaní pracovných vzťahov a dochádza k 
problémom s hľadaním nových pracovníkov. 
 
Legislatíva 
 
Európska komisia zaviedla opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pracovníkov. Smernica rady z roku 1989 č. 89/391 obsahuje 
základné ustanovenia pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a dáva 
zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci neutrpeli škodu v 
dôsledku práce, vrátane násilia pri práci. Všetky členské štáty prevzali túto 
smernicu do svojej legislatívy a niektoré dodatočne vypracovali usmernenie 
pre prevenciu násilia pri práci. Následne k prístupu uvedenom v smernici by 
zamestnávatelia v snahe eliminovať alebo znížiť násilie v práci po 
konzultáciách s pracovníkmi a ich zástupcami sa mali: 
- zamerať na prevenciu násilia pri práci, 
- zhodnotiť riziká vzniku násilia pri práci, 
- uskutočniť primerané opatrenia, ktoré by zabránili poškodeniu. 
 
Usmernenie ako hodnotiť riziko a vykonávať prevenciu pracovného stresu sa 
uvádza v liste s faktami č. 22. Tu sa uvádza aj násilie na pracovisku. 
 
Ako zabrániť násiliu v práci? 
 
Prevencia voči poškodeniu sa uskutočňuje na dvoch úrovniach. Na prvej 
úrovni je cieľom hlavne zabrániť, aby nedošlo k činom násilia, aby sa 
nevyskytovali, alebo sa aspoň znížila možnosť ich vzniku. Na druhej úrovni, 
ak sa čin násilia uskutočnil je potrebná podpora pre osobu, ktorá bola terčom 
takého incidentu. Takáto podpora by mala minimalizovať škodlivé účinky 
incidentu a zabrániť, aby obeť nemala pocity viny po čine agresie, ktoré by jej 
mohli brániť pri sťažovaní sa.  
 
Pred činom násilia 
 
Cieľom je zabrániť násiliu prostredníctvom identifikácie rizík, hodnotenia rizík 
a uskutočňovaním potrebnej prevencie. Je potrebné zhodnotiť spôsob, akým 
je organizovaná práca a prostredie, v ktorom sa uskutočňuje. Ďalším 
aspektom prevencie je školenie pracovníkov a informovanie. 
 
V závislosti od vykonávanej činnosti budú prijaté opatrenia na prispôsobenie 
sa daným okolnostiam. Niektoré príklady uskutočnených opatrení: 
 
- nemocničné stráže: školenie zručností, ako sa správať k násilným 

pacientom, 
- banky: nahradenie pokladní automatickými strojmi a zabezpečenie 

utajenosti, ak je to vhodné, 



- pošty: vytvorenie „vodiacich cestičiek pre dlhé rady“ pre lepšie riadenie 
dlhých radov čakajúcich, 

- obchody: využívanie pneumatických staníc na pravidelné odovzdávanie 
peňazí z pokladní, 

- zdravotníctvo a doprava: využívanie kampaní o „nulovej tolerancii“, kde 
sa všetkým vysvetlí, že sa nebude tolerovať žiadne násilné konanie a že 
proti konateľovi sa začne konať. 

 
Preventívne konanie 
 

Príklady 
 

Prostredie na 
pracovisku 

- zvážiť opatrenia pre fyzickú bezpečnosť, napríklad 
vstupné zámky, obrazovky, primerané osvetlenie, 
recepčné stoly, únikové východy, inštalácia 
systémov na videozáznam, alarmové systémy, 
kódovanie dverí, odstránenie alebo obmedzenie 
priestorov bez východov a predmetov, ktoré môžu 
slúžiť ako projektily, 

- poskytnúť lepšie sedenie, dekorácie, pravidelné 
informácie o oneskorovaní atď. 

Pracovná organizácia 
a rozdelenie práce 
 

- pravidelné odnášanie hotovosti a cenných hodnôt, 
používanie bezhotovostných alternatív, 

- riadenie dlhých radov a ich skracovanie, 
- dostatočný počet pracovníkov, 
- otváracie hodiny prispôsobené zákazníkom, 
- kontrola dokladov návštevníkov, 
- ak je to potrebné, sprevádzajúci pracovníci, 
- obmedzenie osamelej práce a ak to nie je možné, 

udržiavanie kontaktu s osamelými pracovníkmi, 
- zlepšenie prijímania a verejného informovania 

atď., 
školenie pracovníkov 
a informovanie 
 

- označovanie neakceptovateľného správania a 
včasných znakov agresie, 

- ako zvládať ťažké situácie so zákazníkmi, 
- sledovacie postupy na ochranu zamestnancov, 

ako je uplatňovanie bezpečnostných pokynov, 
zabezpečenie primeranej komunikácie, konania 
na zníženie agresie osoby, zisťovanie klientov 
s predchádzajúcim násilným konaním, 

- zvládanie stresu prirodzene v situácii na 
kontrolovanie emocionálnych reakcií. 

 
 
Minimalizácia poškodenia po násilných incidentoch 
 
Je dôležité mať vytvorené dobre známe postupy pre prípady násilného 
incidentu. Základným cieľom je zabrániť ďalšiemu poškodeniu a obmedziť 
utrpenú škodu. 
 



V tomto rámci je dôležité: 
 
- nenechávať pracovníka, ktorý bol obeťou násilia alebo svedkom 

násilného činu, samotného ďalšie hodiny nasledujúce po udalostiach, 
- začleniť vyšší manažment, prejavy sympatie a podporu obeti, 
- poskytnúť obeti psychologickú podporu okamžite a neskôr v prípade 

posttraumatického stresu, t.j. vypočuť si ho, poradenstvo atď., 
- poskytnúť obeti podporu pri administratívnych a právnych postupoch 

(oznamovanie, právne úkony atď.), 
- informovať ostatných pracovníkov, aby nedochádzalo k rozširovaniu 

klebiet. 
 
Preskúmať a zhodnotiť riziko na zistenie ďalších potrebných opatrení. 
Incident by sa mal plne preskúmať bez „obviňovania“ prostredia pre obeť. 
Mali by sa zaznamenať fakty vrátane incidentov psychologickej povahy a 
spraviť hodnotenie, ako k incidentu došlo, aby bolo možné zlepšiť 
preventívne opatrenia. 
 
Ďalšie informácie 
 
Ďalšie informácie o psychosociálnych problémoch súvisiacich s prácou, 
vrátane stresu a šikanovania, sú dostupné na http://osha.eu.int/ew2002/. 
Táto stránka sa neustále obnovuje a pripravuje. Sú tam k dispozícii aj ďalšie 
listy o faktoch z tejto série. 
 
Internetová stránka agentúry je http//agency.osha.eu.int. 
 
Usmernenie o strese súvisiacom s prácou „Korenie života - alebo bozk 
smrti?“ Zamestnanosť a sociálne veci. Zdravie a bezpečnosť pri práci, 
Európska komisia, 1999. 
 
http://ezrioa,ez,ubt,/comm/employment_social/h&s/publicat/pubintro_en.htm. 
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Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci 
 
Šikanovanie v práci 
 
Úvod 
 
Agentúra pripravuje sériu listov s faktami na pomoc riešeniu pracovnému 
stresu a niektorých jeho najčastejších spúšťačov. Šikanovanie je vysoko 
spojené s pracovným stresom. Tento list s faktami poskytuje informácie a 
praktické návrhy pre riešenie problému šikanovania v práci. Ďalšia 
informačná časť na konci podáva údaje o pomocných zdrojoch agentúry, 
vrátane ďalších listov s faktami tejto série. 
 
Šikanovanie v práci tvorí významný problém pracujúcich v Európy. Náklady 
sú značné jednak pre pracovníkov ako aj pre organizáciu. Navyše 
šikanovanie sa dá považovať za neetické, utláčateľské správanie, a preto je 
neakceptovateľné v pracovnom prostredí. Prevencia šikanovania v práci je 
jedným z cieľov uvedených v oznámení Európskej komisie o novej stratégii 
pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. 
 
Čo je to šikanovanie? 
 
Nejestvuje jednotná medzinárodná definícia šikanovania. Príklad definície je: 
 
Šikanovanie na pracovisku je opakované neodôvodnené správanie 
namierené proti zamestnancovi alebo skupine zamestnancov, ktoré 
spôsobuje riziko pre zdravie a bezpečnosť. 
 
V rámci tejto definície: 
 
„Neodôvodnené správanie“ znamená správanie, ktoré by rozumná osoba so 
zreteľom na všetky okolnosti považovala za ponižujúce, potupné alebo 
ohrozujúce. 
 
„Správanie“ zahŕňa konanie jednotlivca alebo skupiny. Systém práce môže 
byť využitý na ponižovanie, hľadanie si obete, potupu alebo ohrozovanie. 
 
„Riziko pre zdravie a bezpečnosť“ zahŕňa riziko pre duševné alebo fyzické 
zdravie zamestnanca. 
 
Šikanovanie často zahŕňa zneužívanie alebo potupovanie, zneužívanie 
právomocí, kde obete môžu mať ťažkosti pri svojej obrane“. 
 
Šikanovanie môže zahŕňať jednak verbálne a fyzické útoky, ako aj viacero 
malých aktov, ako je znehodnocovanie práce kolegu alebo sociálna izolácia. 



Šikanovanie môže zahŕňať fyzické aj psychické násilie. Tento list s faktami 
sa zameriava na zneužívanie zastrašovania vo vzťahu medzi kolegami. 
Násilie spôsobované osobami zvonka, mimo pracovného prostredia, je 
uvedené v liste s faktami 24. 
 
Aký veľký problém šikanovanie tvorí a kto je ovplyvnený? 
 
Ktokoľvek v akejkoľvek organizácii môže byť obeťou šikanovania. Výsledky 
prehľadu Európskej únie ukazujú, že 9 % pracovníkov v Európe, čiže 12 
miliónov osôb zaznamenali, že boli predmetom šikanovania v priebehu 12 
mesiacov v roku 2000. Je tu však široká odlišnosť v oznamovaní šikanovania 
v jednotlivých členských štátoch EÚ. Tieto rozdiely nemožno dať do súvisu 
len s rozdielmi vo výskyte problému, ale aj s kultúrnymi rozdielmi, 
pozornosťou aká sa kladie tomuto problému ako aj v oznamovaní 
šikanovania. 
 
Výskyt šikanovania je najvyšší pri práci s vysokými nárokmi a s nízkym 
stupňom individuálnej kontroly, čo spôsobuje vysokú úroveň úzkosti. 
 
Prečo dochádza k šikanovaniu? 
 
Dajú sa rozlíšiť dva druhy šikanovania: 
 
1. Ako následok eskalovaného interpersonálneho konfliktu. 
 
2. Kde obeť nebola začlenená do konfliktu, ale je náhodne v situácii, kde 
konateľ vykonáva svoju agresiu. Takýmto príkladom šikanovania je „obetný 
baránok“. 
 
Niektoré faktory zvyšujúce pravdepodobnosť šikanovania: 
 
- organizačná kultúra, ktorá akceptuje šikanovanie alebo nie je schopná 

vyznačiť ho ako problém, 
- náhla organizačná zmena, 
- neisté zamestnanie, 
- slabé vzťahy medzi pracovníkmi a vedením a nízka úroveň spokojnosti s 

vedením, 
- slabé vzťahy medzi kolegami, 
- extrémna úroveň pracovných požiadaviek, 
- nedostatky v politike ľudských zdrojov a nedostatočné spoločné hodnoty, 
- všeobecne zvýšené hladiny pracovného rizika, 
- konflikt medzi úlohami. 
 
Šikanovanie sa takisto môže eskalovať v súvislosti s individuálnymi a 
situačnými faktormi, ako je diskriminácia, netolerancia, osobné problémy a 
používanie drog alebo alkoholu. 
 



Aké sú dôsledky? 
 
Pre obete šikanovania môžu byť dôsledky značné. Fyzické, duševné a 
psychosomatické zdravotné symptómy sú dobre vytvorené, napríklad stres, 
depresia, znížené sebahodnotenie, sebaobviňovanie, fóbie, poruchy spánku, 
problémy so zažívaním a muskuloskeletárne problémy. Poruchy 
posttraumatického stresu podobné symptómom prejavujúcim sa po iných 
traumatických zážitkoch, ako sú katastrofy a útoky sú bežné medzi obeťami 
šikanovania. Tieto symptómy môžu pretrvávať aj niekoľko rokov po 
incidentoch. Ďalšími dôsledkami môžu byť sociálna izolácia, rodinné 
problémy a finančné problémy spôsobené absenciou alebo prepustením z 
práce. 
 
Na organizačnej úrovni môžu náklady na šikanovanie spôsobiť vysokú 
absenciu a zmenu pracovníkov, zníženú účinnosť a produktivitu nielen pre 
obete šikanovania, ale aj pre ďalších kolegov, ktorí trpia negatívnym 
psychosociálnym prostredím v pracovnom prostredí. Právne škody 
spôsobené v prípade šikanovania môžu byť tiež vysoké. 
 
Legislatíva 
 
Európska komisia zaviedla opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia 
pri práci. Smernica rady z roku 1989 č. 89/391 obsahujú základné 
ustanovenia pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a dáva povinnosť 
zamestnávateľom zabezpečiť, aby zamestnanci netrpeli škody v dôsledku ich 
práce, vrátane šikanovania. Všetky členské štáty prevzali túto smernicu 
prostredníctvom svojej legislatívy a niektoré dodatočne pripravili usmernenia 
na prevenciu šikanovania. Následne k prístupu k smernici by sa na 
elimináciu alebo zníženie šikanovania mali zamestnávatelia v konzultáciách s 
pracovníkmi a ich zástupcami: 
 
- zamerať na prevenciu šikanovania, 
- hodnotiť riziká šikanovania, 
- prijať adekvátne konanie, aby zabránili poškodeniu. 
 
Usmernenie na uplatnenie hodnotení rizika a prevenciu pracovného stresu 
sa uvádza v liste s faktami č. 22, toto usmernenie pomôže aj oblasti 
šikanovania. 
 
Šikanovanie sa uvádza v smernici Európskej komisie o pracovnom strese, 
Európsky parlament prijal návrh na rezolúciu o obťažovaní na pracovisku. 
 
Parlament EÚ: 
 
„Vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s bojom proti šikanovaniu a 
sexuálnemu obťažovaniu v práci, zabezpečili prehľad o situácii a ak to bude 
vhodné, doplnili svoju legislatívu na vytvorenie prehľadu a štandardizáciu 
definície šikanovania.“ 



 
Odporúča, aby: 
- členské štáty zabezpečili, aby súkromné a verejné organizácie a sociálni 

partneri zaviedli účinnú preventívnu politiku, 
- sa vytvoril systém pre výmenu skúseností, 
- sa špecifikovali postupy na riešenie problému obťažovania pre obete a 

prevenciu opakovaného výskytu a 
- aby sa zabezpečili informácie a školenia zamestnancov, manažérov, 

sociálnych partnerov a pracovných lekárov aj pre súkromný aj verejný 
sektor. 

 
V súčasnosti len málo európskych krajín prijalo osobitnú legislatívu v 
súvislosti so šikanovaním v práci. V množstve krajín sa však pripravuje 
takáto legislatíva a niektoré krajiny prijali regulačné kroky prostredníctvom 
charty, smernice a uznesenia. 
 
Ako zabrániť šikanovaniu na pracovisku? 
 
Prevencia šikanovania je kľúčovým prvkom pri zlepšovaní pracovného života 
a znižovaní sociálneho vylúčenia. Je dôležité začať konať včas proti 
deštruktívnemu pracovnému prostrediu. Zamestnávatelia by nemali čakať, až 
sa začnú obete sťažovať. Niekedy však môže byť ťažké rozlíšiť šikanovanie 
od medziosobnostných konfliktov. Stratégia na dvoch úrovniach môže byť 
najúčinnejšia zlučujúc jednak špecifické snahy voči šikanovaniu a zlepšenie 
psychosociálneho pracovného prostredia. Dôležité je začlenenie pracovníkov 
a ich zástupcov do stratégie. 
 
Všeobecné zlepšenie psychosociálneho pracovného prostredia - viď aj list s 
faktami č. 22 o prevencii pracovného stresu a č. 13 o úspešnom riešení 
prevencie úrazov): 
 
- poskytnúť jednotlivým pracovníkom možnosť výberu ako budú 

uskutočňovať svoju prácu, 
- znížiť množstvo monotónnej a opakujúcej sa práce, 
- zvýšiť informovanie o cieľoch, 
- rozvinúť štýl vedenia a zabrániť nejasným špecifikáciám funkcií a úloh, 
- rozvoj organizačnej štruktúry s normami a hodnotami proti šikanovaniu: 
- všetci si musia uvedomiť, čo je to šikanovanie, 
- zisťovanie rozsahu a polohy problému, 
- formulácia politiky (viď nižšie), 
- účinné rozdelenie organizačných noriem a hodnôt na všetky úrovne v 

organizácii, napríklad prostredníctvom príručiek pre pracovníkov, 
informačných stretnutí a informačných listov, 

- zabezpečenie, aby všetci zamestnanci boli oboznámení a dodržiavali 
organizačné normy a hodnoty, 

- zlepšovanie zodpovednosti manažmentu a kompetencií pri riešení 
konfliktov a v komunikácii, 

- vytvorenie nezávislého kontaktu pre zamestnancov a 



- začlenenie zamestnancov a ich zástupcov do hodnotenia rizika a 
prevencie šikanovania. 

 
Formulácia politiky s jasnými usmerneniami pre pozitívne sociálne interakcie, 
vrátane: 
 
- etický záväzok pre zamestnávateľa a zamestnancov na podporu 

prostredia bez šikanovania, 
- vyznačenie druhov konania, ktoré sú prijateľné a ktoré nie sú, 
- stanovenie dôsledkov pri porušovaní organizačných noriem a hodnôt a 

začlenenie sankcií, 
- indikácia, kde a ako sa môžu obete dovolať pomoci, 
- záväzok zabezpečiť možnosť sťažovať sa „bez postihu“, 
- vysvetľovací postup, ako si uplatniť sťažnosť, 
- objasnenie úlohy manažéra, supervízora, kontaktu podporujúceho kolegu 

u zástupcu odborov, 
- podrobnosti pre poradenstvo a podporné služby dostupné pre obeť a 

konateľa a 
- zachovanie utajenosti. 
 
Ďalšie informácie 
 
Ďalšie informácie o psychosociálnych záležitostiach súvisiacich s prácou, 
vrátane stresu a šikanovania sú dostupné na http://osh.eu.int/ew2002/. Tento 
zdroj sa neustále obnovuje a vyvíja. Sú tam dostupné aj ďalšie listy 
s faktami. 
 
Internetová stránka agentúry je http://agency.osha.eu.int  
 



Fakty 22 
 
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci 
 
Pracovný stres 
 
Úvod 
 
V Európskej únii je pracovný stres druhým najčastejším zdravotným 
problémom súvisiacim s prácou, nasledujúcim po bolestiach chrbta, ktorý 
ovplyvňuje 28 % pracovníkov EÚ. Pracovný stres môže byť spôsobený 
psychosociálnymi rizikami, ako je rozvrhnutie práce, organizácia a 
manažment, napríklad vysoké pracovné požiadavky a nízka pracovná 
kontrola a záležitosti ako šikanovanie a násilie v práci. Fyzické riziká ako hluk 
a teplota môžu takisto spôsobiť pracovný stres. Prevencia proti pracovnému 
stresu je jedným z cieľov uvedených v oznámení Európskej komisie o 
ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Agentúra produkuje sériu listov s 
faktami na pomoc riešeniu problémov s pracovným stresom a niektorými jeho 
najčastejšími spúšťačmi. Tento list s faktami uvádza prístup k hodnoteniu 
rizika a prevencii, ktoré sa dajú využiť na pracovný stres a jeho príčiny. Je 
zameraný pre tých, ktorí sa snažia vyriešiť problémy pracovného stresu na 
pracovisku. Odsek s ďalšími informáciami na konci uvádza podrobnosti o 
zdrojoch agentúry, vrátane ďalších listov s faktami. 
 
Čo to je pracovný stres? 
 
Pracovný stres začína, keď požiadavky pracovného prostredia prevyšujú 
schopnosť zamestnancov ich plniť (alebo ich kontrolovať). 
 
Stres nie je choroba, ale ak je intenzívny a trvá určitú dobu, môže viesť k 
duševnému a fyzickému porušeniu zdravia. Byť pod tlakom môže zlepšiť 
výkon a poskytnúť uspokojenie pri dosahovaní významných cieľov, ale ak 
požiadavky a tlaky sú príliš, vedú k stresu a tento je zlý pre pracovníkov a pre 
ich organizácie. 
 
Situácie uvedené nižšie sa v mnohých súvislostiach odlišujú ale všetky 
ukazujú, ako môže tlak viesť ku stresu. 
 
A pracuje na pracovnej linke na kusovú prácu. Nemôže ovplyvniť rýchlosť 
svojej linky ani monotónnosť a musí vykonávať opakujúce sa úlohy. 
 
B je zdravotným opatrovateľom zamestnanom v nemocnici. Nedávno bol 
povýšený a jeho nová práca zahŕňa prácu v komunite. Predpokladá sa, že 
bude pracovať sám a bude navštevovať citlivých klientov u nich doma. 
 
C je zamestnaný ako administratívny asistent v úrade. Je sám otec s dvoma 
malými deťmi. Potrebuje odísť zo svojej práce najneskôr o piatej v niektoré 



dni, aby vyzdvihol svoje deti zo školy, ale jeho pracovná náplň narastá a jeho 
nadriadený trvá na tom, aby ukončil niektoré úlohy predtým, než odíde. 
 
D pracuje ako systémová návrhárka pre nadnárodnú informačnú 
technologickú spoločnosť. Je dobre platená, jej úlohy sú stimulujúce a má 
voľnosť v plánovaní si svojich úloh spôsobom, aký sa jej páči, ale obchodné 
oddelenie jej firmy podpísalo zmluvu o termínovanej dodávke nového 
komplexného softvérového systému - ktorý má ona so svojou projektovou 
skupinou s malým počtom pracovníkov ešte len navrhnúť. 
 
Akým veľkým problémom pracovný stres je a koho ohrozuje? 
 
Pracovný stres spôsobuje viac ako štvrtinu dvojtýždňových a dlhších 
absencií z práce v súvislosti so zdravotnými problémami spôsobenými v 
práci. Údaje z roku 1999 odhadujú, že pracovný stres stojí členské štáty 
minimálne 20 miliárd EUR ročne. Pracovný stres môže viesť k stavom, ako 
sú depresia, úzkosť, nervozita, vyčerpanosť a srdcové poruchy. Takisto 
spôsobuje značné poruchy v produktivite, kreativite a konkurencieschopnosti. 
 
Pracovný stres môže ovplyvniť každého v každej oblasti a v akokoľvek veľkej 
organizácii. 
 
Legislatíva 
 
Európska komisia zaviedla opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pracovníkov. Smernica rady z roku 1989 č. 89/391 obsahuje 
základné ustanovenia pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a dáva 
zodpovednosť zamestnávateľom, aby zamestnancov chránili pred 
poškodeniami spôsobenými pri práci, vrátane účinkov pracovného stresu. 
Všetky členské štáty implementovali túto smernicu prostredníctvom svojej 
legislatívy a niektoré dodatočne pripravili usmernenia na prevenciu 
pracovného stresu. Následne k prístupu k smernici na odstránenie alebo 
zníženie pracovného stresu by sa zamestnávatelia mali: 
 
- zamerať na prevenciu pracovného stresu, 
- hodnotiť riziká pracovného stresu vyhľadávaním tlakov v práci, ktoré by 

mohli spôsobiť vysoké a dlho trvajúce úrovne stresu a zistiť, kto môže byť 
poškodený, 

- prijať primerané opatrenia na prevenciu poškodenia. 
 
Hodnotenie rizika a prevencia pracovného stresu 
 
Pracovnému stresu sa dá zabrániť a znižovanie pracovného stresu môžu 
mať veľkú finančnú návratnosť. Hodnotenie rizika vzniku pracovného stresu 
zahŕňa tie isté základné princípy a postup, ako pre iné riziká na pracovisku. 
Začlenenie pracovníkov a ich zástupcov do tohto procesu je veľmi dôležité 
pre jeho úspešnosť, a mali by povedať, čo spôsobuje stres, ktoré skupiny 
ním trpia a aké sú možnosť pomôcť. 



 
Kroky hodnotenia rizika sa dajú zhrnúť nasledovne: 
 
- identifikácia rizík, 
- rozhodnutie, kto môže byť poškodený a ako, 
- hodnotenie rizika prostredníctvom: 

- identifikácie, ktoré konanie už bolo uskutočnené, 
- rozhodnutie, či bolo dostatočné a 
- ak nebolo dostatočné, rozhodnúť, čo ešte sa dá ďalej urobiť, 

- zaznamenávanie zistení a 
- prehľad hodnotenia vo vhodných časových úsekoch a kontrola vplyvu 

prijatých opatrení. 
 
Pre každý stupeň hodnotenia rizika sa vydávajú usmernenia a ďalšie návrhy 
pre možné konanie: 
 
1. Zistenie problému 
 
Rizikovými faktormi sú: 
 
- kultúra alebo „atmosféra“ v danej organizácii a ako sa vyrovnáva s 

pracovným stresom, 
- požiadavky, ako je pracovná náplň a vystavenie fyzikálnym rizikám, 
- kontrola – do akej miery môžu pracovníci ovplyvniť spôsob, akým 

vykonávajú svoju prácu, 
- vzťahy – pokrývajúce záležitosti, ako sú šikanovanie a obťažovanie, 
- zmena – ako sa zvláda organizačná zmena a ako je oznamovaná, 
- úloha – či pracovníci rozumejú svojej úlohe v organizácii a či nedochádza 

ku konfliktu v ich úlohe, 
- podpora od kolegov a manažérov, 
- školenie pre pracovníkov, aby získali zručnosti na vykonávanie svojich 

úloh, 
- individuálne faktory – zabezpečenie individuálnych rozdielov. 
 
2. Rozhodovanie, kto môže byť poškodený a ako 
 
Všetci sme citliví v závislosti od tlaku, pod ktorým sme v uvedenom čase.  
 
Faktory uvedené vyššie vám pomôžu stanoviť, kto je ohrozený. 
 
Symptómy, kedy pracovný stres môže byť problémom v organizácii. 
 
Organizácia 
 
Účasť 
- absentizmus, častá zmena pracovníkov, nedostatočné dodržiavanie času, 

disciplinárne problémy, šikanovanie, agresívna komunikácia, izolácia. 
 



Výkon 
- zníženie výstupu alebo kvality produktu alebo služby, úrazy, slabé 

rozhodovanie, chyby. 
 
Náklady 
- zvýšenie nákladov na kompenzácie alebo zvýšenie zdravotnej 

starostlivosti, odvolania na zdravotné služby. 
 
Jednotlivec 
 
Správanie 
- cigarety, alkohol a drogy, násilie, šikanovanie alebo obťažovanie. 
 
Psychologické 
Problémy so spánkom, poruchy, úzkosti, depresia, neschopnosť 
koncentrácie, iritovateľnosť, problémy v rodine, vypálenie. 
 
Zdravie 
- problémy s chrbticou, srdcové problémy, žalúdočné vredy, vysoký tlak, 

znížený imunitný systém. 
 
3. Hodnotenie rizika 
 
Pre každý faktor v kroku 1 by sa mali klásť nasledujúce otázky: 
 
- aké konanie sa už uskutočnilo, 
- či bolo dostatočné, 
- čo viac je potrebné urobiť. 
 
Pre každý z rizikových faktorov v kroku 1 poskytujeme niekoľko nápadov, ako 
čo hľadať a čo robiť. 
 
Kultúra 
 
Je tu dobrá, otvorená komunikácia, podpora a vzájomná úcta? Hodnotia sa 
názory pracovníkov a ich zástupcov? 
 
Ak nie, komunikácia by sa mala zlepšiť najmä pre pracovníkov, ktorí pracujú 
na diaľku. 
 
Požiadavky 
 
Sú pracovníci preťažení alebo nevyužití, majú schopnosti a spôsobilosti pre 
svoje úlohy? Aké je fyzické (hluk, vibrácie, ventilácie, osvetlenie) a 
psychosociálne (násilie, šikanovanie atď.) prostredie? 
 
Mali by byť sprístupnené dostatočné zdroje, ak sú problémy, napríklad mali 
by sa zmeniť priority úloh. 



 
- školenie pracovníkov by malo umožniť uskutočňovať ľuďom svoje úlohy 

kompetentne. 
 
Kontrola 
 
Majú jednotlivci možnosť ovplyvniť spôsob, akým uskutočňujú svoju prácu? 
Pracovníci by mali mať kontrolu nad plánovaním svojej práce a uskutočňovať 
rozhodnutia, ako by sa mala práca spraviť a ako riešiť problémy. Práca by 
mala byť obohatená tak, aby mohli pracovníci využívať svoje zručnosti ako 
výhodu. Je dôležité podporné prostredie. 
 
Vzťahy 
 
Aké sú vzťahy medzi kolegami a medzi kolegami a manažérmi? Aké sú 
vzťahy medzi manažérmi a vyššími manažérmi? Sú dôkazy šikanovania 
alebo obťažovania? 
 
Mali by byť dostupné postupy, ako sú disciplinárne postupy a možnosti 
sťažovania na riešenie neakceptovateľného správania. Mala by sa vyvinúť 
kultúra, kde by si pracovníci dôverovali navzájom a uznávali vlastné 
príspevky. 
 
Zmena 
 
Sú pracovníci v úzkosti, čo sa týka ich zamestnanosti? Sú zmätení zmenami 
na pracovisku a čo to pre nich znamená a pre ich kolegov. Pomáha jasná 
komunikácia pred, počas a po zmene. 
 
Dať pracovníkom možnosť ovplyvniť zmeny, čím sa stávajú viac začlenení. 
 
Úloha 
 
Trpia ľudia konfliktom úloh (konfliktnými požiadavkami) alebo úlohou 
nejednoznačnosti (nedostatkom jasnosti)? 
 
Pracovníci by mali mať jasne definované úlohy a zodpovednosti. 
 
Podpora, školenie a individuálne faktory 
 
Boli noví pracovníci a pracovníci, ktorých práca sa zmenila adekvátne 
zavedení? Dostávajú pracovníci sociálnu podporu? Berie sa ohľad na 
individuálne rozdiely? Niektorí členovia môžu mať napríklad problémy s 
prácou na termíny, iní môžu mať radi čas na plánovanie. 
 
Pracovníci by mali dostávať spätnú väzbu a mali by byť podporovaní, aj keď 
robia veci zle. Začleňte pracovníkov a hodnoťte diverzitu. 
 



Aktivity na podporu zdravia na pracovisku by sa mali podporovať spolu s 
vyváženosťou zdravého pracovného života. 
 
4. Zaznamenávanie hlavných zistení 
 
Je dobrou praxou zaznamenávať hlavné zistenia hodnotenia a vymieňať si 
informácie so zamestnancami a ich zástupcami. Tento záznam by mal 
pomáhať pri monitorovaní pokroku. 
 
5. Zisťovať hodnotenie v primeraných intervaloch 
 
Hodnotenie by sa malo skúmať vždy pri významných zmenách v organizácii. 
Opäť by sa malo robiť po konzultácii so zamestnancami. Mal by sa 
kontrolovať vplyv opatrení na zníženie pracovného stresu. 
 
Ďalšie informácie 
 
Ďalšie informácie o psychosociálnych záležitostiach súvisiacich s prácou, 
vrátane stresu a šikanovania sú na internetovej stránke 
http://osha.eu.int/ew2002/ . Tento zdroj je pravidelne obnovovaný a 
rozvíjaný. Na tejto stránke sa nachádzajú aj ďalšie listy s faktami tejto série. 
 
Internetová stránka agentúry je: http://agency.osha.eu.int . 
 
Usmernenie pre pracovný stres „Korenie života – alebo bozk smrti“, 
Zamestnanosť a sociálne veci. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, 
Európska komisia, 1999. 
 
http://europe.eu.int/comm/employment_social/h&s/publicat/pubintro_en.htm  
 
Oznámenie 
 
Tento list s faktami zahŕňa informácie Vykonávajúceho usmernenia pre 
ochranu zdravia a bezpečnosť pre riešenie pracovného smeru a smernicu 
komisie uvedenú vyššie. 



 
Európsky týždeň pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 
 
Október 
 
Prevencia psychosociálnych rizík v práci 
 
Čo je to Európsky týždeň pre bezpečnosť a zdravie pri práci? 
 
Európsky týždeň 2002 je informačnou kampaňou zameranou na to, aby sa 
Európa stala bezpečným a zdravým miestom na prácu podporovaním aktivít, 
ktoré znižujú stres a psychosociálne riziká súvisiace s prácou. S podporou 
všetkých členských štátov, Európskej komisie a parlamentu, odborových 
zväzov a zamestnávateľských federácií poskytuje jedinečnú príležitosť na 
zameranie pozornosti na význam bezpečnosti a zdravia na pracovisku. 
 
Kto organizuje Európsky týždeň? 
 
Koordinuje ho Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
so sídlom v Bilbao a bude prebiehať vo všetkých 15 členských štátoch 
Európskej únie ako aj mimo nej. Agentúra je organizáciou Európskej únie 
zodpovednou za informácie v oblasti pracovnej bezpečnosti a ochrany 
zdravia. 
 
Kedy bude prebiehať Európsky týždeň? 
 
Týždeň samotný sa uskutoční v októbri 2002, ale kampaň bude bežať v 
priebehu celého roku 2002. Každý členský štát rozhodne presný termín 
svojho týždňa v priebehu októbra. 
 
Kto sa môže zúčastniť na Európskom týždni? 
 
Týždeň je zameraný na organizácie, podniky a pracoviská všetkých veľkostí 
a odvetví. Každá organizácia začlenená do oblasti pracovnej bezpečnosti a 
ochrany zdravia sa môže zúčastniť, najmä inštitúcie pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia a pracovné poisťovacie organizácie, odborové zväzy a 
zamestnávateľské organizácie, podniky, manažéri, zamestnanci a 
bezpečnostní zástupcovia. 



 
Práca v strese 
 
Takmer každý tretí európsky pracovník, čiže viac ako 40 miliónov ľudí 
uvádzajú, že boli postihnutí stresom v práci. Znamená to milióny stratených 
pracovných dní. Čísla hovoria samé osebe ale príliš veľa obetí trpí tichom a 
príliš veľa podnikov si neuvedomuje rozsah, ktorým môže stres ovplyvňovať 
ich podnikateľské aktivity. Preto sa tento rok Európsky týždeň pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zameriava na prevenciu 
psychosociálnych rizík a stres, ktorý spôsobujú. 
 
Čo je to Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? 
 
Európsky týždeň 2002 je informačnou kampaňou zameranou na to, aby bola 
Európa bezpečným a zdravým miestom na prácu podporovaním aktivít, ktoré 
znížia stres a pracovné psychosociálne riziká. S podporou všetkých 
členských štátov, Európskej komisie a parlamentu, odborov a 
zamestnávateľských federácií poskytuje jedinečnú príležitosť na 
zameriavanie pozornosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia na 
pracovisku. 
 
Kto organizuje Európsky týždeň? 
 
Koordinuje ho Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
so sídlom v Bilbao a bude prebiehať vo všetkých 15 členských štátoch 
Európskej únie ako aj mimo nej. Agentúra je organizáciou Európskej únie, 
zodpovednou za informácie v oblasti pracovnej bezpečnosti a ochrany 
zdravia. 
 
Kedy prebieha Európsky týždeň? 
 
Týždeň samotný sa uskutoční v októbri 2002, ale kampaň bude bežať 
v priebehu celého roka 2002. Každý členský štát si rozhodne presný týždeň v 
rámci októbra. 
 
Kto sa môže zúčastniť Európskeho týždňa? 
 
Týždeň sa zameriava na organizácie, podniky a pracoviská všetkých veľkostí 
a oblastí. Každý, kto je začlenený v oblasti pracovnej bezpečnosti a ochrane 
zdravia je pozvaný, aby sa zúčastnil, osobitne bezpečnostné a zdravotné 
inštitúcie a organizácie pre pracovné poistenie, odborové zväzy a 
zamestnávateľské organizácie, podniky, manažéri, zamestnanci a 
bezpečnostní zástupcovia. 
 
Prečo potrebuje Európa riešiť problémy psychosociálnych rizík pri 
práci? 
 



V celej Európe milióny pracovníkov denne čelia psychosociálnym rizikám pri 
práci. Tieto riziká môžu spôsobovať stres a zahŕňajú slabú organizáciu a 
rozdelenie práce, násilie, hrozby násilia, verbálne zneužívanie zo strany 
verejnosti a šikanovanie v práci kolegami. Organizácia práce a rozvrhnutie 
tieto záležitosti pokrývajú prácu vykonávanú vo veľkej rýchlosti, neistotu o 
pracovnej úlohe, nedostatok kontroly nad prácou, príliš veľa požiadaviek a 
slabé riadenie zmeny. 
 
Napríklad: 
 
- viac ako 50 % pracovníkov pracuje pri vysokej rýchlosti alebo krátkych 

termínoch aspoň štvrtinu svojho pracovného dňa, 
- jedna tretina pracovníkov hovorí, že má málo alebo vôbec žiadnu kontrolu 

nad svojou prácou, 
- 9 % pracovníkov uvádza, že boli predmetom obťažovania pri práci. 
 
Ovplyvňujú pracovníkov vo všetkých druhoch zamestnaneckých sektorov v 
Európskej únii: 
 
- stres je druhým najčastejšie oznamovaným pracovným zdravotným 

problémom ovplyvňujúcim 28 % pracovníkov, 
- 23 % pracovníkov oznámilo, že zažilo celkové vyčerpanie, 
- 4 % pracovníkov oznamovalo, že boli predmetom fyzického násilia zo 

strany verejnosti. 
 
Dobré zdravie je dobré podnikanie 
 
Kľúčom k prevencii pracovného stresu a psychosociálnych rizík je 
organizácia a riadenie práce. Európska únia prijala „rámcovú“ smernicu na 
ochranu pracovníkov a na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Pokrýva všetky riziká na pracovisku, vrátane psychosociálnych rizík. 
Požiadavky na uskutočňovanie hodnotenia rizika a vnášanie preventívnych 
opatrení sa uplatňujú na psychosociálne riziká, ako je stres a násilie na 
pracovisku rovnako, ako ostatné riziká na pracovisku, podobne ako 
bezpečnosť strojov. Komisia vydala usmernenie pre stres a násilie v práci. 
Členské štáty vytvorili svoje vlastné praktické usmernenia a preventívne 
nástroje pre stres, násilie a ďalšie psychosociálne riziká. 
 
Znižovanie pracovného stresu a psychosociálnych rizík je nielen morálnym a 
právnym imperatívom ale má vplyv na podnikateľské výsledky. 
Najúspešnejšie podniky zvyčajne majú najlepšiu bezpečnosť pri práci a 
ochranu zdravia. Dobré zdravie je dobré podnikanie. 
 
Zapojte sa 
 
Mali by ste sa začleniť do Európskeho týždňa 2002, pretože by ste mohli: 
 



- zvýšiť uvedomelosť o bezpečnosti a ochrane zdravia medzi 
zamestnancami a manažérmi, aby ste mali svoje pracovisko bezpečnejšie 
a zdravšie, 

- demonštrovať, že dobrá bezpečnosť a zdravie je výhodné pre podnik, 
- pomôcť pri prevencii pracovného stresu – ušetriť peniaze a čas, 
- prispieť k odstráneniu ľudskej a ekonomickej hrozby pre Európu. 
 
Široký rozsah aktivít 
 
V roku 2000 a 2001 Európsky týždeň zaznamenal tisíce aktivít 
organizovaných v celej Európe. Podporovali význam preventívnych opatrení 
na riešenie problémov pracovných, muskuloskeletárnych porúch a úrazov. 
Mnohé organizácie spolupracovali pri uskutočňovaní spoločných aktivít. 
Tohtoročný týždeň by mal byť ešte väčší, mal by začleniť ešte viac 
organizácií, podnikov a jednotlivcov. 
 
Nie je stanovený vzorec pre aktivity Európskeho týždňa a môžu sa líšiť od 
jednoduchých až po veľmi ambiciózne. Môžu to byť aktivity na podporu 
riešenia psychosociálnych problémov a stresu v rámci vašich prebiehajúcich 
aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ale môžete aj zorganizovať 
osobitné aktivity. Aktivity by mohli začleňovať: 
 
- identifikácia osobitného rizika a hodnotenie aktivít, audity ochrany zdravia 

a bezpečnosti na pracovisku atď., 
- školiace semináre alebo workshopy, 
- výstavy bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, 
- informačné materiály zamerané na zvýšenie uvedomenia si problémov na 

pracovisku, 
- schémy „dobré susedstvo“ pre väčšie podniky, aby podporovali menšie, 
- súťaže alebo navrhované schémy na rozvoj výmeny dobrej praxe, 
- podporovanie účasti pracovníkov a ich zástupcov, 
- vydanie novej politiky pracoviska alebo prevencie pre iniciatívu počas 

týždňa, 
- aktivity na podporu ochrany zdravia na pracovisku. 
 
Odmeňovanie dobrej praxe 
 
Ako súčasť Európskeho týždňa agentúra takisto organizuje schému 
odmeňovania dobrej praxe na ocenenie podnikov a organizácií, ktoré 
významne a inovatívne prispeli k prevencii psychosociálnych rizík na 
pracovisku. Ocenenia budú prezentované v novembri v Bilbao (Španielsko) 
na záverečnej ceremónii tohoročného Európskeho týždňa. Podrobnosti o 
schéme oceňovania a ako do nej vstúpiť sú dostupné na národných 
kontaktných miestach ako aj na internetovej stránke agentúry (nižšie). 
 
Kde nájdete viac informácií o Európskom týždni? Na koho sa obrátiť? 
 



Pre všeobecné informácie o Európskom týždni 
 
Navštívte internetovú stránku Európskeho týždňa http://osha.eu.int/ew2002/. 
Táto stránka poskytuje najnovšie informácie o kampani Európsky týždeň, 
ľahký prístup k množstvu informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
na hlavnej stránke agentúry (http://osha.eu.int).  
 
Podrobnosti o Vašej krajine: 
 
Na získanie ďalších informácií sa obráťte na partnera siete agentúry 
zodpovedného za organizáciu Európskeho týždňa vo Vašej krajine. 
 
Írsko: 
Elaine Lawless 
Health and Safety Authority 
10 Hogan Place 
Dublin 2 
tel. + 01 – 6147122 
elainel@hsa.ie 
www.hsa.ie 
 
Spojené kráľovstvo: 
Anglicko, Škótsko a Wales 
Health and Safety Executive 
HSE Books 
P.O.Box 1999 
Sudbury, Suffolk 
CO10 2WA 
tel. + 1787 881165 
fax: + 1787 313995 
HSE Infoline 
tel. +8701 545500 
services@natbrit.com 
www.hse.gov.uk 
 
Severné Írsko 
Nicola Morison 
Health and Safety Executive 
83 Ladas Drive 
Belfast 
BT6 9FR 
te.l. +28 9024 3249 
fax: +28 9023 5383 
nicola.monson@detini.gov.uk 
www.hse-ni.org.uk 
 



Štatistika: Európsky prehľad za rok 2000 o pracovných podmienkach 
uskutočnený Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok. 


