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ABSTRAKT 
Pracovný stres je jedným z hlavných zdravotných rizík moderného pracoviska. Globalizácia a 
technologický pokrok premenili v posledných desaťročiach svet práce, zavádzajú sa nové formy 
organizácie práce, menia sa pracovné vzťahy a modely zamestnania. [1] To všetko prispieva k 
zvyšovaniu pracovného stresu a k nárastu psychosomatických porúch, ktoré s ním súvisia. K 
najväčším výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ktorým čelíme v Európe 
patrí práve psychická pracovná záťaž. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
uviedla, že stres postihuje približne jedného zo štyroch zamestnancov a zo štúdií vyplýva, že s ním 
súvisí 50 až 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní. Predstavuje to obrovské náklady nielen z 
hľadiska ľudského utrpenia, ale aj oslabenia hospodárskej výkonnosti. V roku 2005 bol stres druhým 
najčastejšie udávaným problémom súvisiacim s prácou, ktorý postihol 22 % zamestnancov v EÚ [2]  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: psychická pracovná záťaž, pracovný stres, celosvetová epidémia 
 
ABSTRAKT 
Occupational stress is one of the major health hazards of the modern workplace. In recent decades, 
globalization and technological progress have transformed the world of work, introducing new forms 
of work organization, working relations and employment patterns and contributing to the increase of 
work-related stress and its associated disorders. [1] It is widely recognised that work-related stress is 
one of the major contemporary challenges facing occupational health and safety. Work-related stress 
is one of the biggest health and safety challenges that we face in Europe. Stress is the second most 
frequently reported work-related health problem, affecting 22% of workers from the EU 27 (in 2005), 
and the number of people suffering from stress-related conditions caused or made worse by work is 
likely to increase. [2]   
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ÚVOD 
 

Hodnoteniu psychickej pracovnej záťaže sa v posledných rokoch začína venovať zvýšená 
pozornosť. Výsledky doterajších štatistických hodnotení psychickej záťaže na pracovisku poukazujú 
na zvýšený výskyt prevalencie symptómov stresu medzi pracovníkmi nielen v štátoch EÚ, ale aj 
v iných krajinách, ktoré tvoria druhú najväčšiu príčinu zdravotných problémov v práci (prvé sú 
ochorenia podporno-pohybového systému). Neprimeraná psychická pracovná záťaž a stres na 
pracovisku prispieva k pracovným absenciám zapríčineným chorobou a tým aj k ekonomickým 
stratám ako pre podniky, tak aj pre poisťovne. V októbri 2004 bola Radou európskych spoločenstiev 
podpísaná rámcová dohoda o pracovnom strese. [3] V tomto dokumente je stres popisovaný ako stav, 
ktorý je sprevádzaný fyzickými, psychologickými alebo sociálnymi problémami alebo dysfunkciami. 
Cieľom tejto dohody bolo, ako je uvedené v dokumente, "zvýšiť povedomie a porozumenie 
zamestnávateľov, zamestnancov a zástupcov zamestnancov o príčinách stresu spojeného s prácou a 
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zamerať svoju pozornosť na príznaky, ktoré by mohli poukazovať na stres v práci". Je nutné 
konštatovať, že aj  napriek obrovskej iniciatíve, ktorú vyvíjala Rada európskych spoločenstiev a ktorá 
má za cieľ podporovať zdravie pracovníkov, nebol v členských štátoch zaznamenaný pozitívny vplyv 
ako očakávali odborníci a tvorcovia politiky [4]. Hlavným dôvodom je pravdepodobne existujúca 
medzera medzi politikou a praxou. 
 
GLOBÁLNY DOPAD PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE 
 

Štatistické prepočty v Spojenom kráľovstve uvádzajú, že ročná absencia v dôsledku ochorenia 
je okolo 360 miliónov pracovných dní a pre britské podniky znamenajú stratu okolo 8 miliárd libier. 
Výročné štatistiky z USA naznačujú, že absencia je 550 miliónov pracovných dní,  z čoho asi polovica 
(54 %) je spojená s neprimeranou pracovnou záťažou a stresom. Dlhodobá psychická záťaž na 
pracovisku môže mať za následok zníženie kvality pracovného výkonu, ale môže  byť tiež príčinou 
pracovných úrazov a zlyhania ľudského činiteľa. Pri názorovom prieskume v krajinách EÚ 
respondenti uvádzali, že stres je hlavnou príčinou chorôb a vzniká ako dôsledok zlej organizácie práce. 
Každý tretí európsky pracovník, čo celkovo predstavuje viac ako 40 miliónov ľudí sa sťažuje, že je 
postihnutý pracovným stresom. K tomu musíme pripočítať ešte sociálne dôsledky v rodinách takto 
stresovaných ľudí. [5] 

Podľa nezávislej národnej organizácie na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci Health and 
Safety Executive (HSE) vo Veľkej Británii bolo v decembri 2012 hlásených 428 000 ochorení so 
vzťahom k pracovnému stresu. Je to 40% všetkých chorôb z povolania vo Veľkej Británii. V roku 
2016/17 stres, depresia alebo úzkosť predstavovali tiež 40% všetkých prípadov chorôb vzniknutých vo 
vzťahu  k práci a 49% všetkých pracovných dní vymeškaných kvôli zlému zdravotnému stavu.  Tieto 
ochorenia vzniknuté v príčinnej súvislosti so stresom a depresiami dosiahli vrchol a predstavujú prvé 
miesto v počte hlásených chorôb z povolania, čo podľa HSE znamená 12,5 miliónov vymeškaných 
pracovných dní v dôsledku pracovného stresu, depresie alebo úzkosti. Stres bol najviac 
zaznamenávaný v odvetví služieb vo verejnom záujme, napríklad v oblasti vzdelávania, sociálnej 
starostlivosti, poskytovania liečebnej starostlivosti a pri pracovných činnostiach vo verejnej správe a 
obrane. Podľa profesií existujú spoločné povolania v celom odvetví služieb vo verejnom záujme (napr. 
zdravotnícki pracovníci, učitelia), ktorí  vykazujú vyššie úrovne stresu v porovnaní s ostatnými 
profesiami. 

Za príčinu pracovného stresu, depresie alebo úzkosti udávali zamestnanci pracovné preťaženie 
vrátane krátkych termínov na splnenie zadávaných úloh, t. j. termínovaných úloh a príliš veľkú 
zodpovednosť, ale zároveň aj nedostatok podpory zo strany riadiacich pracovníkov. 
 

 
Obr. 1 – Ochorenia súvisiace s prácou vo Veľkej Británii v rokoch 2016-2017 

 
Ako ďalej uvádza organizácia HSE, psychologické problémy, vrátane stresu, úzkosti a 

depresie, sú zodpovedné za jednu z piatich návštev praktického lekára vo Veľkej Británii. Aj 
organizácia Health and Safety Executive definuje stres ako väčšina autorov vo svete, ktorí sa venujú 
výskumu stresu. Podľa HSE je stres nežiadúcou reakciou a neschopnosťou zamestnancov zvládať 
nadmerný tlak a požiadavky, ktoré sú na nich v pracovnom prostredí kladené. [6] 

Podľa amerického inštitútu pre štúdium stresu The American Institute of Stress, početné štúdie 
poukazujú na to, že psychická pracovná záťaž je hlavným zdrojom stresu pre dospelých Američanov 
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a táto záťaž eskalovala postupne počas niekoľkých posledných desaťročí. Vzťah medzi pôsobením 
psychickej pracovnej záťaže a vznikom srdcovocievnych ochorení spojených s infarktom myokardu 
u policajtov je vo veľkých mestách USA ako je, napr. New York a Los Angeles tak dobre známy, že 
pri vzniku takejto srdcovej príhody počas práce, ale aj mimo práce, napr. počas oddychovej rybačky 
alebo hazardnej hry v Las Vegas je táto srdcová príhoda kompenzovaná ako pracovný úraz. No inštitút 
The American Institute of Stress vníma stres ako vysoko personalizovaný jav a poukazuje na to, že 
reakcie zamestnancov na zvládanie stresu sa môžu výrazne líšiť aj v rovnakej situácii z rôznych 
dôvodov. Jeden z prieskumov inštitútu v profesii policajt poukazuje na to, že vybavovanie 
administratívnej agendy u niektorých policajtov je viac stresujúce než nebezpečné situácie spojené so 
sledovaním zločincov. Vnímanie a prežívanie pracovného stresu závisí od veľkosti požiadavky, ktorá 
je daná na zamestnanca, ale aj od osobnosti jedinca, ako dokáže požadovanú úlohu spracovať, mať 
nad ňou kontrolu a ako sa vie rýchlo rozhodnúť. Vedecké štúdie založené na tomto modeli potvrdili, 
že pracovníci, ktorí vnímajú, že sú vystavení vysokým nárokom, ale majú len malú kontrolu nad 
úlohami a nad svojím rozhodovaním, majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. 

V správe, ktorú vypracoval Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci The 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 40% pracovníkov sa vyjadrovalo, že 
ich práca je veľmi stresujúca,  25% zamestnancov vníma svoju prácu ako stresor č. 1 v ich živote, tri 
štvrtiny zamestnancov verí, že pracovníci dnešnej doby majú viac pracovného stresu ako generácia 
pred nimi, 29% pracovníkov sa necíti v svojej práci dobre, 26 % opýtaných pracovníkov uviedlo, že 
často pociťujú vyhorenie v svojej práci. Pracovný stres vnímajú za príčinu zdravotných ťažkostí viac, 
ako finančné alebo rodinné problémy. Podľa NIOSH, pracovný stres je dlhodobým problémom hlavne 
v oblasti zdravotnej starostlivosti. Štúdie poukazujú na to, že u zdravotníckych pracovníkov je 
zaznamenaná vyššia miera zneužívania návykových látok a samovrážd než u iných povolaní a zvýšená 
miera výskytu depresií a úzkosti súvisiacich s pracovným stresom. Okrem psychického utrpenia sú 
ďalšími dôsledkami pracovného stresu vyhorenie, absencie v práci, úmysel zamestnanca odísť z práce, 
znížená spokojnosť pacienta a v neposlednom rade aj chyby diagnózy a liečby. 

Stúpajúce nároky na zamestnancov, ale aj sociálne neistoty podmienené strachom zo straty 
zamestnania boli v rôznych svetových štúdiách považované za hlavný dôvod psychickej pracovnej 
záťaže. Dokazuje to aj vládna štúdia USA vykonaná v roku 2000, podľa ktorej zamestnanci mali na 
tento názor dobrý dôvod. V roku 2000 došlo v USA k masívnemu prepúšťaniu z dôvodu veľkého 
počtu bankrotov spoločností. Miera nezamestnanosti na konci roka bola najvyššia za 16 mesiacov. Ani 
odvtedy sa situácia nezlepšila. Správa vydaná 10. septembra 2001 uviedla, že viac ako 1 milión 
Američanov v tomto roku prišli o prácu, čo bolo o 83% viac ako v minulom roku. To bolo deň pred 
katastrofou Twin Towers, ktorý sa pridal k problémom pracovného stresu a neistote pre mnoho 
pracovníkov. Od tej doby sme boli svedkami kolapsu Enronu a prílivovej vlny dopadov na iné firmy a 
ich zamestnancov. Existujú obavy, že to môže byť len špičkou ľadovca ako účtovné nezrovnalosti 
podobnej povahy v inej veľkej korporátnej spoločnosti USA, čo môže mať za následok pád iných 
veľkých organizácií, a tým aj veľkú nezamestnanosť. Obava zo straty zamestnania je jedným 
z najčastejšie udávaných stresorov pracovného prostredia vo svete. Stres vo vzťahu k práci však nie je 
iba problémom USA. V správe Spojených národov z roku 1992 sa píše, že pracovný stres je 
„chorobou 20.storočia“. O niekoľko rokov neskôr sa Svetová zdravotnícka organizácia WHO 
vyjadrila, že pracovný stres sa stal „Worldwide epidemic“, čiže celosvetovou epidémiou. Štúdia z roku 
1998 uvádza, že rýchle zmeny v pracovnom procese a ich nezvládanie majú za následok ohromujúcu 
mieru v nezamestnanosti v Európskej únii spojenú s pracovným stresom, až do úrovne 10%. Japonsko 
malo podobný problém v dôsledku závažnej a dlhotrvajúcej recesie. Následné vyšetrovanie Európskej 
komisie zistilo, že viac ako 147 000 zamestnancov Európskej únie sa v prieskumoch vyjadrilo, že 
budú musieť zvládať väčšie množstvo práce, vo väčšej časovej tiesni, t. z. zvládnuť viac práce ako 
doteraz za relatívne kratší čas ako doteraz z obavy z prepustenia. 

V roku 1999 bol prostredníctvom vlády v štáte Viktória v Austrálii založený informačný 
kanál pre ľahšie, prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie sprostredkovávanie informácii v oblasti 
verejného zdravia. Aj podľa tejto neziskovej organizácie je pracovný stres rastúcim problémom na 
celom svete, ktorý ovplyvňuje nielen zdravie a pohodu zamestnancov, ale aj produktivitu 
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organizácií. Podobne ako v iných štátoch, aj v Austrálii je pracovný stres druhou najčastejšie 
kompenzovanou chorobou po ochorení pohybového aparátu. V Austrálii majú zamestnanci nárok 
na odškodnenie v dôsledku stresu. Za hlavnú príčinu narastajúceho pracovného stresu je 
považovaná práca pod tlakom, keď zamestnanec pociťuje, že požiadavky na neho kladené či už vo 
vzťahu k zodpovednosti za prácu alebo k časovej tiesni sú väčšie, než ich zamestnanec môže 
zvládať. Z prieskumov uskutočnených medzi zamestnancami vyplýva, že k ďalším zdrojom 
pracovného stresu v Austrálii patria zlé interpersonálne vzťahy, konflikty na pracovisku so 
spolupracovníkmi alebo nadriadenými, neustále zmeny v organizácii práce alebo pocit ohrozenia 
bezpečnosti práce vyplývajúci zo strachu z nadbytočnosti a následného prepustenia. Štatistiky 
poukazujú na vysoké výdavky vyplatené pracovníkom vo vzťahu pôsobenia pracovného stresu 
a vzniku choroby. V rokoch 2004 - 2005 bolo v Austrálii vyplatených viac ako 133 900 000 
dolárov zamestnancom u ktorých vzniklo ochorenie v súvislosti s pracovným stresom. Podľa 
Komisie pre bezpečnosť, pracovný stres zodpovedá za najdlhšie úseky absencie v práci. Pre 
austrálskych zamestnancov je mentálne zdravé pracovisko rovnako dôležité ako fyzicky bezpečné 
pracovisko. Jeden z piatich Austrálčanov (21%) odišiel z práce v posledných 12 mesiacoch, 
pretože sa cítili stresovaní, úzkostliví, depresívni. Tri štvrtiny (75%) austrálskych zamestnancov 
verí, že pracoviská by mali poskytovať podporu niekomu, kto trpí depresiou alebo úzkosťou. Na 
druhej strane však 81% organizácií uviedlo, že ich pracovisko má vypracovanú politiku a postupy 
na podporu duševného zdravia, ale mnoho zamestnancov (35%) nevie, že takéto zdroje v ich 
organizácii existujú. Austrálske organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou a ochranou zdravia na 
pracovisku vypracovali stratégiu pre roky 2012 až 2022 v ktorej si vytýčili národné ciele. Jedným 
z cieľov je okrem zníženia počtu úmrtí a pracovných úrazov aj zníženie počtu chorôb z povolania, 
hlavne skeletomuskulárnych a duševných chorôb. Pretože mnohé choroby z povolania majú dlhú 
latenciu (čas medzi expozíciou a nástupom alebo diagnózou ochorenia) a veľa potenciálnych príčin 
alebo rizikových faktorov, vrátane životného štýlu, je zvyčajne veľmi ťažké kvantifikovať vplyv 
pracovných faktorov na výskyt choroby. 
 
ZÁVER 
 
Chronický pracovný stres sa považuje za závažný problém verejného zdravia, ako aj za závažnú 
prekážku organizačného úspechu. Z ľudského hľadiska je chronický pracovný stres spojený s 
množstvom zdravotných problémov (napr. deprivácia spánku), psychologických (napríklad depresie), 
sociálnych (napríklad interpersonálne konflikty) a behaviorálnych (napríklad alkoholové a iné 
zneužívanie drog). Pre organizácie môže stres na pracovisku prispieť k negatívnym výsledkom, ktoré 
sú kritické pre organizačný úspech vrátane absencií a fluktuácie pracovných síl. Ľudské a ekonomické 
náklady na pracovný stres  naznačujú, že je v záujme všetkých zamestnancov, zamestnávateľov a 
širokej verejnosti podniknúť kroky na vybudovanie zdravšieho a menej stresujúceho pracovného 
prostredia. Z európskych, ale aj svetových štatistík vyplýva, že psychická pracovná záťaž, alebo 
pracovný stres majú v celosvetovom meradle stúpajúcu tendenciu a je potrebné venovať im ešte viac 
pozornosti na rôznych úrovniach. Tieto úrovne môžu mať postupnosť, ktorá prispeje k riešeniu 
problémov pri vzniku stresu alebo pri zvládaní následkov dlho pôsobiaceho stresu.  Prvým krokom 
v postupnosti je identifikácia faktora psychickej pracovnej záťaže na pracovisku a analýza 
charakteristík expozícií vo vzťahu k výsledkom, ďalším krokom je návrh a realizácia intervenčných 
stratégií zúčastnených osôb a hodnotenie krátkodobých a dlhodobých výsledkov intervencií. Tieto 
kroky sú na úrovni organizácií, spoločností a zamestnávateľov. V Slovenskej republike máme prijatý 
zákon MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý v §38 ods.3 ukladá zamestnávateľom povinnosť v oblasti ochrany zdravia 
pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci zabezpečiť posúdenie psychickej 
pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov, zabezpečiť technické, organizačné a iné 
opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú 
pracovnú záťaž a senzorickú záťaž zamestnancov.  
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