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Rovnako ako v iných oblas
tiach aj tu narážame na rôznu 
mieru ochoty a schopnosti 
zamestnávateľov financo
vať preventívne opatrenia 
v oblasti predchádzania 
pracovných úrazov a chorôb 
z povolania. Veľkí zamestná
vatelia zvyknú mať vytvorený 
a prepracovaný vlastný systém 
prevencie postavený veľakrát 
na za hraničných skúsenos
tiach, resp. skúsenostiach 
spoločností, ktoré sa prevencii 
pracovných úrazov a chorôb 
z povolania venujú profe
sionálne. Aj v tomto prípade 
však niekedy zvíťazí krátkodo
bejší ekonomický pohľad.

Zložitejšia situácia je v prípade 
malých a stredných podnikov. 

Ekonomická situácia alebo 
priority v ekonomickej oblasti 
práve malým a stredným 
zamestnávateľom neumožňu
jú dostatočným spôsobom 
financovať preventívne opa
trenia, nehovoriac o opatre
niach nad rámec povinností 
stanovených legislatívou. Na 
druhej strane je pravdou, 
že škody a zvýšené náklady 
vyvolané pracovnými úrazmi 
a chorobami z povolania 
majú významný vplyv aj na 
systém sociálneho poistenia 
a štátny rozpočet. Systém 
úrazového poistenia, presnej
šie poistenia zodpovednosti 
zamestnávateľa za pracovný 
úraz a chorobu z povolania, 
systém zdravotného poiste
nia, ale aj daňovoodvodový 

systém môžu znížením počtu 
pracovných úrazov a chorôb 
z povolania výrazne ušetriť. 
Bolo by preto správne, aby 
sa na financovaní prevencie 
pracovných úrazov a chorôb  
z povolania podieľali aj verej
né zdroje.

Ekonomické dosahy 
pracovných úrazov
a chorôb z povolania na 
ekonomiku krajiny

Rozumne fungujúci poistný 
systém má tendenciu riešiť
a financovať opatrenia smeru
júce k znižovaniu možností 
vzniku poistných udalostí

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI JE JEDNOU Z NAJ VYŠŠÍCH PRIORÍT KONFE
DERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENS KEJ REPUBLIKY. S OHĽADOM NA ĽUDSKÉ, ALE AJ 
EKONOMICKÉ DOSAHY A NÁSLEDKY PRACOVNÝCH ÚRAZOV A CHORÔB Z POVOLANIA SME 
PRESVEDČENÍ, ŽE ÚČINNÉ PREDCHÁDZANIE VZNIKU TÝCHTO UDALOSTÍ JE VÝRAZNE EFEK

TÍVNEJŠIE AKO RIEŠENIE A KOMPENZÁCIE ICH NÁSLEDKOV. 

©
 E

UR
O

PE
A

N
 U

N
IO

N
, 2

01
8

Olympijské hry sú témou číslo 
jeden. Bol som práve
v reštaurácii, keď bol v pri

amom prenose záber venovaný 
Anastasii Kuzminovej. Všetci 
prítomní upierali pohľady na 
obrazovky. Keď bolo jasné, kto 
získa zlatú medailu v biatlone, 
nefalšovanou radosťou prejavi
li svoje pozitívne pocity. Toto 
skupinové gesto ma utvrdilo
v tom, že ešte stále dokážeme 
postupovať spoločne. Verím, 
že nielen pri športových 
prenosoch sme schopní spojiť 
sa. 

Je dôležité pochopiť, že aj 
v živote máme priestor na 
zápolenie. Všetci sme súčasťou 
niektorého z družstiev v kolek
tívnom športe, ktorý sa volá 
sociálny dialóg. Každý z nás
v ňom má svoje miesto. V tejto 
hre je podstatné uvedomiť 
si, do ktorého tímu patríme. 
A ako v každom kolektívnom 
športe, úspešný je ten tím, 
v ktorom hráči spolupracujú. 
Nie je tu miesto pre individu
alizmus. 
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POKRAČOVANIE Z TITULNEJ STRANY

ANALÝZA

a tým aj svojich nákladov z dôvodu poistných plnení. Táto sku
točnosť vyplýva aj z uvedomenia si výšky reálnych škôd spôso
bených pracovnými úrazmi a chorobami z povolania vo väzbe na 
HDP danej krajiny. Stanovenie výšky negatívnych ekonomických 
dôsledkov pracovných úrazov a chorôb z povolania je kompliko
vaný proces. Medzinárodná organizácia práce odhaduje tento 
dosah na úrovni 4 % svetového HDP. V rámci európskych krajín 
sa odhady rôznia a samotná Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci (EUOSHA) odhadla negatívne eko
nomické dosahy v členských štátoch EÚ na 0,4 % až 4,0 % HDP 
ročne. 

V roku 2015 vykazovala britská agentúra Health and Safety 
Executive (HSE) náklady na pracovné úrazy a choroby z povola
nia na úrovni 14,1 mld. libier, čo predstavuje viac ako 0,5 % HDP 
Veľkej Británie v danom roku.

Náklady medzi 0,5 až 1 % HDP vieme odvodiť aj zo štúdie, ktorá 
bola v roku 2004 realizovaná v Českej republike, a podobné 
výsledky vykazuje zatiaľ posledná slovenská štúdia realizovaná
v roku 1993.

Presné určenie výšky nákladov v Slovenskej republike je kom pli
kované. Nesledujú a nevyhodnocujú sa totiž napríklad náklady 
na strane poškodených a zamestnávateľov, ale ani na strane 
zdravotného poistenia. Preto je dnes na Slovensku takmer 
nemožné presnejšie určiť výšku nákladov vyvolaných chorobami 
z povolania a pracovnými úrazmi na úrovni štátu.

Porovnaním realizovaných štúdií, ktoré sú uvedené vyššie,  
a definovaných nákladov v niektorých európskych krajinách je 
možné vysloviť hypotézu, že celkové náklady vyvolané pra
covnými úrazmi a chorobami z povolania činia 0,6 až 1 % HDP. 
Ide o náklady na strane poškodených, zamestnávateľov a štátu, 
respektíve daňových poplatníkov. Aj keď sa budeme držať dol
nej hranice odhadu, môžu tieto náklady a škody predstavovať 
až 500 miliónov eur ročne. Výšku uvedených nákladov sa nám 
podarilo čiastočne verifikovať na základe kalkulácií a odhadov 
konkrétnych položiek.

Pozitívne stimuly

Keďže väčšina európskych štátov si uvedomuje potenciál 
prípadných úspor, hľadá cesty, ako motivovať zamestnávateľov 
k čo najvyššej miere prevencie a čo najbezpečnejšiemu pra
covnému prostrediu. Pozitívne ekonomické stimuly, najmä pre 
zamestnávateľov, sú vo väčšine krajín Európskej únie bežným 
javom. Doplnenie systému sankcií a pokút o ekonomické 
„odmeny“ pre zamestnávateľov s minimálnym výskytom poist
ný ch  udalostí sa bežne rieši prostredníctvom zliav na platbách 
uhrádzaných do obdobných systémov, ako je naše úrazové 
poistenie. Na druhej strane sú ale najčastejšie používaným 
nástrojom na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb
z povolania v rámci EÚ (až 13 krajín) dotačné stimuly realizo
vané prostredníctvom osobitných fondov alebo dotačných 
schém. 

Osobitné fondy existujú napríklad v Dánsku a Belgicku a ich 
úlohou je financovať opatrenia na zlepšovanie pracovného 
prostredia a elimináciu zdravotných rizík na pracoviskách. Ta
lianska dotačná schéma financovaná z jeho systému úrazového 
poistenia dotuje bankové úroky na nákup nových technológií, 
ktoré zvyšujú bezpečnosť práce a odstraňujú riziká pre zdravie 
a život zamestnancov. Podobné príklady možno nájsť aj v iných 
krajinách. Len 9 krajín EÚ, žiaľ, vrátane Slovenska, neaplikuje 
žiadne pozitívne ekonomické stimuly pre zamestnávateľov.

Úrazové poistenie v Slovenskej republike

Ekonomická bilancia systému úrazového poistenia v Slovenskej 
republike má dnes výrazne prebytkový charakter na úrovni 
necelých sto miliónov eur. Situáciu však komplikuje celková 
bilancia sociálneho poistenia a najmä situácia vo financovaní 
dôchodkového systému. Z pohľadu vlády je systém sociálneho 
poistenia ako celok deficitný a prebytkové zdroje z úrazového 
poistenia sú transferované na krytie deficitov vyvolaných 
dôchodkovou reformou. Problémom je tiež fakt, že systém 
úrazového poistenia (správnejšie systém poistenia zodpoved
nosti zamestnávateľa za chorobu z povolania a pracovný úraz) 
je postavený ako nadstavbový systém k dôchodkovému (inva
lidnému) a nemocenskému poisteniu. To v praxi znamená, že 
základná dávka napríklad v prípade práceneschopnosti z dôvo
du pracovného úrazu sa vypláca zo systému nemocenského 
poistenia vo výške 60 % mzdy a  dopĺňa sa dávkou zo systému 
úrazového poistenia do stanovenej výšky. Podobne je to aj
v prípade invalidných dávok. Z hľadiska ekonomickej prehľad
nosti systému úrazového poistenia by bolo vhodnejšie nastaviť 
tento systém ako samostatný.

Druhou komplikáciou sú nejasné legislatívne zámery vlády. 
Od roku 2003 boli v zákone 461/2003 Z. z. zakomponované 

Asi najprepracovanejší systém sledova
nia ekonomických dosahov pracovných 
úrazov a chorôb z povolania na ekono

miku krajiny z krajín Európskej únie 
(EÚ28) má Veľká Británia. 
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ustanovenia, ktoré hovoria o diferencovanej sadzbe na úrazové 
poistenie podľa začlenenia zamestnávateľov do desiatich nebez
pečnostných tried a o zavedení bonusov a malusov na poistné 
sadzby v závislosti od množstva a závažnosti poistných udalostí. 
Samotný systém bonusov a malusov možno hodnotiť pozitívne.

Realizované legislatívne zmeny

Z pohľadu ekonomických stimulov pre zamestnávateľov – pred
chádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania – ide o 
základný nástroj používaný vo veľkej časti krajín Európskej únie. 
Na druhej strane diferencovaná sadzba pre zamestnávateľov 
podľa nebezpečnostných tried je pre odbory výrazne kompliko
vanejšia, a to najmä z hľadiska princípu solidarity, ktorý by mal 
byť súčasťou sociálneho poistenia. 

Rozdelenie zamestnávateľov do nebezpečnostných tried je 
problematické. Vzhľadom na to, že dnes zamestnávatelia 
celkom bežne zastrešujú prevádzky s diametrálne odlišným 
stupňom zdravotného rizika alebo rizika vzniku pracovného 
úrazu, bolo by značne komplikované stanoviť jednotnú a univer
zálne použiteľnú metodiku. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa 
zavedenia systému bonusmalus, ako aj zavedenia diferenco
vanej sadzby pre  zamestnávateľov sa formou prechodných 
ustanovení postupne odsúvala. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo legis
latívnu zmenu, ktorou dotknuté ustanovenia zrušilo. Súčasná 
situácia znamená zakonzervovanie existujúceho stavu, čo, žiaľ, 
opätovne odsunie prípadné zavedenia prirážok a zliav na poist
nom. Toto bol zatiaľ jediný zárodok pozitívnych ekonomických 
stimulov pre zamestnávateľov na Slovensku. Je pochopiteľné, že 
zamestnávatelia by uprednostnili plošné zníženie poistnej sadz
by. Neveríme však, že ušetrené prostriedky by v jednotlivých 
podnikoch použili práve na BOZP.

Osobitný zábranný fond

Na základe iniciatívy Konfederácie odborových zväzov SR bol
v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu I
v roku 2014 predstavený model vytvorenia osobitného finan
čného nástroja na financovanie preventívnych a zábranných 
opatrení na predchádzanie pracovným úrazom a chorobám
z povolania. Práve tento zámer by po svojej realizácii mohol byť 
nástrojom na zavedenie pozitívnych ekonomických stimulov pre 
zamestnávateľov na Slovensku v snahe zlepšovať ich systémy 
BOZP a zvyšovať bezpečnosť na pracoviskách. 

Podstatou návrhu KOZ SR je vytvorenie osobitného fondu 
riadeného na tripartitnom základe a financovaného z časti 
prebytkov hospodárenia systému úrazového poistenia. Admi

nistratívnu a prevádzkovú správu uvedeného fondu KOZ SR 
navrhuje zveriť Národnému inšpektorátu práce. Táto inštitúcia 
podľa nášho názoru dokáže zabezpečiť nielen realizáciu potreb
ných administratívnych úkonov nutných v každodennej činnosti 
fondu, ale má aj vybudované kvalitné kontrolné mechanizmy 
na realizáciu kontroly účelovosti a efektivity poskytnutých 
finančných prostriedkov. 

Cieľom fungovania fondu je za transparentných podmienok
a vopred definovaných kritérií poskytovať ekonomické stimuly 
najmä pre zamestnávateľov, odborové organizácie, ale aj 
mimovládne inštitúcie na financovanie opatrení, ktoré pod
statným spôsobom dokážu eliminovať riziká vzniku pracovných 
úrazov a chorôb z povolania. Malo by ísť najmä o projekty, 
ktoré budú zamerané na zmeny technológií v snahe odstrániť 
niektoré existujúce zdravotné riziká (hluk, vibrácie), na výskum 
a vývoj v oblasti BOZP, implementáciu manažérskych systémov 
riadenia rizík v oblasti BOZP, ale napríklad aj o projekty určené 
na prispôsobovanie pracovísk a pracovných postupov starnúcej 
pracovnej sile v slovenskom hospodárstve. Rovnako dôležitá 
by mala byť realizácia cielených propagačných a informačných 
kampaní, ako aj usporadúvanie školení a odborných seminárov 
zameraných najmä na segment malých a stredných podnikov, 
prípadne na SZČO. 

Príklady dobrej praxe

Na základe dohody sociálnych partnerov KOZ SR rozpracováva 
v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II 
jednotlivé opatrenia, ktoré by smerovali k vzniku uvedeného 
osobitného fondu. Ide najmä o vytvorenie legislatívnych 
predpokladov vzniku fondu, zásady jeho fungovania a kontroly 
transparentného využívania finančných prostriedkov, eko
nomické pravidlá a podobne. Zahraničné skúsenosti nám uka
zujú, že podobné finančné nástroje používajú poistné systémy 
nielen  v krajinách EÚ, ale napríklad aj v Austrálii. Ich činnosť má 
nezanedbateľný vplyv na financovanie prevencie a v dôsledku 
toho aj na znižovanie počtu pracovných úrazov a chorôb z povo
lania v domovských krajinách. 

Ekonomické stimuly smerujúce k zvyšovaniu bezpečnosti
a ochrany zdravia pracujúcich a tým aj k zvyšovaniu bezpečnos
ti a kultúry práce majú zásadný význam pre ďalší rozvoj celej 
spoločnosti. Nezanedbateľné ekonomické úspory spolu s 
finančne ťažko oceniteľnými ľudskými a celospoločenskými 
dosahmi jednoznačne potvrdzujú správnosť navrhovaných opa
trení. Slovenská republika sa dostáva do situácie, keď sa výrazne 
zvyšuje potreba ochrany vlastnej kvalifikovanej pracovnej sily. 
V kontexte jej nedostatku a na to nadväzujúceho fenoménu 
starnutia populácie sa ukazuje nevyhnutnosť používania nových 
nástrojov na realizáciu preventívnych opatrení v oblasti bez
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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VZNIK PRACOVNÉHO ÚRAZU ALEBO VÝSKYT CHOROBY Z POVOLANIA MÁ NEODŠKRIEPITEĽNÉ CELOSPOLOČENSKÉ EKO
NOMICKÉ DOSAHY. AJ KEĎ V ŽIADNOM PRÍPADE NETREBA PODCEŇOVAŤ ĽUDSKÝ ROZMER TÝCHTO TRAGÉDIÍ, V MNOHÝCH 

PRÍPADOCH SÚ SPREVÁDZANÉ NAJMÄ EKONOMICKÝMI PROBLÉMAMI, KTORÉ ICH ZNÁSOBUJÚ. 

Každá z týchto negatívnych udalostí (vznik pracovného úrazu 
alebo výskyt choroby z povolania) zanechá v ekonomike svoju 
stopu. Tá je tvorená škodami, ktoré v rámci danej udalosti 
vznikli, stratami, ktoré sú jej dôsledkom, a nákladmi na jej 
odstránenie alebo na zmiernenie negatívnych účinkov. Hĺbka 
tejto ekonomickej stopy je priamoúmerná závažnosti kon
krétnej udalosti. Všadeprítomný ekonomický kontext sa 
netýka len poškodeného, ale negatívne ekonomické dosahy 
sa dotýkajú všetkých zúčastnených aktérov. 

,,Vedľa najviac zraniteľného článku celého reťazca – 
poškodeného zamestnanca a jeho rodiny – stojí jeho 

zamestnávateľ, poistné alebo verejné fondy, štát
a prostredníctvom daňovo-odvodových systémov aj 

všetci daňoví poplatníci.” 

Redistribúcia nákladov, strát a kompenzácií sa deje na základe 
pravidiel stanovených štátom a prebieha v sociálnom čase
a priestore. Keďže štát určuje pravidlá, ponecháva si na sebe 
len tu časť negatívnych ekonomických dôsledkov, pre ktoré 
sa rozhodne, alebo ktoré jednoducho nevie ďalej posunúť na 
iných zúčastnených. 

Pracovník, ako univerzálne poškodený, má pridelenú časť 
negatívnych ekonomických dôsledkov vo výške, ktorú nekryjú 
kompenzácie definované štátom, platené zamestnávateľom
a uznané poistným systémom. Zamestnávateľ, ako univer
zálne zodpovedný, má najmä ekonomické škody spojené so 
stratami vo výrobe či stratou kvalifikovanej pracovnej sily
a potrebou jej nahradenia, ako aj s prípadnými pokutami
a regresmi od štátu alebo od verejných fondov. 

Osobitnú úlohu v tomto reťazci zohrávajú už spomínané 
verej né fondy. V podmienkach Slovenskej republiky sa na 
platení poistného pre prípad pracovného úrazu a choroby
z povolania podieľa tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. 
To vyplýva z doplnkového alebo nadstavbového charakteru 
úrazového poistenia, presnejšie poistenia zodpovednosti 
zamestnávateľa za chorobu z povolania a pracovný úraz. Sa
motné úrazové poistenie kryje náklady nad rámec základného 
nemocenského a invalidného poistenia. Náklady na zdravotnú 
starostlivosť kryje systém zdravotného poistenia. V praxi to 
znamená, že v prípade pracovného úrazu alebo choroby
z povolania sa na nákladoch a kompenzáciách podieľajú všet
ky uvedené verejné fondy, nielen úrazové poistenie. Z toho 
vyplýva, že úrazové poistenie síce platí výhradne zamestná
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EKONOMIKA
vateľ, pričom ide o poistenie jeho zodpovednosti, ale podstat
ná časť nákladov a kompenzácií je hradená z tých verejných 
fondov, do ktorých prispieva spolu so zamestnávateľom aj 
zamestnanec. 

Problematické počty 

Pri posudzovaní ekonomických dosahov pracovných úrazov 
a chorôb z povolania na ekonomiku Slovenska musíme preto 
brať do úvahy aj výdavky ostatných verejných fondov, nielen 
výdavky fondu úrazového poistenia. Podstatnou časťou 
ekonomických strát, ktoré prostredníctvom zamestnávateľov 
absorbuje priamo štát, sú straty spôsobené nevyprodukova
ným hrubým domácim produktom. Najmä v súčasnosti, keď 
na trhu práce chýba kvalifikovaná pracovná sila, spôsobuje 
obdobie práceneschopnosti alebo skorší odchod pracovnej 
sily v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
jednoznačné ekonomické škody. Takto nevyprodukované HDP 
je možné odhadovať minimálne na desiatky miliónov eur 
ročne. 

Charakteristickým znakom uvedených výdavkov je ich 
problem  atické vyčíslenie. Prvým dôvodom je práve ich 
rozptýlenie na viacero nesúrodých typov nositeľov. Iným 
spôsobom vníma svoje náklady občan, inak s nimi pracuje 
zamestnávateľ a inak ich vyhodnocujú poisťovacie schémy 
a štát; navyše, každý zúčastnený ich aj inak eviduje, resp. 
neeviduje. Druhým dôvodom je už spomínaná redistribúcia 
vzniknutých výdavkov medzi zúčastnené subjekty. Podstatou 
redistribúcie je spravi dla legislatívou stanovené rozdelenie 
celkových nákladov na konkrétny prípad medzi zúčastnených 
aktérov. Ide napríklad o stanovenie miery nákladov, ktoré 
postihnutému hradí poistná schéma, prípadne štát, mieru 
nákladov, ktoré si môže zamestnávateľ uplatniť do daňovo 
uznaných nákladov a podobne. Tretím problémom je nejed
notná (niekedy aj nedostatočná) metodika zberu dát
a absentujúci zber reálnych dát, ich analýza a vyhodnocova
nie. Konkrét ne krajiny, ale aj medzinárodné inštitúcie (MOP, 
EUOSHA a podobne) používajú preto na odhad ekonomic
kých dosahov a stanovenie nákladov na pracovné úrazy
a choroby z povolania rôzne modely a metódy výpočtov. 

Situácia na Slovensku je z uvedených dôvodov značne kom
plikovaná. Jediný subjekt, ktorý adresne sleduje a vyčísľuje 
náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povola
nia, je Sociálna poisťovňa vo fondoch úrazového poistenia, 
nemocenského poistenia a v prípade invalidity. Zdravotné 
poisťovne náklady na zdravotnú starostlivosť spojenú
s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania vyčísľujú len
v prípadoch regresných konaní voči zamestnávateľom. 
Štatistický úrad SR sleduje počet pracovných úrazov v členení 
– smrteľné, závažné a registrované. V prípade registrovaných 
pracovných úrazov ide o pracovné úrazy s časom práce
neschop  nosti dlhším ako tri dni. Pracovné úrazy s časom 
práceneschopnosti kratším ako tri dni evidujú – v lepšom 
prípade – len zamestnávatelia. Ďalej Štatistický úrad SR zvere
jňuje aj počet dní PN z dôvodu pracovných úrazov. 
V prípade chorôb z povolania sú zverejňované na ročnej báze 
novopriznané choroby z povolania a Národné centrum štatis
tických informácií zverejňuje ročne ich členenie podľa skupín 
a podľa najčastejších diagnóz. Z dostupných informačných 

zdrojov nevieme určiť, koľko pracovných úrazov sa celkovo 
na Slovensku za daný rok stalo, a rovnako nevieme určiť ani 
presné množstvo chorôb z povolania, ktoré sú „aktuálne“, 
teda nielen novopriznané, pre daný rok. 

Ekonomické náklady a hospodárske škody sa na Slovensku 
nevyčísľujú a nesledujú, a to ani na národnej úrovni, ani 
u zamestnávateľov. Túto skutočnosť potvrdzuje aj realizovaný 
prieskum. 

Nezávislé zahraničné odhady a porovnania 

S ohľadom na predtým uvedené skutočnosti sme v prvom 
kroku pristúpili k stanoveniu odhadu nákladov a strát sloven
skej ekonomiky prostredníctvom porovnania zahraničných 
štúdií a dát. Odhad sme stanovili na rok 2016 tak, aby sme sa 
ho na reálnych číslach následne pokúsili verifikovať. 

Odhad MOP prezentovaný v roku 2009 (World Day for Safety 
and Health at Work 2009 ‘Facts on safety and health at work’. 
April 2009) hovorí o negatívnych ekonomických dosahoch na 
svetové HDP z dôvodu priamych a nepriamych nákladov na 
pracovné úrazy a choroby z povolania, ako aj z dôvodu straty 
produkcie vo výške 4 % svetového HDP (2,8 biliónov USD).
EUOSHA odhadla negatívne ekonomické dosahy v členských 
štátoch na 0,4 % až 4,0 % HDP ročne (Estimating the cost 
of accidents and ill-healthat work. Luxemburg, 2014, s. 10). 
Tento interval potvrdzuje aj prepočet realizovaný J. Takalom v 
roku 2016 (MOP/EUOSHA/Finland/Singapore/ICOH, J. Takala, 
2016) prostredníctvom modelu DALYs. Pre EÚ28 vypočítal 
náklady a straty na HDP vo výške 3,8 % HDP.

Nezávislá medzinárodná konzultačná spoločnosť Indecon 
realizovala v roku 2006 rozsiahlu štúdiu pre írske ministerstvo 
práce pod názvom „Economic Impact of the Safety, Health 
and Welfare at Work Legislation, Final report. August 2006“. 

,,Na základe medzinárodných skúseností odhadli 
v rámci prezentovanej štúdie ročné ekonomické dosahy 
pracovných úrazov a chorôb z povolania na 2,5 % HDP 

krajiny, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 
3,3 miliardy eur.“

Tento odhad následne verifikovali a na základe plošného prie
skumu odhadli len hospodárske straty vyplývajúce
z neprítomnosti v práci (dočasnej v prípade prácenescho
pnosti a trvalej v prípade invalidity) na 1,8 miliardy eur. 
Zaujímavým faktom je napríklad skutočnosť, že počet dní 
práceneschopnosti za rok, spôsobenej chorobami z povolania, 
je v Írsku cca o 10 % vyšší ako počet dní práceneschopnosti za 
rok spôsobenej pracovnými úrazmi. Pri použití medzinárodne 
uznávaného percentuálneho rozdelenia ekonomických dosa
hov tvoria nevyprodukované hodnoty spôsobené absenciou 
približne polovicu všetkých nákladov a strát spôsobených 
pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Asi najkvalitnejší prepočet prezentuje v rámci EÚVeľká 
Británia (celkovo krajiny Commonwealthu, ako napríklad aj 
Austrália). Podľa pravidelnej ročne vydávanej štúdie (Cost to 
Britain of workplace fatalities and self-reported injuries and ill 
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health, 2014/15) publikovanej britskou agentúrou HSE pred
stavujú náklady na pracovné úrazy a choroby z povolania 
14,1 miliardy libier ročne, čo znamená cca 0,65 % HDP.

Najpodobnejšou slovenskej ekonomike je česká ekonomika. 
Český Výzkumný ústav bezpečnosti práce realizoval v roku 
2004 štúdiu s názvom „Náklady na pracovní úrazy a nemoci z 
povolání v ČR v roce 2000“. Na základe reálnych čísel, prepoč
tov a odhadov stanovila uvedená štúdia odhadovanú výšku 
nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania 
v  Českej republike na 22,5 mld. Kč v roku 2000. V danom roku 
to predstavovalo celkovo cca 0,94 % HDP.

Jedinou štúdiou realizovanou podľa dostupných údajov 
priamo v podmienkach Slovenska je štúdia realizovaná Vý
skumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce Bratisla
va v roku 1993, a to kolektívom pod vedením Juraja Krajčoviča 
pod názvom „Náklady a straty, vyvolané pracovnými úrazmi 
a smrteľnými pracovnými úrazmi“. Ako už z názvu vyplýva, 
štúdia nerieši otázky chorôb z povolania. Takisto hneď 
v úvode štúdia konštatuje, že časť položiek nákladov a strát sa 
štatisticky nesleduje, a preto majú viaceré hodnoty orientač
ný charakter. Pri odhadoch a prepočtoch ekonomických 
dôsledkov autori vychádzali z dostupných štatistických údajov 
za rok 1992 a z údajov o ekonomických dôsledkoch pracov
ných úrazov spracovaných inšpektorátmi práce. Náklady na 
pracovné úrazy za rok 1992 boli v roku 1993 odhadnuté na 
cca 2 mld. Kčs. V danom roku to predstavovalo cca 0,6 % HDP. 
Ako sme  uviedli, štúdia nezohľadňovala choroby z povolania.

Evidencia na Slovensku

Na základe uvedených štúdií môžeme odhadnúť, že náklady
a škody slovenskej ekonomiky spôsobené pracovnými úrazmi 
a chorobami z povolania sa pohybujú v intervale od 0,65 % do 
1 % HDP. To za rok 2016 predstavuje vo finančnom vyjadrení 
približne 500 až 790 miliónov eur. Toto číslo sme sa pokúsili 
verifikovať na základe existujúcich dát, pomocných výpočtov
a odhadov, ako aj na základe informácií, ktoré sme získali 
prieskumom realizovaným u zamestnávateľov a poškodených.  

Ako prvé sme pristúpili k analýze dostupných informačných 
zdrojov. Základným zdrojom dát o pracovných úrazoch (ďalej 
aj „PÚ“) a novopriznaných chorobách z povolania (ďalej aj 
„ChzP“) je Štatistický úrad SR. Ten vo svojich databázach evi
duje počet pracovných úrazov v rámci celej SR. V roku 2016 to 
bolo 10 327 prípadov. Ide o smrteľné pracovné úrazy, závažné 
pracovné úrazy a registrované pracovné úrazy s prácene
schopnosťou dlhšou ako tri dni. V rámci tejto evidencie nie 
sú obsiahnuté pracovné úrazy s práceneschopnosťou kratšou 
ako tri dni a takisto neobsahuje úrazy pri výkone práce SZČO a 
iných osôb. Čo sa týka počtu dní práceneschopnosti
z dôvodu pracovného úrazu, za rok 2016 to bolo 636 049 dní 
práceneschopnosti. Pre choroby z povolania sa počet dní 
práceneschopnosti neeviduje. Z údajov Štatistického úradu SR 
sme čerpali aj dáta o tvorbe HDP, počte zamestnaných osôb, 
ako aj ďalšie makroekonomické údaje potrebné na výpočty
a odhady. 

Národné centrum zdravotníckych informácií každoročne 
zverejňuje ročenku o chorobách z povolania alebo ohroze

niach chorobou z povolania za príslušný kalendárny rok.
V tejto ročenke je uvedený počet novopriznaných ChzP – 
– v roku 2016 ide o 316 prípadov. Ďalej je možné zistiť 
najčastejšie diagnózy chorôb z povolania za dané obdobie. 
Všetky dostupné informačné zdroje evidujú len novopriznané 
choroby z povolania. Znamená to, že nemáme údaj o „ak
tuálnych“ chorobách z povolania. Podľa typov najčastejších 
diagnóz, z ktorých jednoznačne vyplýva, že v drvivej väčšine 
ide o dlhodobé až chronické ochorenia, sme odhadli počet 
existujúcich ľudí trpiacich „aktuálne“ chorobou z povolania. 
Na odhad sme použili dáta o novopriznaných chorobách z po
volania za posledných 20 rokov a tieto dáta sme každoročne 
znižovali o 5 %. 

,,Získali sme tak kvalifikovaný odhad počtu ,aktuálnych’ 
chorôb z povolania. Odhadujeme, že v roku 2016 bolo 

cca 5000 ,aktuálnych’ ChzP.“

Sociálna poisťovňa zverejňuje v rámci svojich výročných 
správ výšku výdavkov na dávky z fondu úrazového poistenia. 
Výdavky fondu nemocenského a dôchodkového (invalidného) 
poistenia sme získali prostredníctvom sekcie sociálneho poist
enia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Ich výška nie je štandardne zverejňovaná 
samostatne.

Zdravotné poisťovne osobitne neevidujú náklady spojené
s liečením PÚ a ChzP. Jedinou evidenciou sú náklady na lieče
nie PÚ, ktoré zdravotné poisťovne vymáhajú od zamestná
vateľov a prípadne od zamestnancov v regresných konaniach. 
Žiaľ, ani priamou komunikáciou so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou sme oficiálne tieto údaje nezískali a museli sme 
na naše odhady použiť neoficiálne údaje. V prípade chorôb
z povolania neexistuje evidencia nákladov na lekársku sta
rostlivosť.

Realizácia vlastného prieskumu

Keďže neexistuje centrálna evidencia nákladov zamestná
vateľov o nákladoch a ekonomických stratách z dôvodu PÚ
a ChzP, realizovali sme prieskum u samotných zamestnáva te
ľov. Prieskum sme uskutočnili v mesiacoch marec až august 
2017 na vzorke 75 zamestnávateľov, ktorí spoločne zamest
návajú viac ako 75tisíc zamestnancov. Zo 75 vrátených 
dotazníkov sme zobrali do úvahy 71 zamestnávateľov, ktorí 
uviedli nejaké náklady alebo straty spôsobené pracovným 
úrazom alebo chorobou z povolania. Do úvahy sme nezobrali 
tie dotazníky, v ktorých síce boli uvedené počty PÚ a ChzP, ale 
zamestnávatelia neuviedli žiadne náklady i napriek tomu, že 
ich museli mať (minimálne na náhradu mzdy za prvých 10 dní 
PN). Najmenší zamestnávateľ z tých, ktorí sa zapojili do prie
skumu, zamestnáva osem zamestnancov a najväčší 13tisíc. 

Teritoriálne boli rozdelení v rámci celého Slovenska. Prieskum 
sme zamerali na zistenie počtu pracovných úrazov, a to aj 
neregistrovaných, teda aj tých pracovných úrazov, dôsledkom 
ktorých  bola práceneschopnosť kratšia ako tri dni.

Ďalej sme zisťovali, aké náklady mali zamestnávatelia v súvis
losti s pracovnými úrazmi za obdobie rokov 2014 až 2016, 
prípadne aké ekonomické škody im z dôvodu pracovných 

EKONOMIKA
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úrazov vznikli. 

Závery realizovaného prieskumu nám ukázali najmä pomer 
medzi registrovanými pracovnými úrazmi a všetkými pra
covnými úrazmi, ktoré sa za dané obdobie stali. Na jeden re
gistrovaný pracovný úraz pripadá 2,8 evidovaných pracovných 
úrazov. Z pohľadu nákladov vyvolaných pracovnými úrazmi 
zamestnávatelia evidujú najmä náklady spojené s objasňo
vaním pracovných úrazov, náklady spojené s prvými desiatimi 
dňami práceneschopnosti, čiastočne náklady vyplývajúce
z potreby nahradiť práceneschopného pracovníka na praco
vis ku a najmä pokuty, penále a regresy. 

,,Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že zamestnávatelia 
neevidujú ekonomické škody spojené s prerušením

 výroby, stratu zisku a podobne.“

Rovnako sa zamestnávatelia nezaoberajú napríklad poškode
ním dobrého mena, psychickou ujmou zamestnancov alebo 
stratou dôvery u odberateľov. Na základe toho síce realizova
ný prieskum nedáva ucelený obraz o celkových nákladoch 
zamestnávateľov, ale na druhej strane poskytuje rámcovú 
predstavu,  ako zamestnávatelia vnímajú náklady a straty 
spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,
a najmä ukazuje relevantný pomer medzi registrovanými
a evidovanými pracovnými úrazmi. Okrem toho sme získali aj 
kvalifikovaný odhad nákladov evidovaných zamestnávateľmi 
na jeden pracovný úraz. Aj keď podľa nášho názoru neobsa
huje všetky položky tvoriace reálne škody a straty u zamest
návateľov, ktoré im vznikajú z dôvodu PÚ a ChzP, na ďalší 
výpočet používame tento odhad. 

Druhý prieskum sme realizovali u poškodených, a to v me
siacoch máj až september 2017. Prieskum sme opätovne 
uskutočnili formou dotazníkov, ale na rozdiel od prieskumu

u zamestnávateľov sme v tomto prípade použili anketárov. 
Anketármi boli odboroví inšpektori práce. Na základe komu
nikácie so základnými odborovými organizáciami sme vy
typovali zamestnancov, ktorí v minulosti utrpeli pracovný úraz 
alebo u nich bola diagnostikovaná choroba z povolania. Celko
vo sa podarilo zabezpečiť 20 vyplnených dotazníkov
z jedenástich odborových zväzov. Vo väčšine prípadov neboli 
poškodení pracovníci ani spoločne s anketárom schopní 
definovať svoje zvýšené náklady a straty, ktoré im vznikli. To 
vyplýva okrem iného aj z ostychu a neochoty hovoriť o týchto 
záležitostiach. V každom prípade z jednotlivých dotazníkov je 
možné vyvodiť určité závery. Práve táto skupina znáša vznik
nuté náklady a straty najosobnejšie a má tiež zo všetkých ak
térov najväčší problém sa s nimi vyrovnať a kompenzovať ich. 
Na základe prípadových štúdií sme odhadli konkrétne typy 
nákladov poškodených a tieto sme použili na výpočet odhadu 
ich nákladov z dôvodu PÚ a ChzP.

Z uvedených informačných zdrojov sme abstrahovali relevant
né dáta a realizovali potrebné odhady, z ktorých vychádzajú 
nasledovné kalkulácie nákladov a strát ekonomiky Slovenska 
za rok 2016 z dôvodu známych negatívnych dôsledkov PÚ
 a ChzP:

SOCIÁLNE POISTENIE:
ZDRAVOTNÉ POISTENIE:
ZAMESTNÁVATELIA:
POŠKODENÍ:
DAŇOVO-ODVODOVÝ SYSTÉM:
VÝPADKY HDP:
NÁKLADY A STRATY SPÔSOBENÉ OSOBAMI 
DEFINOVANÝMI V ČASTI 1.1.4.:

CELKOVO VYČÍSLENÉ:

56 632 365,70 €
55 204 389,56 €
14 257 450,00 €
29 820 700,00 €
15 311 170,92 €
98 922 954,00 €

38 860 032,94 €

309 009 063,12 €

NÁKLADY A STRATY

©
 ETUC

, 2017
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Problémy na oboch stranách

Uvedený výpočet odhadovaných nákladov a strát pre 
ekonomiku Slovenskej republiky nie je konečný. Podstatnou 
informáciou, na ktorú sme chceli poukázať, je skutočnosť, že 
náklady a straty spojené s pracovnými úrazmi a chorobami 
z povolania Slovenská republika takmer neeviduje. Rovnako 
neeviduje ani výšku hospodárskych škôd, ktoré jej vznikajú. 
Na viacerých miestach pri výpočte odhadovaných položiek 
sme boli nútení konštatovať, že najmä náklady a straty spôso
bené ChzP nie je možné ani len odhadnúť. Nemáme totiž 
evidenciu počtu pracovných dní PN spôsobených práve ChzP. 
Vyššie spomínaná štúdia spoločnosti Indecon, realizovaná
v Írsku, odhaduje, že počet dní PN z dôvodu ChzP je asi 
o 10 % vyšší ako dôvodu PÚ. V našom prípade by to znamena
lo navýšenie všetkých výdavkov a najmä výpadku tvorby HDP 
o viac ako 100 miliónov eur. 

Ďalším podstatným momentom v prípade ChzP je počet 
prípadov novopriznaných ChzP. Podľa nášho názoru ide o po
myselný vrchol ľadovca. Výrazná väčšina ChzP nie je diagnos
tikovaná ako poškodenie zdravia spôsobené výkonom práce: 
vyplýva to napríklad zo súbehov rôznych diagnóz, 
z nedostatočného posúdenia vplyvu pracovného prostredia, 
finančného tlaku zdravotných poisťovní na špecializované 
pracoviská pracovného lekárstva, ale aj z absencie vnímania 
najmä psychických chorôb a ich vzniku v dôsledku pra
covného stresu. Tento prístup bude potrebné časom meniť a 
venovať väčšiu pozornosť problematike chorôb z povolania aj 
s prihliadnutím na zmeny rizikových faktorov práce. 

Rovnako ako podhodnotené vidíme tiež náklady na strane 
zamestnávateľov. Nezanedbateľná časť ich nákladov je 
ob siahnutá napríklad v paušálnych platbách pracovnobez
pečnostným službám a zamestnávateľ ich ďalej osobitne 
neeviduje. Takisto negatívne dosahy spojené napríklad 
s poškodením dobrého mena alebo so stratou dôvery 
zamestnancov zamestnávatelia nevnímajú ako spôsobenú 
ekonomickú škodu.

Samostatným fenoménom sú „skryté“ pracovné úrazy. Podľa 
rôznych indícií usudzujeme, že existujú aj pracovné úrazy, 
ktoré nie sú nikde hlásené a ani evidované. Ide o prípady, 
keď sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že nejde 
o pracovný úraz, ale rôznymi kompenzáciami poskytnutými 
zamestnancovi (preradenie na inú prácu pri tých istých pla
tových podmienkach, čerpanie dovolenky, prípadne čerpanie 
neplateného voľna a podobne) zlikviduje následky úrazu bez 
toho, aby bolo dané poškodenie zdravia definované ako pra
covný úraz. Takéto kroky volia zamestnávatelia najmä
z dôvodu znižovania úrazovosti v snahe vyhnúť sa vyšetrova
niu a prípadnej pokute zo strany štátnych orgánov a podobne. 
Takéto prípady však už vonkoncom nie sú vyčísliteľné, a to ani 
odhadom.

Päťsto miliónov ročne

V každom prípade aj na základe neúplných prepočtov je 
možné potvrdiť, že ekonomické straty slovenskej ekonomiky 
z dôvodu pracovných úrazov a chorôb z povolania sa reálne 

blížia odhadovanej sume 500 miliónov eur ročne. Tento 
odhad môžeme verifikovať aj využitím vyššie spomínaného 
modelu rozdelenia ekonomických dopadov, v rámci ktorého 
sú definované poistné náklady na 10,1 % zo všetkých eko
nomických dopadovdosahov. V prípade Slovenska sú náklady 
systému úrazového poistenia relatívne presne vyčíslené na 
56,6 milióna eur. 
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Aj tento prístup na základe využitia medzinárodných skúse
ností jednoznačne potvrdzuje, že ekonomické dosahy na 
slovenskú ekonomiku vyvolané pracovnými úrazmi
a chorobami z povolania predstavujú viac ako 500 miliónov 
eur. Tieto náklady v ekonomike existujú. Rovnako je zrejmý 
aj negatívny vplyv na konkurencieschopnosť krajiny, aj na 
jednotlivých zamestnávateľov. Znižovanie týchto nákladov by 
malo byť zásadnou výzvou na najbližšie obdobie. Ekonomická 

motivácia zamestnávateľov realizovať čo najkvalitnejšiu 
prevenciu, ako aj technologické zmeny smerujúce k elimi
novaniu negatívnych vplyvov pracovného prostredia a práce 
ako takej na ľudský organizmus, sú základnými nástrojomi na 
dosiahnutie daného cieľa. Tento trend nakoniec potvrdzujú aj 
príklady dobrej praxe z iných krajín Európskej únie. 
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PRÍKLADY FINANCOVANIA 
PREVENCIE PRACOVNÝCH 

ÚRAZOV V ZAHRANIČÍ 
AUTORSKÝ KOLEKTÍV

VÝZNAM PREVENCIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV A CHORÔB Z POVOLANIA, AKO AJ PROBLEMATIKU KONTINUÁLNE
HO ZLEPŠOVANIA PRACOVNÝCH PODMIENOK NAJLEPŠIE ILUSTRUJÚ MODELY FINANCOVANIA TÝCHTO AKTIVÍT 

APLIKOVANÉ V ZAHRANIČÍ. 

Nemecká úrazová poisťovňa poisťujúca zamestnávateľov
v mäsospracujúcom priemysle (FleischereiBerufsgenossen
schaft, FBG) realizuje systém kombinácie pozitívnych ekono
mických stimulov pre zamestnávateľov vo väzbe na štruktúru 
financovania opatrení v oblasti BOZP. Poisťovňa poisťuje
18 397 spoločností, ktoré spolu zamestnávajú približne 
340tisíc zamestnancov. Podstatou realizovaného systému sú 
tri samostatné programy:

Program variabilného poistného
Program dodatočnej zľavy na poistnom

Investičný program

Prvé dva programy sú určitou variáciou bonusového prístu
pu ku kalkulácii poistného. Program variabilného poistného 
umožňuje zamestnávateľovi získať až 10 % zľavu na poistnom 
na základe množstva a závažnosti pracovných úrazov v pred
chádzajúcom roku. Podkladom na výpočet je bodový systém, 
ktorý vychádza najmä z nákladov poisťovne na odškodňo
vanie poškodených. Ide o program podporujúci krátkodobé 
hľadisko jedného roka. V roku 2007 predstavovalo vrátené 
poistné sumu vo výške 3,73 milióna eur. Zaujímavým faktom 
je, že najviac na tomto programe profitovali mikropodniky (do 
9 zamestnancov), z ktorých takmer 80 % získalo maximálnu 
zľavu na poistnom. Na druhej strane tento program nie je 
typickým nástrojom na ich motiváciu, pretože stačí jeden úraz 

a o tieto výhody prídu. U väčších zamestnávateľov (nad sto 
zamestnancov) len 0,61 % podnikov získalo maximálnu zľavu 
na poistnom, ale takmer 70 % z nich určitú zľavu získalo, aj 
keď nižšiu. 

Program dodatočnej zľavy na poistnom nadväzuje na prvý 
program a je nastavený tak, aby rozširoval časový horizont.
V rámci tohto programu môže zamestnávateľ získať dodatoč
nú zľavu na poistnom až do výšky ďalších 5 %, a to v prípade, 
ak päť rokov idúcich po sebe má pracovnú úrazovosť nižšiu, 
ako je priemer celého odvetvia. 

Z oboch programov väčšina zamestnávateľov profituje. 
Okrem finančných stimulov je podstatné aj uvedomenie si 
potreby predchádzať pracovným úrazom na úrovni majiteľov 
a vedúcich zamestnancov. Na druhej strane poisťovňa uvažuje 
aj o zavedení malusov pre zamestnávateľom, ktorí nevenu jú  
problematike BOZP dostatočnú pozornosť. (Podobný mo
del malusov je zavedený v Nemecku v odvetví priemyslu 
spracujúceho kožu, kde príslušná odvetvová poisťovňa môže v 
prípade pracovnej úrazovosti na úrovni 200 % úrazovosti
v odvetví zvýšiť poistné zamestnávateľovi o 20 %.)

,,Z nášho pohľadu je najzaujímavejší tretí – investičný 
program –, ktorý bol založený v roku 2002. V rámci neho 
môže zamestnávateľ získať až 5 % ročného poistného na 
investície do BOZP a do zlepšovania pracovného prostre-

dia.”

Cieľom nie je prefinancovať celú investíciu, ale len ekono
micky motivovať zamestnávateľa k týmto investíciám. Pri 
posudzovaní týchto stimulov musí zamestnávateľ preukázať, 
že ide financovať opatrenia nad rámec minimálnych bez
pečnostných opatrení stanovených zákonom a vyplývajúcich 

NEMECKO
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z minimálnych štandardov poisťovne. V roku 2008 boli do 
programu zahrnuté nasledujúce oblasti:
 a. bezpečnosť práce – bezpečné nože, prevencia 
pošmyknutí, zakopnutí a pádov, bezpečnejšie stroje a zariade
nia, prevencia úrazov spojených s cestovaním;
 b. zdravie pri práci – ergonómia, prevencia ochorení 
a poškodenia kože (pokožky),  eliminácia práce v klimatizova
nom prostredí, eliminácia vplyvu hluku;
 c. všeobecné opatrenia – reintegrácia, školenia 
BOZP, certifikácia systémov riadenia BOZP.

Organizácie, ktoré majú záujem participovať na tomto pro
grame, musia každý rok vyplňovať dotazník, v ktorom uvádza
jú, aké preventívne opatrenia v minulosti realizovali, 
a na základe toho získavajú body na zaradenie do investič né
ho programu. 

Celkovo je však prezentovaný systém hodnotený pozitívne, 
keďže aj jeho prispením poklesla pracovná úrazovosť v danom 
odvetví v roku 2007 na historické minimum (77 pracovných 
úrazov na 1000 zamestnancov). V prípade organizácií zapo
jených do investičného programu je pomer úrazov ešte nižší 
(65 pracovných úrazov na 1000 zamestnancov). Táto sku
točnosť však vyplýva z toho, že do fondového programu sa 
zapájajú spoločnosti, ktoré pravidelne investujú do BOZP
a zlepšovania pracovného prostredia. Ako pozitívum je možné 
hodnotiť aj existujúci bodový systém. Spoločnosti si môžu 
jednoducho spočítať výšku úspor v porovnaní s realizovanými 
investíciami. (Podrobnejšie pozri: Economic incentives to 
improve occupational safety and health: a review from the 
European perspective. EU-OSHA, Luxemburg Publications 
Office of the European Union, 2010, s. 106 – 115.)

Pre Slovensko je použiteľnosť bonusového modelu realizova
ného v prvých dvoch programoch problematická vzhľadom 
na zásadnú odlišnosť systému úrazového poistenia. Podnetné 
môže byť spätné vyplácanie poistných prémií a kombinácia 
krátkodobého a strednodobého horizontu oboch programov.

Inšpiratívnejší je pre nás investičný program, a to práve zapo
jením prebytkov úrazového poistenia do prevencie a tým aj 
do ďalšieho znižovania nákladov. Ako problém vidíme defino
vaný investičný limit (5 % z ročného zaplateného poisteného). 
Najmä pre malých a stredných zamestnávateľov tento limit 
nebude predstavovať dostatočnú motiváciu hlavne v prípade 
vyšších investícií napríklad do obnovy technológií. Zaujímavé 
je aj ročné stanovovanie investičných priorít, čo umožňuje 
pružne reagovať na nové riziká, potreby a trendy v oblasti 
BOZP a v zlepšovaní pracovného prostredia. 

Rakúsko realizuje dva projekty v oblasti BOZP, ktoré spĺňajú 
kritériá dotovaných projektov. Prvým je iniciatíva Rakúskej 
úrazovej poisťovne AUVA (Allgemeine Unfallversicherung-
sanstalt). AUVA vyvinula vlastný systém riadenia BOZP pod 
názvom SGM, ktorý je určený najmä malým a stredným pod

nikom. Cieľom aplikácie systému riadenia BOZP je znížiť počet 
úrazov a tým aj náklady spojené s ich odškodňovaním. Tento 
systém riadenia je plne kompatibilný so systémami riadenia 
kvality ISO 9001 a ISO 14001. Experti poisťovne poskytujú 
zamestnávateľom nízkonákladové konzultácie, na základe 
ktorých je implementovaný systém riadenia BOZP u zamest
návateľa. V prípade úspešnej implementácie je spoločnosť 
certifikovaná. Malé a stredné podniky sú spravidla dynamicky 
sa rozvíjajúce subjekty, ktoré nemajú kapacitu a v mnohých 
prípadoch ani dostatočné finančné zdroje na implementáciu 
podobných systémov riadenia BOZP. Na druhej strane ide
o potenciálne veľmi rizikové podniky z hľadiska vzniku pra
covných úrazov a chorôb z povolania. 

AUVA zaplatila potrebný vývoj systému a dotuje činnosť 
konzultantov pri jeho implementácii. V rámci konzultácií sú 
v digitálnej podobe poskytované potrebné manuály, mo dely 
kurzov, prezentácie či prípadové štúdie. Informácie sa dopĺňa
jú prostredníctvom internetu. Certifikát sa obnovuje každé tri 
roky. Audit pre malý podnik stojí 400 €. Poplatky za konzu
ltačné služby predstavujú 80 € na hodinu, teda sú výrazne 
nižšie ako trhové ceny. Časť konzultácií prebieha zadarmo. 
Aplikácia prostredníctvom konzultantov priamo
z AUVA sprostredkúva pre malé a stredné spoločnosti prenos 
príkladov dobrej praxe v rámci krajiny. (Podrobnejšie pozri: 
Economic incentives to improve occupational safety and 
health: a review from the European perspective. EU-OSHA, 
Luxemburg Publications Office of the European Union, 2010, 
s. 149 –  53.)

Z pohľadu Slovenska je tento projekt použiteľný len ako in
špirácia. Dotovaná implementácia systému riadenia BOZP by 
v každom prípade bola zaujímavá pre malé a stredné podniky 
a v mnohých prípadoch by bola aj „vstupnou bránou“ do tejto 
problematiky najmä pre malých zamestnávateľov. Žiaľ, systém 
vyvinutý poisťovňou AUVA nie je možné jednoducho trans
ferovať na Slovensko. Za úvahu určite stojí vyvinúť vlastný 
systém, ktorý by bolo následne možné poskytnúť na imple
mentáciu, alebo dotovať aplikáciu niektorého z existujúcich 
a komerčne ponúkaných systémov. Rovnako zaujímavý je aj 
moment certifikácie, najmä jeho pravidelné obnovovanie, 
respektíve potvrdzovanie. V prípade spojenia tohto momentu 
s ekonomickou výhodou, napríklad pri verejnom obstarávaní, 
by  podobný projekt mohol byť na Slovensku úspešný. 

Druhým projektom realizovaným v Rakúsku je projekt finan
covaný Fondom pre zdravie Rakúska (FGO). Jeho podstatou 
je spolufinancovanie série tematických podujatí a kampaní 
zameraných na všeobecnú prevenciu ochrany zdravia, ako aj 
na BOZP. Spolufinancované sú aj praktické a vedecké projekty 
zamerané na oblasť malých a stredných podnikov. Zámerom 
je, aby vznikali kampane a nové stratégie v oblasti všeobecnej 
ochrany zdravia a BOZP šité na mieru. Projekt je otvorený pre 
všetky spoločnosti, ktoré sa doň prihlásia formou vyplnenia 
internetovej žiadosti. Minimálny rozsah projektu je 
10 000 eur (vo výnimočných prípadoch 5 000 eur). Štátny 
fond financuje spravidla dve tretiny rozpočtu. Všetky realizo
vané projekty a ich výsledky sa ukladajú v online archíve
a možno ich používať ako príklady dobrej praxe. (Podrobne
jšie pozri: Economic incentives to improve occupational safety 
and health: a review from the European perspective. EU-OS-

RAKÚSKO
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HA. Luxemburg Publications Office of the European Union, 
2010, s. 153 – 154.)

Pre Slovensko je tento projekt inšpiratívny najmä v kontexte 
prípadného vzniku fondu na financovanie prevencie pracov
ných úrazov a chorôb z povolania. Realizácia odborných
a tematických podujatí v každom prípade zvýši povedomie 
o potrebe ochrany zdravia a BOZP. Najmä z pohľadu živnost
níkov, ale aj malých a stredných podnikov odborné semináre 
výrazne napomôžu zvýšiť ich vedomostí v oblasti BOZP. 
Navyše, komunikáciou tejto problematiky v masmédiách sa 
zvýši aj celkové spoločenské povedomie o závažnosti týchto 
negatívnych javov a z nich vyplývajúcich individuálnych aj 
celospoločenských škôd. Žiaľ, v dnešnej infraštruktúre mini
sterstva zdravotníctva alebo ministerstva práce nie je podob
ná organizácia, ktoré by bola schopná a rozpočtovo dimenzo
vaná vykonávať podobnú činnosť.

Austrálska úrazová poisťovňa WorkSafe Victoria vytvorila
v roku 2007 „Prevention Fund“. Fond je určený na financo
vanie aktivít, ktoré smerujú k zlepšovaniu pracovného 
prostredia a znižovaniu rizík poškodenia zdravia pri práci. 
Cieľom fondu je aj podporovať spoluprácu zamestnávateľov 
a zamestnávateľských združení tak, aby aplikované zmeny 
mali dosah na čo najvyšší počet zamestnancov. Hlavné druhy 
rizík, na ktoré sa fond zameriava, sú riziká spojené s pre
vádz  kovaním nebezpečných strojov, prácou s azbestom, 
ručným zdvíhaním a manipuláciou s bremenami a psychickým 
zdravím. Prioritné osi sa na ročnej báze prehodnocujú s cie
ľom financovať tie odvetvia, ktoré generujú najviac škodových 

udalostí. Žiadateľmi môžu byť okrem zamestnávateľov aj 
odbory alebo akademické inštitúcie. Podmienkou je, aby 
disponovali dostatočným počtom expertov a mali potrebné 
kapacity na riadenie projektu a jeho následné vyhodnote
nie. Pri posudzovaní projektov sa prihliada na inovatívnosť, 
jedinečnosť a dlhodobú udržateľnosť jednotlivých projektov. 
Prioritou je podporovať projekty s jasnými cieľmi
a s merateľnými ukazovateľmi, ako aj podporovať komu
nikáciu zamestnávateľov, klientov WorkSafe Victoria, zapájať 
odbory do problematiky BOZP a podobne. Financované 
projekty musia realizovať opatrenia v rámci BOZP nad rámec 
zákonných povinností zamestnávateľov. Fond nesmie financo
vať projekty, ktoré by smerovali k tomu, aby daný zamestná
vateľ splnil len svoje zákonné povinnosti v oblasti BOZP. Fond 
taktiež nefinancuje vzdelávacie aktivity s výnimkou vzdeláva
nia riadiacich pracovníkov projektov. Výsledky jednotlivých 
projektov sa nesmú komerčne využívať. Projekty musia byť 
realizované v stanovenom časovom a finančnom rámci a po 
ukončení sa musia podrobiť auditu. 

WorkSafe Victoria ako zakladateľ a správca fondu nám ne
poskytol odpoveď na otázku, s akým objemom finančných 
prostriedkov fond pracuje, prípadne aké množstvo prostried
kov ročne alokuje na jednotlivé projekty. Jediná relevantná 
informácia, ktorú nám vo finančnej oblasti poskytli, je sku
točnosť, že rozpočet na obdobie 2017/2018 bol plne aloko
vaný do projektov už v júli 2017. Prostriedky na nové pro
gramové obdobie 2018/2019 budú známe najskôr vo februári 
2018. Prevention Fund je duchovným vlastníctvom WorkSafe 
Victoria a všetky procedúry vyvinuli a realizujú zamestnanci 
poisťovne. (Podrobnejšie informácie sú dostupné na 
www.worksafe.vic.gov.au.)

Z hľadiska vhodnosti tohto prípadu na aplikáciu v Sloven
skej republike treba konštatovať, že ide o inšpiratívny pro
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jekt. Zaujímavé je úzke prepojenie poisťovateľa a fondu, čo 
poisťovateľovi umožňuje nasmerovať prostriedky na preven
ciu do oblastí, v ktorých vzniká najviac škodových udalostí. 
Ako nedostatok vidíme absenciu financovania vzdelávacích 
programov a tréningov. To však môže vyplývať z austrálskej 
legislatívy a môže byť považované za zákonnú povinnosť 
zamestnávateľa.

V roku 2001 založila belgická federálna vláda „Experience 
Fund“. Fond je zameraný na financovanie opatrení smeru
júcich k zlepšovaniu pracovných podmienok pre starších 
zamestnancov a prispôsobovaniu pracovných miest potrebám 
staršej pracovnej sily. Základné ciele fondu sú:
 zlepšovať pracovné podmienky starších zamestnancov a rea
lizovať prevenciu ich skoršieho odchodu z pracovného trhu;
 stimulovať spoločnosti k zlepšovaniu pracovných podmienok 
pre starších zamestnancov, udržať ich dlhšie v zamestnaní
a profitovať z ich skúseností a znalostí;
 zlepšiť pomer zamestnanosti na belgickom trhu a hľadať 
riešenia demografických zmien a z nich vyplývajúce starnutie 
pracovnej sily.

Fond začal svoju reálnu činnosť v roku 2004 a v roku 2006 
bola rozšírená jeho pôsobnosť. Okrem zamestnávateľov 
môžu o podporu požiadať priamo aj zamestnanci starší ako 
45 rokov. Fond podporuje rozvoj ich skúseností a pomáha im 
ich skúsenosti prenášať do nových pracovných výziev. Ďalej 
fond podporuje medzigeneračný transfer vedomostí a stimu
luje zamestnávateľov, aby investovali do systému riadenia 
ľudských zdrojov tak, aby podporovali využívanie starších 

zamestnancov. O grant môžu požiadať zamestnávatelia 
(s vý  nimkou štátneho a verejného sektora), ktorí zamestnáva
jú starších zamestnancov a chcú im zlepšiť pracovné pod
mienky. Schválené projekty spolufinancuje vláda, ale zamest
návateľ sa na projekte musí podieľať aj vlastnými zdrojmi. 
Výška podpory je od roku 2006 viazaná maximálnou sumou 
na jedného zamestnanca a je ohraničená maximálnym per
centuálnym podielom dotácie. Napríklad v prípade projektov 
zameraných na riešenie konkrétnych špecifík
u za m estnávateľa je možný príspevok na jedného zamestnan
ca vo výške 500 eur mesačne počas 24 mesiacov a štát po
skytne dotáciu vo výške 50 % hodnoty projektu. Na posudzo
vaní projektu sa podieľa interná alebo externá preventívna 
služba a do procesu musia byť zapojené aj odbory, alebo 
tam, kde nie sú, zástupcovia zamestnancov. Zamestnanci, 
pre ktorých je projekt určený a ktorým má zlepšiť pracovné 
prostredie, musia u zamestnávateľa pracovať dlhodobo, mi
nimálne však 12 mesiacov. Predpokladom získania grantu je 
vyplnenie žiadosti na internete. Súčasťou žiadosti musí byť aj 
podrobný projekt. O pridelení grantu rozhoduje ministerstvo 
práce. Podkladom na vyplatenie finančných prostriedkov sú 
finančné doklady od zamestnávateľa, že uhradil svoju časť 
projektu. 

Fond v období 2005 – 2006 vyhodnotil 286 žiadostí, ktoré 
sa týkali viac ako 4tisíc pracovníkov starších než 45 rokov. 
Akceptovaných bolo 74 % žiadostí, 18 % bolo zamietnutých
a 8 % žiadateľov bolo vyzvaných na doplnenie detailov. Naj
viac žiadostí bolo zo sektora zdravotníctva (22 %), stavebníc
tva (13 %), služieb (9 %) a textilného priemyslu (7 %). Projekty 
sa realizovali pre menší počet zamestnancov a v malých
a stredných podnikoch. Najviac projektov bolo zameraných 
na zmeny v práci starších zamestnancov, najmä na znižovanie 
ich fyzickej a psychickej pracovnej záťaže, ďalej na investície 
v oblasti nákupu prístrojov na zdvíhanie bremien a zníženie 
jednostrannej záťaže pri manipulácii s bremenami. Výsledky 
jednotlivých projektov a príklady dobrej praxe sú zdieľané 
prostredníctvom webovej stránky fondu. 

Ako slabé miesto projektu je hodnotené najmä nedostatočné 
povedomie o existencii fondu. Na druhej strane ako pozitíva 
sú hodnotené otvorenosť fondu pre všetky spoločnosti
a ekonomické sektory, jasná definícia stimulov pre zamestná
vateľov stanovená zákonom a vytvorenie databázy príkladov 
dobrej praxe, ktorá umožňuje vláde aj zamestnávateľom 
využiť skúsenosti z realizovaných projektov. Žiaľ, belgickí 
kolegovia neodpovedali na naše doplňujúce otázky ohľadom 
aktuálneho stavu fungovania fondu. (Podrobnejšie pozri: 
Economic incentives to improve occupational safety and 
health: a review from the European perspective. EU-OSHA, 
Luxemburg Publications Office of the European Union, 2010, 
s. 169 – 176.) 

Belgický príklad predstavuje úzko špecializovanú inštitúciu, 
jednoznačne zameranú na problematiku starnúcej pracovnej 
sily. Pre Slovensko je tento príklad zaujímavý v prvom rade 
svojím námetom. Problematika starnúcej pracovnej sily 
a prispôsobovanie pracovísk a výkonu práce jej požiadavkám 
sa bude v dohľadnom čase čoraz viac týkať aj Slovenska. 
Zvyšujúci sa vek odchodu do dôchodku a zámer vlády udržať 
starších ľudí dlhšie na trhu práce si bude postupne vynucovať 

BELGICKO
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aj reálne opatrenia v tejto oblasti. Z toho dôvodu by bolo 
rozumné myslieť aj na tieto potreby, ako aj pevné legislatívne 
zakotvenie fondu. Ak by Slovensko pristúpilo k zriadeniu 
obdobného, širšie koncipovaného fondu, bude potrebné za
bezpečiť mu dostatočnú publicitu týkajúcu sa jeho existencie 
a aktivít.

V roku 2007 bol v Dánsku na základe dohody vlády a opozí
cie založený fond na prevenciu. Fond bol právnickou osobou 
registrovanou v dánskom obchodnom registri a od roku 2016 
je súčasťou dánskej agentúry pre trh práce a nábor zamest
nancov. Od vlády získal počiatočný kapitál vo výške 3 miliárd 
dánskych korún (približne 400 miliónov eur). Z toho bolo 
200 miliónov DKK vyčlenených na rok 2007 a následne ďalších 
350 miliónov DKK na každý ďalší rok. Fond v rokoch 2008 až 
2011 poskytoval finančnú pomoc na realizáciu inovačných 
opatrení na pracoviskách smerujúcich k zlepšeniu zdravia 
zamestnancov, úrovne bezpečnosti pri práci a zvýšeniu pove
domia o rizikách vyplývajúcich zo škodlivosti fajčenia, alkoho
lu a fyzickej nečinnosti. Hlavným cieľom fondu bolo znížiť 
vý  skyt fyzických a duševných chorôb spôsobených výkonom 
práce a tým aj znížiť predčasné odchody do dôchodku. V roku 
2012 prešiel fond zásadnou zmenou a bol premenovaný na 
Fond pre lepšie pracovné prostredie a udržanie práce. Ciele 
fondu na rok 2012 boli:

zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách

podpora starších ľudí pri zotrvaní na pracovnom trhu čo 
najdlhší čas

pomáhať zamestnancom trpiacim chorobami z povolania pri 
ich rekvalifikácii a hľadaní nového zamestnania

Fond navyše poskytoval finančné prostriedky podnikom, ktoré 
zamestnali ľudí so zníženou  pracovnou schopnosťou,
a financoval projekty zamerané na vývoj technických riešení 
na prevenciu chorôb z povolania. Fond má správnu radu, 
tvorenú sociálnymi partnermi a skupinu expertov. Experti po
sudzujú kvalitu projektov a správna rada ich relevantnosť. Vlá
da stanovuje rámec a zameranie grantových schém a správna 
rada rozhoduje o podrobnostiach jednotlivých grantových 
schém. Zamestnanci, ktorí pracujú pre fond, sú zamestnan
cami agentúry ministerstva práce. Od roku 2012 sa granty 
prideľujú na typizované projekty vyvinuté expertmi fondu: 
podkladom je vyplnená žiadosť o niektorý z typov projektu
a na základe zásady „kto skôr podá žiadosť, ten bude skôr vy
bavený“ sa granty prideľujú. Žiadosť o pridelenie finančných 
prostriedkov môže podať každý podnik, ktorý je registrovaný 
v Dánsku, s výnimkou podnikov z Grónska a Faerských ostro
vov. V období rokov 2007 až 2011 bolo podaných od 450 
do  750 žiadostí ročne, od roku 2012 je to asi 3tisíc žiadostí 
ročne. Publicita fondu je zabezpečovaná prostredníctvom we
bových stránok, poskytovaním informácií zo strany relevant
ných ministerstiev, pomocou aktivít sociálnych partnerov, ale 
napríklad aj reklamou v novinách. 

Podľa hodnotení dánskych kolegov mal systém prideľovania 
grantov, realizovaný do roku 2011, nevýhodu v administra
tívnej záťaži žiadateľov vrátane ich nákladov spojených
s prípravou projektu. Na druhej strane išlo o projekty „šité 
na mieru“, ktoré mali v mnohých prípadoch veľmi pozitívne 
dosahy na konkrétne pracoviská a darilo sa ich rozširovať aj na 
iné podniky v danom odvetví. Systém platný od roku 2012 je 
administratívne jednoduchší, podniky môžu typové projek
ty realizovať samy a môžu si ich aj čiastočne modifikovať. 
Táto výhoda je vidieť aj v zásadnom náraste počtu žiadostí. 
Vlastné úpravy typových projektov vedú zamestnávateľov aj 
k iniciovaniu ďalších opatrení v oblasti BOZP a pre zamest
nancov znamenajú lepšie uvedomenie si jednotlivých rizík 
na ich pracovisku. Na druhej strane existujú zamestnávatelia, 
ktorým typové projekty nevyhovujú a nemôžu ich upraviť na 
svoje potreby. Rovnako problematické je aj meranie úspeš
nosti realizovaných projektov. Ako na jedno z kritických miest 
projektu nás upozornili najmä na nedostatočný systém šírenia 
príkladov dobrej praxe medzi zamestnávateľmi a prenos 
pozitívnych skúseností medzi nimi. Je podstatné zabezpečiť 
dobrý systém zdieľania pozitívnych výsledkov jednotlivých 
projektov a novovyvinutých postupov. 

Pre Slovensko je dánsky príklad asi najvhodnejší. Prekážku 
môže tvoriť vysoký objem štartovacieho kapitálu, čo môžeme 
nahradiť pravidelným poskytovaním výrazne nižších súm. Ako 
negatívum vidíme neprepojenie systému úrazového poistenia 
a prevencie, čo sťažuje vyhodnocovanie vplyvu realizovaných 
opatrení na finančnú stránku poistného systému a komplikuje 
rozhodovanie o investičných prioritách do oblastí s vyšším 
rizikom. Pri posúdení oboch opísaných aplikovaných prístupov 
prideľovania grantov (do roku 2011 a od roku 2012) vidíme 
ako ideálne skombinovať tieto prístupy. Napríklad v prípade  
technologických zmien zameraných na znižovanie pôsobenia 
rizikových faktorov bude asi vhodnejšie posudzovať projekt 
osobitne, na druhej strane napríklad pre malé a stredné pod
niky by bolo možné postupne pripraviť typizované projekty, 
z ktorých by si mohli vybrať ten, ktorý im vyhovuje. 

Dvojnásobná návratnosť hodná nasledovania

Uvedené príklady dobrej praxe môžu byť pre Slovensko 
inšpirujúce. Medzinárodné prieskumy ukazujú, že návratnosť 
investícií do oblasti prevencie pracovných úrazov a chorôb 
z povolania vykazujú návratnosť na úrovni približne dvoj
násobku realizovaných investícií. Vytvorenie systémového 
nástroja na financovanie týchto opatrení v Slovenskej repub
like by mohlo predstavovať zásadný krok vpred. 

DÁNSKO

Použitá literatúra: 

1) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hos
podárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o strategickom rámci EU

 o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020.

2) Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 
2016 – 2020. Dostupné na internete: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/

BodRokovaniaDetail?idMaterial=25987

3) Economic incentives to improve occupational safety and health: a review 
from the European perspective. EUOSHA, Luxemburg Publications Office of the 

European Union, 2010. 

4) www.worksafe.vic.gov.au

ZAHRANIČIE



STRÁNA 15 | WWW.KOZSR.SK 

Potrebujete 
právnu radu? 

Klientske centrum odborov poskytuje bezplatné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II
ITMS2014+:  312031B970

Pracovné právo

Sociálne a zdravotné
 poistenie

Diskriminácia 
a rovnosť príležitostí

Celoživotné 
vzdelávanie

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

Finančné poradenstvo

Všetky potrebné informácie získate na www.kozsr.sk v sekcii Klientske centrum odborov.

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

Ako prebieha riešenie podnetu? 

Klient

Všetky podnety sú okamžite prideľované na spracovanie špecialistom tak, aby bola rovnomerne 
využitá ich odbornosť a časové možnosti.

Odoslať podnet

Kontaktný 
formulár na 

zadanie 
podnetu 

Špecialista 
KCO 

spracuje 
podnet a 

oznámi závery 
a ďalší postup 

V prípade zložitejšieho podnetu, ktorý vyžaduje časovo náročnejšiu právnu analýzu, bude klientovi 
odporučený ďalší postup.

Čo teda Klientske centrum odborov prináša? 
Bezplatné právne poradenstvo

Stabilnú odbornú základňu

Elektronickú formu komunikácie

Zapojenie vysokokvalifikovaných špecialistov odborov

Podnety prideľované na spracovanie podľa expertízy špecialistu 

Klient
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Myšlienku zriadiť osobitný fond na financovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania sme na pôde KOZ SR prvýkrát 
prezentovali už pred dvoma rokmi. Išlo o výsledok dlhodobej diskusie o potrebných systémových zmenách v oblasti úrazového 
poistenia a nadväzujúcich procesoch zameraných na zvýšenie bezpečnosti našich pracujúcich. Vtedy sme sa rozhodli, že celú ideu 
ďalej rozpracujeme a zameriame sa aj na hľadanie argumentov na jej podporu. Význam, aký prikladáme tejto problematike, do
kumentuje aj skutočnosť, že jedným z prvých analytických výstupov nového Národného projektu CSD II zo strany KOZ SR je práve 
problematika vzniku osobitného fondu.

Zriadenie osobitného fondu vidím ako kvalitatívny krok vpred v oblasti financovania preventívnych opatrení, ktoré majú smerovať 
k ochrane zamestnancov. Nie je naším cieľom suplovať plnenie povinností zo strany zamestnávateľov, ktoré im ukladajú príslušné 
legislatívne normy. Chceme, aby prostriedky fondu boli využívané na financovanie projektov smerujúcich nad rámec dnešného 
minima stanoveného zákonmi a vyhláškami, a vytvárali tak predpoklady pre bezpečnú prácu zamestnancov.

Každý pracovný úraz a každá choroba z povolania je razantný zásah do kvality života konkrétneho človeka. Následne pracovné 
úrazy a choroby z povolania spolu nezanedbateľne zasahujú do celej ekonomiky. Bez ohľadu na očakávané pozitívne ekonomické 
dosahy fungovania osobitného fondu je pre nás najpodstatnejšie čo najviac predísť ľudským tragédiám. Teraz je na rade štát, 
aby potvrdil svoj sociálny rozmer a vytvoril predpoklady na použitie časti finančných prostriedkov z prebytku systému úrazového 
postenia na financovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

AUTORSKÝ KOLEKTÍV

VYTVORENIE OSOBITNÉHO FINANČNÉHO NÁSTROJA NA FINANCOVANIE PREVENTÍVNYCH A ZÁBRANNÝCH OPATRENÍ NA 
PREDCHÁDZANIE PRACOVNÝM ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA BY PO SVOJEJ REALIZÁCII MOHLO BYŤ NÁSTROJOM 
NA ZAVEDENIE POZITÍVNYCH EKONOMICKÝCH STIMULOV PRE ZAMESTNÁVATEĽOV NA SLOVENSKU V SNAHE ZLEPŠOVAŤ 
ICH SYSTÉMY BOZP A ZVYŠOVAŤ BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKÁCH. PODSTATOU NÁVRHU KOZ SR JE VYTVORENIE OSOBIT
NÉHO FONDU RIADENÉHO NA TRIPARTITNOM ZÁKLADE A FINANCOVANÉHO Z ČASTI PREBYTKOV HOSPODÁRENIA SYS

TÉMU ÚRAZOVÉHO POISTENIA.

CIEĽOM FUNGOVANIA FONDU JE ZA TRANSPARENTNÝCH PODMIENOK A VOPRED DEFINOVANÝCH KRITÉRIÍ POSKYTOVAŤ 
EKONOMICKÉ STIMULY NAJMÄ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE, ALE AJ MIMOVLÁDNE INŠTITÚCIE NA 
FINANCOVANIE OPATRENÍ, KTORÉ PODSTATNÝM SPÔSOBOM DOKÁŽU ELIMINOVAŤ RIZIKÁ VZNIKU PRACOVNÝCH ÚRAZOV 
A CHORÔB Z POVOLANIA. MALO BY ÍSŤ NAJMÄ O PROJEKTY, KTORÉ BUDÚ ZAMERANÉ NA ZMENY TECHNOLÓGIÍ V SNAHE 
ODSTRÁNIŤ NIEKTORÉ EXISTUJÚCE ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ (HLUK, VIBRÁCIE), NA VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI BOZP, IMPLE

MENTÁCIU MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV RIADENIA RIZÍK V OBLASTI BOZP, ALE NAPRÍKLAD AJ O PROJEKTY URČENÉ NA 
PRISPÔSOBOVANIE PRACOVÍSK A PRACOVNÝCH POSTUPOV STARNÚCEJ PRACOVNEJ SILE V SLOVENSKOM HOSPODÁRSTVE. 

ROVNAKO DÔLEŽITÁ BY MALA BYŤ REALIZÁCIA CIELENÝCH PROPAGAČNÝCH A INFORMAČNÝCH KAMPANÍ, AKO AJ USPO
RADÚVANIE ŠKOLENÍ A ODBORNÝCH SEMINÁROV ZAMERANÝCH NAJMÄ NA SEGMENT MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV, 

PRÍPADNE NA SZČO.“

Jozef Kollár

NIEKOĽKÝCH 
ZAINTERESOVANÝCH 

SME SA OPÝTALI: 
ČO SI MYSLÍTE 

O ZRIADENÍ TAKÉHOTO 
FONDU? 

PREZIDENT KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Súčasná legislatíva v oblasti BOZP je veľmi rozsiahla a v dostatočnej miere pokrýva oblasť prevencie, často nad rámec nariadení 
EÚ. Forma úrazového poistenia je podľa nášho názoru v súčasnosti dostatočná. Zriadenie fondu na financovanie prevencie 
pracovných úrazov a chorôb z povolania by však mohlo čiastočne viesť k zlepšeniu BOZP. Pomohlo by eliminovať riziká prijatím 
hlavne technických opatrení, na ktoré zamestnávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov: lepšie, výkonnejšie odsávacie zari
adenia, kúpa nových strojov, ktoré majú nižšiu hlučnosť, bezpečnejšie prvky pri zabránení poškodenia zdravia, blokácie
a pod. Bolo by správne, aby sa „prebytkové“ prostriedky vynaložené spoločnosťami na úrazové poistenie vrátili aspoň čiastočne 
do systému s cieľom zlepšovať stav BOZP.

Zriadenie osobitného fondu na tripartitnom základe je však legislatívne a časovo náročný proces. Ako schodnejšie sa nám javí 
zmenou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení upraviť možnosti použitia časti prostriedkov z dnes existujúceho úrazového 
poistenia predpísaného zákonom na ekonomické stimuly a refundáciu nákladov vynakladaných na prevenciu pracovných úrazov, 
úpravu pracovísk, poradenstvo, vzdelávanie v oblasti prevencie pred vznikom pracovných úrazov a chorôb z povolania. Ďalšie 
odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov (ako príspevok do osobitného fondu) sa nám vidí neprimerané.

Ak by sa malo pristúpiť k vytvoreniu fondu, pri konečnom návrhu by bolo potrebné zadefinovať práva a povinnosti pre užívateľov, 
mechanizmus fungovania fondu, finančné toky a spôsob uplatňovania, poskytovania zdrojov pre typy úrazov z hľadiska príčin
a zavinenia. V hre sú totiž rôzne zákony a inštitúcie, ktoré by zasahovali do systému.

Oto Nevický

GENERÁLNY SEKRETÁR ASOCIÁCIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR

RÚZ SR bude podporovať zriadenie osobitného zábranného fondu v prípade, že pre zamestnávateľov nebude následne znamenať 
zvýšenie odvodového zaťaženia inou formou a ani zvýšenie výšky odvodov odvádzaných v súčasnosti jednotlivými zamestnáva  
teľ mi. Ak by systém išiel do bonusumalusu, v ťažkom priemysle, hutníctve a pod. by sa zvýšil koeficient pre odvody, a tak napriek 
excelentným výsledkom niektorých týchto firiem za ostatné obdobie by nechtiac išli s odvodmi nahor. Pritom na zlepšenie bez
pečnosti použili iba vlastné prostriedky, nie pomoc štátu alebo inú pomoc. 

Pavel Vaščák

RIADITEĽ PRE BEZPEČNOSŤ PRÁCE VALCOVNÍ, FINÁLNEJ VÝROBY A DODÁVATEĽOV, U.S.STEEL 
KOŠICE

Vzhľadom na to, že baníctvo je zaradené do odvetvia ťažkého priemyslu, v ktorom každoročne dochádza k zvýšenému počtu 
chorôb z povolania a závažných pracovných úrazov, kde pôsobenie vonkajších nepriaznivých vplyvov nie je možné v súčasnosti 
spoľahlivo vylúčiť, je potrebné sústavne sa zaoberať kontrolnou a preventívnou činnosťou a zvyšovať jej úroveň, aby sa nepriaz
nivá bilancia znížila na najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň. Veríme, že aj zriadenie fondu na financovanie prevencie pra
covných úrazov a chorôb z povolania môže len prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. Preto náš odborový zväz súhlasí so zriadením 
takéhoto fondu. Sme presvedčení, že každé jedno euro vložené do prevencie sa nám vráti v podobe zníženia úrazovosti a chorôb 
z povolania.

Jozef Škrobák

PREDSEDA OZ PRACOVNÍKOV BANÍ, GEOLÓGIE A NAFTOVÉHO PRIEMYSLU SR

Národný inšpektorát práce prijal Koncepciu činnosti Národného inšpektorátu práce do roku 2020, ktorej jednou z priorít je oblasť 
prevencie a osvety ochrany práce. Prípadné zriadenie „Osobitného fondu“ je v súlade so základnými  cieľmi Národného inšpek
torátu práce v rámci zlepšovania stavu pracovných podmienok zamestnancov. Na základe tejto skutočnosti podporujeme víziu 
jeho zriadenia a fungovania a sme odhodlaní a pripravení v plnej miere spolupracovať. Národný inšpektorát práce vníma potrebu 
riešiť problematiku prevencie ochrany zamestnancov pri práci komplexne. V zmysle uvedeného je žiaduce, aby existoval tripar
titne riadený osobitný fond určený na zabezpečenie finančnej a nefinančnej podpory zamestnávateľov v rámci prevencie oblastí 
BOZP, pracovnoprávnych vzťahov a prevencie nelegálneho zamestnávania. Je nevyhnutné zamerať sa na zamestnávateľov vo 
všetkých oblastiach výrobnej a nevýrobnej sféry bez ohľadu na veľkosť zamestnávateľského subjektu, s dôrazom na malé a stred
né podniky a prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

Karol Habina

GENERÁLNY RIADITEĽ NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE
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Konfederácia odborových zväzov SR vyjadruje vážne obavy 
v súvislosti s uvoľnením pravidiel zamestnávania cudzincov 
prichádzajúcich na slovenský trh práce z tzv. tretích krajín, teda 
krajín mimo Európskej únie. Dňa 8. februára 2018 Národná 
rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018, 
v ktorej sa o. i. 

  zjednodušujú podmienky zamestnávania štátnych 
príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preu
kázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a v okresoch
s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 
5 %;

  zavádzajú podmienky na vydanie potvrdenia o možnosti 
obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá 
vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti 
obsadenia voľného pracovného miesta a na udelenie povolenia 
na zamestnanie. Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do 
zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, nesmel porušiť 
zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred 
podaním takejto žiadosti.

KOZ SR počas legislatívneho procesu neustále navrhovala
a požadovala kompenzovať negatívne dôsledky uvoľnenia 
pravidiel zamestnávania cudzincov z tretích krajín na pra
covné podmienky slovenských zamestnancov najmä regulo
vaním počtu cudzincov v danom podniku, prípadne ďalšími 
reštriktívnymi opatreniami. Novelou predmetného zákona sa 
rozširujú povinnosti zamestnávateľa, ku ktorému sú na výkon 
práce vysielaní štátni príslušníci z tzv. tretích krajín, o povinnosť 

zabezpečiť primerané ubytovanie pre vysielaných zamestnan
cov, ako aj o povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúce 
ich vyslanie.

KOZ SR je naďalej presvedčená, že pri obsadzovaní voľných pra
covných miest je potrebné prioritne hľadať rezervy v domácich 
zdrojoch. Pozitívny vývoj miery nezamestnanosti je v súčasnos
ti obmedzujúcim faktorom pre dostatočné množstvo voľných 
pracovných síl a Slovensko čelí nedostatku kvalifikovanej 
pracovnej sily. Toto si však, okrem iného, vyžaduje reformu 
vzdelávania s prepojením na potreby trhu práce. 

Cieľom KOZ SR je zabrániť sociálnemu dumpingu vo všetkých 
jeho podobách, preto odmieta akékoľvek zneužívanie praco v
nej sily a jej dovážanie len s cieľom šetriť finančné prostriedky.

KOZ SR zároveň upozorňuje, že zamestnanci pracujúci na území 
Slovenska, akejkoľvek národnosti či štátnej príslušnosti, musia 
mať rovnaké podmienky zamestnania ako slovenskí zamest
nanci, a to vrátane mzdového ohodnotenia. Odbory odmietajú 
akúkoľvek mzdovú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti 
s cieľom zamestnávať lacnú pracovnú silu. Takéto dovážanie 
lacnej pracovnej sily by znamenalo znižovanie mzdovej úrovne 
na Slovensku a znevýhodňovalo by domácich pracovníkov ako 
tých „drahších“. 

,,KOZ SR požaduje dodržiavanie sociálnych, pra-
covných štandardov a štandardov odmeňovania 

pre všetkých zamestnancov bez rozdielu.”

Obávame sa však, že i zdanlivo reštrikčné opatrenie týka

POSTOJ KOZ SR 
K NOVELE ZÁKONA č. 5/2004 Z. z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

©KOZ SR, 2018
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júce sa maximálneho limitu na zamestnávanie občanov z tzv. 
tretích krajín na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov 
zamestnávateľa 1 (pri využití zrýchleného konania), nie je dosta
točným opatrením pri predchádzaní sociálnemu a mzdovému 
dumpingu, čo sa môže prejaviť negatívnymi dosahmi o. i. aj na 
pracovnoprávne a mzdové podmienky slovenských zamestnan
cov. Limit 30 %  nie je strop obmedzujúci celkový počet (podiel) 
cudzincov z tretích krajín, ale iba limit, pri ktorom zamestná
vateľ môže  využiť zrýchlené konanie na zamestnanie cudzin
cov, čiže zamestnávateľ môže  zamestnať akýkoľvek počet 
cudzincov, ale iba do 30 % môže využiť zrýchlené konanie.
Už dnes existuje mnoho príkladov z praxe, keď sú cudzinci
z tretích krajín zamestnávaní v extrémnych pracovných pod
mienkach, odpracujú aj 300 hodín mesačne, pričom nie vždy 
sa dodržiava pracovnoprávna legislatíva. Keďže väčšinou je ich 
pracovný pomer na Slovensku krátkodobý a počas tohto poby
tu a zamestnania sa nestihnú dostatočne oboznámiť s našou 
pracovnoprávnou legislatívou, mnohí zamestnávatelia tento 
stav využívajú vo svoj prospech. Zvyšujúci sa podiel cudzincov 
ochotných pracovať za nižšie mzdy s benevolentným prístupom 
k legislatíve má taktiež negatívny až likvidačný vplyv na kolek
tívne vyjednávanie či organizovanie štrajkov.

Takto nastavené pravidlá vytvárajú ešte väčší tlak na inšpekcie 
v oblasti práce, už teraz personálne či finančne poddimenzo
vané, čo vytvára priestor na obchádzanie nastavených pravidiel 
a legislatívnych podmienok.

Snahou odborov je zlepšiť pracovné podmienky súčasných 
zamestnancov a podieľať sa na vytváraní takého prostredia, 
ktoré bude motivujúce aj pre tých zamestnancov, ktorí mo

mentálne pracujú v zahraničí a ktorí na slovenskom trhu práce 
v súčasnosti absentujú. Nie je to však len otázka mzdového 
nastavenia, ale aj kultúry práce, vzťahov, dobrého riadenia
a motivácie na všetkých úrovniach. Nemôžeme byť len lacnou 
pracovnou silou, musíme byť vzdelanou a motivovanou, 
adekvátne ohodnotenou pracovnou silou. Iba tak dokážeme 
byť konkurencieschopní, dokážeme zvládať nové technológie 
a byť ekonomikou s vysokou pridanou hodnotou. Musíme 
zabezpečiť, aby Slovensko bolo učiacou sa spoločnosťou nielen 
mladých ľudí, ale zamestnancov v každom veku a vo všetkých 
rezortoch. Preto je nám ľúto, že ešte pred uvoľnením trhu
a podmienok sa neprijali opatrenia, ktoré by zabránili 
mzdovému a sociálnemu dumpingu, práci zamestnancov
z tretích krajín cez obchodné zmluvy, práci na živnosť, ktorá 
nahrádza závislú prácu, a ďalším formám zneužívania zamest
nancov. Veríme, že Vláda SR a Národná rada SR pripravia čo 
najskôr také legislatívne zmeny, ktoré zabránia zneužívaniu 
zamestnancov, sociálnemu i mzdovému dumpingu a vytvoria 
funkčný kontrolný mechanizmus, aj vrátane tvrdých  postihov, 
aby nedochádzalo k zneužívaniu sociálne odkázaných ľudí.

1 Daná kvóta sa mala týkať 30 % z celkového počtu zamestnancov, ktorí 
sú u dotknutého zamestnávateľa zamestnaní na trvalý pracovný pomer 
s minimálne polovičným pracovným úväzkom. Prijatá novela však 
neuvádza žiadne špecifikácie či výnimky týkajúce sa „celkového počtu 
zamestnancov“. To vytvára priestor pre zamestnávateľa zarátať do 
celkového počtu zamestnancov všetkých zamestnancov, ktorých práca 
na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce či dohody o pra-
covnej činnosti vykazuje známky závislej práce bez ďalších obmedzení 
(typ či rozsah pracovného úväzku), a tak zamestnať väčší počet občan-
ov prichádzajúcich z tzv. tretích krajín. 
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