
Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky 
vekové kategórie: výhody

• 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.

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

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

Agentúra EU-OSHA organizuje tiež 2-ročné kampane Zdravé 
pracoviská, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a európski sociálni 
partneri a ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované 
sieťou kontaktných miest agentúry. Kampaň pre roky sieťou kontaktných miest agentúry. Kampaň pre roky 
2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové Zdravé pracoviská pre všetky vekové 
kategórie je zameraná na pomoc zamestnávateľom pri riešení  je zameraná na pomoc zamestnávateľom pri riešení 
výziev spojených so starnutím pracovnej sily avýziev spojených so starnutím pracovnej sily a zvyšovaní 
informovanosti o význame udržateľnej práce počas celého význame udržateľnej práce počas celého 
pracovného života zamestnancov.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci
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Zabezpečenie zdravého 
starnutia pri práci znamená, že 
zamestnanci majú dobrý život, 
dobrú prácu a dobre starnú.

Zdravé 
pracoviská pre 
všetky vekové 

kategórie
Podpora udržateľného pracovného života

www.healthy-workplaces.eu
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Kto sa môže zapojiť?

Na kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové 
kategórie sa môžu zúčastniť všetky organizácie, bez ohľadu 
na ich veľkosť alebo odvetvie, ako aj jednotlivci. Kampaň 
s radosťou privíta:

• všetkých zamestnávateľov vo verejnom aj súkromnom 
sektore;

• manažérov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov;
• odborové zväzy a zástupcov zamestnancov pre oblasť 

bezpečnosti a ochrany zdravia;
• odborníkov v oblasti BOZP a ľudských zdrojov;
• organizácie zamestnávateľov a profesijné organizácie;
• všetky organizácie a jednotlivcov usilujúcich sa 

o zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Kampaň
V súvislosti so starnúcou pracovnou silou v Európe je 
práca súčasťou riešenia, a nie problémom. Práca môže 
byť prínosná pre fyzické, ako i psychické zdravie. Podpora 
udržateľnej práce a zdravého starnutia môže zaistiť zdravšiu 
a motivovanejšiu pracovnú silu, znížiť fluktuáciu a absencie 
zamestnancov, ako aj zaistiť vyššiu produktivitu podnikov.

Cieľom tejto kampane je zvýšiť informovanosť o význame 
dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) počas celého pracovného života a prispôsobovania 
práce schopnostiam jednotlivca, či už na začiatku kariéry 
zamestnanca alebo na jej konci. Prostredníctvom riadenia 
BOZP a zohľadňovaním a riešením rozmanitosti, ktorá 
existuje v rámci pracovných síl, možno dosiahnuť zdravé 
starnutie a odchod do dôchodku v dobrom zdraví.

Kampaň Zdravé pracoviská pre roky 2016 – 2017 má 
tieto 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.

Kľúčové dátumy

Začiatok kampane: apríl 2016

Európske týždne bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci: október 2016 a 2017

Slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax 
v rámci kampane Zdravé pracoviská: apríl 2017

Samit kampane Zdravé pracoviská: 
november 2017

Zdravé pracoviská sú 
nevyhnutným predpokladom 
pre udržateľný pracovný život.

Prevencia počas pracovného 
života je kľúčom k zvládnutiu 
problémov súvisiacich so 
starnutím pracovnej sily.

Ako sa môžete zapojiť?

Do tejto kampane sa môžete zapojiť:

• šírením a publikovaním materiálov pre kampaň na zvýšenie 
informovanosti o BOZP;

• organizovaním aktivít a podujatí, ako napr. školení, 
konferencií a súťaží;

• používaním a propagovaním praktických nástrojov na 
riadenie otázok týkajúcich sa veku;

• účasťou na súťaži o Cenu za dobrú prax v rámci kampane 
Zdravé pracoviská;

• účasťou na Európskych týždňoch bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v rokoch 2016 a 2017;

• tým, že sa stanete oficiálnym partnerom kampane alebo 
národným partnerom kampane;

• sledovaním informácií prostredníctvom našej činnosti 
v sociálnych médiách. Nájdete nás na sociálnych sieťach 
Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalších sieťach.

Ďalšie informácie a zdroje

Viac informácií nájdete na webovej lokalite 
(www.healthy-workplaces.eu), z ktorej je možné prevziať 
rôzne materiály, ako napr.:

• sprievodcu kampaňou Zdravé pracoviská pre všetky 
vekové kategórie;

• nového elektronického sprievodcu k riadeniu BOZP 
v súvislosti so starnutím pracovnej sily;

• fakty, čísla a infografiku;
• filmy o animovanej postavičke Napovi týkajúce sa 

problematiky zdravého starnutia;
• propagačné materiály.

Sledujte nás na Twitteri: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



