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ABSTRAKT

V júni 2019 uplynulo 100 rokov od založenia Medzinárodnej organizácie práce (MOP), 

ktorá  vznikla  prvotne  ako  reakcia  na  následky  prvej  svetovej  vojny, za  účelom 

nastolenia  sociálnej  spravodlivosti,  ako  hlavného  aspektu  celosvetového  a trvalého 

mieru. Normotvorná činnosť tejto medzinárodnej organizácie ovplyvňuje aj Slovenskú 

republiku,  ktorá  ratifikovala  mnohé z dohovorov s právne záväzným charakterom a 

ktoré  majú  vplyv  na  oblasť  ochrany  a  bezpečnosti  zdravia  pri  práci.  Cieľom tohto 

článku  je  oboznámiť  čitateľov  o úlohách  a  činnosti  MOP,  vplyve  medzinárodnej 

normotvorby MOP na vnútroštátny právny poriadok v oblasti ochrany zdravia pri práci 

a pripomenúť  niektoré  vybrané  právne  záväzné  Dohovory,  ktorými  je  Slovenská 

republika viazaná. 

Kľúčové slová:  Medzinárodná organizácia práce, dohovor, sociálne práva, ochrana  

zdravia pri práci

ÚVOD 

Medzinárodná  organizácia  práce  (ďalej  len  „MOP“)  alebo  aj  International  Labour 

Organization (ILO) bola založená 28. júna 1919 v priebehu Mierovej konferencie vo 

Francúzsku (Versaillský mierový proces). Reálne však  vznikla a svoju činnosť začala 

vykonávať  neskôr  s  odstupom pár  mesiacov  (v  januári  1920).  Úvahy o jej  založení 

siahajú už do obdobia krátko po skončení prvej svetovej vojny. 
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V duchu presvedčenia, že univerzálny a trvalý mier možno dosiahnuť len vtedy, ak je 

založený  na  sociálnej  spravodlivosti,  znie  i  preambula  Ústavy  MOP.  Na  príprave 

Ústavy MOP z roku 1919 sa podieľalo aj vtedajšie Československo. Ústava MOP bola 

vypracovaná  na  začiatku  roka  1919   pracovnou  komisiou,  ktorú  tvorili  zástupcovia 

deviatich  krajín:  Belgicka,  Kuby,  Československa, Francúzska,  Talianska,  Japonska, 

Poľska,  Spojeného kráľovstva  a  Spojených štátov.  (MOP, 2019).  Ústava vo svojom 

úvode pripomína potrebu zlepšenia ochrany pracujúcich proti chorobám z povolania a 

proti  úrazom  utrpeným  pri  práci,  čo  je  neskôr  zdôraznené  aj  v  texte  Filadelfskej 

deklarácie z mája 1944, ktorá tvorí prílohu Ústavy MOP. V deklarácii  je zdôraznený 

záväzok MOP podporovať realizáciu plánov smerujúcich aj k primeranej ochrane života 

a zdravia pracujúcich vo všetkých sférach zamestnania. Postupné zvyšovanie významu 

prevencie ochrany zdravia pracujúcich badať  i z jednotlivých dohovorov MOP, ktoré 

majú snahu zamedziť napr. expozícii nebezpečných látok pri práci a z nebezpečného 

pracovného prostredia v rôznych odvetviach, aj z dohovorov zameraných na podporu 

preventívnych kontrol a inšpekcií. 

Východiskovými motívmi založenia MOP boli :

• nedostatok práce, vykorisťovaní pracovníci, nedôstojné pracovné podmienky;

• sociálna nespravodlivosť spojená so sociálnymi nepokojmi; 

• odlišné sociálne reformy niektorých krajín alebo ich úplná absencia, čo bolo  

považované za prekážku konkurencieschopnosti ostatných krajín.

Uvedené motívy mali politický a ekonomický charakter, najmä však humanitný, pretože 

cez zvýšenú ochranu zdravia pracovníkov a dôstojné pracovné podmienky malo dôjsť k 

prevencii sociálnych nepokojov, celosvetovému mieru a harmónii sveta. 

Hlavné  zásady aplikovateľné  na  podmienky práce,  ktoré  sa  stali  regulatívmi  politík 

členských štátov MOP boli:

• úprava  počtu  pracovných  hodín,  vrátane  zavedenia  maximálnej  dĺžky 

pracovného dňa a pracovného týždňa; 

• úprava ponuky pracovných síl; 

• prevencia nezamestnanosti; 

• poskytovanie primeraných miezd na pokrytie životných nákladov; 
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• ochrana  pracovníka  pred chorobou z povolania,  ochorením alebo zranením v 

súvislosti so zamestnaním; 

• odstránenie  detskej  práce  a  ochrana  detí,  mladistvých  a  žien  v  súvislosti  so 

zamestnaním; 

• zabezpečenie v prípade staroby a úrazu; 

• rovnaká mzda za prácu rovnakej hodnoty; 

• ochrana  záujmov  pracovníkov,  keď sú  zamestnaní  v  inej  krajine,  ako je  ich 

vlastná krajina; 

• sloboda združovania a právo organizovať sa; 

• inšpekčný systém zabezpečujúci  posilnenie  dodržiavania  zákonov na ochranu 

pracovníkov. (MPSVaR, 2019)

MOP  sa  stala  špecializovanou  agentúrou novovytvorenej  Organizácie  spojených 

národov  OSN  (predtým  Spoločnosť  národov)  až  v  roku  1946. V  súčasnosti  sídli 

v Ženeve vo Švajčiarsku. Prijíma medzinárodné dohovory (konvencie) a odporúčania na 

zlepšenie pracovných a životných podmienok zamestnancov členských krajín. MOP má 

v súčasnosti 187 členov, ktorými môžu byť len samostatné suverénne štáty. 

Podľa platného znenia Ústavy MOP členom organizácie sa stáva štát, ktorý je členom 

OSN,  ak  prijme  záväzok  a  povinnosti  vyplývajúce  z  Ústavy  MOP.  Slovenská 

republika sa stala členom MOP - 22. januára 1993.  Každý členský štát MOP má 

v organizačnej štruktúre MOP tripartitné zloženie za účasti zástupcu zamestnávateľov, 

zástupcu  zamestnancov  a zástupcu  vlády.  Každý  členský  štát  zastupuje  štvorčlenná 

delegácia, z ktorej dvaja zastupujú vládu, jeden člen zástupcu zamestnávateľov a jeden 

člen zástupcu zamestnancov. 

VEDENIE A ORGÁNY MOP

Generálnym riaditeľom MOP od októbra 2012 je Guy Ryder. 

MOP  pozostáva z troch hlavných orgánov, ktoré tvoria zástupcovia vlád členských 

štátov, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. Sú to stále orgány:
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Medzinárodná  konferencia  práce (Generálna  konferencia)  -  je  najvyšším  a 

reprezentatívnym  orgánom.  Tvoria  ju  zástupcovia  členských  štátov,  z  každého 

členského štátu 4 delegáti.  Zástupcovia sa stretávajú každoročne v júni v Ženeve. Na 

konferencii  sa  prijímajú  medzinárodné  pracovné  normy (dohovory,  protokoly 

k dohovorom),  odporúčania,  stanovuje sa politika MOP a volia členovia Správnej 

rady Medzinárodného úradu práce. 

Správna rada - je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť MOP.  Správna rada vymenúva 

generálneho  riaditeľa  Medzinárodného  úradu práce,  rozhoduje  o  konkrétnej  politike 

MOP, realizácii programov, navrhuje rozpočet a a usmerňuje činnosť Medzinárodného 

úradu práce.  Správna rada  môže  kreovať  podľa  potreby pracovné skupiny,  ktoré  sa 

podrobnejšie venujú konkrétnej problematike.  

Medzinárodný  úrad   práce -  je  stálym  sekretariátom  MOP,  ktorý  riadi  generálny 

riaditeľ. Je operatívnym, riadiacim a výskumným centrom, ktorý plní tzv.  ústredňu pre 

komplexné úlohy MOP. 

Regionálne úrady MOP

Medzinárodná organizácia práce plní úlohy prostredníctvom regionálnych úradov MOP, 

ktoré  pokrývajú  jednotlivé  členské  štáty patriace  do  príslušného regiónu.  Konkrétne 

úlohy sa tak realizujú s ohľadom na vyspelosť krajiny, jej situáciu a potreby v ochrane 

práce a ochrany základných ľudských práv v tejto oblasti. Sú to tieto regionálne úrady: 

• regionálny úrad MOP pre Afriku

• regionálny úrad MOP pre Ameriku

• regionálny úrad MOP pre Arabské štáty

• regionálny úrad MOP pre Áziu a Tichomorie

• regionálny úrad MOP pre Európu a Strednú Áziu 

Regionálny úrad MOP pre Európu a Strednú Áziu má sídlo v Ženeve. Zastrešuje  51 

krajín Európy (vrátane Slovenskej republiky) a Strednej Ázie.  Prioritami  európskeho a 

stredoázijského  regiónu,  ktorý  je  mimoriadne  rozmanitý  aj  v  dôsledku  rýchlo  sa 

meniacej geopolitickej a hospodárskej klímy, sú témy a otázky týkajúce sa tvorby 
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pracovných  miest,  rozvoj  zručností,  zamestnanosť  mladých  ľudí,  prechod  od 

neformálneho  hospodárstva  k  formálnemu  hospodárstvu,  sociálna  ochrana,  sociálny 

dialóg a podpora pracovných noriem, zvyšujúca sa nerovnosť v práci a neštandardné 

formy práce, ktoré ohrozujú dôstojnosť práce a sociálne práva pracujúcich (napr. právo 

na  ochranu  zdravia,  právo  na  primerané  hmotné  zabezpečenie  v starobe  a pri  

zdravotnej nespôsobilosti na prácu, právo na spravodlivú odmenu za prácu, atď.) (ILO, 

2019) 

ČINNOSŤ A ÚLOHY MOP

MOP sa zameriava najmä na ochranu základných ľudských prác, zlepšenie životných a 

pracovných  podmienok  a  podporu  plnej  zamestnanosti.  Činnosť  MOP  je  veľmi 

rozsiahla,  tvorí  ju  činnosť:  normotvorná,  kontrolná,  technická,  výskumná  a 

publikačná. (Barancová, Schronk; 2016)  Činnosť MOP je finančne zabezpečená najmä 

prostredníctvom  finančných  príspevkov  členských  štátov  MOP  podľa  schválenej 

príspevkovej stupnice a schváleného rozpočtu.  

Najelementárnejšou  a  najvýznamnejšou  činnosťou  je  formulovanie,  prijímanie, 

presadzovanie  a  aplikovanie  medzinárodných  pracovných  noriem  MOP,  ktoré  sú 

prijímané vo forme dohovorov MOP, vo forme protokolov k dohovorom MOP a vo 

forme  odporúčaní  MOP.  Medzinárodné   pracovné  normy  sa  týkajú  predovšetkým 

slobody  združovania  a  ochrany  práva  organizovať  sa;  kolektívneho  vyjednávania; 

odstránenia všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce; účinného zrušenie detskej 

práce;  podmienok  zamestnávania  a  pracovných  podmienok;  bezpečnosti  a  ochrany 

zdravia  pri  práci,  inšpekcie  práce;  minimálnych  noriem  sociálneho  zabezpečenia  a 

ďalších významných otázok. 

NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ MOP 

Normotvorná  činnosť  je  najvýznamnejšou  činnosťou  MOP.  Prostredníctvom 

dohovorov a  odporúčaní  upravuje  najzásadnejšie  otázky  pracovného  práva  na 

medzinárodnej úrovni, s vplyvom na vnútroštátnu normotvorbu členských štátov.  
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DOHOVOR  je  mnohostranná  medzinárodná  zmluva  (uzavretá  medzi  viacerými 

subjektmi – medzi  medzinárodnou organizáciou MOP a jednotlivými štátmi).  Proces 

tvorby  a  uzatvárania  medzinárodných  zmlúv  (aj  dohovorov)  sa  riadi  ustanoveniami 

Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a vnútroštátnym právnym poriadkom SR. 

Dohovor MOP sa stáva platnou normou medzinárodného práva, ak dosiahne vopred 

určený  počet  ratifikácií.  To  znamená,  že  pre  nadobudnutie  platnosti  mnohostrannej 

zmluvy je potrebný súhlas určitého (vopred stanoveného) počtu štátov. Dňom uloženia 

ratifikačnej listiny, listiny o schválení alebo listiny o prijatí posledného zo stanoveného 

počtu štátov nadobudne zmluva (dohovor) platnosť. 

Nie všetky prijaté platné dohovory zároveň aj zaväzujú členské štáty k jeho aplikácii a 

dodržiavaniu. Pre členský štát sa dohovor stáva právne záväznou normou až vtedy, ak je 

dohovor ratifikovaný ústavným orgánom  štátom. (pozn. ratifikácia – akt, ktorým štát  

prejavuje  svoju  vôľu  byť  právne  zaviazaný,  vyjadruje  záväzok  dodržiavania  

medzinárodnej  zmluvy,  dohody).  Pokiaľ  ide  o  právomoc  ratifikovať  medzinárodné 

zmluvy  v  SR,  jej  nositeľom  je  prezident  SR.  Po  ratifikácii  dohovoru  podlieha 

dodržiavanie  dohovoru  medzinárodnej  kontrole  (dohľadu)  prostredníctvom  MOP. 

Dohovory MOP tvoria Medzinárodný zákonník práce. 

 

ODPORÚČANIE MOP nie je pre členské štáty právne záväzné. Predstavuje možnosť 

členských  štátov  zlepšiť  vnútroštátne  zákonodarstvo  v  oblasti  ochrany  základných 

ľudských práv súvisiacich s ochranou práce, životných a pracovných podmienok. 

Od vzniku MOP až do tohto času prijala  spolu  190 dohovorov a  206 odporúčaní. 

Prijala viac ako 40 dohovorov a odporúčaní,  ktoré sa konkrétne zaoberajú otázkami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. dohovor o hygiene v obchode a v úradoch 

č.  120 z roku 1964; dohovor o zdravotných službách pri  práci  č.  161 z roku 1985; 

dohovor o podpornom rámci pre dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 

187 z roku 2006.
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ MOP

Systém  kontroly  MOP  je  založený  na  povinnosti  členských  štátov  v  stanovených 

lehotách  predkladať  správy  o  plnení  záväzkov  vyplývajúcich  z  ratifikovaných 

dohovorov a na mechanizme spočívajúcom v konaní o upozorneniach a sťažnostiach na 

nedodržiavanie ustanovení dohovorov.  V súlade s ustanoveniami článkov Ústavy MOP 

sa od vlád členských štátov MOP požaduje, aby oznamovali generálnemu riaditeľovi 

medzinárodného úradu práce informácie a správy o opatreniach vo vzťahu k dohovorom 

a odporúčaniam MOP, ktoré sa prijali na medzinárodnej konferencii pred príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi, ako aj informácie a správy o aplikácii dohovorov MOP, ktoré 

ratifikovali.  Správy  o  aplikácii  dohovorov  MOP,  ktorými  je  Slovenská  republika 

viazaná  vypracúva  a  predkladá  vláda  Slovenskej  republiky  prostredníctvom 

Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR  aj  v  spolupráci  s  príslušnými 

ministerstvami  a  sociálnymi  partnermi.  Správy predkladané členskými  štátmi  skúma 

Výbor expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní. Výbor predkladá svoje závery 

vo forme správy, v ktorej upriamuje pozornosť najmä na hrubé porušovanie dohovorov. 

Správu predkladá Generálnej konferencii na rokovanie. (Barancová, Schronk; 2016) 

PREHĽAD VYBRANÝCH DOHOVOROV RATIFIKOVANÝCH SR

Slovenská republika je od svojho vzniku (r. 1993),  vrátane obdobia pred jej vznikom 

(prevzaté záväzky z medzinárodných zmlúv MOP) doteraz viazaná 70 dohovormi MOP. 

Z hľadiska vzťahu medzinárodného práva (medzinárodný dohovor) k vnútroštátnemu 

právu  (SR)  a  otázke  prednosti  práva  v  zmysle  Ústavy  Slovenskej  republiky, 

medzinárodné  zmluvy  o  ľudských  právach  a  základných  slobodách,  medzinárodné 

zmluvy,  na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy,  ktoré 

priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré 

boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,  majú prednosť pred 

zákonmi. (Ústava SR, 1992)
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Základný stavebný kameň medzinárodno-právnej  úpravy v oblasti  ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci je  dohovor MOP č. 155 z roku 1981. Jeho účelom je podpora 

systému prevencie pred profesionálnymi ochoreniami a pracovnými úrazmi a zavedenie 

preventívnych  opatrení  a  programov prostredníctvom národných politík  jednotlivých 

členských štátov s cieľom maximálnej bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci.  Zásady 

ochrany pracovníkov a účinnej prevencie pred  chorobami z povolania a pracovnými 

úrazmi ustanovuje aj  samotná Ústava MOP. Realitou je, že milióny pracovníkov vo 

svete ochranu zdravia pri práci a jej reguláciu nepociťujú a celosvetovo sú významné 

rozdiely  pri  presadzovaní  a  uplatňovaní  (či  skôr  neuplatňovaní)  medzinárodných 

noriem. 

Podľa  najnovších  globálnych  odhadov  MOP  sa  každý  rok  stane  2,78  milióna 

pracovných úmrtí, z toho 2,4 milióna súvisí práve s chorobami z povolania. Okrem 

utrpenia  spôsobeného  priamo  pracovníkom  a  ich  rodinám,  majú  tieto  dopad  na 

ekonomické náklady zamestnávateľov (podniky,   firmy,  fabriky)  a samotný sociálny 

systém  krajiny  (odškodnenie  v  prípade  smrti  spôsobeného  úrazom  či  chorobou  z 

povolania, invalidity pracovníka, neúmerne vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť, 

a pod.), pričom celosvetovo predstavujú výdavky asi 3,94% svetového ročného HDP 

(hrubého domáceho produktu) (ILO, 2019c). Normy MOP týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci sú nevyhnutným   nástrojom pre vlády, zamestnávateľov a 

zamestnancov,  pričom  ich  dôkladnou  realizáciou  a  aplikáciou  možno  zabezpečiť 

maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Z  dohovorov,  ktorými  je  Slovenská  republika  viazaná,  a  ktoré  ovplyvnili  národný 

systém ochrany zdravia pri práci (rámec zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

systém  kontrol  a  inšpekcie,  preventívne  a  ochranné  služby),  sme  niektoré  vybrali. 

Normy smerujú k  prevencii, zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a  k  realizácii  vnútroštátnych  opatrení  pomáhajúcich  k  zlepšovaniu  pracovného 

prostredia. (Oznámenie MZV SR, 1997) 

____________________________________________________________ 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019

95

http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/


Verejné zdravotníctvo. [online]. 2019, roč. 15, č. 2, s. 61 – 106.
Dostupné na internete: <casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789.

____________________________________________________________

• Dohovor  MOP  o obmedzení  pracovného  času  na  osem  hodín  denne  a 

štyridsaťosem hodín týždenne v priemyselných podnikoch č. 1 z roku 1919  (1.  

bod oznámenia  Ministerstva  zahraničných  vecí  Slovenskej  republiky  č.  

110/1997  Z. z. - ďalej len „Oznámenie MZV SR č. 110/1997 Z.z.“)   

• Dohovor MOP o používaní bieleho olova pri natieračských prácach č. 13 z roku 

1921  (6. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o odškodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 17 z roku 1925

            (8. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o odškodňovaní pracovníkov pri chorobách z povolania č. 18 z 

roku 1925  (9. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  odškodňovaní  pracovníkov  pri  chorobách  z  povolania 

(revidovaný v roku 1934)  č. 42 z roku 1934  (20. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti 

pri zamestnávaní v priemysle č. 77 z roku 1946  (25. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti 

pri zamestnávaní v mimopriemyselných povolaniach č. 78 z roku 1946 (26. bod 

oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  nočnej  práci  mladých  osôb  zamestnávaných  v  priemysle 

(revidovaný v roku 1948)  č. 90 z roku 1948 (31. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP  o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením č. 115 z roku 

1960  (38. bod oznámenia MZV SR  č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o hygiene v obchode a v úradoch č. 120 z roku 1964 (40. bod 

oznámenia MZV SR  č. 110/1997 Z. z. )
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• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení  mladých osôb a o ich spôsobilosti  pri 

zamestnávaní pod zemou v baniach  č. 124 z roku 1965 (43.  bod oznámenia  

MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP o ochrane  pred  nebezpečenstvom otravy benzénom  č.  136 z 

roku 1971 (46. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  predchádzaní  a  kontrole  rizík  z  povolania  zapríčinených 

karcinogénnymi látkami a činiteľmi  č. 139 z roku 1974 (47. bod oznámenia  

MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o ochrane pracovníkov pred rizikami z povolania v pracovných 

podmienkach zapríčinených znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami č. 148 z 

roku 1977 (50. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví pri práci a o pracovnom prostredí č. 155 z 

roku 1981 (51. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní (invalidných osôb)  č. 

159 z roku 1983   (52. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP o službách  pracovného lekárstva  (o  zdravotných  službách  pri 

práci) č. 161 z roku 1985  (54. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v stavebníctve č. 167 z roku 1988   (57.  

bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania  č. 138 z roku 

1973 (Oznámenie MZV SR č. 341/1998 Z. z.) 

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995 (Oznámenie  

MZV SR č. 110/1999 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001 

(Oznámenie MZV SR č. 385/2003 Z. z. )
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• Dohovor MOP o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z 

roku 2006 (Oznámenie MZV SR č. 174/2010 Z. z.)

Niektoré dohovory (najskoršie prijaté) strácajú svoj pôvodný význam a opodstatnenie s 

ohľadom na  spoločenské zmeny,  ktoré  od ich  prijatia  nastali,  najmä z dôvodu prijatia 

novších a podrobnejších dohovorov a prísnejších noriem európskeho i vnútroštátneho práva, 

určujúcich rámec úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.  Možno teda očakávať, že 

takéto  dohovory  v  zmysle  ustanovení  Ústavy  MOP  budú  postupne  Medzinárodnou 

konferenciou práce a na základe odporúčania Správnej rady MOP zrušené.  

ZÁVER

MOP je jedna z najväčších a najdôležitejších medzinárodných odborných organizácií, 

pokiaľ  ide  o  počet  jej  členov  a  rozsah  činnosti.  (Barancová,  Schronk; 2016)  Jej 

zakladatelia v roku 1919 po prvej svetovej vojne boli presvedčení o tom, že univerzálny 

a trvalý mier možno dosiahnuť len vtedy, ak je založený na sociálnej spravodlivosti a 

prosperite, a neskôr v roku 1944 potvrdili vo Filadelfskej deklarácii, že medzinárodné 

pracovné normy sú predovšetkým o vývoji ľudí ako ľudských bytostí, zdrojom sociálnej 

súdržnosti a hospodárskej stability.  Práca je súčasťou každodenného života človeka a 

má tvoriť rozhodujúcu súčasť pre rozvoj ľudskej  bytosti.  

So  silnejúcou  globalizáciou  mimoriadne  vzrastá  význam  medzinárodných  zmlúv, 

nepochybne  aj  dohovorov  Medzinárodnej  organizácie  práce.  Od  vstupu  Slovenskej 

republiky do Európskej únie sme však v oblasti ochrany zdravia pri práci významnejšie 

ovplyvňovaný  aj  právom Európskej  únie,  čo  je  osobitný  právny systém odlišný  od 

medzinárodného práva i  od vnútroštátneho práva.  Bezpečnosť  a  ochrana zdravia  pri 

práci  predstavuje najrozsiahlejšiu oblasť,  ktorej  právna úprava na úrovni EÚ (najmä 

prostredníctvom smerníc)  má zásadný vplyv na vnútroštátne  právo a jeho aplikáciu. 

Ochrana zdravia zamestnancov a zlepšovanie ich pracovných podmienok patria medzi 

základné ciele európskej sociálnej politiky. Jednotný európsky trh a možnosť voľného 

pohybu  pracovnej  sily  vytvárajú  dlhodobý  dopyt  na  zjednocovanie  pravidiel  pre 

ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci v jednotlivých členských krajinách. 
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Podľa  Hatinu  a  kol.  (2010)  potreba  obdobnej  miery  ochrany  pracovnej  sily  na 

pracovisku,  ako aj  jej  sociálnej  ochrany teda  smeruje  k potrebe maximálnej  možnej 

koordinácie  politík  členských  štátov.  Jednoznačným  hlavným  motívom  politík  na 

medzinárodnej, európskej i národnej  úrovni by mala byť práve prevencia pracovných 

úrazov  a  chorôb  z  povolania  vyplývajúca  zo  zlepšovania  pracovného  prostredia, 

zvyšovania bezpečnosti pracovného prostredia a konformity pre zamestnancov. 

Práca vo svete prechádza transformačnými zmenami, ktoré sú poznačené inováciami a 

novými  technológiami,  demografickými  zmenami,  klimatickými  zmenami  a 

globalizáciou.   V  reakcii  na  tieto  výzvy  a  pri  príležitosti  stého  výročia  založenia 

Medzinárodnej organizácie práce (ILO) bola prijatá Deklarácia s názvom „Budúcnosť 

práce“ s hlavnými výzvami a prioritami pre ďalšie smerovanie činnosti MOP, pričom 

myšlienky a motívy podporujúce kreovanie Ústavy MOP v rokoch 1919 a  v roku 1944 

by mali  byť uplatňované čoraz viac aj  v budúcnosti.  Vychádzajúc z deklarácie bude 

snahou MOP v blízkej  budúcnosti zintenzívniť vlastné úsilie,  zvýšiť najmä politický 

tlak na krajiny, ktoré doteraz neratifikovali dohovory, alebo len v minimálnom rozsahu, 

a  prostredníctvom ďalších  medzinárodných  noriem presadzovať  účinnejšie  opatrenia 

smerujúce k podpore bezpečnosti  a ochrany zdravia pracovníkov pri práci na celom 

svete s ohľadom na špecifiká jednotlivých regiónov.    
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