
Európska kampaň „Zdravé pracoviská KONTROLUJÚ 

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY 2018 – 2019“  

 

Už od roku 2000 prebieha kampaň Zdravé pracoviská (predtým známa ako „Európsky 

týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“), ktorá je jedným z hlavných nástrojov agentúry 

EU-OSHA. 

V rokoch 2018 a 2019 prebieha kampaň „Zdravé pracoviská KONTROLUJÚ 

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY“. Táto kampaň má za úlohu priblížiť problematiku 

výskytu chemických látok na pracovisku a priblížiť preventívne opatrenia na zníženie alebo 

elimináciu nebezpečných vlastností týchto látok na ľudský organizmus, šíriť dobrú prax 

a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na pracoviskách. Mnohí 

zamestnanci a hlavne zamestnávatelia si neuvedomujú, že daná látka patrí medzi nebezpečné 

látky,  môže mať nepriaznivý vplyv na ich zdravie alebo zdravie zamestnancov.  

                Prevencia je základom predchádzania ochoreniam a úrazom. 

Prioritné oblasti kampane sú:  

1. zvyšovanie informovanosti – každý zamestnanec má právo vedieť, s akými chemickými 

prípravkami prichádza do kontaktu a čo spôsobujú (na pracovisku má byť viditeľne umiestnený 

prevádzkový poriadok a karty bezpečnostných údajov (KBÚ); v rámci školení poučiť 

o význame piktogramov).                  

2. fakty a čísla – pravdivé informácie o množstvách nebezpečných chemických látok na 

pracovisku alebo s akými množstvami sa manipuluje.   

3. riadenie rizík – vypracovanie posudku o riziku, na základe posudku vypracovať 

prevádzkový poriadok; zavedenie pracovných pravidiel, dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov na pracovisku a používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov.   

4. nahradenie inovácie v technológiách, nahradenie nebezpečných chemických látok za látky 

menej nebezpečné.                        

5. osobitné skupiny – identifikovanie osobitných skupín zamestnancov, ktorí sú exponovaní 

nebezpečným chemickým faktorom (veľa zamestnancov nevie, že práve on je exponovaný 

chemickému faktoru). Príkladom takýchto skupín sú odvetvia ako je poľnohospodárstvo, 

zdravotníctvo, catering, potravinárstvo, záhradníctvo, stavebníctvo, nakladanie s odpadmi, 

doprava, kadernícke služby, profesionálne upratovanie, sociálna starostlivosť, hotely, 



reštaurácie, drevospracujúce odvetvia, údržba, a iné, pri ktorých sa požívajú nebezpečné 

chemické  látky alebo ich zmesi.  

 6. karcinogény – osobitnú skupinu tvoria látky alebo zmesi, ktoré môžu alebo majú 

karcinogénny účinok na organizmus. 

Nebezpečná chemická látka je každá tuhá, kvapalná alebo plynná látka, ktorá môže 

spôsobiť ujmu, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. K expozícii môže dôjsť 

inhaláciou, prienikom cez kožu alebo požitím. Expozícia nebezpečným chemickým látkam na 

pracovisku vedie k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom vrátane:  

1. ochorení dýchacích ciest (napr. astma, rinitída, azbestóza, silikóza ...),  

2. poškodení vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému,  

3. podráždenia kože a kožných ochorení,  

4. rakoviny z povolania (napr. leukémia, rakovina pľúc, mezotelióm, rakovina nosovej 

dutiny, močového mechúra,...).  

Navyše prítomnosť nebezpečných chemických látok môže pracovníkov vystaviť riziku 

požiaru, výbuchu, akútnej otravy a udusenia.   

Riziku expozície nebezpečným chemickým látkam sú vystavení zamestnanci vo 

všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov uvádza, že na ich 

pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné chemické a biologické látky. 

Identifikovanie a riadenie týchto rizík je preto veľmi dôležité. Nebezpečné chemické látky 

môžu byť príčinou vzniku chorôb z povolania, ktoré majú vplyv na kvalitu života pracovníkov 

a ich schopnosť pracovať. V niektorých prípadoch môže dôjsť až k smrteľným úrazom na 

pracovisku. Osobitnú skupinu tvoria dohodári, mladí učni, agentúrni pracovníci, dočasní 

pracovníci a pracovníci pracujúci v neformálnej ekonomike, ktorí málo kedy poznajú, s akými 

látkami prichádzajú do kontaktu a čo im môžu spôsobiť.  

V dňoch 21. – 25. októbra 2019 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – 

KONTROLUJÚ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY bude prebiehať Európsky týždeň 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou pripravil 

pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Deň otvorených 

dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ktorý sa uskutoční             

25. októbra 2019 (piatok) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo 

Vranove nad Topľou, ul. Pribinova 95, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Zamestnanci 

oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú poskytovať individuálne 

konzultácie odbornej aj laickej verejnosti v problematike ochrany zdravia pri práci.  

Viac informácií o kampani a možnostiach zapojenia sa do kampane nájdete na 

internetovej stránke kampane: https://healthy-workplaces.eu/en  
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