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1 Úvod 

 

„Firma je prospešná, iba keď je zamestnanec spokojný“. 

         (Tomáš Baťa) 

 

V súčasnosti, kedy sa nachádza hospodárstvo v recesii, firmy hľadajú možnosti úspory 

a lepšieho využitia firemného potenciálu, aby zabránili vážnejším stratám. Jedným 

z nástrojov, ktorý poskytuje spätnú väzbu o tom, v akej kondícii je „organizmus“ firmy je 

audit systému riadenia ľudských zdrojov.  

 

Audit systému riadenia ľudských zdrojov môžeme definovať ako analýzu, posúdenie,  

či preverovanie efektívnosti práce zamestnancov, systémov, dokumentov v rámci procesov 

ľudských zdrojov v spoločnosti. Má za cieľ posúdiť a včas odhaliť rezervy v podnikových 

procesoch a navrhnúť nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.  Tieto rezervy sa 

môžu týkať oblastí stratégie riadenia, plánovania, výberu, hodnotenia, odmeňovania, 

vzdelávania ľudských zdrojov, zamestnaneckých vzťahov, firemnou kultúrou a pod. 

 

 Auditom riadenia ľudských zdrojov sa obecne rozumie metóda preskúmania všetkých 

závažných stránok riadenia ľudských zdrojov vo firme a okolností, ktorými je tento systém 

riadenia ľudských zdrojov, ako súčasný pokročilý prístup k ľudským zdrojom a rozvoji 

ľudského potenciálu podstatne ovplyvnený [4].  

 

 Táto problematika je zaujímavá tým, že prostredníctvom analýzy auditu systému 

riadenia ľudských zdrojov je možnosť nazrieť do vnútorného prostredia firmy a poskytnúť 

nezávislý obraz o funkčnosti jej procesov. Ďalším dôvodom výberu tejto témy je skutočnosť, 

že by sa diplomantka chcela v budúcnosti tejto problematike venovať na profesionálnej 

úrovni.  

 

Cieľom diplomovej práce je vykonanie auditu systému riadenia ľudských zdrojov so 

zameraním na oblasť zamestnaneckých vzťahov, konkrétne bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v danej spoločnosti. Jednalo sa o preverenie dodržiavania interných smerníc a predpisov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov v spoločnosti.       
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Diplomovú prácu tvorí úvod, teoreticko-metodická, aplikačno-overovacia časť a 

záver. Tieto hlavné časti boli následne rozdelené do jednotlivých kapitol. Prvá kapitola je 

úvod. Druhá kapitola vysvetľuje v širšom pojatí pojmy ľudský potenciál, riadenie ľudských 

zdrojov, systém riadenia ľudských zdrojov, audit systému riadenia ľudských zdrojov a jeho 

súvislosti, charakteristiku metód a technik získavania informácii. Tretia kapitola je 

charakteristika TURZOVSKEJ DREVÁRSKEJ FABRIKY spol. s  r. o., v ktorej bolo 

umožnené spracovať aplikačno-overovaciu časť diplomovej práce. Kapitola „Analýza auditu 

systému riadenia ľudských zdrojov“ sa zaoberá konkrétnymi zisteniami vyplývajúcich 

z analýzy vybranej oblasti zahrnutej do auditu systému riadenia ľudských zdrojov. 

V predposlednej kapitole sa diplomantka snažila posúdiť skutočný stav bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v spoločnosti, podľa deklarovaných dokumentov a navrhnúť odporúčania pre 

riešenie prípadných identifikovaných nedostatkov. Poslednou kapitolou je záver.    

  

 Na získanie dát pre vypracovanie diplomovej práce boli použité kombinácie 

niekoľkých metód získavania informácií. Prvou metódou bola obsahová analýza interných 

dokumentov spoločnosti, z ktorých bola zistená charakteristika spoločnosti, organizačná 

štruktúra, náplň práce zamestnancov, ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie, obsah interných 

smerníc a predpisov spoločnosti. Spolu s pridelenou pracovníčkou spoločnosti bolo vykonané 

priame pozorovanie a rozhovory. Predmetom pozorovania boli zamestnanci a prostredie, 

v ktorom vykonávajú pracovnú činnosť. Pozorovaním a dotazníkovým šetrením sa chcelo 

posúdiť dodržiavanie interných smerníc a predpisov spoločnosti.  
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2 Teoretické východiska auditu systému riadenia ľudských zdrojov 

 

2.1 Ľudské zdroje 

 

Ľudské zdroje môžeme chápať ako ľudskú pracovnú silu, vstup alebo tiež motor  

podnikových aktivít. Ovplyvňujú charakter, efektívnosť a výsledky podnikového procesu. 

Vyjadruje význam človeka, ktorý dáva do pohybu ostatné podnikové zdroje, pre fungovanie 

podnikových procesov na dosiahnutie vytýčených cieľov spoločnosti. Z roka na rok aj v čase 

stálej hrozby ekonomickej a finančnej krízy rastie podiel nákladov investovaných do 

ľudských zdrojov. V období vysokej konkurencie a rýchlo sa meniacich ekonomických 

podmienok, si firmy uvedomujú rast významu človeka v podniku, ako prioritný zdroj 

prosperity spoločnosti a potreby starostlivosti o nich.  

 

Ľudské zdroje sú základným predpokladom fungovania akejkoľvek organizácie  

(podniku) sú nevyhnutné základné zdroje: 

a) materiálové (stroje, zariadenia, materiál, energia), 

b) finančné, 

c) ľudské. 

Neustále zhromažďovanie a zaisťovanie koordinovaného pôsobenia týchto troch 

zdrojov je základnou úlohou managementu (podnikového riadenia). Najdôležitejšie sú zdroje 

ľudské, pretože ostatné dva zdroje uvádzajú do pohybu a determinujú ich využívanie. Preto je 

riadenie ľudských zdrojov a neustále skvalitňovanie (predovšetkým vzdelávaním) základnou 

úlohou podnikového manažmentu [10]. 

 

 Ľudia sú rozhodujúcim faktorom fungovania organizácie a pre organizáciu 

predstavujú v rozvinutých trhových podmienkach významný zdroj, ktorý rozhoduje 

o prosperite a konkurencieschopnosti organizácie [6]. 

 

Ľudským potenciálom (z latinského slova potentia, čo znamená sila, moc, vláda 

a v širšom zmysle tiež schopnosť, zdatnosť) sa rozumie úhrnná spôsobilosť zamestnancov 

organizácie k naplňovaniu jej poslania – to znamená k dosahovaniu prevádzkových 

a produkčných cieľov organizácie a k rozvíjaniu spôsobilostí a vytváraní rezerv zamestnancov 

pre zvládnutie ešte náročnejších budúcich úloha a dosahovaní ambicióznejších cieľov [4]. 
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  Ľudia majú vrodené schopnosti, chovanie a osobnú energiu a tieto zložky vytvárajú 

ľudský kapitál, ktorý vnášajú do svojej práce. A sú to oni, a nie ich zamestnávatelia, kto 

vlastní tento kapitál a rozhoduje, kedy, ako a kam sa bude vynakladať a tým prispievať 

k dosiahnutie nejakého cieľa. Inými slovami, ľudia môžu voliť. Práca je dvojstrannou 

výmenou hodnôt, a nie jednostranným využívaním nejakého bohatstva jeho vlastníkom [1].  

  

 Je to kapitál, ktorý sa môže meniť vlastným pričinením a pod vedením manažérov tak, 

aby sa stával viac produktívnym v oblasti svojej pôsobnosti [14]. 

 

2.2 Riadenie ľudských zdrojov  

 

Riadenie ľudských zdrojov predstavuje celú škálu personálnych činností. Nedá sa  

jednoznačne povedať, či ide o činnosť, proces, pojem, systém alebo funkciu. No z určitosťou 

vieme povedať, že sa formuje z vonkajších podmienok fungovania podnikovej pracovnej sily 

predovšetkým trhom práce, životným prostredím, priestorovou mobilitou, vývojom, politikou 

zamestnanosti, populačným vývojom a pod. Zaoberá sa mnohými oblasťami od efektívneho 

štýlu vedenia, optimálnym využitím pracovných síl, cez zdravé medziľudské vzťahy 

v podniku po personálny a sociálny rozvojov zamestnancov a mnoho ďalších oblastí.  

 

 Riadenie ľudských zdrojov ako oblasť riadenia, ktorá sa zaoberá pracovníkmi, ich 

pripravenosťou na riešenie cieľov organizácie (podniku) a ich vzťahy v rámci organizácie 

(podniku) s cieľom aktívneho, participatívneho zapojenia ľudí, a tým vytvorenie podmienok 

pre uspokojovanie potrieb podniku i jednotlivca. Zaoberá sa človekom v pracovnom procese, 

človekom v systéme riadenia, jeho získavaním, formovaním, využívaním jeho schopností, 

jeho vzťahom k práci, k spolupracovníkom, k nadriadeným, k podniku, jeho pracovným 

chovaním i pracovnými výsledkami a v neposlednom rade i jeho rozvojom a jeho motiváciou 

a uspokojením z práce, formovaným tímu, efektívnym riadením ľudí a medziľudskými 

vzťahmi. Hlavným cieľom RLZ je vytváranie súladu medzi počtom a štruktúrou pracovných 

miest a počtom a štruktúrou pracovníkov. Cieľom je úsilie o zaradenie správneho človeka na 

správne miesto v správny čas [10].  

 

Riadenie ľudských zdrojov je definované ako strategický a logicky premyslený prístup 

k riadeniu toho najcennejšieho, čo organizácia má – ľudia, ktorí v organizácii pracujú a ktorí 

individuálne i kolektívne prispievajú k dosiahnutiu cieľov organizácie [1].   
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 Prvou podmienkou úspešnosti organizácie je uvedomenie si hodnoty a významu ľudí, 

ľudských zdrojov, uvedomenie si, že ľudia predstavujú najväčšie bohatstvo organizácie a že 

ich riadenie rozhoduje o tom, či organizácia uspeje alebo nie [8].  

 

 Cieľom riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť, aby si organizácia získala a udržala 

potrebne kvalifikované, oddané a dobre motivované pracovné sily. Znamená to podnikať 

kroky smerujúce k predvídaniu budúcej potreby pracovníkov a ich uspokojovania 

a k zvyšovaniu a rozvíjaniu schopností ľudí – ich prispenia k cieľom organizácie, ich 

potenciálu a zamestnanosti – tým, že sa im budú ponúkať príležitosti k učeniu a sústavnému 

rozvoju. Zahŕňa to fungovanie „starostlivých a prísnych postupov pri získavaní a výbere 

pracovníkov, systéme stimulačného odmeňovania založeného na výkone, rozvoj manažérov 

a spôsobu riadenia a vzdelávacie aktivity odrážajúce potreby podniku a podnikania“ [1].  

 

 Po uvedení týchto definícii a znakov by sme mohli povedať, že riadenie ľudských 

zdrojov je systém, ktorý vytvárajú špecializovaní ľudia pre manažérov všetkých riadiacich 

stupňov v spoločnosti, ktorí sú jeho užívateľmi. Cieľom riadenia ľudských zdrojov je 

stotožniť zamestnancov s cieľmi organizácie a vytvoriť tak jej konkurenčnú výhodu. 

 

2.3 Systém riadenie ľudských zdrojov 

 

Správne riadenie ľudských zdrojov bezprostredne ovplyvňuje podnikové procesy,  

výsledky hospodárenia spoločnosti a celkovú pracovnú klímu. Je východiskom pre riadenie 

zmien v organizácii.  

 

Hlavné oblasti vplyvu efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov na  

ekonomiku spoločnosti je možné charakterizovať takto: 

 

 zníženie neefektívnych nákladov na prácu nadčas v dôsledku zvyšovania produktivity  

práce počas pracovnej doby, 

 zníženie absencie a zavádzanie programu znižujúceho náklady na neodpracovanú  

zmenu,  

 zníženie stratových časov zamestnancov v dôsledku náležitého popisu práce  

(pracovného postupu), 
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 znižovanie odchádzania zamestnancov zo spoločnosti a nákladov s tým súvisiacich  

v dôsledku formovania priaznivých medziľudských vzťahov a vytvárania pracovnej  

atmosféry, ktorá zvyšuje uspokojenie zamestnancov z vykonanej práce,  

 zavádzanie programov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci za účelom  

znižovania počtu úrazov,  

 vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, čím sa zvýši hodnota zamestnanca pre spoločnosť  

a zvyšuje sa aj kvalita práce, čo sa prejaví v znižovaní výrobných nákladov a zvýšení  

predaja,  

 zlepšenie výberu nových zamestnancov do spoločnosti a uzatvárať pracovný pomer na  

dobu neurčitú len s najlepšími záujemcami o prácu v spoločnosti, ktorí s schopní 

vyvinúť maximálne úsilie, majú nielen požadované pracovné schopnosti, ale 

s pripravení sa ďalej rozvíjať,  

 uplatňovanie motivačného systému odmeňovania zamestnancov a poskytovanie  

zamestnaneckých výhod,  

 vhodná organizácia práce a vytváranie pracovných tímov, t. j. takých aktivít, ktoré 

vedú k zvyšovaniu produktivity práce a kvality výrobkov a služieb [18]. 

 

2.4 Audit systému riadenia ľudských zdrojov 

 

Audit systému riadenia ľudských zdrojov je analýzou týchto zdrojov spoločnosti.  

Pomocou neho zisťujeme súčasný stav personálnych zdrojov. Schopnosť zamestnancov 

vykonávať zverenú prácu, ich celkový potenciál, silné a slabé stránky. Slúži ako nezávislé 

hodnotenie sociálneho potenciálu organizácie a na základe toho definuje potreby spoločnosti 

v oblasti personálneho riadenia.  

  

 Mnohokrát audit systému riadenia ľudských zdrojov v podniku u zamestnancov 

vzbudzuje obavy, pretože mnohí si ho vysvetľujú ako hrozbu prepúšťania. Naopak, môže skôr 

poslúžiť ako motivácia pre zamestnancov a zvýšenie ich záujmu o vlastnú prácu. Audit je iba 

nástrojom, ktorý umožňuje získať nové poznatky, informácie pre ďalšie rozhodovanie.  

 

 Auditom riadenia ľudských zdrojov sa obecne rozumie metóda preskúmania (doslova 

„počúvania“) všetkých závažných stránok riadenia ľudských zdrojov vo firme a okolností, 

ktorými je tento systém riadenia ľudských zdrojov ako súčasný pokročilý prístup k ľudským 
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zdrojom a rozvoji ľudského potenciálu podstatne ovplyvnený. Výsledky tohto auditu by mali 

odpovedať na otázku, „ako na tom firma je“ v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú 

slabé stránky a aké prednosti v tejto oblasti, a čo by mala robiť, aby zhodnotila a rozvinula 

pravdepodobne najcennejší zdroj, ktorým disponuje. Na rozdiel od bežných, menej 

systematických spôsobov dopytovania, audit spravidla umožní dospieť k vyhodnoteniam, 

ktoré majú diagnostický charakter. To znamená, že dovolí formulovať jednoznačné závery, 

pomenovať zistený stav a ukázať, akým smerom by sa firma mala uberať, aby dosiahla 

vysokej úrovne zužitkovania svojich ľudských zdrojov a rozvoj ľudského potenciálu, ako 

nevyhnutné podmienky pre perspektívny rozvoj firmy [4]. 

 

Audit riadenia ľudských zdrojov je proces hodnotenia účinnosti všetkých          

personálnych funkcií [2]. 

 

Audit ľudských zdrojov hodnotí počet, štruktúru a rozvojový potenciál zamestnancov. 

Ak je jeho predmetom analýza personálnej štruktúry a pracovné kompetencie manažmentu, 

hovorí sa o manažérskom audite. Audit manažmentu ľudských zdrojov znamená 

identifikovať, či sa robia pri riadení a vedení ľudí vecí správne a či sa robia správne veci.  

 

Audit personálnej práce predstavuje nezávislú, objektívnu, uisťujúcu a konzultačnú  

činnosť s cieľom prispieť k dlhodobej výkonnosti organizácie a k zlepšeniu pracovnej 

spokojnosti zamestnancov. Je nástrojom, ktorý sa stáva podnetom k presadzovaniu tzv. 

najlepších metód iba za predpokladu, že audit je robený periodicky a systematicky. 

Personálne činnosti sú pritom analyzované, hodnotené, sú doporučené ich zmeny a navrhnuté 

ich varianty a subjekty zainteresované na auditu sú o ňom informované [5].  

 

Práva podstata personálneho auditu spočíva v systémovom a procesom pohľade na  

organizáciu z mnohých uhlov. Nesmie chýbať skúmanie firemnej kultúry a hodnôt 

organizácie. Možno povedať, že sa jedná o audit efektívnosti systému riadenia ľudských 

zdrojov a štýlu práce vedúcich. Podáva nám spätnú väzbu o optimálnom nastavení 

podnikových procesov, organizačnej štruktúry, efektívne využívanie systémov, faktorov 

a mnoho iných činností v organizácii, ktoré zaisťujú dosahovanie vytýčených cieľov podniku.  
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2.4.1 Druhy personálneho auditu 

 

a) Interný audit personálnej práce 

 

Môže byť organizačne i obsahovo vykonaný personalistom. Jeho kvalita podstatne  

záleží na organizačnom začlenení a štatútu interného audítora, to znamená, či bude môcť 

fungovať ako nezávislý článok a bude môcť formulovať a prezentovať nestranné stanoviská. 

Rozhodnú rolu tu hrá vrcholový manažér, aká je jeho osobnosť, štýl vedenia a predstava 

o budúcnosti organizácie. Do toho spadá mimo iného jeho názor o dôležitosti manažmentu 

ľudských zdrojov pre úspech organizácie a predstava o účelnosti investovať do personálnych 

služieb. Pokiaľ je personalista, resp. personálny útvar, priamym podriadeným či štábnym 

útvarom vrcholového manažéra, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že účel auditu personálne 

práce a jeho výstupy nájdu ústretové prijatie u členov exekutívy a následne tiež podporu pri 

presadzovaní zmien v riadení ľudí [5].  

 

Cieľom interného operatívneho auditu je pomáhať všetkým členom manažmentu pri  

efektívnom plnení ich úloh tým, že im bude poskytovať analýzy, hodnotenie, odporučenia 

a stále komentáre, týkajúce sa skúmaných činností. Interní audítori sa zaujímajú o každú etapu 

podnikateľskej činnosti, v ktorej môžu pomáhať manažmentu. To znamená okrem znalostí 

účtovných a finančných záznamov aj úplne porozumieť zmyslu skúmaných činností. Na 

základe tohto cieľa uvádza vyhláška niekoľko hlavných činností, ktorými sa zaoberá interný 

audit: 

- Skúmanie a hodnotenie spoľahlivosti, primeranosti a použitia účtovnej, 

finančnej a inej funkčnej kontroly a poskytovanie efektívnej kontroly za 

primerané náklady. 

- Zaisťovanie miery dodržiavania stanovených zámerov, plánov a postupov. 

- Zaisťovanie miery zodpovednosti za aktíva a ich ochranu pred stratou. 

- Zaisťovanie spoľahlivosti informácií, ktoré podáva manažment. 

- Hodnotenie výkonu zamestnancov a manažmentu. 

- Odporúčanie krokov vedúcich k zlepšeniu činností [13]. 

 

Interný audit je nezávislá, objektívna, uisťovacia a konzultačná činnosť zameraná na 

pridávanie hodnoty a zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit pomáha 

organizácii dosahovať jej cieľov tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu 
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a zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík, riadiacich kontrolných procesov a správy a riadenie 

organizácie. Interný audit sa dnes stal poradným orgánom riadiacich orgánov firmy a z toho 

vyplýva jeho nezávislosť na činnostiach, ktoré skúma [3]. 

 

b) Externý audit 

 

Môže byť zadávateľom pokladaný za lepšiu variantu riešenia problému než interný,  

pretože organizácia: 

- nemá odborné znalosti či personálne vybavenie k vykonaniu tohto auditu, 

- chce zvýšiť objektivitu a nezávislosť informácií a následne i akceptovanie výsledkov 

auditu personálne práce všetkými zainteresovanými stranami,  

- chce získať nielen informácie o vlastnej situácii, ale tiež porovnanie s inými 

organizáciami operujúcimi v rovnakom, popr. príbuznom obore či rovnakej lokalite 

[5]. 

 

2.4.2 Význam a cieľ auditu systému riadenia ľudských zdrojov  

 

Audit systému riadenia ľudských zdrojov ponúka riešenie každodenných problémov  

spojených s vyťažením ľudských zdrojov. Výsledkom je definovanie zistených nedostatkov 

v spoločnosti, zavedenie nápravných opatrení, a tým zvýšenia výkonu spoločnosti 

prostredníctvom jej zamestnancov.  Budete presne vedieť, čo máte v spoločnosti zmeniť, aby 

zamestnanci pracovali efektívnejšie, rýchlejšie s minimálnym rizikom úrazu. 

 

Informácie vyplývajúce z auditu môžu byť využité k navrhnutiu postupov, ktoré by  

tesnejšie sledovali zavedené procedúry a môžu pomôcť určiť, akým spôsobom nakladajú so 

svojim časom tí, ktorí riadia ľudské zdroje [9]. 

 

 Cieľom interného auditu je pomôcť manažmentu a správnej rade v súvislosti so 

skúmanými činnosťami [13]. 

 

 Výsledky auditu sú informácie, ktoré môžu byť vedeniu organizácie poskytnuté ako 

konzultácie, odporúčania, správy alebo oznámené pri koučovaní manažérov [5]. 
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Cieľom internej audítorskej činnosti je: 

- analyzovať a vyhodnocovať efektívne využívanie firemných zdrojov, 

- skúmať a hľadať spôsob, ako dosiahnuť lepšej efektivity a vyššej účinnosti interných 

procesov v zmysle politiky a stratégie firmy, 

- preverovať spoľahlivosť a vhodnosť informačného systému a kvalitu informačných 

tokov vo firme, 

- kontrolovať plnenie firemných noriem a pokynov vedenia,  

- informovať vedenie o nezrovnalostiach, ktoré boli zistené s odporučením, ako ich 

odstrániť, 

- sledovať a revidovať uskutočňovanie kontrol na všetkých úsekoch činnosti podniku 

a vo všetkých jeho štruktúrach a systémoch, 

- spolupracovať a prípadne i priamo realizovať externú audítorskú činnosť v podnikoch 

s majoritnou účasťou, usilovať o túto činnosť v podnikoch, v ktorých je účasť 

významnejšia,  

- uskutočňovať špeciálne štúdie, ktorými ho vedenie poveruje vrátane 

benchmarkingovej štúdie zefektívnenia dôležitých činností firmy.  

 

2.4.3 Oblasti auditu systému riadenia ľudských zdrojov  

 

1. Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov. 

2. Organizačné usporiadanie vo vzťahu k riadeniu ľudských zdrojov. 

3. Výber a prijímanie nových zamestnancov. 

4. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. 

5. Riadenie výkonu a pracovného hodnotenie zamestnancov. 

6. Odmeňovanie zamestnancov  

- mzda 

- zamestnanecké výhody.  

7. Zamestnanecké vzťahy  

- vzťahy,  

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  

- zabezpečenie politiky rovných príležitostí.  

8. Firemná kultúra [4].  
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2.4.4 Organizačné zabezpečenie auditu systému riadenia ľudských zdrojov 

 

Vykonanie personálneho auditu sa neobíde bez ústretového prístupu zo strany jeho  

účastníkov. Predpokladom úspešného manažérskeho auditu je preto jeho vhodná a včasná 

komunikácia a profesionálne prevedenie. Úspešný personálny a manažérsky audit 

predpokladá: 

- účastníkov auditu včas informovať, vysvetliť im závery auditu a pozitívne ich 

motivovať,  

- zabezpečiť a jasne deklarovať prísnu dôveryhodnosť personálnych i ďalších informácií 

plynúcich z auditu, 

- zabezpečiť odpovedajúce podmienky pre audit (čas, priestory a pod.). 

 Možnosť zoznámiť sa s výsledkami vykonaného individuálneho hodnotenia a jeho 

hlavnými závermi by mala byť účastníkom personálneho auditu vždy poskytnutá, najlepšie 

priamo osobami, ktoré toto hodnotenie vykonávali, a to z toho dôvodu, aby v interpretácii 

hodnotenia nedochádzalo k jeho skresľovaniu. Individuálne poskytnutá spätoväzobná 

informácia má veľký význam nielen pre ďalšie profesionálne smerovanie hodnotených 

spojené s objektívnym posúdením ich rezerv a hlavných smerov ďalšieho rozvoja, ale i pre 

ich ďalšiu pracovnú motiváciu [15]. 

 

2.4.5 Proces auditu ľudských zdrojov 

 

Rozsah          Prístupy 

        

Obr. 2.4.5.1 Proces auditu ľudských zdrojov [2]. 
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2.4.6 Postup auditu systému riadenia ľudských zdrojov  

 

Dôležité je uvedomiť si, že k úspešnému prevedeniu auditu systému riadenia ľudských 

zdrojov a naplneniu jeho cieľov je nutné vysvetliť túto situáciu zamestnancom. Jedine oni 

nám poskytnú ucelený pohľad na aktuálny stav a situáciu v organizácii. Z tohto zistenia 

môžeme podnikať kroky k ďalšiemu skvalitňovaniu chodu podniku.  

 

 Obr. 2.4.6.1 Proces komplexného perosnálneho auditu [21]. 

 

1. Idenfikácia cieľa – rozhovory so zadávateľmi, dohodnúť a stanoviť ciele 

2. Analýza súčasného stavu – popísať procesy, kvalitu a počet ľudí.  

3. Identifikácia slabín – popísanie a upozornenie na nedostatky v procesoch, 

využívanie potenciálu ľudí, využívanie ľudí s nesprávnymi zručnosťami, 

vlastnosťami, nedostatočná komunikácia a pod.  

4. Návrh opatrení na zlepšenie – záverečná správa obsahuje okrem popisov 

a konštatovania stavu aj návrhy na zlepšenie.  

5. Implementácia – podpora v implementácii (obsahuje návrh spôsobov zapojenia 

pracovníkov do zmien, pomoc pri vedení rozhovorov s pracovníkmi a pod.) [21]. 

 

Východiskovým krokom personálneho či manažérskeho auditu je analýza činností,  

úloh a zodpovedností pracovných pozícií, ktoré sú do personálneho či manažérskeho auditu 

zahrnuté. Tu môže dopĺňať analýza aktuálnu riadiacu situáciu podniku (jeho manažérske 

a organizačné štruktúry, rozhodovanie procesy, celkového systému zodpovedností 

a kompetencií, firemnej kultúry a pod.), vrátane požiadavkou na hlavné pracovné aj 

manažérske pozície, plynúce z novej stratégie, cieľov a úloh firmy.  
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Na tento krok nadväzuje vlastné hodnotenie celkovej profesionálnej spôsobilosti osôb 

tvoriacich kľúčový personálny či riadiaci tým firmy vrátane ich rozvojových možností 

a z neho plynúce návrhy a odporúčania.  

  

Návrhy a odporúčania plynúce z personálneho auditu, ktoré tvoria jeho záverečnú 

časť, smerujú do oblasti rozvoja pracovných zdrojov (tvorby individuálnych rozvojových 

plánov, zamerania skupinových školení a tréningov), vykonanie personálnej reštrukturalizácie 

(s cieľom dosiahnuť lepšieho využitia personálneho alebo manažérskeho potenciálu firmy), 

zavedenie účinnejších foriem motivácie, prípadne získanie nových pracovníkov na určité 

pracovné pozície [15]. 

 

Metodika auditu riadenia ľudských zdrojov navrhnutá skôr pre menšie organizácie, 

v ktorých spravidla nie sú zriadené personálne útvary je rozvrhnutá do štyroch krokov: 

 

1. krok: Zhromaždenie informácií  

2. krok: Hodnotenie  

3. krok: Analýza – zistenie silných a slabých stránok. 

4. krok: Plán – akčné plány a programy pre zlepšenie úrovne RLZ vo firme. 

Auditom zistíte silné a slabé stránky RLZ [4].  

 

2.4.7 Dokončenie a závery personálneho auditu 

 

Analytické postupy, realizované behom konečných fáz auditu, majú spravidla slúžiť  

ako testy správnosti zverejnených informácií. Po analýze celkových analytických postupov, 

všetkých dôležitých interných dokumentov firmy, pracovných materiálov si audítor vytvára 

celkový názor na zamestnancov a ich pracovného prostredia ako celok. 

 

 Výsledky auditu systému riadenia ľudských zdrojov by mali odpovedať na otázku, 

„ako na tom firma je“ v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú jej slabé stránky a aké 

prednosti v tejto oblasti má a čo by mala robiť, aby zhodnotila a rozvinula pravdepodobne 

najcennejší zdroj, ktorým disponuje. Na rozdiel od bežných, menej systematických spôsobov 

dotazovania, audit spravidla umožní dospieť k vyhodnoteniam, ktoré majú diagnostický 

charakter. To znamená, že dovolia formulovať jednoznačné závery, pomenovať zistený stav 

a ukázať, akým smerom by sa firma mala uberať, aby dosiahla vysokej úrovne zužitkovania 
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svojich ľudských zdrojov a rozvoja ľudského potenciálu, ako nevyhnutnej podmienky pre 

perspektívny rozvoj firmy [4].  

 

 Po dokončení auditu systému riadenia ľudských zdrojov zodpovednosť audítora za 

tento audit nekončí. Myslím si, že by sa mal istý čas zaujímať o to, aký prínos mal audit 

systému riadenia ľudských zdrojov pre hodnotenú firmu, či jej zamestnancov.  Ak sa vyskytli 

nejaké nedostatky, zistené auditom systému riadenia ľudských zdrojov, audítor by sa mal 

zúčastniť na vypracovaní návrhov na zlepšenie, komunikovať s vedením o nasadených 

opatreniach, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie vo firme.  

  

2.5 Zamestnanecké vzťahy  

 

V koncepte riadenia ľudských zdrojov predstavujú zamestnanecké vzťahy významnú 

oblasť. Ide o proces, ktorý predstavuje odklon od starostlivosti o pracovníkov a príklon 

k sociálnej zodpovednosti – záväzku k zamestnancom [4].  

 

Zamestnanecké vzťahy sú spôsoby zaobchádzania so zamestnancami, ktoré majú  

dopad na výsledky firmy a celkovú pracovnú klímu. Jedná sa o prípravu smerníc 

a dokumentov súvisiacich s riadením ľudských zdrojov v spoločnosti, ako je riešenie 

sťažností, pracovný poriadok, pracovná disciplína a pod. Súčasťou zamestnaneckých vzťahov 

je aj politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.    

  

2.5.1 Oblasti zaradené do zamestnaneckých vzťahov 

 

Pokiaľ chceme, aby zamestnanecké vzťahy vo firme boli hodnotené a zdravé, je  

potrebné venovať pozornosť týmto piatim oblastiam: 

 

1. Komunikácia 

 

Jednou z najdôležitejších podmienok úspešného vedenia a riadenia zamestnancov firmy,  

jednotlivých pracovných skupín a tímov i jednotlivcov, je ich vzájomné dorozumievanie 

alebo komunikácia. Bez komunikácie by nebola možná žiadna efektívna spoločná činnosť, ani 

žiadny spoločný, synergický efekt firmy.  
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2. Kooperácia zamestnancov (vedieť spolupracovať) 

 

Kooperáciou rozumieme spolupodieľanie sa dvoch alebo viacerých ľudí na spoločných  

cieľoch. Ide o sociálny proces, kde očakávania oboch strán je naplňované. Sú potlačované 

záujmy protichodné a naopak posilňované súladné tendencie. Jej úrovňou prispieva dobrá 

kvalita pracovného života.  

 

3. Ochrana zamestnancov. 

 

Rozlišujeme ochranu zamestnancov pred: 

 zlým pracovným prostredím, dôraz je kladený na bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov pri práci (dodržiavanie zákonníku práce),  

 nedisciplinovanými zamestnancami firmy.  

Zdravie a bezpečie zamestnancov sa stávajú dôležitými hodnotami v organizačnej  

kultúre. Mnoho ochranných opatrení je kodifikované v zákonníku práce. Akákoľvek pracovná 

nehoda nepochybne silno poznamenáva zamestnanecké vzťahy na pracovisku a má vplyv na 

výkon zamestnancov. Pozornosť je však treba venovať ochrane zamestnancov pred 

nedisciplinovanými a problémovými jedincami. Je treba sledovať tiež negatívne sociálne javy 

ako je alkohol, fajčenie, sexuálne obťažovanie, stres, mobbing, bullying, sabotáž, 

diskriminácia a pod.  

 

4. Podpora a poradenstvo. 

 

Podpora a poradenstvo nadobúdajú v súčasnosti na význame. Môžu byť sociálno- 

psychologické, ekonomické, právnej povahy.  

 

5. Pracovná kázeň, sťažnosti a konflikty na pracovisku. 

 

Pracovná kázeň je nástroj managementu a sťažnosť je nástroj zamestnancov. Konflikt  

chápeme, ako nezhodu a priamy stret rozporných síl, vplyvov, tendencií, sprevádzaných 

maximalizáciou napätia medzi nimi [4].  
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2.5.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci je integrovanou súčasťou  

podnikateľských aktivít v podniku. Pri vykonávaní pracovnej činnosti vzniká neoddeliteľný 

vzťah medzi človekom ako zamestnancom, pracovným prostredím v ktorom zamestnanec 

pracuje a pracovnými prostriedkami, ktoré pomáhajú zamestnancovi v pracovnom procese 

vykonávať zadané úlohy. Tieto základné zložky pracovného procesu tvoria neoddeliteľný, 

úzko na seba nadväzujúci systém. 

  

Ak tieto zložky vytvárajú medzi sebou prirodzenú rovnováhu tvoria pracovnú pohodu 

a v značnej miere znižujú možnosť ohrozenia zdravia človeka pri práci. Zlyhaním hociktorého 

z týchto troch základných činiteľov vzniká strata prirodzenej rovnováhy a nastáva nežiaduca 

situácia, ktorá môže vyústiť v narušenie pracovnej pohody, v pracovný úraz, chorobu 

z povolania alebo haváriu resp. poruchy technického zariadenia.  

 

V tomto procese u človeka, ako zamestnanca, je neodmysliteľnou súčasťou znalosť 

bezpečnostných predpisov v oblasti ním vykonávanej práce.  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je taký stav pracovných podmienok, ktorý 

vylučuje pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov na zamestnancov. Súčasné chápanie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci premietnuté do smerníc Európskej únie a ich 

prostredníctvom aj do slovenskej legislatívy chápe bezpečnosť práce, ako integrovanú 

ochranu ľudského života, zdravia, majetku a životného prostredia pred pôsobením 

negatívnych vplyvov pracovných činností.  

Tvorba bezpečných pracovných podmienok predpokladá realizáciu súhrnu opatrení  

zameraných na odstránenie príčin ohrozenia života a zdravia zamestnanca. Pracovné nehody 

či úrazy vznikajú v dôsledku objektívnych príčin (nevhodné pracovné podmienky) alebo 

subjektívnych príčin (spôsobené ľudským činiteľom).  

 Nevhodné pracovné podmienky súvisia najmä s nevyhovujúcou technickou úrovňou 

pracovných zariadení, ochranných zariadení a osobných ochranných pomôcok, so zlým 

priestorovým usporiadaním pracoviska, s negatívnym pôsobením fyzikálnych faktorov 

pracovného prostredia.  

 Menej závažné nie sú ani príčiny nehôd a úrazov vyplývajúce zo sociálno-

psychologických podmienok na pracovisku. Ide najmä o: 
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 nerešpektovanie určitého spoločenského postavenia človeka jeho sociálnym okolím, 

čo vedie k nepokoju, nepozornosti a chybám pri práci,  

 autoritatívne presadzovanie vlastného riešenia, nerešpektovanie názorov iných, 

 nepoznanie bezpečnostných predpisov, resp. neochota podriadiť sa im,  

 nesprávne pracovné zaradenie (napr. na bezpečnostne exponované miesta dávať 

nezrelých, resp. labilných ľudí),  

 nesprávny postoj manažéra k bezpečnosti práce, 

 málo podnetné pracovné podmienky,  

narušené interpersonálne vzťahy v horizontálnom aj vertikálnom smere [7].  

 

Právna úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike je od  

1. 7. 2006 plne harmonizovaná s právom Európskej únie. Účelom novej úpravy je ustanoviť 

všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb 

z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Práva zamestnancov na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci patrí medzi základné zásady Zákonníka práce. Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci zahŕňa všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti 

zamestnávateľa, rekondičné pobyty, práva a povinnosti zamestnancov, povinnosti pri ochrane 

zdravia pri práci, lekárske preventívne prehliadky, preventívne a ochranné služby [20].  

 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predpokladá plnenie určitých povinností zo 

strany organizácie aj jednotlivých zamestnancov.  

 

Medzi povinnosti organizácie patria: 

 

a) prevenčná povinnosť, ktorá spočíva v sústavnom vytváraní podmienok na 

predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj všetkým 

ochoreniam vznikajúcim vplyvom pracovného prostredia; 

b) povinnosť sústavne uskutočňovať opatrenia na bezpečnú a zdraviu neškodiacu prácu. 

Ide najmä o: 

 akceptovanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri prideľovaní práce, 

nariaďovaní nadčasovej práce, nočnej práce, pri preberaní a uvádzaní do 

prevádzky budov, strojov a zariadení a pod., 
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 odstraňovanie prác uskutočňovaných v nevyhovujúcom pracovnom prostredí, 

 odstraňovanie zistených nedostatkov (evidencia nehôd a skúmanie ich príčin), 

 zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie potrebných ochranných zariadení (napr. 

ventilácie, krytov na stroje, zábradlí a pod.), 

 bezplatné poskytovanie osobných ochranných prostriedkov zamestnancom 

a ich udržiavanie v používateľnom stave, 

 vytváranie technických a organizačných podmienok na bezpečnosť a ochranu 

zdravia zamestnancov (napr. poverovať kvalifikovaných ľudí prácou v tejto 

oblasti).  

 

Povinnosti zamestnancov sú tieto: 

 

a) dodržiavať určené pracovné postupy a zásady bezpečného správania na pracovisku, 

b) dodržiavať predpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

c) používať pri práci ochranné zariadenia a ochranné pomôcky, 

d) zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočňovanom podnikom s cieľom zvýšiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

e) podrobiť sa určeným skúškam a lekárskym prehliadkam, 

f) oznamovať svojmu vedúcemu nedostatky a prípadné poruchy, ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť pri práci a podľa možností sa zúčastňovať aj na ich odstraňovaní, 

g) podrobiť sa vyšetreniu vykonávanému organizáciou alebo príslušným orgánom štátnej 

správy s cieľom zistiť vplyv alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, ak 

zamestnanec vykonáva činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo 

majetok [7]. 

 

2.6 Charakteristika metód a technik získavania informácii 

 

a) rozhovor – účinná a pružná metóda získavania informácií na analýzu pracovných miest 

najmä v prípade potreby doplnenia a spresnenia informácií získaných na základe iných 

metód, napr. prostredníctvom dotazníkov, pozorovania a pod. Pri vedení rozhovoru sa 

odporúča používať najmä vopred pripravené otázky, ktoré umožnia zistiť všetky dôležité 

aspekty práce a takisto porovnávať informácie získané od rôznych zamestnancov 

vykonávajúcich rovnakú prácu. Rozhovor možno vykonať jednak priamo so 
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zamestnancom na danom pracovnom mieste, jednak s jeho bezprostredným nadriadeným. 

Častejšie sa však u príslušného nadriadeného len overujú, resp. dopĺňajú informácie 

poskytnuté držiteľmi pracovných miest, pretože aj keď je jednoduché pripraviť 

a zorganizovať rozhovor, jeho vykonanie môže byť časovo náročné a získané informácie 

v analýze len ťažšie využiteľné; 

 

b) dotazníková metóda – patrí k široko uplatňovaným metódam, pretože umožňuje získať 

informácie o mnohých pracovných miestach za relatívne krátky čas, možno ju používať 

dlhodobo a postupne vylepšovať. Dobre koncipované dotazníky môžu zároveň 

predstavovať aj určitú formu analýzy, alebo umožňovať bežnú štrukturálnu alebo 

porovnávaciu analýzu získaných informácií. Ich príprava je však pomerne náročná 

a výsledná kvalita značne ovplyvnená schopnosťami tvorcov dotazníkov. Dotazníky môžu 

mať rôzny rozsah a takisto obsah a formu otázok (objektívne otázky, otázky 

s alternatívnymi odpoveďami: áno, nie, tzv. otvorené otázky). Napriek širokej variantnosti 

dotazníkov by sa však pri prácach rovnakého charakteru mal rešpektovať jednotný ráz 

dotazníkov, pretože len tak možno s najväčšou pravdepodobnosťou získať použiteľné 

informácie na riadenie personálu. Niektoré dotazníky sú pre svoju náročnosť vhodné skôr 

na vyššiu úroveň riadenia, kde sa predpokladá zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním. 

Treba si však uvedomiť, že podobnosť v správaní pri práci môže niekedy v konečnom 

dôsledku zakryť aj prípadné rozdiely v úlohách jednotlivých zamestnancov. Dotazník 

zvyčajne vypĺňa zamestnanec, ktorému je zverené dané pracovné miesto, a zároveň aj 

jeho bezprostredný nadriadený. Podľa možnosti pritom využíva aj informácie získané 

prostredníctvom dotazníka od držiteľa obdobného pracovného miesta v organizácii alebo 

od nezávislých expertov. 

 

Obecná štruktúra dotazníka má tieto časti: 

a. Úvodná (motivačná) časť 

b. Inštrukcie k spôsobu vyplňovania (označovanie zvolených odpovedí, varianty a pod.) 

c. Vlastný súbor otázok 

d. Poďakovanie, uistenie, že výsledky nebudú zneužité, kontakt na anketár, resp. adresa, 

na ktorú je nutné dotazník odoslať (predať) [12].  

 

1. Respondenta je nutné pre dotazovanie získať – vysvetliť účel, zmysel a cieľ 

dotazovania. Základnou úlohou tejto časti je zainteresovať respondenta na skúmanie, 
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motivovať respondenta k tomu, aby mal chuť a záujem dotazník vyplniť, aby získal 

dojem, že si ho anketár váži a že získané odpovede po svojom štatistickom spracovaní 

pomôžu dobrej veci a prenesene aj respondentovi. Respondent musí byť informovaný, 

že dotazník je anonymný a že je otázkou profesionálnej cti anketára túto anonymitu 

dôsledne zaručiť.  

 

2. Respondent musí byť stručne, jednoznačne, zrozumiteľne a presne informovaný 

o spôsobu vyplňovania dotazníka, tzn. akým spôsobom má označiť zvolenú odpoveď 

(zaškrtnutím čísla odpovede, potrhnutím zvolenej varianty, krížikom v príslušnom 

štvorčeku, a pod.) či môže označiť viac odpovedí, či medzi zvolenými variantmi má 

vytvoriť poradie dôležitosti, atď. 

 

3. Vlastný súbor otázok by mal mať túto štruktúru: 

a. Úvodné („zahrievacie“, kontrolné) otázky by mali respondenta uviesť do problému, 

respondent by na nich mal získať istotu v spôsobe vyplňovania aj záujem o ďalšie 

otázky.  

b. Obsahové otázky sledujúce hlavný zámer dotazovania.  

c. Filtračné otázky zaraďuje respondentov do rôznych záujmových skupín, resp. zisťujú 

kompetentnosť respondenta. 

d. Kontrolné otázky zisťujú pravdovravnosť respondenta. Môže ísť o niekoľko otázok, 

umiestnených v rôznych častiach dotazníka, ktoré sa odlišnou formou pýtajú na to isté.  

e. Osobné otázky zisťujú niektoré osobnostné charakteristiky (vek, pohlavie, vzdelanie, 

funkcia v zamestnaní, dĺžka praxe, atď.). Osobné otázky by sa mali umiestniť na 

koniec dotazníka – nikdy nie na začiatok! 

 

4. Dotazník by mal byť ukončený poďakovaním respondentom za ochotu, venovaný čas 

a pravdivosť odpovedí. Rovnako by malo byť uvedené meno anketára či organizácie, 

ktorá výskum vykonáva, príp. adresa, na ktorú je nutné dotazník odoslať, či miesto, 

kam ho doručiť, príp. osoba, ktorá vyplnený dotazník vyzdvihne.  

 

5. Je treba sa vyvarovať otázkam intímneho a prestížneho charakteru, otázkam 

vzbudzujúcich strach z nepríjemností či postihu, tabuizovaným témam – pokiaľ nejde 

o špecializovaný výskum práve týchto oblastí. Odporúča sa preto pred vlastným 
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použitím dotazník aplikovať na kontrolnú skupinu s cieľom overiť si zrozumiteľnosť 

a jednoznačnosť jednotlivých otázok [12]. 

 

Druhy otázok 

1. Otvorené otázky (voľné). Odpovede na tieto otázky respondent voľne štylizuje. 

Výhodou je, že sa respondentovi nenapovedá žiadna odpoveď napred, iba sa žiada 

o jeho vlastné vyjadrenie. Nevýhodou je, že nie každý respondent je schopný precízne 

formulovať to podstatné. 

2. Otázky uzavreté vyžadujúce jednoznačnú odpoveď. Výhodou je ľahká 

spracovateľnosť jasne vymedzených odpovedí. Nevýhodou je zjednodušenie dané 

obmedzeným množstvom ponúkaných variant a vnucovanie respondentom iba 

niektoré vhodné odpovede. Túto nevýhodu možno eliminovať použitím 

polouzatvorených otázok umožňujúcim respondentovi ignorovať ponúkané varianty 

a uviesť svoju vlastnú verziu odpovede [12]. 

 

Dotazníky predstavujú najcennejší zdroj informácií, vedúce k zisteniu spokojnosti  

zamestnancov spoločnosti. Radia sa medzi najdôležitejšie a najčastejšie využívané pri 

personálnych auditoch.  

 Medzi prínosy dotazníkov pre firmu môže zaradiť možnosť zistenia objektívneho 

stavu spokojnosti zamestnancov, poznanie ich názorov, ako sú stotožnení s firemnými 

stratégiami, cieľmi spoločnosti ale tiež sú efektívnym nástrojom motivácie, odmeňovania, 

vedenia a riadenia zamestnancov. 

 Naopak prínosy dotazníkov pre zamestnancov môžu spočívať v otvorenom dialógu 

s vedením firmy, ako účinná forma komunikácie, starostlivosť o zamestnancov, možnosť 

oznamovať názory bez obáv, možnosť zamestnancov podieľať sa na vízii a stratégii 

spoločnosti.     

 

c) pozorovanie – predstavuje priame štúdium pracovnej činnosti zamestnanca 

a zaznamenávanie informácií o tom, čo robí, ako to robí, koľko času tomu venuje, aké 

zariadenie a pracovné pomôcky používa, aké sú vytvorené pracovné podmienky a pod. 

Priame pozorovanie umožňuje analyzovať pracovné miesto do hĺbky, a preto sa uplatňuje 

najmä v prípade menšieho počtu kľúčových pracovných miest. Zároveň výsledky 

priameho pozorovania môžu potvrdiť, príp. vyvrátiť pochybnosti o informáciách 

získaných prostredníctvom iných metód. Nevýhodou pozorovania je jeho časová 
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náročnosť, nákladnosť a ťažšia použiteľnosť pri pracovných miestach s väčším rozsahom 

nepozorovateľných zložitých činností [7]. 

 

Neštruktúrované pozorovanie 

Pri neformálnom pozorovaní pozorovateľ vstupuje do pozorovania bez vopred 

pripraveného systému alebo schémy pozorovania. Neformálne pozorovanie je otvorené, 

pružné a často umožňuje pristupovať k realite novým, netradičným spôsobom.  

 

 Štruktúrované pozorovanie 

 Už názov štruktúrované pozorovanie hovorí, že pozorovateľ používa pri sledovaní 

predmetov pozorovania pozorovací nástroj (schéma, formulár) s presne určenými kategóriami 

javov, ktoré chce pozorovať.  

 

 Priame pozorovanie 

 Pri priamom pozorovaní pozorovateľ zaznamenáva pozorované dáta okamžite, počas 

pozorovania. Používa zvyčajne pripravený formulár [16]. 

 

 Nepriame pozorovanie 

 Pri nepriamom pozorovaní sa priebeh činností zaznamenáva na nejaký typ záznamu – 

videozáznam, audiozáznam, písomný protokol.  

 

 Etapy pozorovania  

1. Príprava pozorovania stanovím si cieľ, osoby a činnosti pozorovania.  

2. Samotné pozorovanie je vlastne vnímanie osôb a činností, ktoré zaznamenávam 

v podobe skratiek a čísiel.  

3. Vyhodnotenie v tejto časti spracujem údaje, ktoré boli pozorované.   

 

d) obsahová analýza jedná sa o spracovanie interných dokumentov spoločnosti. 

 

Dôkladná analýza práce predpokladá značné úsilie, čas a financie. Ak sa však pri  

výbere jednotlivých metód vychádza z racionálnej úvahy zohľadňujúcej substitučné vzťahy, 

tak možno dospieť k rozumnému využitiu úsilia, času a financií. Starostlivé spracovanie 

informácií z analýzy práce napokon utvára základňu na vypracovanie integrovaného systému 

personálneho manažmentu zahŕňajúceho plánovanie ľudských zdrojov, výber zamestnancov, 
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hodnotenie a klasifikáciu práce, vzdelávanie a výchovu, hodnotenie pracovného výkonu 

a rozvoj kariéry zamestnancov [7]. 

 

 Žiadna z metód nedáva záruku, že získané údaje budú objektívne. Ich spoľahlivosť  

a hodnovernosť je závislá na ochote zamestnancov spolupracovať pri ich zbere. Ak existuje 

v organizácii negatívna skúsenosť s akoukoľvek z vyššie spomenutých metód či výsledky 

takej aktivity, napr. podobné údaje boli už v minulosti zisťované, ale po ich spracovaní sa 

v organizácii nič nezmenilo alebo sa situácia ešte viac zhoršila, potom je možné 

predpokladať, že zamestnanci zaujmú k ďalším iniciatívam exekutívy či personalistov 

deklarovaným ako prostriedok k zlepšeniu personálnej práce rezervovaný postoj [5].  
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3 Charakteristika vybranej organizácie 

 

3.1 História spoločnosti  

 

Spoločnosť TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA spol. s r.o. bola založená  

spoločenskou zmluvou 25. marca 1992 v obci Makov pod názvom Drevovýroba spol. s r. o. 

V obci Makov mala prenajaté priestory, v ktorých zamestnávala 30 pracovníkov. Orientovala 

sa na spracovanie drevnej hmoty a výrobu priemyselných obalov. V roku 1993 uzavrela 

s firmou Husqvarna dohodu o dílerskom predaji motorových píl, kosačiek, náhradných dielov 

a príslušenstva pre región Kysuce, a zároveň otvorila predajňu s výrobkami firmy Husqvarna. 

Počas svojho pôsobenia došlo k zmene názvu a sídla spoločnosti. Pôvodný názov 

Drevovýroba spol. s r. o. sa v roku 2001 zmenil na TURZOVSKÁ DRVÁRSKA FABRIKA, 

spol. s r. o. Pôvodné sídlo Makov sa v roku 2001 zmenilo na Turzovka.  

 

3.2 Súčasnosť  

 

Posledné tri roky neboli pre firmu vôbec jednoduché. V roku 2011 sa síce podarilo  

stabilizovať predaj výrobkov, ale nestabilita výroby spôsobovala nepravidelnosť dodávok 

guľatiny od Lesov SR, š. p. Z tohto dôvodu spoločnosť nedokázala vyrábať v dvojzmennej 

prevádzke.  

 

 Hlavnou prioritou pre rok 2012 je zaistiť výrobu a realizáciu produktov strediska 

Pílnica, lepených platní, brikiet a zabezpečiť dostatok suroviny pre výrobu tepla.  

 

 Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré pozostáva z konateľov 

prítomných na valnom zhromaždení. Činnosť valného zhromaždenia upravuje Spoločenská 

zmluva.  

 

3.3 Predmet činnosti  

 

Jej hlavným predmetom  činnosti je výroba reziva, hranolov a iných drevených  
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výrobkov zo smreka a borovice. Predmetom činnosti spoločnosti je aj výroba tepla pre vlastnú 

výrobnú prevádzku a dodávka tepla pre firmu, ktorá zásobuje teplom bytové a nebytové 

objekty v meste Turzovka.  

 

 Výrobný program  

 Rezivo a hranoly – v čerstvom aj sušenom stave 

 Stavebné rezivo podľa objednávok 

 Lepený program – škárovka 

o  lepená na šírku – z priebežných lamiel 

o  lepená na šírku a dĺžku – z napájaných lamiel 

 Obklady 

 Dlážkovica 

 Drevené obaly pre priemysel 

 Záhradný nábytok 

 Iné drevené výrobky podľa objednávok [22]. 

 

3.4 Charakteristika podnikateľských aktivít podľa druhu činností  

 

Stredisko Pílnica 

Hlavným zameraním je výroba ihličnatého reziva porezom triedených piliarskych  

výrezov technológiou rámových píl. Rezivo sa expeduje najmä ako rezivo určené pre 

stavebné účely. Tento trh sa neustále rozvíja priamo proporcionálne s rastom investícií do 

stavebníctva, nielen do veľkých investičných uzlov, ale aj pre individuálnych stavebníkov. 

Počas celého roka firma pracovala so stabilnou klientelou ako na strane dodávateľov drevnej 

hmoty, tak aj odberateľov reziva. Medzi hlavné úlohy strediska je zároveň zabezpečiť 

subdodávky reziva pre výrobný proces na stredisku Dimter.  

 

 Pre rok 2012 sa chce firma zamerať na tieto činnosti: 

- zmodernizovať technologické zariadenia, 

- znížiť výrobné a prevádzkové náklady, 

- udržať a rozvíjať postavenie na súčasných trhoch, 

- skvalitniť spoluprácu so stálou zákazníckou klientelou, 
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- snažiť sa vyhľadávať nových obchodných partnerov s cieľom zvyšovania objemu 

predaja, 

- udržať, prípadne znížiť ceny u dodávateľov guľatiny, 

- rozšíriť spoluprácu o nových dodávateľov guľatiny, 

- zvyšovať mesačné obraty.  

 

Stredisko Sušiareň  

Hlavným zameraním je sušenie reziva na účely ďalšieho spracovania na stredisku  

Dimter a tiež za účelom jeho predaja odberateľom. Táto činnosť zaznamenala počas 

sledovaného obdobia najdynamickejší vzostup z dôvodu vybudovania nových sušiarní v roku 

2003. Sušiarenská kapacita sa zvýšila o cca 70 %. Uvedený krok spoločnosti priniesol 

výraznú ekonomickú výhodu v tom, že výraznú časť svojej produkcie reziva teraz môže sušiť 

a následne hobľovať, spájať a lepiť na nábytkárske prírezy.  

 

 Stredisko Dimter 

 Hlavným zameraním je výroba škárovky /jednovrstvová lepená veľkoplošná doska 

z ihličnatého dreva/, ktorá je určená na výrobu nenosných interiérových prvkov a dielov, 

obkladov stien na použitie v suchom prostredí. V menšej miere je rozšírená výroba 

stolárskych výrobkov.  

 

 Pre rok 2012 sa chce firma zamerať na tieto činnosti: 

- zníženie výrobných a prevádzkových nákladov, 

- snažiť sa vyhľadávať nových obchodných partnerov s cieľom zvyšovania objemu 

predaja,  

- rozšíriť produktový rad a typ výrobkov, 

- zabezpečiť zvyšovanie kvality výrobkov, 

- zvyšovať mesačné obraty.  

 

Energetické stredisko  

Hlavným zameraním je výroba tepla a výroba drevených brikiet, ktoré sa vyrábajú  

lisovaním sypkého drevného odpadu vznikajúceho pri opracovaní suchého ihličnatého reziva. 

Používajú sa ako palivo v akýchkoľvek kotloch, krboch alebo pieckach. V plnej miere 

nahrádzajú fosílne palivá. V Európskej únii je trh s briketami veľmi rozvinutý a ekologické 

spaľovanie biomasy, ako tepelného a energetického zdroja je stimulované formou dotácií 
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jednotlivými štátmi. Na Slovensku sa tento trh vo väčšej miere začal rozvíjať len 

v posledných štyroch rokoch, a to hlavne s rastom cien elektrickej energie, plynu a uhlia. Na 

území Slovenskej republiky sú výrobcovia tepla, ktorí spaľujú biomasu. Trend Európskej únie 

jednoznačne ukazuje, že tento trh bude mať dynamický rozvoj. Inštalovanie pecí na drevoplyn 

v domácnostiach a stredných prevádzkach je konkrétnym príkladom týchto tendencií. 

Z uvedených dôvodov predpokladáme najvýraznejší rozvoj tohto trhu, jednak 

z ekonomických ako aj ekologických dôvodov.  

 

 Pre rok 2012 je nutné zamerať sa na tieto činnosti: 

- znížiť výrobné a prevádzkové náklady,  

- udržať a rozvíjať postavenie na súčasných trhoch, 

- skvalitniť spoluprácu so stálou zákazníckou klientelou,  

- zvyšovať mesačné obraty, 

- zabezpečiť dostatok paliva pre výrobu tepla pre vykurovaciu sezónu 2012-2013. 

 

3.5 Organizačná štruktúra 

 

Spoločnosť má dvojstupňovú organizačnú štruktúru. Riadenie vykonáva výkonný  

a výrobno-technický riaditeľ.  

 Organizačnú štruktúru ďalej tvorí sedem technicko-hospodárskych pracovníkov, 

z toho: 

- 1 učtáreň, 

- 1 mzdová učtáreň,  

- 2 obchodné oddelenia, 

- 1 sklad,  

- 1 zásobovanie,  

- 1 predavačka v predajni Husqvarna.  

 

Vo firme pôsobia štyria majstri, z toho: 

- 2 majstri v divízii Pílnica, 

- 1 majster v divízii Dimter, 

- 1 majster v divízii kotolňa.  

 

Vo výrobe k 31. 12. 2011 pracuje 78 výrobných pracovníkov.  
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3.6 Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

Progresívne riadenie bezpečnosti práce a jeho účelné skĺbenie s riadením aktivít  

organizácie tvorí predpoklady na minimalizovanie bezpečnostných rizík, následkov ich 

účinkov a získanie zodpovedného postavenia organizácie v podmienkach trhového 

hospodárstva. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou 

integrovaného systému a neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.  

 

II. Koncepčné zámery a ciele  

 

1. Dlhodobé koncepčné zámery 

 

V súlade so stratégiu trvalého zlepšovania činnosti organizácie, chápania starostlivosti  

o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako rovnocennej a neoddeliteľnej súčasti plánovania 

a plnenia pracovných úloh stanovila spoločnosť tieto dlhodobé koncepčné zámery politiky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci smerujúce k udržaniu a neustálemu zvyšovaniu jej 

úrovne: 

a) zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci na všetkých stupňoch riadenia organizácie v súlade so zákonnými požiadavkami, 

s cieľom minimalizovať potenciálne ohrozenie zdravia zamestnancov a neustále zlepšovať 

tento stav aj z hľadiska efektívnosti nákladov, 

b) pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie, jeho negatívne ovplyvňovanie  

a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia, 

vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov a chorôb 

z povolania,  

c) zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť technologických zariadení a pri zavádzaní nových  

technológií, modernizáciách a opravách zariadení klásť prioritný dôraz na bezpečnosť 

pracovného systému a súčasne účinnými faktormi a spôsobmi eliminovať, resp. znižovať 

zdroje zdraviu škodlivých faktorov ovplyvňujúce človeka v pracovnom prostredí,  

d) zabezpečiť pravidelné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a snažiť sa vytvárať 

optimálny súlad medzi zdravotným stavom a dispozíciou zamestnancov, 

e) zabezpečiť výchovu a vzdelávanie, odbornú prípravu, výcvik, kvalifikáciu zamestnancov;  
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v rámci školení, oboznamovania informovať zamestnancov o rizikách a škodlivých faktorov 

pracovného prostredia a technickými a organizačnými opatreniami na ich zníženie 

a odstránenie; zvyšovať právne vedomie zamestnancov vedúce k udržiavaniu a zvyšovaniu 

bezpečnej práce a ochrane zdravia pri práci,  

f) prehlbovať angažovanosť všetkých zamestnancov organizácie v procese starostlivosti  

o bezpečnosť práce a vytvárať tak pozitívny obraz o organizácii v konkurenčnom prostredí,  

g) poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu  

opatrení uvedených v týchto koncepčných zámeroch. 

 

2. Rámcové ciele 

 

V záujme zabezpečovania koncepčných zámerov politiky bezpečnosti práce stanovila  

spoločnosť nasledovné rámcové ciele: 

a) využitím možností zásad prevencie, kontrolnej činnosti, represívnych opatrení  

a identifikáciou ekonomických aspektov opatrení bezpečnosti práce priaznivo ovplyvniť 

zníženie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania,   

b) s využitím zásad prevencie, kontrolnej činnosti, výchovných a represívnych opatrení 

eliminovať škodlivé návyky zamestnancov akými sú fajčenie, požívanie alkoholických 

nápojov, omamných a psychotronických látok na pracovisku, 

c) plnenie odborných úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečovať odbornými  

pracovníkmi manažmentu bezpečnosti práce, 

d) vytvárať priaznivé podmienky pre regeneráciu pracovnej sily a vytváranie pracovnej  

pohody na pracoviskách zamestnávateľa, 

e) s dodávateľmi služieb a opráv vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu. 

Zodpovednosti v oblasti riadenia a vytvorenia podmienok BOZP na spoločnom 

pracovisku definovať zmluvnou formou a vyžadovať pri tom dodržiavanie právnych 

predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.  

 

3. Účasť zamestnancov na zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce  

 

Zástupcom zamestnancov k plneniu úloh v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri  

práci umožnené: 

a) vykonávať kontroly na pracoviskách a overovať plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti  

a zdravia pri práci, 
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b) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť  

a zdravie pri práci; tie môže prerokovávať so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom 

odbore za podmienky, že nevyzradí utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi,  

c) spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie  

bezpečnosti a zdravia pri práci, 

d) požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov, 

e) zúčastňovať sa rokovaní organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti  

a zdravia pri práci, vyšetrovania príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a ďalších 

udalosti merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa kontrol 

vykonávaných orgánmi dozoru a príslušným inšpektorom práce a od zamestnávateľa 

požadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol a hodnotení, 

f) predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie 

práce u zamestnávateľa, 

g) vzhľadom na postavenie a právomoci zástupcov zamestnancov v oblasti riešenia  

otázok bezpečnosti práce je aktívne napĺňanie zámerov politiky bezpečnosti práce 

deklarované po vzájomných konzultáciách ako spoločný dokument zamestnávateľa 

a zástupcu zamestnancov.  

 

4. Záväzok zamestnávateľa  

 

Na plnenie koncepčných zámerov a rámcových cieľov politiky bezpečnosti práce sa  

zamestnávateľ zaväzuje: 

a) uznať, že systém bezpečnosti práce je nedeliteľnou súčasťou činnosti právnickej  

osoby, 

b) dosiahnuť vysoký stupeň zabezpečenia bezpečnosti práce, minimálne na úrovni  

platných zákonných požiadaviek a tento stále zlepšovať, 

c) zabezpečiť vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre  

implementáciu politiky bezpečnosti práce, 

d) zverejniť ciele bezpečnosti práce v interných predpisoch zamestnávateľa, 

e) zainteresovať zamestnancov organizácie na všetkých úrovniach riadenia primeranou  

zodpovednosťou za stav bezpečnosti práce v organizácii, 

f) zabezpečiť implementáciu politiky bezpečnosti práce na všetkých stupňoch  

organizácie, 

g) komunikovať o zásadných otázkach bezpečnosti práce so zamestnancami  
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prostredníctvom zástupcu zamestnancov, 

h) periodicky najmenej 1 krát ročne preskúmať v spolupráci so zástupcami zamestnancov  

systém riadenia bezpečnosti práce a jej zhody s deklarovanou politikou.  

 

5. Hodnotenie uskutočňovania zámerov politiky bezpečnosti práce 

  

Hodnotenie plnenia politiky bezpečnosti práce bude vykonávané 1 krát ročne za účasti  

zástupcov zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov. 

 

 Hodnotenie uskutočňovania zámerov politiky bezpečnosti práce sa bude vykonávať ako 

súčasť periodických previerok bezpečnosti práce a hygieny na pracoviskách zamestnávateľa 

formou hodnotenia dosiahnutia výsledkov s cieľmi politiky. Úlohou hodnotenia je zistiť 

skutkový stav a výsledok premietnuť formou spätnej väzby do riadiaceho procesu 

organizácie.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

4 Analýza auditu systému riadenia ľudských zdrojov 

 

Aplikačno-overovacia časť je zameraná na aplikovanie teoretických a metodických  

východísk a prístupov na konkrétne podmienky hospodárskej reality. Teda analyzovať 

a posúdiť problematiku auditu systému riadenia ľudských zdrojov na reálnych dátach, overiť 

zvolené metódy uvedené v teoreticko-metodickej časti a následne posúdiť dodržiavanie 

interných smerníc a predpisov v spoločnosti.  

 

Postup auditu systému riadenia ľudských zdrojov  

 

1. Zhromaždenie informácií 

 

Na zistenie dát potrebných pre vykonanie auditu systému riadenia ľudských zdrojov 

v spoločnosti bola použitá kombinácia niekoľkých metód zberu informácií: 

a) obsahová analýza spoločnosti,  

b) rozhovor, 

c) priame, štruktúrované pozorovanie, 

d) dotazníkové šetrenie. 

 

2. Hodnotenie a analýza informácií  

 

4.1 Obsahová analýza dokumentov spoločnosti   

 

Interné smernice a predpisy spoločnosti  

 Interná smernica o BOZP – Bezpečné pracovné postupy – pokyny na zaistenie 

BOZP 

Bezpečné pracovné postupy sú tvorené pokynmi na zaistenie BOZP zohľadňujúce  

jednotlivé činnosti a podmienky ich vykonávania. Okrem toho sú bezpečné pracovné postupy 

deklarované v návodoch výrobcov jednotlivých strojov a technických zariadení a pokynoch 

výrobcov na obsluhu a údržbu.  

Táto smernica upravuje: 

 Pri práci sú zamestnanci povinní dodržiavať všetky pokyny pre zaistenie bezpečnosti  
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práce a technických zariadení týkajúce sa vykonávanej práce. V prípade, že nie je možné ich 

z akéhokoľvek dôvodu dodržať, sú povinní o tom upovedomiť nadriadeného zamestnanca 

a prácu nevykonávať, resp. vykonávať s opatreniami zabraňujúcimi ohrozeniu osôb.  

 Pri jednotlivých pracovných činnostiach používať pridelené osobné ochranné  

pracovné prostriedky pridelené pre ten ktorý druh vykonávanej činnosti. Dbať na vlastnú 

ustrojenosť, najmä pri práci so zariadeniami s rotačnými a pohyblivými časťami, aby časti 

odevu, resp. náramky, náhrdelníky apod. nemohli byť zachytené pohyblivými časťami strojov 

a zariadení.  

 Pri práci s elektrickými zariadeniami musia byť používané ochranné zariadenia a kryty  

– v žiadnom prípade sa nesmú vyraďovať z prevádzky.  

 Pri práci s elektrickými zariadeniami musia byť rešpektované požiadavky – v súlade 

s poučením zamestnancov o bezpečnosti práce pri používaní elektrických zariadení. 

Opatrnosť je potrebné zachovať pri používaní elektrických zariadení vo vlhkom prostredí.   

 Pokiaľ zamestnanec obsluhuje stroj, nesmú iní zamestnanci s ním komunikovať  

a pohybovať sa v blízkosti 1,5 metra od stroja (s výnimkou prác, ktoré vykonávajú viacerí 

zamestnanci).  

 Každý nedostatok na pracoviskách a na technických zariadeniach sú zamestnanci  

povinní neodkladne po zistení nahlásiť nadriadenému zamestnancovi.  

 V pracovnom a obslužnom priestore strojov nesmú byť ukladané predmety, aby  

nemohlo dôjsť k zakopnutiu zamestnanca.  

 Zamestnanci nesmú používať poškodené stroje a zariadenia a stroje a zariadenia bez  

ochranných krytov.  

 Zamestnanci sú povinní pri jednotlivých pracovných činnostiach dodržiavať  

spracované pokyny na zaistenie BOZP.  

 

 Interná smernica – Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu  

 Požiadavka na zabezpečovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vychádza zo  

všeobecne záväzných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prvá, tzv. 

vstupná lekárska prehliadka za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu je 

zabezpečovaná spravidla už u uchádzača o zamestnanie. Opakované lekárske prehliadky sú 

vykonávané pre zamestnancov vykonávajúcich práce pri ktorých je možné ohrozenie života 

a zdravia osôb (podľa osobitých predpisov).  

 Pre opakované preventívne lekárske prehliadky je spracovaný v rámci organizácie  
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harmonogram. 

 Lekársku prehliadku za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu iniciuje  

spravidla zamestnávateľ. Výnimku tvoria špecifické prípady zhoršenia zdravotného stavu 

tehotných žien a matiek do 9 mesiaca po pôrode, na základe podnetu ktorých ich 

zamestnávateľ odosiela na lekársku prehliadku. 

 Zamestnanec je povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke za účelom posúdenia  

zdravotnej spôsobilosti na základe výzvy zamestnávateľa sa považuje za hrubé porušenie 

pracovnej disciplíny. Postupuje sa akoby zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť na prácu.  

 Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi tlačivo, s ktorým ho odošle na lekársku  

prehliadku, na tlačive sú uvedené činnosti, ktoré bude zamestnanec v rámci svojej práce 

vykonávať, najmä činnosti so zvýšeným rizikom (časť „A“ tlačiva). Výsledkom lekárskej 

prehliadky je v časti „B“ tlačiva, kde uvedie lekár či je zamestnanec zdravotne spôsobilý 

vykonávať uvedené pracovné činnosti.  

 Mimo spracovaný harmonogram lekárskych prehliadok je zamestnávateľ (štatutárny  

zástupca) povinný odoslať zamestnanca na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti 

vtedy, 

o  ak bude zamestnanca poverovať inými činnosťami so zvýšenou mierou 

ohrozenia života a zdravia osôb, 

o  ak zamestnanec utrpel zranenie, ktoré vyžadovalo dlhodobú 

práceneschopnosť, resp. zranenie hlavy alebo otravu.  

 Uvedené doklady o posúdení zdravotnej spôsobilosti na prácu sa v origináli  

uschovávajú po dobu uschovania osobných spisov zamestnanca, najmenej však 10 rokov po 

skončení pracovného vzťahu.  

 

 Interná smernica – Zásady bezpečnej práce s počítačom  

 Pracovné miesto poskytujúce primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej  

polohy. 

 Dostatočné rozmery dosky pracovného stola alebo pracovnej plochy. 

 Vhodné klimatické podmienky (teplota miestnosti, vlhkosť vzduchu). 

 Vhodné osvetlenie miestnosti a pracovného miesta. 

 Zdroje svetla nespôsobujú priame oslnenie a nevyvolávajú na obrazovke svetelné  
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odrazy (zníženie denného svetla dopadajúceho na pracovisko zabezpečiť vhodným systémom 

nastaviteľného tienenia – vonkajšie žalúzie alebo vnútorné rolety umožňujúce reguláciu 

svetla).  

 Hluk zo zariadení a hluk prenášaný z okolia nerozptyľuje pozornosť a neruší sluchovú  

komunikáciu. 

 Zariadenia, ktoré sú súčasťou pracoviska, nie sú zdrojom emisií (blikajúce svetlo,  

rušivý hluk, žiarenie, zvyšovanie teploty okolia a pod.) 

 Zakryté všetky časti počítača. 

 Vhodné umiestnené elektrické šnúry a káble (vylúčenie zdrojov pádu, úrazu  

elektrickým prúdom). 

 Nízka svetelná odrazivosť povrchu zariadení. 

 Pružné usporiadanie súčastí počítača. 

 Vhodný výber a umiestnenie obrazovky 

o  veľkosť obrazovky (čím väčšia obrazovka, tým lepšie), 

o  najvhodnejšia plocha obrazovka,  

o  označenie symbolom CE, 

o  poloha obrazovky ľahko prispôsobiteľná, 

o  možnosť nastaviť jas obrazovky, sklon obrazovky, kontrast farieb, veľkosť 

znakov,  

o  znaky na obrazovke dobre čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké 

a s dostatočnou vzdialenosťou medzi znakmi a riadkami, 

o  obraz na obrazovke ustálený, bez blikania alebo iných prejavov nestálosti, 

o  sklon a výšku obrazovky upraviť ak, aby pohľad smeroval mierne dolu, 

o  horná hranica zobrazovaných znakov na obrazovke najviac vo výške očí, 

o  podstavec alebo stôl s nastaviteľnou výškou (ak je to potrebné). 

 Stabilné pracovné sedadlo, umožňujúce zaujať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť  

pohybov.  

o  umožňuje zmenu polohy pri sedení,  

o  nastaviteľné na výšku,  

o  5 koliesok, ktoré sú na podlahe pribrzďované, 

o  čalúnená plocha na sedenie presahuje okraj sedadla,  

o  operadlo s nastaviteľnou výškou a sklonom. 

 Stabilný, prispôsobiteľný a vhodne umiestnený držiak dokumentov. 
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 Prispôsobenie umiestnenia klávesnice počítača a myši tak, aby 

o  predlaktie voči ramenu v pravom uhle,  

o  klávesnica a myš v jednej rovine. 

 Voľba polohy a výšky klávesnice. 

 Znaky na klávesoch dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy. 

 Priestor pred klávesnicou dostatočne veľký (opora pre ruky a predlaktia). 

 Programové vybavenie vhodné pre vykonávanú pracovnú úlohu (výber vhodného 

softvéru). 

 Režim práce vychádza z analýzy konkrétnej činnosti. 

 Vhodné okuliare prispôsobené na prácu s počítačom. 

 Chodidlá celou plochou položené na podlahe (prípadne použitie opierky nôh). 

 Počas vykonávania práce na počítači je potrebné 

o  zaujímať správnu polohu pri sedení, 

o  vykonať občasnú zmenu polohy pri práci, 

o  vykonať občasné cvičenie, 

o  pravidelne prerušovať prácu s počítačom, 

o  ak je potrebné používať špeciálne korekčné prostriedky. 

 

 Interná smernica: 

a. na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

b. ochrana pred fajčením  

 

a) Povinnosti zamestnancov  

 Zamestnanci sú povinní nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na  

pracovisku, v pracovnej dobe aj mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do 

práce,  

 podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán Štátnej  

správy, aby zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, 

 porušenie povinností podľa ods. 1 a 2 článku sa považuje za závažné porušenie  

pracovnej disciplíny. 

 

 

 



 

 

37 

Vymedzenie okruhu zamestnancov oprávnených vykonávať kontroly požitia  

alkoholických nápojov a iných omamných látok.  

 Okruh zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní dať zamestnancovi pokyn, aby sa  

podrobil vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok určuje riaditeľ, 

štatutárny zástupca alebo bezpečnostný technik.  

 Ku každej kontrole budú prizvaní dvaja svedkovia (napr. zástupca zamestnancov,  

vedúci organizácie, alebo jeho zástupca  a pod.). 

 

Periodicita vykonávania kontrol 

 Priebežné námatkové kontroly na zistenie požitia alkoholu alebo iných omamných  

látok sa vykonávajú najmenej 1 krát za mesiac spravidla u náhodne vybratého počtu 

zamestnancov. 

 Ďalej sa kontroly na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku musia  

vykonávať: 

o  pri vzniku pracovného úrazu u postihnutého a aj u všetkých zamestnancov 

prítomných na pracovisku,  

o  pri prevádzkovej nehode (havárii) technického zariadenia u obsluhujúceho 

zamestnanca,  

o  ak je zrejmé, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného 

prostriedku. 

 Za dodržiavanie periodicity kontrol zodpovedajú riaditeľ, štatutárny zástupca  

a bezpečnostný technik.  

 

Spôsob vykonávania kontroly 

Kontrola na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku bude vykonaná: 

 dychovou skúškou detekčnou trubičkou alebo alkohol-testerom, 

 odberom krvi v zdravotníckom zariadení, 

 lekárskym vyšetrením na prítomnosť iných návykových látok.  

 

Evidencia kontrol 

 Z každej kontroly na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku musí byť  

vyhotovený písomný záznam obsahom ktorého je: 

o meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontrolovaného zamestnanca,  
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o meno, priezvisko kontrolujúcich osôb, 

o dátum a hodina vykonávania kontroly, 

o výsledok kontroly, 

o vyjadrenie kontrolovaného zamestnanca, 

o podpisy – kontrolovaného, kontrolujúceho, svedkov.  

 Ak zamestnanec odmietne podriadiť sa kontrole bude to považované za závažné  

porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a ďalší postup bude v súlade 

s pracovno-právnymi predpismi. 

 Každý záznam o kontrole na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku  

s pozitívnym výsledkom musí byť predložený štatutárnemu zástupcovi (riaditeľ, konateľ 

a pod.). Zamestnanec s pozitívnym nálezom musí okamžite opustiť pracovisko a za žiadnych 

okolností nesmie pokračovať v práci. 

 Záznamy sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov (o požití alkoholu a pod.). 

 

b) Opatrenia v súvislosti so zabezpečením ochrany nefajčiarov  

 Na všetkých pracoviskách organizácie je zakázané fajčiť, okrem tých, ktoré sú určené  

pre verejnosť. 

Zamestnanci môžu fajčiť v priestoroch, kde nie je možnosť vzniku požiaru. Nedohorky 

cigariet musia byť spoľahlivo uhasené a uložené v nádobe na komunálny odpad.  

 Výnimku zo zákazu môže povoliť štatutárny zástupca, za predpokladu, že nie je  

porušený zákon o ochrane nefajčiarov a neohrozuje to protipožiarnu bezpečnosť. 

 Zákaz fajčenia sa v uvedenom rozsahu tohto článku vzťahuje na zamestnancov, ale  

i iné osoby nachádzajúce sa v priestoroch organizácie.  

 

Záverečné ustanovenia 

 Pri lekárskom vyšetrení na požitie návykových látok alebo alkoholu v zdravotníckom  

zariadení je zamestnanec, u ktorého bol zistený pozitívny výsledok, povinný uhradiť 

zamestnávateľovi všetky vynaložené náklady spojené s týmto vyšetrením. Každé pozitívne 

zistenie požitia alkoholických alebo omamných látok počas pracovnej doby alebo pri plnení 

pracovných povinností je povinné riešiť vedenie (štatutárny zástupca) v zmysle Zákonníka 

práce.  

 Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov.  
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 Interný predpis na bezplatné poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov, a ak to vyžaduje 

ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje v zmysle platnej legislatívy 

zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP.  

 

Pokyny: nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov sa bude zaznamenávať do karát 

OOPP. Čistiace prostriedky budú zamestnancom k dispozícii v nevyhnutne potrebnom 

množstve pre účely občasného používania všetkými pracovníkmi, príjem potvrdzuje vedúci 

zamestnanec dotknutého pracoviska na evidenčnej karte.  

 

Názov poskytovania Profesie určené na odber  

hygienických potrieb 

Interval 

Toaletné mydlo Všetky profesie 1 x za 2 mesiace 

Toaletný papier Všetky profesie 1x za mesiac  

Solsapon (alebo náhrada) Vodič 1 x za 2 mesiace 

Ochranný krém Všetky profesie 1 x za 2 mesiace 

 

Tab. 4.1.1 Poskytnuté hygienické prostriedky  

 

Názov poskytovania Profesie určené na odber materiálu Jednotka Interval 

Čistiace potreby Podľa potreby Kg 1 x za mesiac 

Dezinfekčné potreby Podľa potreby Kg 1 x za mesiac 

 

Tab. 4.1.2 Iný poskytovaný materiál  

 

Pre kontrolu zameranú na dodržiavanie Interného predpisu na bezplatné poskytovanie 

umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny 

zamestnancov a ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje v zmysle 

platnej legislatívy zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP sa vedie záznam z kontroly. 

 

 Poverenie zamestnanca zodpovedného za prevádzkovanie rebríkov 

Zodpovedný je zamestnanec poverený v súlade s § 14, ods. 12 vyhlášky SÚBP č.  

374/1990 Zb. 
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Povinnosti povereného zamestnanca: viesť zoznam rebríkov a vykonávať najmenej 1 x 

ročne kontrolu technického stavu rebríkov. 

 

Kontrola je zameraná na celkový stav rebríkov, pevnosť a stabilitu v rozsahu: 

 pevnosť priečok, či nie sú deformované, nalomené, uvoľnené, 

 pevnosť a správna roztvárateľnosť závesov 

 dotiahnutie spojovacích skrutiek bočníc 

 upevnenie a pevnosť spojovacej retiazky, tiahla,  

 hladkosť povrchu dreva (u drevených rebríkov), 

 celková stabilita 

Roztvorený a pracovne zaťažený rebrík sa postaví na rovnú plochu, rebrík musí dosadať 

celou plochou rezu (pätiek) všetkých bočníc na podlahu. Dovolená odchýlka od rovnosti 

dosadacích plôch je 0,3 % dĺžky bočnice. 

 skladovanie 

Uskladňovanie rebríka má byť v suchom, vzdušnom a krytom sklade, nesmie byť  

vystavený priamemu sálavému teplu alebo slnečný lúčom. Nesmie byť vešaný vo vodorovnej 

polohe za vrchnú bočnicu, opieraný voľne o priečky nezabezpečený proti pádu. 

 

Závery z každej vykonanej kontroly sa zaznamenávajú do protokolu o kontrole  

bezpečného stavu rebríka, ktorý obsahuje dátum kontroly, stav náradia - nedostatky, kto 

kontrolu vykonal.  

 

Poškodené rebríky budú z používania vyradené. O zistení nedostatkov, ktoré sú dôvodom  

vyradenia informujte majiteľ.  

 

 Úkony pri nábore nových zamestnancov 

 Oboznámenie z BOZP pre novo nastupujúcich zamestnancov 

 Zápis o poučení pracovníka bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky 

MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. § 20, ktorý pracuje s elektrickým náradím, alebo 

zariadením  

Pracovník bol preškolený a oboznámený z nasledujúcich predpisov: 

- Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením  

oboznámenými pracovníkmi 
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- úkony spojené s prevádzkou EZ (zapínanie, vypínanie, výmena závitových poistiek  

a žiaroviek) 

- pokyny pre bezpečnú obsluhu EZ malého a nízkeho napätia, 

- práce v blízkosti EZ pod napätím – minimálne vzdialenosti 

- nutnosť dodržiavania príslušných návodov, inštrukcií a prevádzkových predpisov 

- povinnosť okamžite nahlásiť zistené závady na EZ nadriadenému pracovníkovi 

- po ukončení pracovnej činnosti vypnúť a zaistiť pracovný stroj.  

 

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom: 

- vyslobodenie postihnutého z dosahu elektrického prúdu, 

- zistenie stavu zraneného, 

- masáž srdca, umelé dýchanie, 

- stabilizovaná poloha, 

- privolanie lekárskej pomoci, ďalšie ošetrenie do príchodu lekára. 

 

Základné úkony a činnosti: 

- pracovať na nekrytých živých častiach EZ, 

- prevádzať údržbu, čistenie, alebo opravu EZ ak nie je riadne vypnuté a zaistené, 

- používať poškodené EZ, zástrčky, zásuvky, predlžovacie šnúry, 

- premiestňovať zapnutý stroj – spotrebič, ktorý nie je k tomu konštrukčne 

prispôsobený, 

- manipulovať neprimerane dlhými predmetmi v blízkosti EZ, 

- približovať sa k spadnutým, pretrhnutým alebo inak poškodeným elektrickým 

vodičom. 

 

Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre EZ 

- výstrahy, príkazy, ich farebné značenie a používanie v praxi  

 

Požiarna ochrana, prevencia, hasiace prístroje 

- hasenie požiarov v miestnostiach s EZ 
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 Zápis zo zaškolenia zamestnanca na obsluhu a údržbu zariadenia 

Zamestnanec je v zmysle Organizačnej smernice – Zásady vzdelávania, školenia 

a overovania znalostí zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

zaškolený na obsluhu a údržbu.  

 

 Zápis zo vstupnej inštruktáže na pracovisku  

Zamestnanec absolvoval vstupné inštruktáž na pracovisku, bol oboznámený s pracovným  

poriadkom spoločnosti, pracovnými podmienkami, rizikami práce a pracovného prostredia 

a základnými zásadami bezpečnej práce, ktorú bude vykonávať.  

 

Záznamy zo školení zamestnancov 

Tematický plán a časový rozvrh školenia o ochrane pred požiarmi pre 

zamestnancov organizácie  

 

Základné ustanovenia  

 Školenie o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov organizácie, obsahuje  

podrobný výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracoviska 

(technologické postupy, skladovanie horľavých látok a proti požiarnych opatreniach na 

pracovisku, pracovnej disciplíne vo vzťahu k požiarnej ochrane, požiarnom poriadku 

pracovísk, požiarno-poplachových smerníc pri dodržiavaní predpisov o ochrane pred 

požiarmi, výklad o požiarnom nebezpečenstve v organizácii a inštruktáž o používaní 

hasiacich prístrojov. 

 Školenie o OPP pre zamestnancov sa vykonáva po ich zaradení na pracovisko pred  

začatím práce, ktoré vykoná technik požiarnej ochrany. 

 Školenie o OPP pre pracovníkov sa vykonáva najmenej raz za dva roky, ak štatutárny  

zástupca organizácie neurčí kratšiu lehotu.  

 

Záznam zo školenia novoprijatých a preradených zamestnancov o ochrane pred 

požiarmi 

Obsah školenia 

1. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi s požiarneho štatútu,  

dokumentácie o ochrane pred požiarmi a so všeobecne záväzných právnych predpisov 

o ochrane pred požiarmi a vybranými ustanoveniami zákona SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
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pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.  

2. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre jednotlivé pracoviská  

právnickej osoby, najmä o protipožiarnych opatreniach, o požiarnych poriadkoch, 

o zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technológiách a pracovnej disciplíne vo vzťahu 

k ochrane pred požiarmi. Aplikácia na pracoviská spoločnosti.  

3. Základy procesov horenia a hasenia. Rozdelenie a hasiace účinky jednotlivých druhov  

hasiacich prístrojov. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri 

manipulácii s nimi. 

4. Oboznámenie s rozmiestnením hasiacich prístrojov, zariadení požiarnej ochrany,  

spojovacích prostriedkov a ďalším vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a spôsobmi 

ich použitia na modelových situáciách.  

5. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách spoločnosti a povinnosti  

pracovníkov pri vzniku požiaru – vyplývajúce z dokumentácie o ochrane pred požiarmi – 

požiarnych poplachových smerníc a požiarneho evakuačného plánu. 

6. Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – opatrenia na  

elimináciu nebezpečenstva.  

7. Ochrana pred požiarmi pri používaní elektrických a plynových spotrebičov. 

8. Požiadavky ochrany pred požiarmi pri zváračských prácach.  

9. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase na pracoviskách  

spoločnosti. 

10. Diskusia k predneseným témam.  

 

Na záver sa vykonáva skúšobný test zo školenia o ochrane pred požiarmi, ktorý pozostáva 

z 20 otázok.  

 

 Interný predpis na oznamovanie vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby 

z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie.  

Odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania 

I. Účel  

Predpisom sa ustanovuje, akým spôsobom sa oznamujú nasledovné udalosti: 

a) vznik pracovného, alebo služobného úrazu, 

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom 

pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,  
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c) nebezpečnej udalosti,  

d) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie.  

II. Základné pojmy – pracovný úraz, iný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná  

havária, choroba z povolania 

III. Postup pri ohlasovaní udalosti zamestnancami a fyzickými osobami  

 Každý zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu priamemu nadriadenému  

pracovný úraz, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. 

 Zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom pracovného úrazu alebo iného  

ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli 

na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, nebezpečnej udalosti, bezprostrednej 

hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie sú povinní oznámiť 

vznik udalosti: 

- vedúcemu zamestnancovi zraneného, 

- alebo inému prítomnému vedúcemu zamestnancovi na pracovisku. 

 Oznámenie sa podľa možnosti vykonáva osobne, prípadne telefonicky.  

IV. Povinnosti vedúcich zamestnancov  

 Bezodkladne vykonať opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. 

 Stav pracoviska nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov,  

okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie 

veľkej hospodárskej škody, ak: 

- zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol 

spáchaný trestný čin,  

- ak ide o závažný pracovný úraz.  

 Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu  

možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, je povinnosťou 

vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej 

udalosti.  

V. Evidencia pracovných úrazov 

Vedúci zamestnanec (priamy nadriadený zraneného): 

 zaeviduje každý pracovný úraz, kde uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu  

o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného razu prejavia neskôr, 

 vznik každého pracovného úrazu nahlási bezpečnostnému technikovi, 

 prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného  
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pracovného úrazu.  

VI. Registrácia pracovných úrazov 

 Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená pracovná neschopnosť  

trvajúca viac ako tri dni alebo ide o závažný pracovný úraz.  

 Vedúci zamestnanec (priamy nadriadený zraneného): 

 zistí príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu, a to za účasti: 

- zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so 

zreteľom na jeho zdravotný stav, 

- príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, 

- bezpečnostného technika, 

- svedkov pracovného úrazu, 

- v prípade závažného pracovného úrazu je povinný prizvať k zisťovaniu príčin 

aj autorizovaného bezpečnostného technika,  

- spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do 4 dní po 

oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu, 

- prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného 

pracovného úrazu.  

VII. Oznamovanie vzniku registrovaného pracovného úrazu 

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik  

registrovaného pracovného úrazu príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, 

príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti 

s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, príslušnému inšpektorátu práce alebo 

príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz.  

VIII. Zasielanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze  

Zamestnávateľ zašle, prípadne odovzdá záznam o registrovanom pracovnom úraze do  

8 dní, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel.  

IX. Registrovaný úraz na pracovisku u iného zamestnávateľa 

Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku u iného   

zamestnávateľa, 

 tento zamestnávateľ je povinný: 

- splniť oznamovaciu povinnosť, 

- zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu, 
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- spísať podklad pre záznam o registrovanom pracovnom úraze a tento podklad 

zaslať zamestnávateľovi zamestnanca, 

- prijať a vykonať opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného 

pracovného úrazu.  

 zamestnávateľ zamestnanca je povinný: 

- spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do 4 dní po 

oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu, 

- prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného 

pracovného úrazu, 

- oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu, 

- zaslať záznamy o registrovanom pracovnom úraze.  

X. Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby  

z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie 

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť príslušnému  

inšpektorátu práce vznik bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, vznik 

závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania.  

 Zamestnávateľ je povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému  

orgánu dozoru správu o prijatých a vykonaných opatreniach do 8 dní odo dňa, keď podľa 

záznamu o registrovanom pracovnom úraze sa malo opatrenie vykonať.  

 Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovných úrazov.  

 Zamestnávateľ je povinný aj pri nebezpečnej udalosti, pracovnom úraze, inom úraze,  

chorobe z povolania: 

- zistiť príčiny a všetky okolností vzniku udalosti,  

- prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku podobnej 

udalosti,  

- oznámiť vznik udalosti príslušnému zástupcovi zamestnancov.  

XI. Oznamovacia povinnosť iných subjektov 

Štátny orgán, poisťovňa, Sociálna poisťovňa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec,  

fyzická osoba a právnická osoba poskytujúca bezpečnostnotechnickú službu a pracovnú 

zdravotnú službu sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce 

a príslušnému orgánu dozoru pracovný úraz.  
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XII. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s § 231 Zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.  

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 Oznámiť písomne pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal  

lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do 3 dní odo dňa, keď sa 

o tomto pracovnom úraze dozvedel.  

 Predkladať pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha  

evidencii a registrácii podľa osobitného predpisu najneskôr do 8 dní odo dňa, keď sa o tomto 

pracovnom úraze dozvedel a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení 

chorôb z povolania do 8 dní od ich doručenia.  

XIII. Úrazové dávky a odškodnenie pracovného úrazu  

Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení  

poskytujú úrazové dávky.  

XIV. Uchovávanie dokumentácie 

Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznam o registrovanom pracovnom úraze 5  

rokov od vzniku tohto úrazu, rovnaká lehota platí aj pre evidenciu pracovných úrazov, iných 

úrazov, priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania.  

XV. Záverečné ustanovenia  

 Zamestnávateľ zavedie evidenčnú knihu, v ktorej sa bude viesť evidencia pracovných  

úrazov, iných úrazov, priznaných chorôb z povolania a podozrení na chorobu z povolania. 

Evidenčnú knihu bude viesť určený zamestnanec.  

 Vedúci zamestnanci sú povinní bezodkladne vykonať evidenciu všetkých pracovných  

úrazov, iných úrazov zapísaním do evidenčnej knihy. 

 S týmto predpisom budú oboznámení: 

- všetci zamestnanci zamestnávateľa v rámci oboznámenia novo nastupujúcich 

a opakovacích oboznamovaní na pracovisku, 

- všetky osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržiavajú v jeho 

priestoroch.  

 

c) Internetové stránky spoločnosti   

Na internetových stránkach Obchodného registra SR boli získané informácie o predmete 

činnosti spoločnosti.  

Z internetových stránok spoločnosti bol použitý do diplomovej práce výrobný program 

spoločnosti uvedený v kapitole číslo 3 „Charakteristika vybranej organizácie“.  
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d) Výročná správa 

Z výročnej správy sa čerpali informácie o histórii, súčasnom stave, činnosti spoločnosti, 

o jej výsledkoch hospodárenia, organizačnej štruktúre atď. Všetky informácie sú uvedené 

v kapitole číslo 3. „Charakteristika vybranej organizácie“.  

 

e) Pracovné zmluvy  

Na personálnom oddelení boli poskytnuté k nahliadnutiu pracovné zmluvy, dohody a 

osobné spisy zamestnancov, z ktorých bola možnosť zistiť ich pracovnú náplň, pracovné 

zaradenie, absolvovanie vstupných prehliadok a možnosť odpovedať si na niektoré otázky 

týkajúce sa interných smerníc a predpisov, ktoré sú uvedené nižšie. Pri pracovných zmluvách 

a dohodách boli doložené papiere o ich najvyššie dosiahnutom vzdelaní. Toto zistenie 

ovplyvnilo zostavovanie dotazníka. Bol konštruovaný na základe jednoduchých 

zrozumiteľných otázok, bez odborných výrazov, aby im zamestnanci vedeli jasne porozumieť. 

Tým sa chcelo predísť skresleniu odpovedí a výsledkov, v prípade nepochopenia otázok 

zamestnancami.   

 

Pri obsahovej analýze sa kládli nasledujúce otázky, z ktorých sa zistilo nasledovné:    

 

 Interná smernica o BOZP – Bezpečné pracovné postupy – pokyny na zaistenie 

BOZP 

Dokumentácia od výrobcu je v slovenskom jazyku, obsahuje návody na obsluhu, údržbu, 

skúšanie, zaistenie bezpečnosti práce, predpísané atesty a schémy. Je dokumentácia v takomto 

stave? 

Poznámka: ÁNO 

Preverením platnosti dokumentácie k technologickým zariadeniam neboli zistené nedostatky? 

Poznámka: ÁNO 

Vedenie evidencie – príchod, odchod do zamestnania a dodržiavanie predpisov o práci  

nadčas, o zamestnávaní žien a mladistvých, dodržiavanie prestávok v práci, atď.?  

Poznámka: ÁNO 

Je na pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste sprístupnený zoznam zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú?  

Poznámka: ÁNO 

Je písomne určený postup pre prípad poškodenia zdravia a stanovené zabezpečenie prvej 

pomoci?  
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Poznámka: ÁNO 

Sú pracoviská vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci?  

Poznámka: ÁNO. Zamestnanec strediska SUŠIAREŇ má lekárničku spoločne so strediskom 

DIMTER, pretože väčšinu pracovného času trávi vo vysokozdvižnom vozíku.  

Je zriadená u zamestnávateľa komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ak  

zamestnáva viac ako 100 zamestnancov)? Je komisia BOZP tvorená zástupcami 

zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcami zamestnávateľa a tvoria nadpolovičnú väčšinu 

zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť?  

Poznámka: BEZPREDMETNÉ. Zamestnávateľ nezamestnáva viac ako 100 zamestnancov, 

preto sa komisia BOZP nemusí zriaďovať.  

Pre väčšinu technických zariadení sú predpísané skúšky a prehliadky, o ktorých sú vedené 

zápisy predpísaným spôsobom. Kontroluje sa dodržiavanie termínov, odstraňovanie závad 

a dodržiavanie podmienok prevádzky výsledkov skúšok. Sú dodržiavané tieto povinnosti? 

Poznámka: ÁNO 

Je písomne vypracovaná koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

obsahujúca zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program jej realizácie 

obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania?  

Poznámka: ÁNO. Táto skutočnosť je pokladaná za veľké plus spoločnosti, ktoré prispieva k 

znižovaniu pracovných úrazov na pracovisku.  

Sú určené zamestnávateľom bezpečné pracovné postupy pre zamestnancov?  

Poznámka: NIE 

Je vedená a uchovávaná evidencia o každom zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu? 

Sú uchovávané záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci 

zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce?  

Poznámka: NIE 

 

 Interná smernica – Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu 

Sú vedené záznamy z vykonávania vstupných lekárskych prehliadok zamestnancov, 

periodických lekárskych prehliadok u zamestnancov vybraných profesií?  

Poznámka: ÁNO. Záznamy sú uchované v osobných spisoch zamestnancov.  

 

 Interná smernica 

a. na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 
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Sú vytvorené a uložené záznamy z kontroly na požitie alkoholu alebo iných omamných 

prostriedkov? 

Poznámka: ÁNO. V osobných spisoch zamestnancov, ktorí sa podrobili skúške na 

prítomnosť alkoholu, alebo iných omamných látok pri vzniku pracovného úrazu 

u postihnutého a aj u všetkých zamestnancov prítomných na pracovisku v čase úrazu. 

Vo vytvorenej zložke na zakladanie záznamov vykonaných priebežných námatkových kontrol 

na zistenie požitia alkoholu alebo iných omamných látok, ktoré priebežne vykonáva riaditeľ, 

štatutárny zástupca, alebo bezpečnostný technik spolu s prizvanými dvoma svedkami.  

 

 Interný predpis na bezplatné poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných  

prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov, a ak to vyžaduje ochrana 

ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje v zmysle platnej legislatívy zákona NR SR 

č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

Sú vedené karty OOPP, kde sa zapisuje nákup a poskytovanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov zamestnancom? 

Poznámka: ÁNO. Zapisujú sa do tabuľky, ktorá obsahuje názov poskytovania, profesiu 

a interval poskytovania umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (viz. Tab. 4.1.1 

Poskytnuté hygienické prostriedky a Tab. 4.1.2 Iný poskytovaný materiál).  

Vedú sa záznamy z kontroly dodržiavania tohto interného predpisu? 

Poznámka: ÁNO. Z každej vykonanej kontroly je vytvorený a uložený záznam do príslušnej 

zložky.  

 

 Poverenie zamestnanca zodpovedného za prevádzkovanie rebríkov 

Sú evidované závery z každej vykonanej kontroly do protokolu o kontrole bezpečného stavu 

rebríka? 

Poznámka: ÁNO 

 

 Úkony pri nábore nových zamestnancov 

Vedú sa zápisy zo vstupnej inštruktáže zamestnancov na pracovisku? 

Poznámka: ÁNO  

Vedú sa záznamy zo školení zamestnancov? 

Poznámka: ÁNO 

Sú uložené osvedčenia vedúcich pracovníkov o absolvovaní oboznámenia BOZP? 

Poznámka: ÁNO 
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Vedú sa záznamy zo školenia novoprijatých a preradených zamestnancov o ochrane pred 

požiarmi? 

Poznámka: ÁNO. Každý preškolený zamestnanec absolvuje skúšobný test, pozostávajúci 

z 20 otázok.   

Vykonávanie školení o odbornej spôsobilosti pre vybrané profesie, napr. vodič  

nákladného vozidla. Organizácia zabezpečuje školenia v zmysle platnej legislatívy – záznamy 

uložené v dokumentácii spoločnosti?  

Poznámka: ÁNO 

Je na plnenie úloh zabezpečené vzdelávanie zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť?  

Poznámka: ÁNO  

 

 Interný predpis na oznamovanie vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby 

z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie.  

Zriadenie bezpečnostno-technickej služby alebo zabezpečenie tejto služby dodávateľsky? 

Poznámka: ÁNO. Na základe zmluvného vzťahu.  

Zriadenie pracovnej zdravotnej služby?  

Poznámka: ÁNO. Spoločnosť Benefit, s r. o.  

Je vypracovaný písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných 

zamestnancami?  

Poznámka: ÁNO 

Je vypracovaný zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia?  

Poznámka: ÁNO 

Je zabezpečené prideľovanie, kontrola používania a spôsob výmeny OOPP? 

Poskytované OOPP čiastočne spĺňajú požiadavky bezpečnosti a zdravia (certifikáty, 

posúdenie zhody)?  

Poznámka: ČIASTOČNE. Nakupované čistiace a dezinfekčné prostriedky nemajú príslušné 

certifikáty a označenia CE (posúdenie zhody).  

Plnia sa určené požiadavky pri vzniku pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, iných  

ako pracovných úrazov (registrácia, oznamovacia povinnosť, vyšetrovanie pracovných 

úrazov, prijímanie a vykonávanie opatrení a určenie zodpovednosti)?  

Poznámka: ÁNO 

Je vedená evidencia pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov  

a nebezpečných udalostí?  
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Poznámka: ÁNO 

 

Cieľom obsahovej analýzy bolo zistiť aktuálne informácie o spoločnosti, obsah interných 

smerníc a predpisov. Na základe toho vykonať audit systému riadenia ľudských zdrojov, tzn. 

preskúmať, či sa dodržiavajú deklarované interné smernice a predpisy.  

 

4.2 Rozhovor 

Neštandardizovaný rozhovor sa viedol s vedúcou personálneho útvaru. Pri prvom  

rozhovore sa diplomantka oboznámila so základnými informáciami o spoločnosti a jej 

zamestnancoch: 

- Aká je organizačná štruktúra spoločnosti?  

- Koľko má spoločnosť zamestnancov?  

- Koľko má spoločnosť budov? 

- Rozdelenie jednotlivých pracovísk.  

- Koľko majú jednotlivé pracoviská zamestnancov? 

   

Odpovede na tieto otázky sú uvedené v kapitole číslo „3. Charakteristika vybranej  

organizácie“. 

  

Ďalšie rozhovory sa robili v priebehu pozorovania s pridelenou pracovníčkou, ktorá má 

všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti. Diplomantka sa počas pozorovania pýtala pridelenej 

pracovníčky nasledovné: 

 

 Interná smernica o BOZP – Bezpečné pracovné postupy – pokyny na zaistenie 

BOZP 

Na zamestnancov, ktorí by mali používať ochranné osobné pracovné prostriedky, 

ochranné pomôcky a kryty na zariadeniach, aby vedela zaznamenať, či zamestnanci dodržujú 

túto smernicu.  

Je menovaný zamestnávateľom zástupca zamestnancov pre BOZP?  

Poznámka: ÁNO 

Je počet zamestnancov, ktorých zastupuje jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 

vyhovujúci požiadavke zákona o BOZP?  

Poznámka: ÁNO 
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 Interná smernica 

a. na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

Je určený okruh osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly na alkohol?  

Poznámka: ÁNO 

Sú vykonané kontroly na zistenie či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom 

alkoholu?  

Poznámka: ÁNO 

b. ochrana pred fajčením  

Na miesto, priestory, ktoré sú určené na fajčenie.  

Na miesto, kde majú byť nedohorky spoľahlivo uhasené a nádoby na komunálny odpad, kde 

majú byť nedohorky uložené.  

 

 Interný predpis na bezplatné poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov, a ak to vyžaduje 

ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje v zmysle platnej legislatívy 

zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

Majú zamestnanci k dispozícii šatne? 

Poznámka: ÁNO 

Kde majú sociálne zariadenia a či ich počet je odpovedajúci vzhľadom k počtu 

zamestnancov? 

Poznámka: ÁNO 

 

4.3 Priame, štruktúrované pozorovanie 

Spolu s pridelenou pracovníčkou spoločnosti bolo vykonané priame, štruktúrované 

pozorovanie. Pred pozorovaním boli preštudované všetky poskytnuté interné smernice, 

interné predpisy a dokumenty spoločnosti. Následne bol stanovený cieľ, osoby a predmet 

pozorovania. Toto pozorovanie prebiehalo v priestoroch spoločnosti so zameraním na 

dodržiavanie interných smerníc a interných predpisov zamestnancami. Diplomantka sa snažila 

zaznačiť všetky dôležité údaje, ktoré sa pozorovaním dali zistiť, do vopred vypracovaného 

formulára. Zozbierala dostatok informácii, ktoré jej poslúžili aj pri zostavovaní dotazníka pre 

zamestnancov, na zistenie reálneho stavu plnenia interných smerníc a predpisov spoločnosti. 

Priame pozorovanie poslúžilo tiež, ako potvrdenie informácií získaných prostredníctvom 

iných metód, ktoré boli použité pri analýze systému riadenia ľudských zdrojov v danej 

spoločnosti.  
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 Interná smernica o BOZP – Bezpečné pracovné postupy – pokyny na zaistenie 

BOZP 

Používajú zamestnanci pri jednotlivých pracovných činnostiach pridelené osobné ochranné 

pracovné prostriedky? 

Poznámka: ÁNO 

Sú zamestnanci ustrojení, najmä pri práci so zariadeniami s rotačnými a pohyblivými 

časťami, aby sa časti odevu, resp. náramky, náhrdelníky a pod. nemohli zachytiť do 

pohyblivých časti strojov a zariadení? 

Poznámka: ÁNO. Zamestnanci mali zakryté všetky časti svojho tela, neboli postrehnuté 

žiadne vyčnievajúce retiazky, náramky ani nič, čo by mohlo byť strojmi zachytené.  

Používajú zamestnanci pri práci s elektrickými zariadeniami ochranné zariadenia a kryty? 

Poznámka: ÁNO 

Ak zamestnanec obsluhuje stroj, iní zamestnanci s ním nekomunikujú a nepohybujú sa 

v blízkosti 1,5 metra od stroja? 

Poznámka: ÁNO 

Označenie ovládačov, správne informačné označenie, čitateľnosť a správne umiestnenie  

výstražných a informačných tabúľ?  

Poznámka: ÁNO 

Sú na pracovisku hasiace prístroje? 

Poznámka: ÁNO 

Vybavenie pracoviska lekárničkou a zdravotníckym materiálom? 

Poznámka: ÁNO 

 

 Interná smernica – Zásady bezpečnej práce s počítačom 

Pracovné miesto poskytujúce primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy? 

Poznámka: ÁNO 

Dostatočné rozmery dosky pracovného stola alebo pracovnej plochy? 

Poznámka: ÁNO. Pracovný stôl má dostatočné rozmery (dĺžka najmenej 1 200 mm a šírka 

najmenej 750 mm, stabilná výška pracovného stola 650 mm pre ženy, 750 mm pre mužov.  

Každý zamestnanec mal k dispozícii vlastný pracovný stôl dostatočných rozmerov.  

Vhodné klimatické podmienky (teplota miestnosti, vlhkosť vzduchu)? 

Poznámka: ÁNO 

Vhodné osvetlenie miestnosti a pracovného miesta? 

Poznámka: ÁNO 
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Zdroje svetla nespôsobujú priame oslnenie a nevyvolávajú na obrazovke svetelné odrazy?  

Poznámka: ÁNO 

Pracovisko je vybavené vnútornými roletami umožňujúcu reguláciu svetla.  

Hluk zo zariadení a hluk prenášaný z okolia nerozptyľuje pozornosť a neruší sluchovú 

komunikáciu? 

Poznámka: ÁNO 

Zariadenia, ktoré sú súčasťou pracoviska, nie sú zdrojom emisií (blikajúce svetlo, rušivý hluk, 

žiarenie, zvyšovanie teploty okolia a pod.)? 

Poznámka: ÁNO 

Zakryté všetky časti počítača? 

Poznámka: ÁNO 

Vhodné umiestnené elektrické šnúry a káble (vylúčenie zdrojov pádu, úrazu  

elektrickým prúdom)? 

Poznámka: ÁNO 

Nízka svetelná odrazivosť povrchu zariadení? 

Poznámka: ÁNO 

Pružné usporiadanie súčastí počítača? 

Poznámka: ÁNO 

Vhodný výber a umiestnenie obrazovky (veľkosť obrazovky, najvhodnejšia plocha 

obrazovka, označenie symbolom CE, poloha obrazovky ľahko prispôsobiteľná, možnosť 

nastaviť jas obrazovky, sklon obrazovky, kontrast farieb, veľkosť znakov, znaky na 

obrazovke dobre čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké a s dostatočnou 

vzdialenosťou medzi znakmi a riadkami, obraz na obrazovke ustálený, bez blikania alebo 

iných prejavov nestálosti, sklon a výšku obrazovky upraviť ak, aby pohľad smeroval mierne 

dolu, horná hranica zobrazovaných znakov na obrazovke najviac vo výške očí, podstavec 

alebo stôl s nastaviteľnou výškou (ak je to potrebné)? 

Poznámka: ÁNO 

Stabilné pracovné sedadlo, umožňujúce zaujať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov 

(umožňuje zmenu polohy pri sedení, nastaviteľné na výšku, 5 koliesok, ktoré sú na podlahe 

pribrzďované, čalúnená plocha na sedenie presahuje okraj sedadla, operadlo s nastaviteľnou 

výškou a sklonom? 

Poznámka: ÁNO 

Stabilný, prispôsobiteľný a vhodne umiestnený držiak dokumentov? 

Poznámka: NIE 
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Prispôsobenie umiestnenia klávesnice počítača a myši tak, aby predlaktie voči ramenu 

v pravom uhle, klávesnica a myš v jednej rovine? 

Poznámka: ÁNO 

Voľba polohy a výšky klávesnice? 

Poznámka: ÁNO 

Znaky na klávesoch dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy? 

Poznámka: NIE 

Priestor pred klávesnicou dostatočne veľký (opora pre ruky a predlaktia)? 

Poznámka: NIE 

Programové vybavenie vhodné pre vykonávanú pracovnú úlohu (výber vhodného softvéru)? 

Poznámka: ÁNO 

Chodidlá celou plochou položené na podlahe (prípadne použitie opierky nôh)? 

Poznámka: ÁNO 

 

 Interná smernica 

a. na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

b. ochrana pred fajčením  

Fajčia zamestnanci na miestach pre to určených? 

Poznámka: ČIASTOČNE. Nedopalky sa našli aj mimo miest určených na fajčenie.  

Nedopalky sú spoľahlivo uhasené a uložené v nádobe na komunálny odpad? 

Poznámka: ČIASTOČNE. Nedopalky neboli uložené len v nádobe na komunálny odpad, ale 

aj voľne pohodené na zemi v areáli spoločnosti.  

 

 Interný predpis na bezplatné poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov, a ak to vyžaduje 

ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje v zmysle platnej legislatívy 

zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

Stav poriadku a čistoty pracovísk, vybavenie, údržba a počet sociálnych zariadení na počet 

pracovníkov? 

Poznámka: ÁNO. Sociálne zariadenia čisté a v dostatočnom počte vzhľadom k počte 

zamestnancov.  
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4.4 Dotazníkové šetrenie 

Prieskum na dodržiavanie interných smerníc a predpisov v spoločnosti bol robený na  

základe dotazníku, ktorý bol vytvorený tak, aby po jeho vyhodnotení bolo možné zhodnotiť, 

v akej miere sa interné predpisy a smernice dodržiavajú v pracovnom procese, teda aká je 

celková úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Otázky sú konštruované 

a prispôsobené zamestnanom prihliadajúc na ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Dotazník, 

ako jedna z metód zberu informácií, bol zvolený hlavne preto, že sa za krátky čas získalo 

potrebné množstvo informácii a zamestnanci mohli komunikovať s vedením bez obáv.  

 

  Dotazníkové šetrenie bolo vykonané v TURZOVKSKEJ DREVÁRSKEJ FABRIKE, 

spol. s r. o. Dotazník bol každému zamestnancovi odovzdaný na vrátnici pri odchode domov 

a následne zozbieraný pri príchode do práce. Celkovo bolo vyhodnotených 62 dotazníkov 

zamestnancov, ktorí sa dotazníkového šetrenia zúčastnili.   

 

Inštrukcie pri vyplňovaní dotazníka: 

 Na otázky dotazovaní zamestnanci odpovedali zaškrtnutím jednej, podľa ich uváženia,   

najvhodnejšej varianty odpovede. V prípade otázky číslo 16, mali dotazovaní zamestnanci 

možnosť zaškrtnúť, pre nich najvhodnejšiu variantu, alebo vlastnými slovami vyjadriť svoj 

názor.    

 

Vyhodnotenie dotazníka: 

Na väčšinu otázok sa odpovedá áno/skôr áno/skôr nie/nie, pričom za každú odpoveď: 

 „áno“ sú 2 body,  

 „skôr áno“ je 1 bod,  

 „skôr nie“ je 0,5 bodu, 

 „nie“ je 0 bodov. 

Pri otázke číslo 2 a číslo 5 sa odpovedá: áno/nie, pričom za odpoveď: 

 „áno“ sú 2 body 

 „nie“ je 0 bodov.  

Pri otázke číslo 4 sa odpovedá: počas môjho pôsobenia v spoločnosti, takáto situácia  

ešte nenastala/áno, nahlásil/la som to ihneď/áno, nahlásil/la som to, ale až po určitom 

čase/nie, nenahlásil/la som túto skutočnosť, pričom za odpoveď: 

 „počas môjho pôsobenia v spoločnosti, takáto situácia ešte nenastala“ sú 2 body, 
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 „áno, nahlásil som to ihneď“ sú 2 body,  

 „áno, nahlásil som to, ale až po určitom čase“ je 1 bod,  

 „nie, nenahlásil som túto skutočnosť“ je 0 bodov.   

Pri otázke číslo 9 sa odpovedá: moja práca nevyžaduje používanie osobných  

ochranných pracovných prostriedkov/určite áno/skôr áno/skôr nie/určite nie, pričom za 

odpoveď:  

 „moja práca nevyžaduje používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov“ sú 2 body,  

 „určite áno“ sú 2 body,  

 „skôr áno“ je 1 bod, 

 „skôr nie“ je 0,5 bodu,  

 „určite nie“ je 0 bodov.  

Pri otázke číslo 16 sa odpovedá: pochvalou/finančným ohodnotením/poskytnutím  

väčšieho časového priestoru na výkon pracovnej činnosti/primeraným množstvom 

zadávaných pracovných úloh zamestnávateľom/lepším technickým vybavením pracoviska/iné 

(uveďte), pričom za akúkoľvek variantu odpovede sú 2 body.  

 

Analýza: 

 Nízka hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: do 15 bodov. 

 Stredná hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 25 – 15 bodov. 

 Vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 32 – 25 bodov.  

 

Dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 62 dotazovaných zamestnancov, tzn. celková  

úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti:  

 Nízka hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: do 929 bodov. 

 Stredná hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 1549 – 930 bodov. 

 Vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 1984 – 1550 bodov.  

 

4.4.1 Interpretácia výsledkov dotazníkového šetrenia 

 

Informácie získané dotazníkovým šetrením budem interpretovať a prezentovať slovne  

aj graficky.  
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 Nasledujúce tabuľky zobrazujú, ako zamestnanci spoločnosti odpovedali na jednotlivé 

otázky: 

Otázka 

číslo 

Určite   

Áno 

Skôr áno Skôr nie Určite nie 

1 61   1 

3 49 9 1 3 

6 51 11   

7 47 15   

8 60 2   

10 52 10   

11 3 8 50 1 

12 62    

13 60 2   

14 7 27 27 1 

15 62    

Tab. 4.4.1.1 Odpovede zamestnancov na otázky čísiel uvedených v tabuľke  

 

Otázka číslo Áno Nie 

2 61 1 

5 62  

Tab. 4.4.1.2 Odpovede zamestnancov na otázky číslo 2 a 5 

 

Otázka 

číslo 

Počas môjho pôsobenia 

v spoločnosti, 

takáto situácia ešte 

nenastala 

Áno, 

nahlásil/la 

som to 

ihneď 

Áno, nahlásil/la 

som to, ale až po 

určitom čase 

Nie nenahlásil/la som 

túto skutočnosť 

4 44 18   

Tab. 4.4.1.3 Odpovede zamestnancov na otázku číslo 4  

 

Otázka 

číslo 

Moja práca nevyžaduje 

používanie OOPP 

Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie 

9 21 41    

Tab. 4.4.1.4 Odpovede zamestnancov na otázku číslo 9  
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Otázka 

číslo 

Pochvalou Finančným 

príplatkom 

Poskytnutím 

väčšieho 

časového 

priestoru na 

výkon pracovnej 

činnosti 

Primeraným  

množstvom 

zadávaných 

pracovných úloh 

zamestnávateľom 

 

Lepším  

technickým  

vybavením 

pracoviska 

16.  58   4 

Tab. 4.4.1.5 Odpovede zamestnancov na otázku číslo 16 

 

Na otázku č. 1, či je vaše pracovisko vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, 98 

% dotazovaných odpovedalo, že určite áno a 2 % zamestnancov, že určite nie (viz graf č. 

4.4.1.1). Získané body celkom: 61 . 2 = 122 bodov.  
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Graf č. 4.4.1.1 

 

Na otázku č. 2, či máte na pracovisku na obvyklom, voľne prístupnom mieste sprístupnený 

zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce, spolu s uvedením pracoviska, na 

ktorom pracujú, 98 % zamestnancov odpovedalo kladne a 2 % zamestnancov odpovedalo 

záporne (viz graf č. 4.4.1.2). Získané body celkom: 61 . 2 = 122 bodov. 
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Graf č. 4.4.1.2 
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Na otázku č. 3, či spolupracujete so zamestnávateľom a predkladáte návrhy na opatrenia na 

zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 79 % dokazovaných odpovedalo, že určite 

áno, 14 % zamestnancov odpovedalo, že skôr áno, 2 % odpovedalo, že skôr nie a 5 % 

zamestnancov odpovedalo, že určite nie (viz graf č. 4.4.1.3). Získané body celkom: 49 . 2 + 9 

. 1 + 1 . 0,5 = 107, 5 bodov.   
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Graf č. 4.4.1.3 

 

Na otázku č. 4, či sa Vám stalo, že počas pracovnej činnosti Vám vznikol nedostatok na 

pracovisku alebo na technickom zariadení? Ak áno, hlásili ste túto skutočnosť neodkladne 

svojmu nadriadenému zamestnancovi, 71 %  zamestnancov odpovedalo, že počas môjho 

pôsobenia v spoločnosti, takáto situácia ešte nenastala a 29 % opýtaných, že áno, nahlásil/la 

som to ihneď (viz graf č. 4.4.1.4). Získané body celkom: 44 . 2 + 18 . 2 = 124 bodov.   
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Graf č. 4.4.1.4 

 

Na otázku č. 5, či ste absolvovali preventívnu prehliadku pri nástupe do zamestnania, 100 % 

opýtaných odpovedalo kladne (viz graf č. 4.4.1.5). Získané body celkom: 62 . 2 = 124 bodov. 
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Graf č. 4.4.1.5 

 

Na otázku č. 6, či sa zúčastňujete rokovaní organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa 

bezpečnosti a zdravia pri práci, vyšetrovania príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania 

a ďalších udalostí merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, 82 % dokazovaných 

odpovedalo, že určite áno, 18 % zamestnancov, že skôr áno (viz graf č. 4.4.1.6). Získané body 

celkom: 51 . 2 + 11 . 1 = 113 bodov. 
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Graf č. 4.4.1.6 

 

Na otázku č. 7, či komunikuje Váš zamestnávateľ s Vami o zásadných otázkach bezpečnosti 

práce prostredníctvom zástupcu zamestnancov, 76 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno 

a 24 % zamestnancov, že skôr áno (viz graf č. 4.4.1.7). Získané body celkom: 47 . 2 + 15 . 1 = 

109 bodov.     

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4.4.1.7 
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Na otázku č. 8, či dbáte na vlastnú ustrojenosť, aby časti odevu, resp. náramky, náhrdelníky a 

pod. nemohli byť zachytené pohyblivými časťami strojov a zariadení, 97 % dokazovaných 

odpovedalo, že určite áno a 3 % zamestnancov, že skôr áno (viz graf č. 4.4.1.8). Získané body 

celkom: 60 . 2 + 2 . 1 = 122 bodov.  
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Graf č. 4.4.1.8 

 

Na otázku č. 9, či máte pridelený na výkon svojej pracovnej činnosti osobný ochranný 

pracovný prostriedok? Ak áno, používate ho, 34 % dokazovaných odpovedalo, že ich práca 

nevyžaduje používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a 66 % zamestnancov, 

že určite áno (viz graf č. 4.4.1.9). Získané body celkom: 21 . 2 + 41 . 2 = 124 bodov.  
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Graf č. 4.4.1.9 

 

Na otázku č. 10, či zabezpečuje pre Vás Vaša spoločnosť výchovu a vzdelávanie, odbornú 

prípravu, výcvik v rámci oboznamovania informovanosti zamestnancov o rizikách 

a škodlivých faktorov pracovného prostredia a technickými a organizačnými opatreniami na 

ich zníženie a odstránenie, 84 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno a 16 % 

zamestnancov, že skôr áno (viz graf č. 4.4.1.10). Získané body celkom: 52 . 2 + 10 . 1 = 114 

bodov. 
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Graf č. 4.4.1.10 

 

Na otázku č. 11, či si myslíte, že máte vytvorené vhodné podmienky pre profesionálnu 

lekársku prvú pomoc, 5 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno, 13 % zamestnancov, že 

skôr áno, 80 % odpovedalo skôr nie a 2 % určite nie (viz graf č. 4.4.1.11). Získané body 

celkom: 3 . 2 + 8 . 1 + 50 . 0,5 = 39 bodov. 
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Graf č. 4.4.1.11 

 

Na otázku č. 12, či Vám poskytuje Vaša spoločnosť čistiace prostriedky v nevyhnutne 

potrebnom množstve pre účely občasného používania, 100 % dokazovaných odpovedalo, že 

určite áno (viz graf č. 4.4.1.12). Získané body celkom: 62 . 2 = 124 bodov.  
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Graf č. 4.4.1.12 

 

Na otázku č. 13, či si myslíte, že celková úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

Vašej spoločnosti je dostatočná, 97 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno a 3 % 

zamestnancov, že skôr áno (viz graf č. 4.4.1.13). Získané body celkom: 60 . 2 + 2 . 1 = 122 

bodov. 
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Graf č. 4.4.1.13 

 

Na otázku č. 14, či považujete Vaše pracovné podmienky v ktorých pracujete za dobré (hluk, 

prašnosť, teplota prostredia,...), 11 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno, 43,5 % 

zamestnancov, že skôr áno, 43,5 % odpovedalo skôr nie a 2 % určite nie (viz graf č. 4.4.1.14). 

Získané body celkom: 7 . 2 + 27 . 1 + 27 . 0,5 = 54,5 bodov.  
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Graf č. 4.4.1.14 
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Na otázku č. 15, či ste sa stretli vo Vašej spoločnosti s tým, že zamestnávateľ Vám predkladal 

zásady prevencie, výchovné a represívne opatrenia na elimináciu škodlivých návykov 

zamestnancov, akými sú fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, omamných 

a psychotronických látok na pracovisku, 100 % dokazovaných odpovedalo, že určite áno, (viz 

graf č. 4.4.1.15). Z tohto vyplýva, že spoločnosť informuje svojich zamestnancov 

o škodlivých návykov na ich elimináciu. Získané body celkom: 62 . 2 = 124 bodov.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 4.4.1.15 

 

Na otázku č. 16, čím by, podľa Vášho názoru, zvýšil Váš zamestnávateľ úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 94 % opýtaných odpovedalo, finančným príplatkom a 6 % lepším 

technickým vybavením pracoviska (viz graf č. 4.4.1.16). Získané body celkom: 58 . 2 + 4 . 2 

= 124 bodov. 
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Z dotazníkového šetrenia môžeme zhodnotiť, že spoločnosť TURZOVSKÁ  

DREVÁRSKA FABRIKA, spol. s . r. o. získala celkom 1769 bodov, a tým podľa rozsahu 

uvedenom vyššie, dosahuje vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

 Zásluhou na tomto výsledku má určite kvalitne vypracovaná koncepcia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, jej dodržiavanie a pravidelná kontrola.  

 

3. Plán zhodnotenie a navrhnuté opatrenia zistené obsahovou analýzou a pozorovaním  

sú uvedené v kapitole číslo 5. „Vlastné zhodnotenie a návrhy auditu systému riadenia 

ľudských zdrojov“.  
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5 Vlastné zhodnotenie a návrhy auditu systému riadenia ľudských  

zdrojov 

 

Diplomantka vykonala audit systému riadenia ľudských zdrojov v TURZOVSKEJ 

DREVÁRSKEJ FABRIKE, spol. s r. o., ktorý bol zameraný na oblasť bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Previerky boli zamerané na kontrolu pracovného prostredia jednotlivých 

pracovísk, dodržiavanie interných smerníc a predpisov zamestnancami spoločnosti, stav 

bezpečnosti a ochrany zdravia, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení.  

 

 Po prevedení auditu systému riadenia ľudských zdrojov možno skonštatovať, že  

spoločnosť má bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci na vysokej úrovni. 

O tom svedčí aj fakt, že počas roku 2011, nebol evidovaný žiaden pracovný úraz.   

 

Pri vykonávaní auditu systému riadenia ľudských zdrojov bolo zistených pár  

nedostatkov. Pre riešenie týchto identifikovaných nedostatkov sú odporúčané nasledovné 

opatrenia:  

  

a) Plán na odstránenie identifikovaných nedostatkov zistených z obsahovej analýzy  

 

Identifikované nedostatky: 

 

 Interná smernica o BOZP – Bezpečné pracovné postupy – pokyny na zaistenie 

BOZP 

 

Sú určené zamestnávateľom bezpečné pracovné postupy pre zamestnancov?  

Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Vypracovať bezpečné pracovné postupy pre 

zamestnancov. Spoločnosť BEZPA CONSULT, s r. o. so sídlom vo Svrčinovci, Vám vie 

vypracovať na základe vašich individuálnych požiadaviek bezpečné pracovné postupy.  

 

Je vedená a uchovávaná evidencia o každom zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu? 

Sú uchovávané záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci 

zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce?  
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Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Posudzovanie rizík je jednou zo základných zákonných 

požiadaviek na úseku BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 124/2006 Z. z. 

Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zisťovať 

nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení 

rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Spoločnosť BEZPA 

CONSULT, s. r. o. prostredníctvom svojich odborných zamestnancov s dlhoročnými 

bohatými skúsenosťami v tejto oblasti poskytuje služby pre výkon posúdenia rizík. 

 

 Interný predpis na oznamovanie vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby 

z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie.  

 

Je zabezpečené prideľovanie, kontrola používania a spôsob výmeny OOPP? Poskytované 

OOPP čiastočne spĺňajú požiadavky bezpečnosti a zdravia (certifikáty, posúdenie zhody)?  

Poznámka: ČIASTOČNE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Na kartách OOPP pridať kolónku „CE“ (posúdenie 

zhody) a pri kúpe OOPP nakupovať prostriedky len s týmto označením a zaznačovať túto 

skutočnosť do karát OOPP.   

 

Spoločnosť TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA, spol. s r. o. má dobre vypracovanú  

koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je uvedená v kapitole číslo   

„3. Charakteristika vybranej organizácie“ v časti  „3.6 Koncepcia politiky bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci“. Spoločnosť má v tejto koncepcii definované: 

 dlhodobé koncepčné zámery,  

 rámcové ciele,  

 účasť zamestnancov na zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce,  

 záväzky zamestnávateľa, 

 hodnotenie uskutočňovania zámerov politiky bezpečnosti práce.  

 

Odporúčam, aby sa spoločnosť najďalej snažila tieto stanovené ciele dodržiavať, v čo 

najväčšom rozsahu a systematicky vykonávať kontrolu ich dodržiavania. Pri dodržiavaní 

týchto cieľov je pravdepodobné, že sa zachová, prípadne ešte zvýši úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.   
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b) Plán na odstránenie nedostatkov zistených pozorovaním  

 

 Interná smernica – Zásady bezpečnej práce s počítačom 

Stabilný, prispôsobiteľný a vhodne umiestnený držiak dokumentov? 

Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Zabezpečiť zamestnankyniam v učtárni a mzdovej 

učtárni držiaky na dokumenty, aby mali pri písaní a manipulácii s PC dostatočný komfort. 

Odporúča sa vybaviť pracoviská podložkami pod myš a podložkami ku klávesnici, ktoré 

umožnia pohodlné opretie zápästia, a tým zníženie napätia v kĺboch a svaloch a obmedzia 

extenziu zápästia pri práci, ako prevenciu možného poškodenia zdravia v súvislosti 

s výkonom práce, tzv. syndrómu karpálneho tunela.  

Voľba polohy a výšky klávesnice? 

Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Prispôsobiť pracovný stôl tak, aby bola možnosť voľby 

polohy a výšky klávesnice. 

Priestor pred klávesnicou dostatočne veľký (opora pre ruky a predlaktia)? 

Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Vytvoriť nový priestor na ukladanie dokumentov, ktoré 

sa nachádzajú na stole a zaberajú zbytočne priestor určený na ruky a predlaktia pri písaní na 

klávesnici.  

Znaky na klávesoch dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy? 

Poznámka: NIE 

Návrh na odstránenie nedostatku: Zakúpiť nové klávesnice s dostatočne čitateľnými 

znakmi na klávesoch.  

 

Pre významnú časť práce so zobrazovacou jednotkou je potrebné vybaviť na pracoviskách 

priestor pre dolné končatiny podložkami pod chodidlá s nastaviteľnou výškou a sklonom, 

s minimálnou dĺžkou 450 mm a šírkou 300 mm a s nekĺzavou úpravou povrchu.   

 

 Interná smernica 

a. na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

b. ochrana pred fajčením  

Fajčia zamestnanci na miestach pre to určených? 

Poznámka: ČIASTOČNE. Nedopalky sa našli aj mimo týchto určených miest.  
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Návrh na odstránenie nedostatku: Poveriť zamestnanca kontrolou fajčenia zamestnancov 

v objekte spoločnosti. V prípade porušenia uložiť zákaz fajčenia v celom objekte spoločnosti, 

prípadne uložiť finančné pokuty, pretože z dotazníkového šetrenia vyplynulo, že 

zamestnancov by najviac motivoval finančný príplatok, na zaistenie vyššej úrovne 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto si myslím, že by ich hrozba úbytku finančných 

prostriedkov motivovala k plneniu stanovených zásad.  

Cigaretové nedopalky sú spoľahlivo uhasené a uložené v nádobe na komunálny odpad? 

Poznámka: ČIASTOČNE. Nedopalky neboli uložené len v nádobe na komunálny odpad, ale 

aj voľne pohodené v areáli, kde nebolo povolené fajčiť.  

Návrh na odstránenie nedostatku: Snažiť sa zamestnancom dôrazne vysvetliť riziká 

neuloženia nedopalky na miesto k tomu určené a v prípade nedodržiavania, uložiť zákaz 

fajčenia v celom objekte, prípadne finančné postihy.  
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6 Záver 

 

Audit systému riadenia ľudských zdrojov je nezávislé posúdenie aktuálneho stavu 

oblasti riadenia ľudských zdrojov spoločnosti. Ide o kombináciu vyhodnotenia štatistických 

údajov, faktov, interných dokumentov s názormi zamestnancov. Výsledky získané štúdiom 

interných dokumentov a šetrením aktuálneho stavu medzi zamestnancami porovnávame 

s deklarovanými dokumentmi. Výstupom je správa z prevedenia auditu systému riadenia 

ľudských zdrojov a záverečné odporúčania na riešenie identifikovaných nedostatkov.   

 

Pracovné vzťahy a pracovné podmienky patria medzi dôležité faktory, na ktoré by 

spoločnosť mala upriamiť svoju pozornosť, pretože ovplyvňujú kvalitu pracovného života, 

a tým výkon samotných zamestnancov. Každá spoločnosť má záujem zamestnávať ľudí 

s kvalitnými schopnosťami, preto je dôležité, aby im vytvorili optimálne pracovné podmienky 

na ich udržanie.   

 

Na získanie dát bola použitá obsahová analýza interných dokumentov spoločnosti ako 

sú interné smernice, predpisy, pracovné zmluvy a pod. Po preštudovaní týchto dokumentov 

bolo vykonané pozorovanie zamerané na dodržiavanie týchto smerníc a predpisov 

zamestnancami v spoločnosti, pri ktorom sa tiež viedli rozhovory s pridelenou pracovníčkou. 

Ako posledná metóda, bolo použité dotazníkové šetrenie, ktorým sa zisťovalo a overovalo 

u zamestnancov dodržiavanie interných smerníc a predpisov. 

 

Audit systému riadenia ľudských zdrojov v skúmanej spoločnosti umožnil zhodnotiť, či  

sa v spoločnosti skutočne dodržujú interné smernice a predpisy, ktoré sú deklarované 

v písomnej podobe a zistiť úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov.  

 

Miestom výkonu auditu systému riadenia ľudských zdrojov boli priestory spoločnosti. 

Do auditu bolo zahrnutých 62 zamestnancov spoločnosti pri dotazníkovom šetrení. 

Predmetom auditu systému riadenia ľudských zdrojov bolo posúdenie stavu bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti. Analýzou interných dokumentov a dotazníkovým 

šetrením na použitej vzorke sa podarilo zhodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v spoločnosti. Na základe toho sa identifikovali nedostatky a boli navrhnuté opatrenia na ich 

odstránenie.  
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Diplomová práca mala za cieľ vykonanie auditu systému riadenia ľudských zdrojov so 

zameraním na oblasť zamestnaneckých vzťahov, konkrétne bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v TURZOVKEJ DRVÁRSKEJ FABRIKE, spol. s  r. o. a na základe zistených 

nedostatkov navrhnutie nápravných opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.  

 

Myslím, že diplomová práca splnila svoj cieľ. Ak spoločnosť bude naďalej dodržiavať 

a oboznamovať zamestnancov o zásadách prevencie a dodržiavania bezpečnosti, môže si 

zachovať súčasnú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov pri 

práci. Pri zistených nedostatkoch sa odporúča zaviesť navrhované opatrenia a odporúčam 

vykonať audit systému riadenia ľudských zdrojov v najbližších rokoch.  
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Zoznam skratiek  

 

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

CE – Communaute Européennes  

 Značka zhody pre Európsku úniu  

EZ – elektrické zariadenie  

IMBALLO – balenie  

MPSVaR SR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky  

ods. – odsek  

OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky  

OPP – ochrana pred požiarmi  

PVAC – polyvinylacetát (syntetický polymér) 

RLZ – riadenie ľudských zdrojov 

SR – Slovenská republika  

SÚBP – Slovenský úrad bezpečnosti práce  

š. p. – štátny podnik  

vyhl. – vyhláška  

Zb. – Zbierka  

Z. z. – Zbierka zákonov  
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