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ABSTRAKT  
 
Predpokladaný rozvoj spoločnosti a s ním súvisiaci aj nárast množstva bezpečnostných hrozieb proti 
významným záujmom spoločnosti ako celku, ale aj štátnych aj neštátnych inštitúcií, firiem i občanov, 
kladie neustále zvyšujúce sa  nároky na úroveň bezpečnostných štandardov a zároveň tento vysoký 
štandard neustále ohrozuje. Vysoký bezpečnostný štandard je možné pri  neustále sa rozvíjajúcej 
spoločnosti udržať, len ak sa počet bezpečnostných incidentov bude stále znižovať.  K tomu je 
nevyhnutne potrebný nový rozsiahly systém poznatkov,  opatrení  a prostriedkov, ktorý ponúka 
jednotné riešenie bezpečnosti. Základným princípom je aktívne riešenie bezpečnostných otázok. 
Ťažiskom je neustále vyhýbanie sa a predchádzanie krízovým situáciám a nehodám. Je nevyhnutné, 
aby všetky subjekty, ktorých sa bezpečnosť dotýka, venovali primeranú pozornosť otázkam 
bezpečnosti, v praxi aplikovali manažérstvo bezpečnosti.  Základná orientácia vrcholového 
manažmentu všeobecne, týkajúca sa komplexnej bezpečnosti, musí byť určovaná  bezpečnostnou 
politikou daného subjektu. 
Súčasné analýzy i samotný vývoj bezpečnosti vo svete ukazuje prudký nástup nevojenských ohrození, 
ktoré sa dotýkajú nielen jednotlivých štátov ale aj regiónov. K takýmto ohrozeniam patria napríklad 
terorizmus, kriminalita, extrémizmus rôzneho druhu, nekontrolovateľná migrácia, nedostatok 
strategických surovín, prírodné katastrofy, poškodzovanie životného prostredia a p. Tieto nevojenské 
ohrozenia spolu s ostatnými faktormi môžu mať vplyv na celkovú bezpečnosť vo svete, v Slovenskej 
republike, ale tiež na bezpečnosť regiónov a jednotlivých subjektov, ku ktorým je možné zaradiť i 
podnik, organizácie a inštitúcie (ďalej len podnik).  
Zaručenie bezpečnosti podniku má dôležitý spoločenský význam. Predchádza možným negatívnym 
dopadom, prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt, vyššiu produktivitu, 
efektívnosť a kvalitu práce. Lepšia prosperita podniku prispieva k prosperite celej spoločnosti. 
Zaručenie bezpečnosti podniku má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentujú kultúrnu a 
spoločenskú úroveň a prispieva k celkovej kvalite života spoločnosti. 
Riadiaci systém bezpečnosti práce je rozsiahly systém organizačných štruktúr, postupov, procesov a 
prostriedkov, ktorý zahŕňa splnenie všetkých legislatívnych predpisov. 
Kontinuálne úspešné presadzovanie bezpečnosti v inštitúcií je náročný proces. Jedným z dôležitých 
faktorov úspešnosti presadzovania bezpečnosti je začlenenie bezpečnostného manažéra v hierarchickej 
organizačnej štruktúre konkrétnej inštitúcie. K začleneniu patria okrem iného právomoci a  väzby na 
horizontálnej aj vertikálnej úrovni.V súčasnosti je potrebné zaoberať sa otázkami bezpečnosti o to viac, 
o čo väčšie je riziko občianskej netolerantnosti násilia a terorizmu. Riešenie otázok bezpečnosti 
vytvára predpoklady na ochranu ľudského činiteľa, majetku a ostatných aktív podniku. Bezpečnostná 
politika podniku je základným a východiskovým dokumentom podniku. Podnik ňou deklaruje svoj 
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záujem na implementáciu bezpečnosti do všetkých sfér činnosti podniku. Predstavuje komplexný 
pohľad na všetky aspekty bezpečnosti. Bezpečnostná politika definuje chránené záujmy podniku, 
stanovuje princípy, možné ohrozenia a rizika a systém riadenia bezpečnosti v podniku. Kontinuálne 
úspešné presadzovanie bezpečnosti v inštitúcií je náročný proces. Jedným z dôležitých faktorov úspešnosti 
presadzovania bezpečnosti je začlenenie bezpečnostného manažéra v hierarchickej organizačnej 
štruktúre konkrétnej inštitúcie. K začleneniu patria okrem iného právomoci a  väzby na horizontálnej aj 
vertikálnej úrovni. Základné organizačné umiestnenie bezpečnostného manažéra v inštitúcií je v článku 
prezentované na ôsmych typových modeloch. 
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ABSTRACT 
 
The assumed development of the society and to it related also the multiplication of amount of security 
threats against a significant interest of the society as a whole, but also of both state non-state 
institutions, businesses and citizens, puts a constantly increasing demands on the level of safety 
standards and at the same time it is constantly threatening this high standard. High safety standard can 
be kept at constantly developing society, only if the number of security incidents still decreases.  To 
do this, it is necessary a new extensive system of knowledge, measures and means, which offers a 
compact security solution. The basic principle is active addressing of security issues. The crux of 
problem is constant avoiding and preventing some crisis situations and accidents. It is essential that all 
parties concerned should pay adequate attention to issues of safety, and applied in practice safety 
management. The basic orientation of the top management in general, concerning the comprehensive 
safety, must be determined by the security policy of the subject.  
The contemporary analyses and the development security in the world alone, shows a sharp onset of 
non-military threats, affecting not only individual states but also regions. Such threats include 
terrorism, crime, extremism of a different kinds, uncontrolled migration, lack of strategic raw 
materials, natural disasters, environmental degradation and the like. These non-military threats along 
with other factors can have an impact on overall security in the world, in the Slovak Republic, but also 
for the security of the regions and the individual entities with which it is possible to include also the 
enterprise, organizations and institutions (hereinafter enterprise).  
Guarantying the safety of the enterprise has a considerable social importance. It is preventing the 
possible negative impacts, brings an optimizing of the working process and a positive economic effect, 
higher productivity, efficiency and quality of work. Better prosperity of enterprise contributes to the 
prosperity of society as a whole. Ensuring the security of an enterprise also has an important human 
aspect that presents cultural and societal level, and contributes to the overall quality of life of the 
society. 
Occupational safety management system is an extensive system of organisational structures, 
procedures, processes and means, which includes meeting all legislative regulations. 
Continuous and successful promotion of safety in the enterprise is a demanding process. One of the 
key factors of promotion of safety is the inclusion of a safety manager in a hierarchical organizational 
structure of the same institution. The integration include, among others, competence and bonds on 
both the horizontal and the vertical level.Currently is necessary to address safety issues all the more, 
the greater the risk of civil intolerance of violence and terrorism. Addressing safety issues creates 
conditions for the protection of human factor, property and other company assets.The OHS policy is 
one of the basic documents of enterprises. Enterprise through it, declaring its intention to implement 
safety in all spheres of activities of the enterprise. It represents a comprehensive view of all aspects of 
safety. The OHS policy defines protected interests of enterprise, sets out the principles, possibilities of 
hazards and risks and safety management system in the enterprise. Continuous and successful 
promotion of safety in the enterprise is a demanding process. One of the key factors of promotion of 
safety is the inclusion of a safety manager in a hierarchical organizational structure of the same 
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institution. The integration include, among others, competence and bonds on both the horizontal and 
the vertical level.Basic position of organization security manager is presented in the article in eight 
types of models. 
 
KEY WORDS:  
management, safety, enterprise 
 
 
 
 
ADRESA AUTORA 
 
Ing. Alojz BARTEK, PhD. 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika 
e-mail: <alojz.bartek@gmail.com> 
 


	ZARUČENIE BEZPEČNOSTI PODNIKU MÁ DÔLEŽITÝ SPOLOČENSKÝ VÝZNAM 



