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BEZPEČNOSŤ PODNIKU A ZABEZPEČENIE KOMPLEXNEJ 
OCHRANY MAJETKU 

 
Alojz BARTEK - Miroslav RUSKO 

 
THE SAFETY OF THE ENTERPRISE AND PROVIDING 

COMPREHENSIVE PROPERTY PROTECTION 
 
 
Abstrakt  
Zabezpečenie technickej a objektovej bezpečnosti v organizácii patrí medzi významné manažérske aktivity. 
Významnú úlohu zohráva priestorová bezpečnosť objektov, bezpečnosť osôb a pracoviska a  informačných aktív 
príslušnej organizácie. Tieto úlohy sú súčasťou bezpečnostnej politiky organizácie.  
Bezpečnostná politika podniku je základným a východiskovým dokumentom podniku. Podnik ňou deklaruje svoj 
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. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bezpečnosť, podnik 
 
Abstract 
Providing of the technical and facilities security in organization belongs among the major management 
activities. Important roles play an aerial security of the objects, safety of persons and work-place, and the 
information assets of the organization. These tasks are part of the security policy of an organization. 
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.  
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Úvod 
 
Cieľom technickej a objektovej bezpečnosti je priestorová bezpečnosť objektov, bezpečnosť osôb a pracoviska a 
informačných aktív príslušnej organizácie (zamestnancov alebo tretích strán, klientov a ďalších osôb, ktoré sa so 
súhlasom organizácie zdržiavajú na pracoviskách). 
Príslušné aktivity spočívajú v analýze rizík ohrozenia priestorovej bezpečnosti s cieľom ich eliminácie, resp. 
minimalizácie, prostredníctvom zariadení, opatrení a dodržiavania pravidiel fyzickej bezpečnosti. Tieto postupy 
sú obvykle sformulované v príslušných interných dokumentoch. 
Rozsah fyzickej bezpečnosti zahrnuje aj opatrenia na ochranu pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a civilnej ochrany podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
Bezpečnostná  politika podniku 
 
Bezpečnostná politika podniku je základným a východiskovým dokumentom podniku. Podnik ňou deklaruje svoj 
záujem na implementáciu bezpečnosti do všetkých sfér činnosti podniku.  
Bezpečnostná politika podniku predstavuje komplexný pohľad na všetky aspekty bezpečnosti. 1 Bezpečnostná 
politika definuje chránené záujmy podniku, stanovuje princípy, možné ohrozenia a rizika a systém riadenia 
bezpečnosti v podniku. Jej spracovanie vychádza z vypracovanej bezpečnostnej analýzy a z týchto faktorov: 

 z platných zákonov v Slovenskej republike a iných právnych noriem, ktoré nadväzujú na tieto zákony,  
 z právnych noriem alebo iných normatívnych aktov podniku, ktoré sa môžu ale následne meniť s 

                                                 
1 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 
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ohľadom na prijatú politiku bezpečnosti, 
 z ekonomických a finančných možnosti podniku, ktoré chce a môže investovať na bezpečnosť podniku, 
 z usmernení a špecifických požiadaviek vrcholového manažmentu podniku na bezpečnosť,  
 z lokálnych podmienok, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú podniku. 

 
Možný obsah bezpečnostnej politiky podniku2: 

 Bezpečnostná analýza podniku. 
 Stanovenie bezpečnostných cieľov podniku. 
 Určenie princípov bezpečnosti v podniku. 
 Definovanie bezpečnostnej infraštruktúry podniku. 
 Definovanie chránených aktív podniku. 
 Analýza bezpečnostných rizík podniku. 
 Systém riadenia bezpečnosti v podniku. 
 Definovanie zodpovednosti a kompetencií pracovníkov podniku. 
 Systém kontroly bezpečnosti podniku a riešenia pri jej narušení. 

 
Po vypracovaní bezpečnostnej politiky nasleduje vypracovanie jednotlivých  bezpečnostných projektov, potom 
realizačná a overovacia fáza s cieľom neustáleho zlepšovania bezpečnosti. 
 
 
Zabezpečenie komplexnej ochrany majetku 
 
Motívom pre vrcholový manažment podniku na riešenie otázok bezpečnosti podniku okrem reakcie na vytvorené 
bezpečnostné prostredie je i 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. 3 
Zvyšuje sa pocit bezpečia zamestnancov podniku, vytvára sa optimálna pracovná atmosféra a verejná mienka, čo 
vedie k vyššej výkonnosti podniku. V konečnom dôsledku to vytvára image, know-how a goodwill podniku na 
trhu. V riadení bezpečnosti podniku je potrebné si uvedomovať, že bezpečnosť je nákladná, nikdy nie je 
stopercentná, nikdy nie je končená a je úlohou predovšetkým najvyššieho manažmentu. Platí zásada, že len približne 
15 % problémov je vhodné ponechať na riešenie zamestnancom a ostatok, to je približne 85 % problémov by malo 
byť zabezpečených systémom riadenia4. Na zabezpečenie trvalej prosperity podniku je dôležité, aby bol zavedený 
riadiaci mechanizmus, ktorý zabezpečí optimálne fungovanie podniku.5 
 
Žiadny podnik alebo organizácia nemá záujem na existencii dočasných alebo trvalých hrozieb, nieto na vzniku 
krízy, ktorá vždy vedie k materiálnym, informačným, finančným alebo ľudským stratám.  Pôsobnosť 
bezpečnostného systému v organizáciách je zameraná na ochranu nasledujúcich aktív: osôb, nehmotného 
majetku, hmotného majetku, financií a cenín, informácií, dát a údajov 6. 
 

Aktivity v oblasti zabezpečenia komplexnej ochrany majetku zameriavajú svoju pozornosť najmä na: 
 Aktíva - sú predmetom pôsobenia mnohých typov hrozieb. Hrozba má potenciálnu schopnosť 

spôsobiť' nežiaduci incident, ktorý môže mat' za následok poškodenie systému alebo spoločnosti a jej 
aktív. Aby hrozba spôsobila poškodenie aktív, využíva existujúcu zraniteľnosť aktív, ktorá, je daná 
existujúcimi zraniteľnými miestami. Hrozby môžu mať prírodný alebo ľudský pôvod a môžu byt' 
náhodné alebo úmyselné. Tak  náhodné, ako aj úmyselné hrozby by mali byt' identifikované a mala by 
byť odhadnutá ich potenciálna úroveň a pravdepodobnosť ich výskytu. 

 Hmotný majetok - je súbor hmotných prvkov, ktoré sú vo vlastníctve podniku alebo sú podľa zákona 
predmetom záujmu ochrany podniku. Ochrana hmotného majetku tvorí základ prosperity a zdravého 

                                                 
2 IDA working document - Version 4.2 – January 2004: European Interoperability Framework (EIF), 
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news&d ocumentID=2033. 
3 GAŠPIERIK,L. - REITŠPÍS, J.: Bezpečnosť podniku (organizácie, inštitúcie), ALARM magazín, č.1/2006 
4 RAK, R., MATOUŠKOVÁ, I.: Tvúrči bariéry, část II. - Bezpečnost, emoce a interpersonální komunikace, DSM č.4/2004, str. 28-30, Tate 
International, Praha 
5 Alojz BARTEK - Miroslav RUSKO, 2014: bezpečnosť podniku a bezpečnostná politika podniku.  – In: Rusko Miroslav - Balog Karol - 
Harangozó, Jozef, [Eds.] 2014: Integrovaná bezpečnosť 2014. - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.-19. decembra 
2014 v Bratislave, 1. vydanie, Edícia ESE-17, 205 s., ISBN 978-80-89753-00-0, s. 185 - 189 
6 RUSKO, M., 2010: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Žilina: Strix, Edícia EV-7, 4. revidované vydanie. ISBN 978-80-
89281-58-9.  335 s. 
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fungovania podniku. V konečnom dôsledku je podnik závislý od finančných prostriedkov, ktoré 
umožňujú jeho existenciu.  

 Nehmotný majetok - v rámci organizácie sú skutočnosti (informácie, dáta), ktoré podnik vytvára, 
prijíma alebo doplňuje podľa zmluvnej dohody, zákona, podnikových noriem alebo iných záväzných 
noriem v rámci svojej činnosti.  

 Zraniteľnosť spojená s aktívami zahŕňa slabé miesta existujúce v oblasti fyzickej, organizačnej, 
procedurálnej, personálnej, riadiacej, administratívnej, hardvérovej, softvérovej oblasti alebo v oblasti 
informácií. Zraniteľnosť' sama osebe nie je príčinou škody. Zraniteľnosť je iba podmienkou alebo 
množinou podmienok, ktoré môžu umožniť hrozbe, aby ovplyvnila aktíva. Zraniteľnosť' zahŕňa slabé 
miesta v systéme, ktoré môžu byť hrozbou využitia a môžu viest' k nežiaducim následkom. To sú 
príležitosti, ktoré môžu umožniť hrozbe, aby spôsobila škodu. Všetky zraniteľné miesta vo vnútri 
špecifického systému alebo spoločnosti musia byt' preskúmané z hľadiska možných hrozieb.  

 Analýza zraniteľnosti - je preskúmavanie slabých miest, ktoré môžu byt' využité identifikovanými 
hrozbami. Táto analýza musí vziať do úvahy prostredie a existujúce ochranné opatrenia. Zraniteľnosť 
konkrétneho systému alebo aktíva voči určitej hrozbe je vyjadrením ľahkosti, s ktorou môže byť 
systém alebo aktívum poškodené. 

 Dopad - je dôsledok nežiaduceho incidentu, spôsobeného buď' náhodne alebo  úmyselne, ktorý má 
vplyv na aktíva. Následky bezpečnostného incidentu, ktorý vzniká vtedy, keď hrozba využila 
zraniteľné miesta systému, môžu mať podobu zničenia určitých aktív, poškodenie systému 
informačných technológií a straty dôvernosti, integrity, dostupnosti, individuálnej zodpovednosti, 
autenticity alebo spoľahlivosti. Možné nepríjemné následky bezpečnostných incidentov zahrňujú 
taktiež finančné straty a stratu podielu na trhu alebo imidž spoločnosti. Meranie dopadov umožňuje 
vytvorenie rovnováhy medzi výsledkami nežiaducich incidentov a nákladmi na ochranné opatrenia 
slúžiace na ochranu pred nežiaducimi incidentmi. Odhad dopadov bezpečnostných incidentov je 
dôležitým prvkom pri odhade rizík a výbere ochranných opatrení. 

 Riziko -  vyjadruje potenciálnu možnosť, že daná hrozba využije zraniteľnosť' systému alebo 
spoločnosti, aby spôsobila stratu alebo poškodenie aktív alebo skupiny aktív a teda priamo alebo 
nepriamo spoločnosti.  Jednotlivé alebo viacnásobné hrozby môžu využiť jednotlivé alebo viaceré 
zraniteľné miesta.  Rizikový scenár popisuje, ako môže konkrétna hrozba alebo skupina hrozieb 
využiť konkrétnu zraniteľnosť alebo skupinu zraniteľnosti, ktorým sú vystavené aktíva s možnosťou 
poškodenia. Riziko je charakterizované kombináciou dvoch faktorov a to pravdepodobnosťou výskytu 
nežiaduceho incidentu a jeho dopadu 

 Zostatkové riziko. Riziká sú obvykle použitím ochranných opatrení iba čiastočne zmiernené. 
Čiastočne je zmiernené všetko, čo je obvykle možno zmierniť. Platí, že čím väčšie zmiernenie 
následkov bezpečnostného incidentu sa má dosiahnuť, tým vyššie sú s tým spojené náklady. Z toho 
vyplýva, že v praxi obvykle existujú zostatkové riziká, nakoľko realizované ochranné opatrenia sú 
ohraničené finančnými prostriedkami, ktoré spoločnosť vynaložila (teda bola ochotná vynaložiť) na 
riešenie bezpečnostných problémov. Vedenie spoločnosti by malo byť upovedomené o všetkých 
zostatkových rizikách z hľadiska dopadu a pravdepodobnosti výskytu udalosti. Rozhodnutie o 
akceptácii zostatkových rizík musia vykonať tí, ktorí sú oprávnení akceptovať' dopad výskytu 
nežiaducich incidentov a môžu schváliť implementáciu doplnkových ochranných opatrení.  

 Konflikt  je na rozhraní obhajoby vlastného ponímania vecí a neochoty prijať poznanie iného. Je 
niekde na rozhraní poznania a presadenia si svojho názoru na úkor iného pohľadu na vec. 
Sociológovia tvrdia, že bezkonfliktnosť by znamenala absenciu sociálnej štruktúry. Konflikt v 
sociálnych štruktúrach prerušuje sociálne väzby a tým spôsobuje ich deštrukciu. Na druhej  strane 
vytvára aj väzby a vzťahy, ktoré by inak nevznikli a ktoré sú prirodzeným dôsledkom ľudskej 
interakcie.  

 Ak sa konflikt prenesie do konkrétnych aplikácií, dochádza k rozkolísaniu predovšetkým 
spoločenského prostredia. Ak rozkolísanie prekročí únosnú mieru existencie, vzniká kríza. V 
účelových zoskupeniach ľudí sa zdroje konfliktov nachádzajú v konaní človeka. Preto sa v teórii rizík 
aj v rizikovom manažmente stáva jednou z kľúčových otázok analýza a syntéza poznatkov o konflikte 
a o spôsobe jeho odstránenia. 

 Obmedzenia - pre riešenie bezpečnosti sú obvykle určené vedením spoločnosti a časť z nich vyplýva 
z prostredia, v ktorom spoločnosť vyvíja svoju činnosť. Periodicky musí byť vykonaná revízia 
existujúcich a nových obmedzení a musia byt' identifikované akékoľvek zmeny. Malo by byť rovnako 
zaznamenané, že obmedzenie sa môže meniť s časom, s geografickým a sociálnym vývojom, rovnako 
ako s pracovnou kultúrou spoločnosti. 
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Druhy ochrany  
 
 Na zabezpečenie komplexnej ochrany majetku sa používajú viaceré spôsoby ochrany (obr.1).  

 
Obr. 1 Spôsoby ochrany majetku (upravené podľa 7) 

 
Predchádzať rizikám znamená ich predvídať a  pri čo možno najnižších nákladoch za týmto účelom je potrebné 
vytvoriť finančné zdroje, aby sa mohla realizovať efektívna prevencia rizík. Predpokladá to kontrolu tých situácií 
a stavov, ktorých riziká sa eliminujú, minimalizujú alebo sú prenášané na iné miesto a tým sú optimalizované. 
Ide tiež o to, aby sa dôsledky týchto rizík predvídali a optimalizovali tak, aby škody na zdraví a majetku boli čo 
najmenšie.  
Pozornosť je sústredená na tvorbu a realizáciu takých preventívnych aktivít, ktoré by zamedzili vzniku 
nesprávneho konania, poruchám a haváriám a iných neželaných udalostí buď v samotnom sledovanom objekte 
(systéme) alebo ako dôsledok možného zlyhania sledovaného objektu (systému). Je prirodzené, že tento proces 
pre jeho obsažnosť a komplexnosť takmer vždy bude ovplyvňovať ekonomický faktor. 
Na obr. 2 sú znázornené dve situácie – A a B, zistené v časoch tA a tB. V prípade A je miera ohodnoteného 
zostatkového rizika a na hodnote RA a vynaložené náklady na hodnote NA. Analogicky pre situáciu B sú 
náklady NB a riziko RB. V prípade B klesla miera zostatkového rizika o hodnotu (RA – RB), zatiaľ čo náklady  
vzrástli o (NB – NA). Vzhľadom na tvar kriviek je zrejmé, že nárast nákladov môže prevyšovať ohodnotenie 
rizika (pri rovnakom vyjadrení v Sk).  

 
Obr. 2  Náklady na bezpečnosť v závislosti na riziku 8 

                                                 
7 RUSKO, M., 2010: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Žilina: Strix, Edícia EV-7, 4. revidované vydanie. ISBN 978-80-
89281-58-9.  335 s. 



 

 156 

 
Diskusia 
 
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. 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. 
 
Riešenie bezpečnosti podniku predstavuje zložitý proces. Na samotnom úvode jeho riešenia je spravidla 
bezpečnostná analýza podniku. Samotná bezpečnostná analýza podniku predstavuje rozsiahlu analyticko-
syntetickú činnosť pred prijatím rozhodnutí v bezpečnostnej politike podniku a ich realizácií podlá jednotlivých 
bezpečnostných projektov. Jadrom bezpečnostnej analýzy je najmä zistenie skutkového stavu v jednotlivých 
oblastiach bezpečnosti, stanovenie hrozieb, ktoré môžu narušiť integritu podniku ako uceleného systému a 
predbežná analýza rizík. 
 
Záver 
 
Kontinuálne úspešné presadzovanie bezpečnosti v inštitúcií je náročný proces. Motívom pre vrcholový manažment 
podniku na riešenie otázok bezpečnosti podniku okrem reakcie na vytvorené bezpečnostné prostredie je i 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. Pri zabezpečení komplexnej ochrany majetku je pozornosť sústredená na tvorbu a realizáciu takých 
preventívnych aktivít, ktoré by zamedzili vzniku nesprávneho konania, poruchám a haváriám a iných neželaných 
udalostí buď v samotnom sledovanom objekte (systéme) alebo ako dôsledok možného zlyhania sledovaného 
objektu (systému). Je prirodzené, že tento proces pre jeho obsažnosť a komplexnosť takmer vždy bude 
ovplyvňovať ekonomický faktor. 
 
 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
BARTEK, A. - RUSKO, M.2014: bezpečnosť podniku a bezpečnostná politika podniku.  – In: Rusko Miroslav - 

Balog Karol - Harangozó, Jozef, [Eds.] 2014: Integrovaná bezpečnosť 2014. - Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie konanej 18.-19. decembra 2014 v Bratislave, 1. vydanie, Edícia ESE-17, 205 s., 
ISBN 978-80-89753-00-0, s. 185 - 189 

GAŠPIERIK,L. - REITŠPÍS, J.: Bezpečnosť podniku (organizácie, inštitúcie), ALARM magazín, č.1/2006 
IDA working document - Version 4.2 – January 2004: European Interoperability Framework (EIF), 

http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news&d 
ocumentID=2033. 

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 

RAK, R., MATOUŠKOVÁ, I.: Tvúrči bariéry, část II. - Bezpečnost, emoce a interpersonální komunikace, DSM 
č.4/2004, str. 28-30, Tate International, Praha 

RUSKO, M., 2010: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Žilina: Strix, Edícia EV-7, 4. revidované 
vydanie. ISBN 978-80-89281-58-9.  335 s. 
 
 

                                                                                                                                                         
8 RUSKO, M., 2010: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Žilina: Strix, Edícia EV-7, 4. revidované vydanie. ISBN 978-80-
89281-58-9.  335 s. 



 

 157 

ADRESY AUTOROV: 
 
Ing. Alojz BARTEK, PhD. 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika 
e-mail: alojz.bartek@gmail.com 
 
doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Paulínska 16, 917 24 
Trnava, Slovenská republika 
e-mail: miroslav.rusko@stuba.sk 
 
 

RECENZIA TEXTOV V ZBORNÍKU 
Recenzované dvomi recenzentmi, členmi vedeckej rady konferencie. Za textovú a jazykovú úpravu príspevku 
zodpovedajú autori. 
 
REVIEW TEXT IN THE CONFERENCE PROCEEDINGS 
Contributions published in proceedings were reviewed by two members of scientific committee of the conference. 
For text editing and linguistic contribution corresponding authors. 

 
 


	BEZPEČNOSŤ PODNIKU A ZABEZPEČENIE KOMPLEXNEJ OCHRANY MAJETKU 
	Bezpečnostná  politika podniku 
	Zabezpečenie komplexnej ochrany majetku 




