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ABSTRAKT  
V  súčasnosti  je  udržateľný rozvoj  podmienený zmenou  myslenia, ktoré očakáva  proaktívny prístup  
a zapojenie všetkých zamestnancov organizácie.  Zavedením a optimalizáciou účinných podnikových 
manažérskych systémov je možné pružne reagovať na meniace sa potreby, ale aj priania zákazníkov / 
spotrebiteľov, ktoré sú v súčasnosti rozhodujúcim faktorom efektívneho fungovania podniku. Implementácia 
manažérskych systémov vnáša do vnútra organizácie jasné pravidlá, smernice, normy, ktoré slúžia všetkým 
pracovníkom. Manažment organizácie tak môže redukovať svoje aktivity do riadenia a koordinácie vlastných 
pracovníkov a ich činností, stačí, keď aktívne riadi a usmerňuje manažérske systémy a procesy. Implementácia 
manažérskych systémov prináša organizácii rôzne výhody, medzi ktoré patrí napríklad verifikáciu zhody 
s predpismi, dobrý profil spoločnosti a zlepšenie vzťahov s verejnosťou, konkurenčnú výhodu,  úspory, zlepšenie 
prevádzkových výsledkov a upravenie nákladov, plnenie kritérií pre investovanie a poskytovanie úverov, 
zlepšenú environmentálnu účinnosť procesov a primárne spokojnosť vedenia firmy, zamestnancov, zákazníkov / 
spotrebiteľov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: systém, riadenie, kvalita, environment, bezpečnosť, podnik, bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
ABSTRACT 
Sustainable development is currently conditioned upon a change of thinking that expects a proactive approach 
and involvement of all employees in the organization. Implementation and optimization of effective business 
management system can respond flexibly to changing needs, and to customers/consumer wishes, which currently 
are the deciding factors of effective functioning of the company. Implementation of management systems brings 
into organization clear rules, guidelines, standards that serve all workers. Management of an organization can 
respond and reduce its activities in managing and coordination among own employees and their activities, just 
by actively managing and directing management systems and processes. Implementation of management systems 
brings the organization a range of benefits, including, as an example verification of compliance with 
regulations, good company profile,improved public relations, competitive advantage, savings, improved 
operational results and the adjusted cost, meeting the criteria for investment and lending, improved 
environmental efficiency of processes and primary satisfaction of the company's management, employees, 
customers / consumers. 
KEY WORDS: system,management, quality, environment, safety, enterprise, health and work safety 
 
Úvod 
Motívom pre vrcholový manažment podniku na riešenie otázok bezpečnosti podniku okrem reakcie na vytvorené 
bezpečnostné prostredie je  plnenie platných právnych noriem. Riešenie otázok bezpečnosti vytvára predpoklady 
na ochranu ľudského činiteľa, majetku a ostatných aktív podniku. To prispieva k vyššej kvalite života v podniku a 
k vyššej efektivite samotného podniku. 1 
Na zabezpečenie trvalej prosperity podniku je dôležité, aby bol zavedený riadiaci mechanizmus, ktorý zabezpečí 
optimálne fungovanie podniku. Súčasťou takéhoto riadenia podniku je i riadenie v oblasti kvality, životného 
prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Moderné  prístupy,  metódy  a  techniky založené  na  
procesnom  prístupe sú v súčasnosti s veľkou úspešnosťou aplikované v podnikovej ekonomike aj vo sfére verejného 
sektora. Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových procesov, 

                                                      
1 GAŠPIERIK,L. - REITŠPÍS, J.: Bezpečnosť podniku (organizácie, inštitúcie), ALARM magazín, č.1/2006 
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aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v 
trhovoorientovanom prostredí. 
 
Systémové prístupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Medzi základné požiadavky systémového prístupu v oblasti riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci patria generické požiadavky medzinárodných štandardov, t.j. ISO 9001 Systém 
manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva  a OHSAS 18001 Systémy 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. W. E. Deming postavil svoju filozofiu manažérstva kvality 
na 14 bodoch. Demingove metódy zahŕňajú používanie štatistických nástrojov a výchovných techník na zmenu 
podnikovej kultúry. Sú základom procesu zlepšovania kvality. Snaha manažérov po väčšej efektívnosti 
a systémovosti riadenia viedla k vytvoreniu a aplikácii širokého spektra riadiacich systémov v jednotlivých 
výrobných, ale aj služby  poskytujúcich odvetviach. Zavedenie rôznorodých systémov a ich riadenie sa stáva 
veľmi neprehľadným a často riadenie viac komplikujú a administratívne zaťažujú ako ho zefektívňujú. Veľmi 
dôležité je preto racionálne zosúladenie a integrácia jednotlivých systémov a ich prvkov do integrovaného 
systému riadenia. V rámci manažérskych prístupov sa v súčasnosti presadzuje posun od lineárnej ekonomiky 
k cirkulárnej ekonomike (obr. 1).  

 
Obr.1  Posun od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike 2 

 
Cirkulárna ekonomika je založená na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne 
zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To 
znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. Hlavné prvky konštrukcie životného cyklu v cirkulárnej 
ekonomiky uvádza obr. 2. 

 
Obr. 2 Hlavné prvky konštrukcie životného cyklu v cirkulárnej ekonomiky3 

                                                      
2 Cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo. - [on-line] Available on - URL: http://www.incien.sk/cirkularna-ekonomika/ 
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V rámci cirkulárnej ekonomiky je snaha o podporu efektívneho využívania zdrojov, proenvironmnetálne 
orientovaných inovácii, environmntálne vhodných výrobkov a služieb, ale aj uplatňovanie proenvironmntálne 
orientovaných, najmä dobrovoľných nástrojov, medzi ktoré patra aj EMS, resp. EMAS. 
 
Integrácia systémov riadenia  
Vhodne zvolená integrácia viacerých systémov dokáže zvýšiť efektivitu celého riadiaceho procesu. Dokáže 
odstrániť nutnosť opakovaného zadávania dát, dokáže odstrániť nutnosť práce vo viacerých systémoch na 
viacerých úrovniach spracovania a vyhodnocovania príslušných údajov a informácii, t.j. v konečnom dôsledku 
z viacerých používaných systémov dokáže vytvoriť jeden komplexný systém.  
Dôležitú úlohu pritom zohráva vhodný informačný systém, pričom integráciu na úrovni informačných tokov 
(systémov) je možné realizovať v troch rovinách: 

 na dátovej úrovni – t. z. vytvorí sa jednotná databáza údajov, nad ktorou pracujú všetky systémy, 
 na aplikačnej úrovni – t. z. vytvorí sa integračná platforma, na ktorej systémy dokážu spolupracovať 

napríklad prostredníctvom výmeny správ, prípadne umožnením využívania vlastných služieb externým 
systémom, 

 na používateľskej úrovni – t. z. vytvorí sa jednotné používateľské rozhranie, ktoré umožní užívateľovi 
z jedného rozhrania pracovať vo viacerých systémoch naraz (ideálny stav je, ak užívateľ ani nevie, že 
pracuje vo viacerých systémoch).4 

 
Vzhľadom k rastúcej zložitosti, previazanosti a komplexnosti moderných podnikových riadiacich a 
informačných systémov je dôležité vedieť ich správne previazať a prepájať.  
Systémová integrácia (System Integration - SI) sa nejakou svojou formou uplatňuje vo väčšine stredných a vo 
všetkých veľkých organizáciách. Systémová integrácia je priebežná, nikdy nekončiaci práca pri správe 
rozsiahleho riadiaceho a informačného systému podniku alebo môže mať podobu jednorázového projektu, ktorý 
umožní jej skokové zlepšenie. 
Systémovú integráciu možno chápať:  

 v užšom technickom poňatí ako o integráciu rôznych systémov a aplikácií do jedného celku, 
 v širšom význame ako celý proces, ktorý je nevyhnutný pre efektívne fungovanie najmä 

rozsiahlejších, často špecificky sektorov orientovaných riadiacich a informačných systémov. 5 
 
Integrácia systémov pre kvalitu, životné prostredie,  ergonómie, bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci je 
často nevyhnutným predpokladom zjednodušenia riadiacich a systémových procesov. Prináša výhody v oblasti 
marketingu, podnikovej kultúry, zvýšenie ziskovosti a získanie konkurenčnej výhody na trhu. 6 
Aktivizovanie/nasadenie systému (System deployment - SD) je považované za implementáciu systému riadenia 
v organizácii. Systém riadenia vytvára rámec procesu a používa postupy na zabezpečenie toho, aby organizácia 
mohla plniť všetky úlohy potrebné na dosiahnutie svojich cieľov.(obr. 3) 

 
Obr. 3 Nasadenie systému v kontexte IMS – QMS -  EMS – OHSAS 

                                                                                                                                                                      
3 Green growth and circular economy. - [on-line] Available on - URL: http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 
4 Integrácia informačných systémov – krok k zvýšeniu efektívnosti. - [on-line] Available on - URL: http://www.cito.sk/sk/prehlad-
modulov/suvisiace-clanky/integracia-informacnych-systemov-krok-k-zvyseniu-e 
5 Systémová integrácia. - [on-line] Available on - URL: https://managementmania.com/sk/systemova-integracia-system-integration 
6 KORAUŠ, Anton: 2011: Finančný marketing. Bratislava: Sprint dva,  536 s. Economics. ISBN 978-80-89393-31-2 
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Vedenie každej organizácie môže byť zlepšené v prípade, že organizácia má niekoľko navzájom prepojených 
systémov. Systémový prístup naznačuje, že interné systémy riadenia sú všetky vo vnútri organizácie prepojené. 
Z tohto dôvodu zavedenie účinného systému riadenia, ako je integrovaný systém manažérstva (IMS) v 
organizácii má zásadný význam pre udržanie konkurencieschopnosti v ére globalizácie. 
 
V praxi sa najčastejšie vyskytujú tieto cesty integrácie jednotlivých systémov riadenia pre kvalitu, životné 
prostredie,  ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci: 
 

 vývoj a implementácia integrovaného systému riadenia (IMS - Integrated Management Systém) hneď 
od prvotného impulzu (najmä v prípadoch, kde neexistujú v organizácii zavedené žiadne systémy 
riadenia, čo ale môže byť  pre mnohé organizácie komplikácia), 

 vývoj a implementácia jednotlivých systémov riadenia pre rôzne segmenty riadenia oddelene (QMS, 
EMS, SMS, EnMS, FSMS atď.) a po úspešnej implementácii ich integrácia do IMS, 

 postupné pridávanie ďalších aspektov k prvkom už existujúceho systému, t. j. využívanie skúseností 
z prvého systému pri integrácii (zvyčajne je to QMS na báze ISO 9001) s cieľom vytvorenia IMS 

 
Výsledným efektom integrácie systémov pre kvalitu, životné prostredie, ergonómie, bezpečnosť práce a ochranu 
zdravia pri práci  (obr.4)  môže byť  

 systematizácia a kompatibilita riadenia kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práci  

 zvýšenie efektívnosti a tým aj ekonomických výsledkov spoločnosti, 
 získanie konkurenčnej výhody na domácom a zahraničnom trhu. 
 hodnotenie účinnosti a prínosov programu.  

 
 

 
 

Obr.4  Integrácia manažérskych systémov QMS, EMS, SMS a ďalsích do IMS 7 
 
 
Integrácia riadenia systémov v oblasti kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
prináša množstvo výhod. Napríklad je pravdepodobné, že práca v rámci IMS bude s efektívnejšími výsledkami,  
ako pri oddelených systémoch riadenia. Zároveň by sa mal uľahčiť rozhodovací proces, ktorý by najlepšie 
odrážal celkové potreby organizácie. 
 

                                                      
7 What Is An Integrated Management Systém. - - [on-line] Available on - URL: http://integrated-standards.com/what-is-integrated-
management-system/ 
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IMS (Integrated Management Systém) je systém, ktorý v praxi integruje zvyčajne tieto hlavné systémy riadenia: 

 Quality Management System (QMS) 
 ISO 9001 Quality Management Systems 
 AS9100 Aerospace and Defense 
 ISO 13485 Medical Devices 
 TS 16949 Automotive 

 Environmental Management System (EMS), resp. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
 ISO 14001 Environmental Management Systems 
 EMAS Regulation refers to the Regulation (EC) No 1221/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by 
organisation in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing 
Regulation (EC) 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 
2006/193/EC.(Official Journal of the European Communities L 342 of 22 December 
2009) 

 SMS – Safety Management Systém 
 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems  (OHSAS). 

 EnMS – Energy Management Systém 
 ISO 50001 Energy Management System 

 FSMS – Food Safety Management Systém 
 FSSC 22000 Food Safety Certification 
 ISO 22000 
 SQF 

 ISMS – Information Security Management Systém 
 ISO 27000 Internet Security Management Systém 
 ISO/IEC 27001 Information technology. Security techniques. Information security 

management systems. Requirements 
 CSR - Corporate Social Responsibility  

 ISO 26000: 2010 Guidance on social responsibility 
 SA8000 Social Accountability 

 
Okrem QMS, EMS/EMAS, SMS sa  do IMS často integrujú prístupy založené naj: 
 

 STN EN ISO 50001: 2012 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie 
(ISO 50001: 2011) - norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a 
zlepšovanie systému energetického manažérstva, ktorého cieľom je umožniť organizácii sledovať 
systematický prístup v dosahovaní sústavného zlepšovania hospodárenia s energiou vrátane 
energetickej účinnosti, využívania a spotreby energie.  

 STN ISO 26000: 2011 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti – norma integruje doterajšiu 
najlepšiu prax, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti organizácií bez ohľadu 
na ich veľkosť, typ a sídlo. Norma bola vypracovaná na základe celosvetového konsenzu a má slúžiť 
ako pomôcka pri porozumení pojmu spoločenská zodpovednosť, jej princípov, kľúčových oblastí a pri 
jej integrácii do činnosti organizácie. 

 STN EN ISO 22000: 2006 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie 
potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2005) - norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva 
bezpečnosti potravín, keď organizácia v potravinárskom reťazci potrebuje preukázať svoju schopnosť 
kontrolovať riziká pre bezpečnosť potravín v záujme zaistenia bezpečnosti potraviny v čase jej 
konzumácie človekom. 

 STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej 
bezpečnosti. Požiadavky - norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále 
zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. Táto medzinárodná 
norma obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených 
potrebám organizácie. Požiadavky vymedzené v tejto medzinárodnej norme sú všeobecné a sú určené 
pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu. Nesplnenie niektorej z požiadaviek 
vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie 
zhody s touto medzinárodnou normou. 
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Rozdielne ciele jednotlivých systémov a prekrývanie hlavných aspektov uvádza obr. 5.  
 

 
Obr. 5 Vzťah QMS, EMS/EMAS a H&S 

 
 
Normy série hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia  
 
Normy OHSAS 18001 a OHSAS 18002 patria do súboru noriem o posudzovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci – BOZP (Occupational Health and Safety Assessment Series – OHSAS). 
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) vydal v slovenskom jazyku OHSAS 18002: 2008 a OHSAS 
18001: 2007. 
Následne SÚTN oznámil, že zrušená norma STN OHSAS 18001: 2008 a platná norma STN OHSAS 18001: 2009 
sú z hľadiska požiadaviek identické. Obidve normy sú vypracované na základe toho istého referenčného 
dokumentu OHSAS 18001: 2007. Pri vypracovávaní STN OHSAS 18002: 2009 Systémy manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Návod na implementáciu OHSAS 18001: 2007 (OHSAS 18002: 2008) sa však zistilo, 
že bolo potrebné upresniť slovenský preklad textu STN OHSAS 18001: 2008 a preto bolo vydané nové, edične 
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upravené vydanie STN OHSAS 18001: 2009. 8 
Vydané normy úzko súvisia a obsahujú požiadavky systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
môžu sa používať na certifikáciu/registráciu, a medzi pokynmi na vlastné vyhlásenie o systéme manažérstva BOZP 
a na necertifikovateľnú základnú pomoc pri vytváraní, zavádzaní alebo zlepšovaní systému manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa celý rad 
prvkov vrátane takých, ktoré majú strategické a konkurenčné dôsledky. Preukázanie úspešného začleňovania normy 
OHSAS môže organizácia využiť na to, aby presvedčila zainteresované strany, že má primeraný systém 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Normy OHSAS sú kompatibilné s medzinárodnými normami 
na systémy manažérstva, t. j. s normami ISO 9001: 2000 (o kvalite) a ISO 14001: 2004 (o životnom prostredí) s 
cieľom uľahčiť integrácie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v organizáciách, ktoré majú o to záujem.Úlohou noriem OHSAS nie je obsiahnuť všetky nevyhnutné 
ustanovenia zmlúv. Používatelia sú zodpovední za správne používanie.Zhoda s normou tejto série hodnotenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS) neznamená, že poskytuje ochranu pred právnymi záväzkami. 
STN OHSAS 18001: 2009 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky - táto norma 
série hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), aby uľahčila organizáciám riadiť vlastné riziká BOZP a zlepšiť 
vlastnú výkonnosť BOZP. 

 
Obr. 6 Model systému manažérstva BOZP pre normu OHSAS 

 
Bezpečnosť práce možno charakterizovať ako stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri 
dodržaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.) vzťahujúcich 
sa na príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude 
vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia ich majetku. 9 
Ak má podnik prosperovať, je v jeho záujme, aby mal k dispozícii dostatok zdravých zamestnancov, ktorí sú 
schopní garantovať takú úroveň produktivity práce, ktorá mu umožní v konkurenčnom prostredí nielen prežiť, 
ale aj profitovať. To možno zabezpečiť komplexnou a hlavne preventívnou starostlivosťou o zamestnancov 
prostredníctvom implementácie DokumentU „Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“  v podniku. 
Zavedenie realizácie systémových prvkov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpisuje zamestnávateľom 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podnikový dokument „Politika BOZP“ je 
zameraný na celkovú orientáciu riadenia a vzťahov a podnikovú stratégiu v oblasti ochrany zamestnancov. 
Zamestnávatelia sú povinní podľa zákona vypracovať takýto dokument obsahujúci základné zámery, ktoré sa 
majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
Dokument „Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ predstavuje formálny záväzok organizácie, 
stanovuje ciele na zlepšenie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podnikový 
dokument „Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je kľúčovým prvkom systému riadenia. 

                                                      
8 Oznámenie SÚTN o normách STN OHSAS 18001. - [on-line] Available on - URL: https://www.sutn.sk/news.aspx?id=48 
9 BALOG, K. – TUREKOVÁ, I. – TURŇOVÁ, Z.,  2006. Inžinierstvo pracovného prostredia. Trnava : MTF STU, skriptá 
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Bezpečnostná politika podniku predstavuje komplexný pohľad na všetky aspekty bezpečnosti.10 Bezpečnostná 
politika definuje chránené záujmy podniku, stanovuje princípy, možné ohrozenia a rizika a systém riadenia 
bezpečnosti v podniku.  
 
Príklady IMS  v praxi 
 
Uvádzame príklady IMS  v praxi prezentované na firemných web stránkach: 

 spoločnosť IMTEQ SOLUTION SDN. BHD. z Malajzie prezentuje model IMS (obr. 7) 
 spoločnosť Samsung Dsplay uvádza jako základnú ideu a víziu zeleného manažérstva model na obr. 8, 
 spoločnosť Fujifilm Group aby splnila svoju spoločenskú zodpovednosť (corporate social 

responsibility  - CSR) integrovala svoje výrobné a obchodné procesy s aktivitami CSR a zaviedla 
IMS(*1).  – obr. 8.  IMS(*1) je integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa viac typov systémov 
riadenia, tj.  

 EMS (environmental management system),  
 QMS (quality management system),  
 OHSAS (occupational health and safety assessment system),  
 ISMS (information security management system).11 

 
 
 

 

 
Obr. 7 Model IMS od spoločnosti IMTEQ  12 

                                                      
10 MATOUŠKOVÁ, I., RAK, R.: The role of the safety manager when enforcing comprehensive information security, 5th International 
Conference Information Security Summit, 2004, s. 85-98, Tate International, ISBN 80-868113-00-2 
11 Application of Management Systém. -  [on-line] Available on - URL: 
https://www.fujifilmholdings.com/en/sustainability/vision/activity.html 
12 System Deployment: IMS - integrated management systém. - [on-line] Available on - URL: http://www.imteqsolution.com/v3/ims.php   
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Obr.68 QMS, EMS, EnMS a OHSMS v kontexte udržateľného rozvoja 13 

 EMS : Environmental Management System 
 OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series 
 EnMS : Energy Management System 
 QMS : Quality Management System 

 
Obr. 8 Aplikácia manažérskeho systému vo Fujifilm Group 14 

 

                                                      
13 Safety and Health. - [on-line] Available on - URL: https://www.samsungdisplay.com/eng/intro/green_policy.jsp 
14 Application of Management Systém. -  [on-line] Available on - URL: 
https://www.fujifilmholdings.com/en/sustainability/vision/activity.html 
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Záver 
 
Riešenie bezpečnosti podniku predstavuje zložitý proces. Stanovenie bezpečnostných cieľov podniku je vecou 
predovšetkým vrcholového manažmentu podniku. Podkladom pre ich stanovenie je bezpečnostná analýza podniku, 
možnosti podniku a ich predstavy na fungujúci systém bezpečnosti v podniku. Pri ich stanovovaní sa zároveň prihliada 
k princípom bezpečnosti a k iným princípom, ktorými sa chce podnik riadiť. Bezpečnostné ciele podniku sa stanovujú 
konkrétne na podnikové podmienky, i keď sa vychádza z obecného rámca. 
Pre moderné inštitúcie je typická efektívna plochá štruktúra organizovaná maticovým spôsobom. Pri tomto 
usporiadaní je kladený primárny dôraz na procesy. Takto je vnímaná aj bezpečnosť. Bezpečnostný manažér 
potom zodpovedá za definované procesy v inštitúcií a ich bezpečnosť. 
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