
Svetová federácia za duševné zdravie každoročne vyhlasuje 

Svetový deň duševného zdravia 
   cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného zdravia. 

10. október 

Duševné zdravie na pracovisku 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav telesnej a 

duševnej pohody, v ktorom si jednotlivec uvedomuje svoje schopnosti, dokáže zvládnuť 

obvyklý životný stres, môže pracovať produktívne a úspešne a dokáže byť prínosom pre svoju 

spoločnosť. 
Na pracovisku sa stretávame s rôznymi situáciami, ktoré majú vplyv na naše duševné 

zdravie. Existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré môžu byť prítomné v pracovnom prostredí 

a zároveň ovplyvniť naše duševné zdravie.  

Väčšina rizík súvisí s typom práce, organizačným a manažérskym prostredím, 

zručnosťami a kompetenciami zamestnancov a podporou, ktorú majú k dispozícii pri 

vykonávaní svojej práce. 

Situácie v zamestnaní sú často spájané so stresom. Prirodzená miera stresu – eustres 

môže napomôcť k zlepšeniu výkonnosti a schopností daného pracovníka. Väčšina stresu na 

pracovisku je však negatívny stres – distres, ktorý vzniká predovšetkým z dôvodu rýchleho 

tempa, strachu zo straty zamestnania, nahraditeľnosti a nevhodných pracovných podmienok. 

U ľudí sa vyvoláva pocit psychickej záťaže, ktorá môže negatívne ovplyvniť výkonnosť 

zamestnanca a môže viesť až k poškodeniu zdravotného stavu, čoho dôsledkom je rastúci 

výskyt  duševných ochorení súvisiacich s pracovnou záťažou.  

Stres na pracovisku znamená, že zamestnanec je vystavený stresu, keď požiadavky 

z pracovného prostredia presahujú schopnosť zamestnanca vysporiadať sa s nimi (alebo 

ich regulovať). 

 

Medzi riziká pre duševné zdravie na pracovisku môžeme zaradiť: 

 nedostatočný manažment v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci 

 zlé komunikačné a riadiace postupy 

 obmedzená účasť na rozhodovaní 

 nízka úroveň podpory pre zamestnancov 

 nepružná pracovná doba 

 nejasné úlohy pre zamestnanca a organizačné ciele 

 

Prítomnosť  rizík resp. stresorov je často spojená 

s náročnými situáciami, ktoré sa odohrávajú nielen na 

pracovisku. Zvládanie týchto situácií závisí nielen od 

osobnostných vlastností, ale aj od odolnosti jedinca a taktiež 

sa odvíja aj od jeho skúseností z predchádzajúcich 

zamestnaní alebo jeho postoja k životu.   

Ak jedinec nezvláda eliminovať negatívne faktory na 

pracovisku, dochádza k zníženiu kvality aj kvantity pracovných výkonov a postoju k vzťahu 

k práci a môže dôjsť k syndrómu vyhorenia – burn out syndróm.  



Syndróm vyhorenia môže postihnúť kohokoľvek v rôznych oblastiach praxe, no 

najčastejšie sa prejavuje u pomáhajúcich profesií. Syndróm vyhorenia odlišujeme od iných 

negatívnych emocionálnych stavov, akými sú napr. stres, depresia, únava aj keď je medzi 

nimi súvislosť. Rozdiel medzi stresom a syndrómom vyhorenia je taký, že do stresu sa môže 

dostať každý človek. Syndróm vyhorenia sa však vyskytuje iba u ľudí, ktorí sa intenzívne 

venujú práci, majú vysoké ciele, očakávania a motiváciu.  

Vyskytujúcim sa negatívnym javom na pracovisku je v súčasnosti aj mobbing – teda 

šikanovanie na pracovisku. Uskutočňuje sa systematicky alebo často a trvá dlhší čas. 

Zamestnanec je zo strany jednej alebo viacerých osôb priamo alebo nepriamo napádaný, s 

cieľom alebo efektom vylúčenia z pracovného vzťahu, a to pociťuje ako diskrimináciu. 

 

Pracoviská, ktoré podporujú duševné zdravie a 

podporujú ľudí s duševnými poruchami, s väčšou 

pravdepodobnosťou znižujú absenciu 

zamestnancov, zvyšujú ich produktivitu a 

profitujú zo ziskov.  

Zdravé pracovisko je možné opísať ako 

pracovisko, kde pracovníci a manažéri aktívne 

prispievajú k pracovnému prostrediu podporovaním 

a ochranou zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov.  

 

Téma duševného zdravia je aktuálna nielen na pracoviskách, a preto je potrebné o nej 

diskutovať naprieč celou spoločnosťou.  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovo viac ako 300 miliónov ľudí trpí 

depresiou ako hlavnou príčinou zdravotného postihnutia, pričom mnohí z týchto ľudí trpia aj 

príznakmi úzkosti. 

 Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2016 bolo 

v Slovenskej republike 389 psychiatrických ambulancií, počet návštev bol 1 702 055 

pacientov nad 19 rokov. V Trenčianskom kraji bolo 42 psychiatrických ambulancií, u ktorých 

bol počet návštev 156 837. 

Na Slovensku pôsobí Liga za duševné zdravie, ktorá sa snaží meniť postoje verejnosti 

k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Je potrebné 

o tejto téme hovoriť, nakoľko nielen na pracovisku, ale aj 

v bežnom živote je pre nás tak isto ako fyzické dôležité aj duševné 

zdravie.  
 

Vypracovalo: Oddelenia Výchova k zdraviu  
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