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ABSTRAKT  

Príspevok sa zaoberá systémami riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Organizácie sú stále častejšie vystavené úlohe preukazovať svoje zodpovedné 

chovanie. Najčastejšie používaným nástrojom na overenie správnosti takého chovania je postup 

nazývaný audit, auditovanie. V praxi sa používajú rôzne druhy auditov, špecializované podľa oblasti, 

ktorú preverujú a účelu, na ktorý sú určené.   
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a ochrana zdravia 

 

ABSTRACT 
This paper considers the systems of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety 

management. Organizations are increasingly exposed to the task of demonstrating their responsible 

behaviour. The most commonly used tool to verify the correctness of such behaviour is a procedure 

called audit. In practice, different types of audits are used, specialized according to the area they are 

auditing and the purpose for which they are intended. 
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Úvod 
 

Implementácia manažérskych systémov prináša organizácii rôzne výhody, medzi ktoré patrí 
napríklad verifikácia zhody s predpismi, dobrý profil spoločnosti a zlepšenie vzťahov s verejnosťou, 
konkurenčná výhoda,  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.Moderné  prístupy,  
metódy  a  techniky založené  na  procesnom  prístupe sú v súčasnosti s veľkou úspešnosťou aplikované v 
podnikovej ekonomike aj vo sfére verejného sektora. Zavádzanie systémov riadenia zameraných na 
kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť v spoločnosti sa stalo dôležitou činnosťou mnohých 
organizácií. Sú považované za symbol úspechu a predpoklad pre prežitie a úspory (čas, náklady, 
zdroje). V skutočnosti, aby spoločnosti prežili a prosperovali v konkurenčnom prostredí, musia sa 
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venovať všetkým aspektom svojich procesov vrátane znižovania nákladov, blahobytu svojich 
zamestnancov a ochrany životného prostredia.  
 
Požiadavky systémového prístupu v oblasti riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci 
 

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových 
procesov, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a 
posilnenia pozície podniku v trhovo orientovanom prostredí.1 Medzi základné požiadavky systémového 
prístupu v oblasti riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci patria 
generické požiadavky medzinárodných štandardov: 

 
• STN EN ISO 9001: 2016 Systém manažérstva kvality,  
• STN EN ISO 14001: 2016 Systém environmentálneho manažérstva   
• a STN ISO 45001: 2019 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. 2 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. 3 Riadenie procesov a činností v organizácii je jedna z 
funkcií manažmentu súvisiaca s organizovaním, t.j.  ide o organizovanie, koordinovanie a riadenie. Je 
to jedna zo základných a každodenných aktivít manažérov, ale aj všetkých ostatných pracovníkov. 
Procesné riadenie je taký spôsob riadenia procesov v organizácii, ktorý zdôrazňuje opakované procesy 
a ich priebeh naprieč celou organizáciou. 4, 5 Problematika nástrojov a konceptov pre trvalo udržateľný 
rozvoj a ako ich uplatňovanie súvisí nielen so všeobecným rámcom pre trvalo udržateľný rozvoj ale aj 
ich vzájomnou interakciou a kompatibilitou. 

 
V súčasnosti platia v sústave STN tieto  normy: 

• STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, t. j. bola 
implementovaná do sústavy STN norma  ISO 9001: 2015 Quality management systems. 
Requirements. Norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia 
potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú 
požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a  
kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania 
systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami 
zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.  

• STN ISO 45001: 2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Požiadavky s usmernením na používanie (Occupational health and safety management 

                                                      
1 Rusko, M. & Pietrucha, H. D.. (2016): Manažérstvo v oblasti kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti 
pripráci v kontexte integrovaného manažérskeho systému. -  In. Rusko, M., Harangozó, J. & Čekan, P. [Eds.] 2016: 
Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016. – Recenz. zborník z medz. vedeckej konf. 23 - 24. 9. 2016 v Rajeckej doline, 1. 
vyd., Edícia ESE-31, ISBN 978-80-89753-11-6, 214 s. 
2 Deming, W.E (1993) The new economics for industry, government and education. - MIT Center for Advanced Engineering 
Study, Massachusetts. 
3 Rusko, M. (2004): Environmentálne orientovaný manažment v praxi manažéra. - Žilina: STRIX / VeV, 1. vyd., ISBN 80-
969257-1-7. 
4 Riadenie procesov. – [on-line] Available on - URL: https://managementmania.com/sk/riadenie-procesov 
5 Isaksson, R. (2004) Total Quality Management for Sustainable Development-Focus on Processes. - Luleå University of 
Technology, Doctoral Thesis 2004:18. Division of Quality andEnvironmental Management. Luleå. 
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systems. Requirements with guidance for use). 6  Norma špecifikuje požiadavky na systém 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich 
používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s 
prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania 
výkonnosti jej BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce 
vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP 
(vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody 
systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami. Tento dokument pomáha 
organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s 
politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: 
trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; 
dosiahovanie cieľov BOZP.  

• STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na 
použitie, t. j. bola implementovaná do sústavy STN norma ISO 14001: 2015 Environmental 
management systems. Requirements with guidance for use. Norma špecifikuje požiadavky 
na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho 
environmentálneho správania. Norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje 
manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva 
k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.Norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané 
výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné 
prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou 
politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: 
zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie 
environmentálnych cieľov. Norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na 
veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a 
služieb, ktoré organizácia určí. 

 
V praxi sa uplatňuje aj EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Nariadenie ES 1836/1993  

(EMAS I) o dobrovoľnej účasti priemyselných podnikov na programe Spoločenstva 
o environmentálnom riadení a hodnotení schválenom 29.6.1993 Radou ministrov ES bolo revidované 
Nariadením EÚ  761/2001 z 19.3.2001 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme environmentálneho 
manažérstva a auditu (EMAS II), resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 
o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS III). 
 
Nástroje na auditovanie manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti 
 

Organizácie sú stále častejšie vystavené úlohe preukazovať svoje zodpovedné chovanie. 
Najčastejšie používaným nástrojom na overenie správnosti takého chovania je postup nazývaný audit, 
auditovanie. V praxi sa používajú rôzne druhy auditov, špecializované podľa oblasti, ktorú preverujú a 
účelu, na ktorý sú určené.   

Medzi často využívané audity patria technické audity - zameriavajú sa na environmentálne 
dopady surovín, materiálov, energií a prevádzkovania zariadení a s nimi spojené riziká 
(environmentálne, bezpečnostné atď.) Analyzuje sa a vyhodnocuje sa zhoda v oblasti plánovania 
zariadení, prevádzky výroby a organizácie procesu, údržby a ošetrovania stavu techniky, použitia 
a využívania surovín, zdrojov a energií, spracovania odpadu (sekundárnych produktov) s príslušnou 
politikou (kvality, environmentu a bezpečnosti a pod.). Využívajú sa  právne audity (Legal-
Compliance) - audit zhody s právnymi požiadavkami, t.j. či sa  uznávajú a presadzujú príslušné právne 
aspekty  a tiež  organizačné audity / audity systému riadenia - slúžia k vyšetreniu dopadov 

                                                      
6 STN ISO 45001: 2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na 
používanie 
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(environmentálnych, bezpečnostných atď.) vznikajúcich z organizačných procesov a s tým spojených 
rizík (environmentálnych, bezpečnostných atď.).  

Medzinárodné normy radu ISO 9000 a ISO 14000 zdôrazňujú význam auditov ako nástroja 
manažmentu pre monitorovanie a overovanie efektívnej implementácie politiky kvality a/alebo 
environmentálnej politiky organizácie. Audity sú tiež neoddeliteľnou súčasťou činností posudzovania 
zhody ako pri externej certifikácii/registrácii, tak aj pri hodnotení a dozore nad dodávateľským 
reťazcom.  

 
Problematika auditov bola v sústave STN  upravená v:  
 
• STN EN ISO/IEC 17021-1 (01 5257) Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány  

vykonávajúce audit  a certifikáciu systémov manažérstva  (ISO/IEC 17021: 2006)        
• STN EN ISO 19011 (01 0330) Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo 

systému environmentálneho manažérstva (ISO 19011: 2002), resp. STN EN ISO 
19011:2012-05 (01 0330) 

• STN P ISO/TS 22003: 2007 (56 0303) Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. 
Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti 
potravín. 

 
V súčasnosti platia v rámci problematiky auditov v sústave STN : 
 

• STN EN ISO/IEC 17021-1: 2018 (01 5257) Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány  
vykonávajúce audit  a certifikáciu systémov manažérstva Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 
17021-1:2015 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems. Part 1: Requirements). Táto časť ISO/IEC 17021 
obsahuje zásady a požiadavky na kompetentnosť, konzistentnosť a nestrannosť orgánov 
vykonávajúcich audit a certifikáciu všetkých typov systémov manažérstva. Certifikačné 
orgány využívajúce túto časť ISO/IEC 17021 nemusia ponúkať všetky druhy certifikácie 
systému manažérstva. Certifikácia systémov manažérstva je činnosť posudzovania zhody 
treťou stranou (pozri normu ISO/IEC 17000: 2004, čl. 5.5) a orgány vykonávajúce túto 
činnosť sú teda orgány posudzovania tretej strany. 

• STN EN ISO/IEC 17021-2 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 
a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a 
certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva (ISO/IEC 17021-2: 2016 Conformity 
assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management 
systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental 
management systems). 

• STN EN ISO/IEC 17021-3 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 
a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a 
certifikáciu systémov manažérstva kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017 Conformity assessment - 
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: 
Competence requirements for auditing and certification of quality management systems). 

• STN EN ISO 19011: 2019-06 (01 0330) Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 
19011: 2018). Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN ISO 19011 z januára 2019, 
ktorá od 1. 1. 2019 nahradila STN EN ISO 19011 z mája 2012 v celom rozsahu. 

• STN ISO 10019: 2005 (01 0303) Návod na výber konzultantov systémov manažérstva 
kvality a využívanie ich služieb (Guidelines for the selection of quality management system 
consultants and use of their services) - táto medzinárodná norma poskytuje návod na výber 
konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb. 

• STN P ISO/TS 22003: 2016 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na 
orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín (Food 
safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of 
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food safety management systems). Táto technická špecifikácia definuje pravidlá týkajúce sa 
auditu a certifikácie zhody systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) s 
požiadavkami ustanovenými v norme ISO 22000 (alebo v inom súbore špecifikovaných 
požiadaviek na SMBP). Zákazníkom poskytuje aj nevyhnutné informácie o zárukách 
hodnovernosti spôsobu certifikácie ich dodávateľov. Certifikácia SMBP je posudzovanie 
zhody treťou stranou (ako uvádza čl. 5.5 normy ISO/IEC 17000:2004). Subjekty 
vykonávajúce túto činnosť sú preto orgány posudzovania zhody tretej strany („certifikačný 
orgán“). Certifikácia SMBP nie je osvedčením o bezpečnosti alebo vhodnosti výrobkov 
organizácie pre potravinársky reťazec. Norma ISO 22000 však vyžaduje, aby organizácia 
svojím systémom manažérstva spĺňala všetky príslušné požiadavky noriem a zákonov 
týkajúcich sa bezpečnosti potravín. Ostatní používatelia SMBP môžu používať koncept a 
požiadavky tejto technickej špecifikácie po ich nevyhnutnej úprave. 

• STN ISO 50003: 2016 (38 0010), Systémy energetického manažérstva. Požiadavky na 
orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov energetického manažérstva (Energy 
management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of energy 
management systems) - norma špecifikuje požiadavky na kompetentnosť, konzistentnosť a 
nestrannosť pri auditovaní a certifikácii systémov energetického manažérstva (EnMS) pre 
orgány, poskytujúce tieto služby. Na zabezpečenie efektívnosti auditovania EnMS táto 
norma sa zaoberá procesom auditovania, požiadavkami na kompetentnosť pracovníkov, ktorí 
sa podieľajú na certifikačnom procese systémov energetického manažérstva, trvaním auditov 
a vzorkovaním viacerých miest.Táto medzinárodná norma je určená na používanie spolu s 
ISO/IEC 17021: 2011. Požiadavky ISO/IEC 17021: 2011 sa tiež uplatňujú v tejto norme. 

 
 
Záver 
  

Riešenie problematiky politiky kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia na úrovni 
podniku predstavuje zložitý proces. Stanovenie vhodných cieľov podniku je vecou predovšetkým 
vrcholového manažmentu podniku. Podkladom pre ich stanovenie je analýza podniku, možnosti podniku a 
ich predstavy na fungujúci systém riadenia v podniku. Ciele podniku sa stanovujú konkrétne na podnikové 
podmienky, i keď sa vychádza z obecného rámca. Pre moderné inštitúcie je typické implementovanie 
všeobecne platných štandardov, najmä noriem ISO  zameraných na systémy riadenia v oblasti kvality, 
bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Organizácie sú stále častejšie vystavené úlohe 
preukazovať svoje zodpovedné chovanie. Najčastejšie používaným nástrojom na overenie správnosti 
takého chovania je postup nazývaný audit, auditovanie. V praxi sa používajú rôzne druhy auditov, 
špecializované podľa oblasti, ktorú preverujú a účelu, na ktorý sú určené.   
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