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Abstrakt 
Bezpečnosť a ochrana zdravia je komplexnou problematikou, nakoľko v sebe zahŕňa poznatky z veľkého 
množstva vedných odborov. Stav BOZP je nielen zákonnou povinnosťou, ale čoraz častejšie sa stáva aj 
významným nástrojom konkurenčného boja medzi organizáciami a to najmä v oblastiach s vysokou 
nezamestnanosťou. V príspevku je načrtnutý jeden z možných postupov analýzy BOZP, ktorý je zvlášť vhodný 
pre aplikáciu na malé a stredné podniky. Treba však poznamenať, že sa nejedná o univerzálny postup, nakoľko 
každá činnosť v organizácii je jedinečná a prináša osobitné nebezpečenstvá a z nich vyplývajúce riziká. 
 
Kľúčové slová: podnik, bezpečnosť pri práci, systém riadenia bezpečnosti 
 
Abstract 
Occupational safety and health is a complex issue that involves the knowledge of many disciplines. State of 
health and safety is not only a legal obligation, but it is becoming increasingly an important means competition 
between organizations, especially in areas with high unemployment. The paper outlines one possible approach 
analyzes OSH particularly suitable for small and medium-sized enterprises. It should be noted that this is not a 
universal practice, as any activity within an organization is unique and has particular hazards and resulting risks. 
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Úvod 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú 
pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie 
zamestnancov.  
Politika EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí je orientovaná aj na oblasť BOZP, na zlepšovanie 
pracovného prostredia a pracovných podmienok a to vytváraním právneho prostredia a podporou 
implementácie procesov nielen celoplošne, ale s ohľadom na špecifickosť problémov malých a stredných 
podnikov [1]. 
 
Systémy riadenia BOZP 

 
Bezpečnosť a ochranu práce tvoria jednotlivé prvky, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou SR a tá zároveň 
určuje povinné prvky, ktoré musí mať organizácia bezpodmienečne zavedené, neurčuje však direktívne postupy, 
ako sa k danému stavu dopracovať [3].  
Zavedenie systému riadenia je významným a zároveň efektívnym nástrojom ako tieto povinné prvky zaviesť do 
praxe v organizácii. Zjednocuje a určuje nadväznosť krokov na zabezpečenie fungovania BOZP v organizácii v 
súlade s legislatívnymi požiadavkami. Systémové riadenie je jedným z nástrojov strategického plánovania v 
podniku. Avšak nie vždy a pre všetky organizácie je zavedenie špecializovaného systému riadenia a jeho 
následná certifikácia potrebná, i keď je systematické riadenie BOZP právnou požiadavkou. 
Podľa platnej legislatívy je každý zamestnávateľ povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, 
potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať 
úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa 
skutočnostiam [4].  
Toto ustanovenie nie je potrebné chápať ako požiadavku na zavedenie špecializovaného systému riadenia BOZP, 
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pretože zavedenie špecifického systému riadenia BOZP na základe normy musí byť striktne dobrovoľné. Faktom 
zostáva, že nie každej organizácii špecifický systém vyhovuje a nie pre každú organizáciu je jeho zavedenie 
potrebné, preto toto ustanovenie možno skôr chápať ako akýsi návod. Každý subjekt si teda vyberie vyhovujúci 
systém, ktorý zabezpečí vhodný a neustále sa zlepšujúci stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u svojich 
zamestnancov. [7].  
 
Medzi najznámejšie používané a certifikované špecifické systémy riadenia BOZP využívané v EÚ a vo svete patria 
BS 8800, ILO – OSH 2001, OHSAS 18001. V tabuľke č. 1 je uvedená základná charakteristika týchto systémov 
riadenia. 
 
 Tabuľka 1 Základné systémy riadenia BOZP používané v EÚ a vo svete [3,6,7,8] 

 
 
Označenie systému 
 

 
Popis systému 

BS 8800: 2004 Smernica pre 
systémy manažérstva  zdravia 
a bezpečnosti pri práci 
 

Algoritmus začína previerkou súčasného stavu, ktorá zmapuje 
možnosti, zdroje a potreby firmy a na základe výsledkov previerky 
definuje podnikovú politiku. Následne je politika modifikovaná na 
základe výsledkov auditu. Na základe auditu sa vykonajú ďalšie 
kroky (previerka, formulovanie koncepcie politiky BOZP, 
plánovanie, realizácia politiky a meranie), ktoré budú následne 
východiskom pre formulovanie novej, lepšej politiky na vyššej 
úrovni. 

ILO–OSH: 2001 Pokyny na systémy 
manažérstva bezpečnosti a  ochrany 
zdravia pri práci 
 

Model vypracovala MOP (ILO) a vychádza z Demingovho modelu, 
ktorý obsahuje jednotlivé prvky riadenia: politika, organizovanie, 
plánovanie a implementácia, hodnotenie, opatrenia na zlepšenie 
a spätná väzba na formulovanie lepšej koncepcie politiky BOZP. 
Smernica zdôrazňuje väčšiu účasť zamestnancov na riadení BOZP. 
Podľa nej by politiku BOZP v organizácii mali formulovať 
kompetentné inštitúcie po konzultácii s predstaviteľmi 
zamestnancov. Príručka ILO–OSH: 2001 nabáda k integrácii 
systému riadenia BOZP s inými systémami riadenia vo firme. 

STN OHSAS 18001: 2008 Systém  
manažérstva bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 
 

Medzinárodná norma STN OHSAS 18001: 2008 špecifikuje 
požiadavky  na systém riadenia BOZP v organizáciách.  Vychádza  
a je slovenskou verziou revidovaného normatívneho odporučenia 
Britského normalizačného inštitútu BSi OHSAS 18001:2007. 
Jednotlivé etapy PDCA korešpondujú s nasledovnými prvkami STN 
OHSAS 18001:  
P – plan –plánovanie 
D – do –realizácia 
C – check –kontrola  preverovanie 
A –act –vyhodnocovanie 

 
 
Jediným známym slovenským systémom na riadenie BOZP je systém Bezpečný podnik. Vznikol ako odpoveď na 
výzvu MOP pre členské štáty, aby na základe medzinárodnej smernice vypracovali celoštátnu (národnú) 
smernicu pre systém riadenia BOZP, zohľadňujúcu národnú legislatívu a tradície. Presadzovanie systémov 
riadenia BOZP v podnikovej praxi je súčasťou štátnej politiky v oblasti BOZP. [7] 
 
Na analýzu existujúceho stavu BOZP a zavedenie efektívneho systému riadenia BOZP možno využiť viaceré 
metódy. Jednou z možností je aplikácia algoritmu vo forme procesnej mapy, ktorá je bližšie popísaná na obrázku 
č. 1.  
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Obrázok 1 Postupnosť krokov pre analýzu stavu BOZP  
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Plán postupu pre zabezpečenie analýzy stavu BOZP a následných činností by mal zhodnotiť 

najmä nasledovné atribúty: 
 

1. Protokol o stave BOZP v organizácii. Protokol je vyplnený vo fáze analýzy BOZP v organizácii. 
− Celkový postoj k BOZP v organizácii (súčasť pracovného procesu, formálne splnenie povinností, 

kompetencie sú určené, ciele sú jasné, zapojenie do existujúcich procesov, akceptovaný vedením, 
akceptovaný zamestnancami, politika BOZP je realizovateľná, politika BOZP je realizovaná) 

− Dokumentácia BOZP (existencia, úplnosť, dôslednosť vypracovania, aktualizácia, prepojenosť s 
praktickou prevádzkou, spĺňa legislatívne požiadavky) 

− Riadenie rizík (vykonané hodnotenie, spôsob- metóda, komplexný pohľad, aplikované do praxe) 
− Havarijná pripravenosť (zadefinované postupy, oboznámenie zamestnancov, praktické preverenie 

funkčnosti, dostupnosť aj v čase havárie) 
− Záznamy (existujú, štandardizované, identifikovateľné, spĺňajú legislatívne požiadavky) 
− Vzdelávanie v BOZP (odborná spôsobilosť, dostatočný čas, adresné, overenie vedomostí, realizácia 

osvety a iných foriem vzdelávania, vzdelávanie vedúcich zamestnancov) 
− Kontrolná činnosť (pravidelnosť, dobrovoľnosť, komplexnosť, identifikácia a hlásenie „nezhôd“) 
− Spolupráca so zamestnancami (je určený zástupca zamestnancov, zamestnávateľ komunikuje so 

zamestnancami, zamestnanci sa vyjadrujú k otázkam BOZP) 
 

2. Stav analýzy rizík v organizácii. Posúdenie rizika a jeho stav kontrolujeme na základe odpovedí 
v protokole nasledovnými otvorenými otázkami a potvrdením v praxi. 
− Bolo posúdenie rizík vykonané? 
− Ak áno, kto ho vykonal? 
− Akú metódu využil? 
− Existujú o tom záznamy? 
− Je posúdenie rizika aplikované v praxi? 
− Je posúdenie rizika pravidelne aktualizované? 

  
3. Zhodnotenie vybraných ukazovateľov 

− Počet pracovných úrazov a nebezpečných udalostí za sledované obdobia, 
− zdokumentované podozrenia na poškodenia zdravia za sledované obdobia, 
− počet externých kontrol/ výška sankcií/ počet opatrení za sledované obdobia,  
− rizikové pracoviská vyhlásené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 
− počet interných kontrol za sledované obdobia, 
− počet sťažností v oblasti BOZP za sledované obdobia. 
 

4. Stav dokumentácie. Stav dokumentácie kontrolujeme na základe odpovedí v protokole a ich overenia 
v praxi. V prípade vypracovanej dokumentácie skontrolujeme úplnosť z hľadiska minimálnych 
legislatívnych požiadaviek. 
   

5. Stav záznamov. Stav a existenciu praktických záznamov overíme podľa odpovedí v protokole na základe 
bežných požiadaviek na záznamy.  
  

6. Stav riadenia. Stav riadenia zmapujeme na základe rozhovoru s predstaviteľmi vedenia organizácie.  
 

 
Záver 
 
Efektivita BOZP vo veľkej miere závisí na skúmaní príčin a na opatreniach na predchádzanie vzniku nedostatkov, 
nielen na odstraňovaní nedostatkov ako takých. Podstatou systémového riadenia BOZP je teda najmä hľadanie 
spôsobov ako predchádzať nedostatkom aby vôbec nevznikali, čo je možné dosiahnuť zavedením systémovej 
organizácie práce alebo systémom riadenia. Pritom treba vychádzať zo skutočnosti, že nedostatky na 
pracoviskách nie sú len náhodnými chybami, ale vznikajú prevažne v dôsledku nesprávnej organizácie práce, zlej 
komunikácie, neinformovanosti a taktiež nesystémového prístupu. 
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