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Abstrakt  

Diplomová práca sa zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti 

potravín pri procesoch výroby, a ich následnú optimalizáciu tak aby pri procesoch vznikali čo najmenšie 

riziká výskytu nebezpečenstva a tým priamo neohrozilo spotrebiteľa. Stanovuje a optimalizuje výskyt 

nebezpečenstva pri manipulácií s neštandardnými výrobkami  spoločnosťou Kysucké pekárne, a.s.. 

Pomocou dotazníku, ktorý je vydávaný pod záštitou Národného Inšpektorátu Práce posudzuje úroveň 

BOZP k tomu, aby podnik splnil všetky náležitosti k osvedčeniu Bezpečný podnik na území Slovenskej 

Republiky, a tým sa zaradil medzi podniky, ktoré patria medzi nadštandartné z hľadiska úrovne 

bezpečnosti. Práca je rozdelná na viacej častí. 

V teoretickej časti sú vysvetlené pojmy, ktoré sú úzko späté s vypracovaním diplomovej práce – 

analýza rizík, riadenie rizík, definícia rizík. 

V analytickej časti je vykonaná analýza súčasného stavu, analýza rizík výrobného procesu, 

spracovania technického odpadu a taktiež posúdenie úrovne BOZP 

Praktická časť sa zameriava na nápravné opatrenia pri procesoch výroby chleba, spracovania 

technologického odpadu a zlepšenie bezečnosti a ochrany zdravia pri práci tak aby podnik dosiahol 

certifikát Bezpečný podnik.  

Abstract  

The diploma thesis put its focus on the origin of harmful species in food during the production 

processes, and their subsequent optimization thus, that ought to decrease the occurrence of risk in 

processes and thus not directly endanger the consumer. This thesis determines and optimizes the 

occurrence of hazards when handling non-standard products from Kysucké pekárne, a.s. By using a 

questionnaire, which is issued under the auspices of the National Labor Inspectorate and consequently 

assesses the level of health and safety to ensure that the company meets all the requirements in 

accordance with Safe Company certificate for the Slovak Republic, and this rank means that the 

researched company belongs among companies that are above standard in terms of safety. The work 

is divided into several parts.  

The theoretical part explains the concepts that are closely related to the researched area of the 

thesis - risk analysis, risk management, the definition of risks.  

The analytical part contains an analysis of the current situation in the researched company, 

analysis of the risks regarding the production process, processing of technical waste and lastly, an 

assessment of the level of health and safety.  

The practical part focuses on corrective measures in the processes of bread production, 

processing of technological waste and improving safety and health at work so that the company achieves 

the Safe Company certificate. 
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Bezpečnosť v podniku, ktorý sa zaoberá výrobou a distribúciou cukrárenských a pekárenských 

výrobkov, ako je napríklad  konzumný chlieb, jemné alebo bežné pečivo je pre podnik neodmysliteľnou 

súčastou a musí byť vždy na čo najvyššej úrovni, či už ide o samotné výrobné procesy ktoré môžu 

znehodnotiť finálny výsledok produktu, alebo bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Nebezpečenstvo 

výsledného produktu, ktorý môže mať vážny dopad na spotrebiteľa, môže nastať pri výrobných 

procesoch alebo zo zlej úrovne BOZP.   

Táto diplomová práca sa predovšetkým zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku 

zdravotnej škodlivosti potravín, ktoré môže nastať pri výrobných procesoch, zabezpečenie kontroly 

a ovládanie konkrétneho technologického postupu, alebo pracovného postupu súvisiaceho s výrobou, 

manipuláciou, alebo uvádzaním potravín do obehu, tak aby pri procesoch vznikali čo najmenšie riziká 

výskytu nebezpečenstva.  

Stanovuje a optimalizuje výskyt nebezpečenstva pri manipulácií s neštandardnými výrobkami 

(výrobky, ktoré predstavujú technologický odpad)  spoločnosťou Kysucké pekárne, a.s..   

Posudzuje úroveň BOZP k tomu aby podnik splnil všetky náležitosti k osvedčeniu Bezpečný podnik, na 

území Slovenskej Republiky.  

V teoretických východiskách budú vysvetlené základné pojmy a metodiky, bez ktorých by nebolo 

možné diplomovú prácu napísať. Budú vysvetlené pojmy, ktoré sú úzko späté s vypracovaním 

diplomovej práce – analýza rizík, riadenie rizík, definícia rizík a mnoho ďalších. Taktiež budú priblížené 

použité metodiky a spôsoby vykonávania zhodnotení. 

Nasledovať bude predstavenie podniku - Kysucké pekárne, a.s.,  základné informácie, 

organizačná štruktúra spoločnosti a základné pole pôsobnosti. Budú predstavené jednotlivé časti 

podniku, výrobné portfólio podniku, informačný systém a popisy kľúčových procesov.  

V analytickej časti je vykonaná analýza súčasného stavu, analýza rizík výrobného procesu, 

spracovania technického odpadu a taktiež posúdenie úrovne BOZP, na základe týchto analýz budú 

v ďalšej – návrhovej časti navrhované riešenia a vylepšenia procesov k tomu, aby podnik splnil všetky 

potrebné náležitosti k úspešnému získaniu osvedčenia Bezpečný podnik, na území Slovenskej Republiky, 

ktorý je vydávaný pod záštitou Národného Inšpektorátu Práce. 
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Táto práca má jasne stanovené priority a body, ktoré chce plniť. Keďže sa jedná o podnik, ktorý 

pôsobí v potravinárskom priemysle, bezpečnosť zamestnancov a spotrebiteľov je na prvom mieste a 

podnik jej prikladá najvyššiu prioritu. 

Podnik je dlhé roky jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov pečiva pre celý Žilinský kraj a 

preto je kľúčové, aby sa jeho interné procesy, či už výrobné alebo iné, neustále optimalizovali a 

zlepšovali. Veľký dôraz je kladený aj na bezpečnosť pri výrobe a práci, kde bude uskutočnená analýza 

rizík výrobných procesov.  

V potravinárskom odvetví sa veľmi často podniky stretávajú s likvidáciou technologického 

odpadu a skúmaný podnik nie je výnimkou, preto bude vykonaná aj analýza rizík pri procesoch 

spracovania technologického odpadu. 

Pripravenosť a kvalita interných procesov, spolu s BOZP je v podniku na vysokej úrovni, preto 

by som rád v podniku optimalizoval určité časti ich interných nariadení , vďaka ktorým, bude môcť 

podnik zažiadať o certifikáciu „Bezpečný podnik“ , veľmi prestížne ocenenie, ktoré by podnik zaradilo 

medzi podniky s vysokou úrovňou bezpečnosti a kvality na pracovisku, čo môže podniku pomôcť k lepšej 

konkurencie schopnosti, k vytváraniu priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, 

optimalizáciu pracovných procesov a pozitívny ekonomický efekt. Tieto aspekty vedú k lepšej prosperite 

podniku. 

 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zabezpečenie a zefektívnenie vykonávaných procesov 

vo výrobe a procesov pri spracovaní technologického odpadu pomocou analýzy FMEA, posúdenie BOZP 

pomocou dotazníku ktorý je vydávaný pod záštitou Národného Inšpektorátu Práce a následné vylepšenie 

úrovne BOZP  podniku, ktoré vedie k získaniu certifikátu Bezpečný podnik. 

Pre dosiahnutie hlavného cieľa sú definované ďalšie, dodatočné ciele : 

• Analýza súčasného stavu podniku 

• Analýza rizík výrobných procesov v podniku  

• Následné zavedenie nápravných opatrení 

• Analýza zlepšeného stavu 

• Analýza súčasného stavu BOZP v podniku 

• Vyhotovenie nápravných opatrení v oblasti BOZP v podniku  
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V tejto podkapitole budú uvedené teoretické vychodiská práce, podľa ktorých bude dalej 

spracovná anlýza súčastného stavu podniku. 

 

Hrozba je ľubovoľný subjekt, ktorý svojim pôsobením (činností) môže poškodiť alebo zničiť 

konkrétnu chránenú hodnotu alebo záujem iného subjektu (tzv. hrozba intencionálna) alebo jav či 

udalosť ako bezprostredná príčina poškodenia alebo zničenia konkrétnej chránenej hodnoty alebo 

záujmu (tzv. hrozba neintencionálna). Základná klasifikácia hrozieb je na: hrozby asymetrické, vecné 

a vnútorné hrozby a príležitosti. Súbor hrozieb vyskytujúcich sa v danom priestore vytvára tzv. krízové 

okolie organizácie/podniku/firmy/obce/regiónu/rodiny/jednotlivca (1, s. 48).  

  Za asymetrické hrozby sú považované hrozby globalizačné, destabilizačné a proliferačné. Vecné 

hrozby predstavujú veľmi rozsiahly komplex hrozieb prírodného, antrpogénneho, spoločenského 

a sociálneho charakteru (1, s. 48). 

Tak isto, ako s pojmom hrozba, sa  střetáváme aj s pojmom riziko. Je diskutabilné, aký pôvod 

má slovo riziko, je buď arabský risq alebo latinský riscum. Arabské označuje „všetko, čo ti bolo dané 

bohom a z čoho môžeš mať zisk“ a má význam náhodného a priaznivého výsledku. Latinské sa vzťahuje 

k pochybnosti a používa sa pre náhodnú, ale aj nepriaznivú udalosť. V polovici sedemnásteho storočia 

sa slovo risk začalo používať aj v anglickom jazyku a postupom času sa pri bežnom používaní význam 

slova zmenil zo slova opisujúceho akýkoľvek nezamýšľaný, alebo neočakávaný výsledok, dobrý alebo 

zlý, rozhodnutie alebo postup na slovo, ktoré sa vzťahuje k nechceným výsledkom a k možnostiam ich 

výskytu. Pre mnohé organizácie je riziko iba slovom šiestich samohlások, od ktorého by sa najradšej 

izolovali (2, s. 7).  

Antušák charakterizuje Riziko ako veličinu viac abstraktnú (nehmotnú) a pravdepodobnostne 

kvantitatívnu, sekundárnu (výpočtom, úvahou) odvodenú od hrozby. Predstavuje možnosť vzniku 

udalosti s výsledkom odchyľujúcim sa  od predpokladaného cieľa, a to s určitou objektívne 

matematickou nádejou či štatistickou pravdepodobnosťou. Je to teda kvantifikovaná neistota. Hovoríme 

o miere (váhe) hrozby (1, s. 48). 
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Hovorí sa, že manažéri by mali pozerať do budúcnosti, zaujímať sa o všetko, čo povedie firmu 

k úspechu a prosperite. Pritom by však nemali zabúdať na „zadné dvierka“ pre prípad, že sa vyskytnú 

nežiaduce situácie, ktoré by im mohli cestu skomplikovať. V tom prípade nie je možné krízové riadenie 

chápať ako reakciu na zistené krízové situácie, ale ako súčasť manažérskych aktivít, minimálne v smere 

úvah o možných príčinách kríz a zavedenia preventívnych antikrízových opatrení (3, s.693).  

 

Riadenie rizík je v súčasnej dobe jednou z hlavných oblastí záujmov výskumných pracovníkov, 

odborníkov a manažérov podnikov, organizácií a firiem. Riadenie rizika je nástrojom, ktorý sa stále viac 

používa v organizáciách a štátnych orgánoch  k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti a taktiež 

k minimalizácii strát (2, s. 41).  

Vymedzenie definície nástroja či postupu riadenia rizika je pomerne komplikované a to 

predovšetkým z dôvodu ich rôznorodosti. Vybral som si definíciu, ktorá existuje už od roku 1983 a jej 

autormi sú French a Saward, a s ktorou taktiež pracujú autori publikácie Risk Management – řízení rizik 

ve firmě (2, s. 41).  

Nástroj je akýkoľvek prostriedok alebo inštrument ako manuálny, tak mechanický, ktorý sa 

použije pre realizáciu práce. Rozlíšenie medzi nástrojom a postupom je však veľmi problematické, 

pričom nástrojom môžeme tiež rozumieť metodológiu, ktorá používa početné postupy za účelom 

dosiahnutia cieľa. Napríklad riadenie rizika (nástroj) používa početné postupy: analýzu citlivosti, analýzu 

pravdepodobnosti, rozhodovacie stromy a i. Hodnotové riadenie (nástroj) využíva tieto postupy: 

funkcionálnu analýzu, možnosť výberu, zvažovanie kritérií a podobne (2, s. 41). 

Kvalitný podnikový risk manažment (resp. riadenie rizík) je v poslednom období neustále 

zmieňovaný ako jedna z nutných podmienok úspešného a bezpečného fungovania podniku na trhu. 

Práve z uvedeného dôvodu sa venujeme hlavným postupom a nástrojom pri riadení rizík podniku. Risk 

manažment všeobecne predstavuje systematický prístup k identifikácii, hodnoteniu a k riešeniu rizík 

v priebehu životného cyklu podniku (podnik sa v tomto prípade nechápe len v právnom slova zmysle, 

ale aj ako projekt, či zámer, ktorý sa podnikaním realizuje). Pre charakteristiku risk manažmentu 

môžeme použiť  aj pomerne novšiu definíciu, ktorá ho opisuje ako kultúru, procesy a štruktúry, ktoré 

sú smerované k efektívnemu riadeniu potenciálnych príležitostí a nepriaznivých dôsledkov. Úlohou risk 

manažmentu je predovšetkým analyzovať riziká, ktorým je podnik vystavený a samozrejme zistený stav 

následne optimálne riešiť (4, s. 230).   
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     V súčasnosti sa za celosvetovo uznávaného sprievodcu riadením rizík s množstvom aplikácií či 

už v súkromnom alebo verejnom sektore považuje norma AS/NZS 4360 Enterprise Risk Management. 

Táto norma popisuje jednotlivé kroky procesu riadenia rizík celkom nezávisle na ekonomickom odvetví. 

Je dôležité poznamenať, že spomenutá norma sa presadzuje predovšetkým v Austrálii, Kanade, Novom 

Zélande, ale aj v Európe, napríklad vo Veľkej Británii. Takýto proces risk manažmentu je zobrazený na 

schéme nižšie (4, s. 230). 

 

 

Obr. č. 1: Proces risk managementu (Zdroj: vlastné spracovanie podľa  4, s. 234) 

 

Riadenie rizika (resp. proces riadenia rizika) je možné dekomponovať do niekoľkých menších 

a vzájomne nadväzujúcich aktivít. Je však samozrejmé, že rôzne odborné publikácie uvádzajú aj rôznu 

kategorizáciu jednotlivých čiastkových fáz procesu riadenia rizika. Pre účely mojej diplomovej práce 

uvádzam charakterizáciu týchto fáz z publikácie od Fotra a Vacíka a taktiež od Kislingerovej. 
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Prvým, veľmi dôležitým krokom celého procesu riadenia rizík, ktorý býva veľmi často 

podceňovaný,  je vymedzenie celkového rámca, či kontextu. Je nutné si uvedomiť, že   podnik je 

vymedzený vonkajším prostredím (politickým, ekonomickým, právnym, kultúrnym a pod.), v ktorom sa 

realizuje,  ako aj vnútorným prostredím (organizačná štruktúra podniku). V rámci tohto  kontextu sú 

vymedzené aj ciele, pre ktoré sa podnik realizuje, ktoré mu dávajú v konečnom dôsledku zmysel, zmysel 

jeho existencii ako takej. Úplne na začiatku procesu riadenia rizík je nutné si položiť otázku, že čoho sa 

riziko týka? Aby sme vedeli nie len dobre odpovedať, ale hlavne aby sme pochopili túto otázku, musíme 

presne vedieť, aké má podnik ciele, poznať prostredie ich realizácie. Pre sformovanie určitej predstavy 

o celkovej situácii  podniku celkom dobre poslúži napr. SWOT analýza, ktorá dáva do vzájomnej 

súvislosti silné a slabé stránky podniku a z hľadiska vonkajšieho prostredia podniku príležitosti a hrozby 

na trhu (4, s. 233-234). 

Tak ako je vyššie uvedené, pri vymedzení kontextu manažmentu rizika a jeho cieľov ide 

predovšetkým o špecifikáciu prostredia, v ktorom organizácia funguje. Je dôležité vyšpecifikovať 

súčasne  externé aj interné prostredie a stanoviť ciele pre riadenie rizík v nadväznosti na strategické 

ciele, ktoré organizácia má. Nie menej dôležitou fázou je určenie rizikovej kapacity firmy a hranice 

prijateľného rizika. 

Riziková kapacita – zvyčajne sa vyjadruje ako najväčšia finančná strata, ktorú je firma schopná prežiť, 

t.j. taká veľká strata, ktorá výrazne neovplyvní existenciu firmy. Jej výška sa odvíja predovšetkým od 

veľkosti kapitálu firmy, jeho štruktúry aj od schopnosti získať  finančné zdroje pre jej ďalší chod. Je 

zrejmé, že riziková kapacita je tým väčšia, čím je väčší jej celkový kapitál, väčší podiel vlastného kapitálu 

na celkovom kapitáli, čo ovplyvňuje jej finančnú stabilitu a zároveň, čím je väčšia schopnosť získať 

dodatočné zdroje financovania (táto schopnosť sa posudzuje na základe bonity klienta, stanovej 

ratingovou spoločnosťou napr. Standad & Poor) (5, s. 276). 

Veľkosť prijateľného rizika – predstavuje takú stratu, akú je firma ochotná prijať v rámci svojej 

rizikovej kapacity. Rozhodnutie o hranici prijateľného rizika závisí od postoja manažmentu k riziku 

(averzia alebo ochota) a od požiadaviek a očakávaní stakeholders (akcionárov, veriteľov, finančných 

inštitúcií a i.) (5, s. 276). 

Ciele manažmentu – hlavným cieľom manažmentu je zaistenie prežitia firmy resp. udržanie jej 

prosperity (5, s. 276).  
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Pri identifikácii rizík a ich sledovaní ide o stanovenie faktorov rizika, výskyt ktorých by mohol 

ako negatívne (v podobe hrozby), tak aj pozitívne (v podobe príležitosti) ovplyvniť fungovanie 

spoločnosti a dosiahnutie stanovených cieľov, zároveň aj ďalšie sledovanie týchto faktorov (5, s. 274 - 

275). Základom pre identifikáciu rizika podľa Kislingerovej je vytvorenie zoznamu (kartotéky) rizík, ktoré 

by potenciálne mohli ovplyvniť realizáciu podniku. Takýto zoznam rizík je kolektívnym dielom, na jeho 

vytvorení by sa mali v ideálnom prípade podieľať všetci významní členovia tímu, ktorí podnik realizujú 

(4, s.235). 

Riadiť sa dajú iba tie riziká, ktoré firma včas identifikovala a zároveň pripravila vhodné spôsoby 

na ich zmiernenie. Táto fáza patrí medzi jednu z najdôležitejších v procese riadenia. Jej náplňou je 

určenie všetkých možných faktorov, ktoré by ohrozovali, prípadne pozitívne ovplyvňovali dosahovanie 

cieľov firmy. Pri identifikácii vnútorných rizík sa využívajú vedomosti a intuície pracovníkov firmy a pri 

zisťovaní vonkajších sa využíva starostlivé sledovanie podnikateľského okolia. Vo väčšine by sa na 

identifikácií rizík malo podieľať čo najviac pracovníkov z danej firmy ale aj skupina externých 

špecialistov. Ako nástroje identifikácie rizík by mohli poslúžiť rôzne kontrolné zoznamy (check listy), 

ktoré poskytujú vyčerpávajúce prehľady potenciálnych rizikových faktorov, strategické analýzy 

podnikateľského prostredia (SWOT analýza, PEST analýza), výsledky auditov. Najvýznamnejšiu rolu pri 

identifikácii rizík by mal zohrávať manažment v zastúpení generálnym riaditeľom, výkonných riaditeľov 

a ostatných orgánov spoločnosti,  ako je dozorná rada a predstavenstvo.  Výsledkom tejto fázy je 

písomný záznam všetkých faktorov rizika (tzv. katalóg rizík a príležitosti), ktoré môžu ohroziť 

podnikateľskú činnosť alebo môžu predstavovať príležitosť. Táto činnosť je periodickou činnosťou či už 

v mesačných alebo kvartálnych intervaloch. Je to zadanie pre mnohé monitorovacie systémy, dôležité 

je okamžité varovanie. Identifikácia rizika  predstavuje časovo najnáročnejšiu fázu manažmentu rizika 

(5, s. 277).  

Samotný proces riadenia rizík, a taktiež jeho jednotlivé fázy (napr. identifikácia rizík a ich 

sledovanie) možno považovať za nástroj krízového manažmentu (5, s. 277). V nasledujúcich riadkoch 

bude venovaná pozornosť charakteristike controllingu, interného auditu a vnútornej kontroly, ako 

najčastejším spôsobom (resp. postupom) identifikácie a sledovania rizík (ako jednej z fáz riadenia rizík). 

Takmer každý podnik si vytvára vnútorný kontrolný systém, prípadne používa pri svojom riadení 

metódy, ktoré sa môžu využiť a včleniť do systému včasného varovania. Nie je účelné, aby v podniku 

fungovali paralelné systémy, je iba potrebné, aby tieto boli efektívne využité. Podstatné je, aby systémy 

identifikovali zmeny ešte skôr, ako sa prejavia vo finančnej oblasti a aby sa neprejavili predovšetkým vo 

výstupoch z účtovníctva. Do systému včasného varovania (resp. vnútorného kontrolného systému) 

môžeme zaradiť napr. controlling, manažérske účtovníctvo, vnútornú kontrolu, balanced scorecard, 

interný autdit či six sigmu (6, s. 156). 
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Ľudská práca sa vytvára a formuje v zložitom systéme, v ktorom jej charakter určujú sociálno-

ekonomické, eticko-estetické, biologicko-antropologické a psychofyziologické faktory, ďalej zložité 

faktory techniky a technológie výroby a služieb a nevyhnutné i komplikované faktory ochrany ľudskej 

práce. Vymedziť obsah a rozsah bezpečnosti práce si vyžiadalo definovať pojem bezpečnosti práce. 

Bezpečnosť systému je definovaná ako pravdepodobnosť, že v systéme nedôjde počas predpokladanej 

doby života systému a pri dodržiavaní predpokladaných podmienok prevádzky systému k žiadnej 

nežiaducej udalosti, ktorá by mohla mať za následok poškodenie zdravia alebo ohrozenia života osôb, 

príp. poškodenie alebo zničenie systému (8,  s. 10). 

Podľa § 146 ods. 1 Zákonníka práce je ochrana práce systém opatrení vyplývajúcich z právnych 

predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení 

zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou 

pracovnoprávnych vzťahov (14). 

V zmysle § 146 ods. 2 Zákonníka práce bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav 

pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých 

činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov (14).  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako právny inštitút sa skladá z právnych predpisov, 

ktorými sa stanovuje správanie subjektov tak, že sa im ustanovujú určité práva a povinnosti. Subjektmi 

rozumieme zamestnávateľov, zamestnancov ako aj orgány štátneho dozoru a spoločenskej kontroly nad 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Preto v súlade s praconoprávnou literatúrou môžeme 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri 11 práci ako právny pojem vymedziť ako súhrn práv a povinností 

účastníkov pracovného pomeru, ako aj orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, 

ktoré smerujú k zabezpečeniu opatrení a technických zariadení potrebných na dosiahnutie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (9 ,s. 584). 

  V zmysle zásady, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí organizovať s ohľadom na 

všetky aspekty súvisiace s prácou, zahŕňa aj podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu 

ochranu zamestnancov a právnu ochranu iných osôb, ako aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného 

a životného prostredia. Preto potrebné v rámci ochrany zamestnancov zaoberať sa aj takými faktormi 

ako je stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, sociálne 

vybavenie pracovísk, spravodlivosť odmeňovania, atď. (9 ,s. 585). 
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Významnou súčasťou manažmentu podniku a riadiacej práce manažérov na všetkých stupňoch 

riadenia je manažment bezpečnosti práce. Zaručenie bezpečného pracovného prostredia a dosiahnutie 

bezpečného správania sa pracovníkov na pracovisku je dôležitou súčasťou podnikovej kultúry každého 

podniku (10, s. 24). 

Manažment práce sa stal neoddeliteľnou súčasťou manažmentu podniku. Moderné chápanie 

manažmentu BOZP je realizáciou princípov: 

• Rovnaká priorita bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia ako 

ekonomickým hľadiskám 

• Riadiť organizáciu tak, aby sa zabezpečilo zvyšovanie úrovne ochrany zdravia zamestnancov, 

verejnosti aj úrovne ochrany životného prostredia 

• Posilniť vedomie zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia ich spolupráce pri 

zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce 

• Zahrnúť otázky bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia do projektovania 

všetkých stávajúcich i budúcich operácií (činností, výrobkov, procesov alebo pracovísk) 

• Poskytovať informácie orgánom (obce, kraje) zamestnancom, zákazníkom a verejnosti o 

rizikách spôsobených vykonávaním ekonomických (výrobných) činností a v súlade s príslušnými 

predpismi tiež o prijatých opatreniach 

• Poskytovať zákazníkom informácie, ako bezpečne zaobchádzať s dodávanými produktmi 

• Plne spolupracovať so štátnymi orgánmi aj miestnou samosprávou pri prevencii vzniku havárií 

a pri zvyšovaní ochrany zdravia ľudí a životného prostredia (10, s. 27). 

Dodržiavanie a starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nie je možné chápať ako 

nejakú humanitnú činnosť v rámci podniku. Musí byť riadená ako plnohodnotná stránka riadiaceho 

procesu. Dôležité pravidlá v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci určuje štát sústavou legislatívnych 

noriem, predpismi. Ich dodržiavanie je už vo veľkej miere vecou podniku (10, s. 28).  

Úspešný manažment bezpečnosti práce nadväzuje na všeobecné zásady úspešného manažmentu 

podniku. Medzi hlavné predpoklady úspešnosti BOZP je osobná zodpovednosť každého zamestnanca za 

svoju činnosť. Politika bezpečnosti práce podniku vytvára základňu pre rozvoj riadiacich štruktúr 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a následné programy. Súčasťou je vytvorenie zodpovedajúcich 

štruktúr vychádzajúcich zo zásady, že ten, kto riadi, musí niesť i zodpovednosť. Nadväznosť musí mať 

aj vytvorenie účinného a funkčného systému riadenia komunikácie, vytvorenie dlhodobých a 

krátkodobých programov potrebných zmien, prípadne udržania dosiahnutej optimálnej úrovne. K 

naplneniu úloh z týchto programov nadväzuje účinná kontrola na zaistenie dodržiavania požiadaviek 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (10, s. 28). 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – V zmysle § 146 ods. 2 Zákonníka práce 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú 

pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie 

zamestnancov (14). 

Medzivedný odbor zaoberajúci sa uplatňovaním a hľadaním prostriedkov a metód, ktorých 

cieľom je zaistiť, aby človek v pracovnom procese nebol ohrozovaný fyzicky ani mentálne. Oblasť 

spoločenskej činnosti zahŕňajúca všetky opatrenia, prostriedky, požiadavky a metódy prispievajúce k 

vytvoreniu podmienok pracovného procesu, ktoré zaisťujú zdravie pracujúcich a ich práceschopnosť. 

Cieľom je nielen vytvorenie podmienok, ale aj ich dodržovanie počas pracovného procesu. K tomuto 

cieľu využíva v súlade s tendenciami rozvoja vedy a techniky metódy a poznatky súvisiacich disciplín z 

oblasti humánnych, technických a ekonomických vied (8, s.11). 

Bezpečnostné ohrozenie – Aktualizované bezpečnostné riziko, konkrétne negatívne situácie, ktoré 

spôsobujú bezprostredné ohrozenie chránených záujmov (aktív) (8, s.11). 

Bezpečnostné riziko – môže byť aj stav bezpečnostnej situácie (vnútornej i vonkajšej), ktorej prejavy 

môžu privodiť ohrozenie subjektu bezpečnosti (jedinca, skupiny, štátu, ľudstva) (8, s.11). 

Bezpečnosť práce - možno charakterizovať ako stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty 

že pri dodržaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), 

platných pre príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších 

vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo 

zničenia hospodárskych hodnôt (8, s.11). 

Zamestnávateľ – Podľa § 3 ods. a) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá 1. zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu, 2. uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, 

žiakov strednej školy a študentov vysokej školy (14). 

Zamestnanec – Podľa § 3 ods. b) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec: 

 1. fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu 

vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu, 

 2. žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent 

vysokej školy pri praktickej výučbe (14). 

Osobitné skupiny zamestnancov – dojčiace ženy, tehotné ženy, matky do konca 9. Mesiaca po 

pôrode, mladiství a zamestnanci so zdravotným postihnutím (8, s. 12). 
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Prevencia – je to systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 

zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na obmedzenie alebo vylúčenie možného rizika a faktorom 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie 

postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca (8, s.12). 

Bezpečnosť technického zariadenia – stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri 

ktorom nie je ohrozená zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci (8, s.12).  

Nebezpečná udalosť – udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale 

nedošlo k poškodeniu jeho zdravia (8, s.12). 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a 

technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť (8, s.12). 

Neodstrániteľné ohrozenie – ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov 

nemožno vylúčiť ani obmedziť (8, s.12). 

Pracovný úraz – Podľa §195 ods. 2 Zákonníka práce je pracovný úraz poškodenie zdravia, ktoré bolo 

zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho 

vôle krátkodobým, náhlym a násilným spôsobom (14). 

Zamestnanec je povinný jeho vznik bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi, to sa týka aj iného ako 

pracovného úrazu, alebo smrť, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak sa stali na pracovisku 

alebo v priestoroch zamestnávateľa, oznámiť je povinný aj nebezpečnú udalosť a bezprostrednú hrozbu 

závažnej priemyselnej havárie (§17 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z.) (14). 

Prevádzkový poriadok – predstavuje súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu 

verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia (8, s.12). 

 

BOZP nie je novinkou niekolkých posledných dekád. Prvé zmienky sa objavujú v babylonskom 

zákonníka datovanom v 17. stor. pr. n. l., Avšak najväčšiu pozornosť si táto oblasť začala získavať v 

čase rozmachu priemyselnej revolúcie od 19. storočia. Industrializácia a nároky na produktivitu mali za 

dôsledok fatálny vplyv na zdravie zamestnancov, prevažne robotnícka trieda. Reakciou sociálnych 

štátov, tzv. Welfare states, bola rozsiahlejšia a prepracovanejšia zákonná regulácia (16).  

V rámci globalizácie a inštitucionalizácie sú národné legislatívy zjednocované a regulované na 

medzinárodnej úrovni, a to z toho dôvodu, aby v rámci jednotného trhu bola zaistená spravodlivá 

hospodárska súťaž. Organizácie, ktorých sídlo je v krajine, ktoré k BOZP pristupujú benevolentnejšie, 

môžu na túto oblasť vynakladať nižšie náklady a získavajú tým konkurenčnú výhodu pred organizáciami, 

ktoré sídlia v krajinách, kde sú zákonom nastavené striktnejšie pravidlá. Spravidla sa jedná o rozdiel 

medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Prvé zákonné úpravy sa snažili chrániť výkonných 
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pracovníkov, viacmenej BOZP v 21. storočí reflektuje aj negatívny stres. S veľkým množstvom stresorov 

prichádzajú do kontaktu ako výkonní, tak aj riadiaci pracovníci pri každodennom výkone práce. Vysoká 

miera stresu spôsobuje psychické a psychosomatické problémy, v dôsledku ktorých sa zvyšuje pracovná 

neschopnosť, a to má potom vplyv na chod celej organizácie (17, s. 6-8).  

 

Dodržiavanie právnych predpisov v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stále 

nezaisťuje vhodné pracovné podmienky a pracovné prostredie. Veľa nedostatkov na pracovisku vzniká 

najmä ako dôsledok zlej komunikácie, nedostatočnej informovanosti zamestnancov a nesúlade v 

systémovom prístupe. Pre zlepšenie BOZP nie je dôležité len odstraňovanie nedostatkov ale aj ich 

prevencia a zavadzanie systémov riadenia. 

Legislatíva štátu, Zákon 330/1996 Z. z. §8a ods.1 pism. s, ako aj EÚ ukladá zamestnávateľom povinnosť 

písomne vypracovať: 

• Koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú 

dosiahnuť v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• Program jej realizácie a to hlavne postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (14). 

Ďalej ukladá povinnosť zamestnávateľa pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby 

aktualizovať. Základným prvkom systému riadenia je podniková politika BOZP. Systém riadenia BOZP je 

progresívnou metódou, mechanizmom, ktorý má za úlohu zabezpečiť správne usporiadanie a 

fungovanie danej oblasti, systematickú a trvalú kontrolu a neustále zlepšovanie. Pre systém riadenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli vo svete spracované viaceré normy a príručky. Väčšina z 

nich vychádza zo všeobecného modelu riadenia Dr. Edwardsa Deminga a princípu neustáleho 

zlepšovania (11, s.7). 
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Systémy riadenia BOZP ( aj normalizované systémy ISO) dávajú návod na organizačné zásady 

riadenia BOZP, ich zhrnutie môže byť nasledovne: 

• Zodpovednosť za návrh BOZP náleží najvyššej úrovni vedenia 

• Manažment podniku má zabezpečiť, aby koncepcia politiky BOZP bola pochopená všetkými 

pracovníkmi 

• Dôraz na prevenciu, predvídanie závad oproti odstraňovaniu zistených nedostatkov • Systém sa 

má uplatňovať vo všetkých oblastiach činnosti podniku 

• Jasné stanovenie organizačnej štruktúry, jasné a jednoznačné stanovené zodpovednosti a 

právomoci vo firme 

• Stanovenie toku informácií a zabezpečenie spätnej väzby, ktorá umožňuje systém neustále 

porovnávať s dosiahnutými výsledkami 

• Dokumentačná činnosť, kde majú byť písomne spracované všetky zásady a postupy, činnosti a 

dôležité je aj označovanie výrobkov (25). 

 

Obr. č. 2: Štruktúra systému riadenia BOZP (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 25). 
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BOZP môže byť ovplyvnená vonkajšími podmienkami - napr. Ekonomickými, nadnárodnými, 

národnými, odborami alebo vnútornými podmienkami, respektíve podnikovou kultúrou. Sociálne faktory 

môžu mať charakter vonkajších aj vnútorných podmienok. Vonkajšie aj vnútorné faktory sú vo 

vzájomnej interakcii (13, s. 50). Nižšie sa venujem tým faktorom, ktoré pokladám za najvýznamnejšie, 

menovite ekonomické, sociálne a nadnárodné. 

Ekonomické faktory - medzi ekonomické faktory patrí napríklad inflácia, miera ekonomického rastu, 

úrokové sadzby aj daňové zmeny. Všeobecne platí, že ak sú ekonomické faktory nepriaznivé, organizácie 

reagujú znižovaním nákladov. Nepriaznivými podmienkami rozumieme vysokú mieru inflácie, pokles 

ekonomického rastu spôsobuje previs ponuky nad dopytom a konkurenčný tlak sa zvyšuje alebo vysokú 

daňovú záťaž. BOZP predstavuje náklad, ktorý môže byť ekonomickým okolím dotknutý (13, s. 15). Z 

toho dôvodu štáty pristupujú k rôznym ekonomickým stimulom, ktoré podporujú povedomie o dôležitosti 

BOZP. Súhrnná správa, spracovaná agentúrou EU-OSHA, pokladá daňové a poistné stimuly za 

najefektívnejšie, ak má za cieľ ovplyvniť čo najviac organizácií. Tu je zrejmá intervencia medzi 

ekonomickými a národnými, prípadne nadnárodnými faktormi (15). 

Sociálne faktory - dostupnosť pracovnej sily, demografické faktory alebo vlastní zamestnanci 

organizácie, môžu zásadne ovplyvniť BOZP politiku v organizácii. Zamestnanci môžu na základe 

subjektívneho zhodnotenia miery ohrozenia vlastného zdravia v závislosti s výkonom pracovnej činnosti 

uprednostniť zmenu zamestnania. Atraktivitu organizácia pre potencionálnych zamestnancov, rovnako 

tak lojalitu existujúcich zamestnancov môžu organizácie dosiahnuť s pozitívnym prístupom k BOZP (15). 

Nadnárodné faktory - SR sa vstupom do EÚ zaviazala okrem iného k implementácii predpisov z oblastí 

BOZP, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie BOZP a ďalších všeobecne platných 

zásad. Agentúra EU-OSHA bola založená s cieľom dosiahnutia vyššej bezpečnosti v organizáciách 

naprieč Európou, ktorého sa snaží dosiahnuť poradenstvom a vytvorením nástrojov, ako je zdieľanie 

know-how, projekt interaktívneho riadenia rizík OiRA a iné, ktoré organizáciám majú pomôcť jednotlivé 

procesy uľahčiť a tým znížiť ich náklady. Globalizácia a vstup do medzinárodných organizácií mala za 

následok dominantu nadnárodných faktorov nad faktormi národnými (15). 
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Základná koncepcia trvale udržateľného rozvoja je postavená na predpoklade, že hranice 

rozvoja spoločnosti súčasným spôsobom sú obmedzené. Na to, aby si spoločnosť udržala do budúcna 

rastúcu životnú úroveň, potrebuje prehodnotiť súčasný prístup k čerpaniu prírodných zdrojov a zásahov 

do životného prostredia. Od 70. rokov minulého storočia sa dostáva do povedomia svetovej verejnosti 

koncept a princípy trvale udržateľného rozvoja, ktoré sa v súčasnej dobe pokúšajú dosiahnuť 

a dodržiavať vyspelé štáty. Tieto tendencie sú najvýraznejšie na európskom kontinente (18). 

Významným priekopníkom v tejto oblasti bola štúdia z roku 1972 s názvom Medze rastu. V tejto práci 

vytvoril tým autorov pod vedením profesora Meadowsa jeden z prvých počítačových modelov sveta, na 

základe ktorého autori dospeli k záveru, že rast ekonomického výkonu a s tým spojené poškodzovanie 

životného prostredia a spotreba prírodných zdrojov má exponenciálny charakter. Preto v prípade, že by 

nenastala vážna zmena v týchto trendoch, ľudstvo by spelo k ekologickej katastrofe a jediným riešením 

by bolo zastavenie ekonomického rastu. Štúdia bola značne kritizovaná, hlavne kvôli absencii 

predpokladu vedecko - technického pokroku. Významným prínosom však bolo, že v spoločnosti 

rozprúdila živú debatu ohľadom stavu životného prostredia. V roku 1992 bol tento model znovu použitý 

s dosadením aktuálnych údajov, pričom hlavným zistením bolo, že ľudstvo už prekročilo medze, za 

ktorými sú zmeny na životnom prostredí už nezvratné (18). 

V roku 1983 poverila OSN Svetovú komisiu pre životné prostredie vedenú vtedajšou nórskou 

premiérkou Gro Harlem Brundtlandovou k hľadaniu riešenia problému ŽP. V štúdii vydanej v roku 1987 

pod názvom Naša spoločná budúcnosť, táto komisia navrhla, aby problémy ŽP boli riešené novým 

prístupom hospodárskemu rozvoju. Komisia identifikovala 8 zásad trvale udržateľného rozvoja: 

• Oživenie hospodárskeho rastu – nutnosť boja s chudobou, pretože ekonomický rast je 

podmienkou k tomu, aby si krajina mohla dovoliť výdaje na ochranu ŽP 

• Zmena kvality rastu – nahradiť zvyšovanie množstva výrobných faktorov vstupujúcich do výroby 

zvyšovaním produktivity výrobných faktorov 

• Uchovanie a obohatenie bázy prírodných zdrojov – orientácia na znižovanie spotreby prírodných 

zdrojov a ochrana biodiverzity 

• Nová orientácia techniky – ekologicky šetrné technológie a výrobky 

• Integrácia ekonomických a ekologických aspektov – spoločné posudzovanie ekonomických 

a ekologických ukazovateľov v rámci hospodárskej politiky 

• Reforma medzinárodných hospodárskych vzťahov - medzinárodné obchodné toky a ich 

zlučiteľnosť s požiadavkami na ochranu ŽP 

• Posilnenie medzinárodnej spolupráce – medzinárodná harmonizácia právnych noriem, 

monitorovanie, hodnotenie a výskum ŽP (19, s. 73). 
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Od začiatku industrializácie sa postupne zvyšuje množstvo odpadov a znečistenia ŽP.  Spočiatku 

sa jednalo o znečistenia lokálne, neskôr problémy začali postihovať celé regióny a v súčasnosti sa jedná 

o globálny problém poškodzovania ŽP. Spoločnosť dlho tejto problematike nevenovala pozornosť. V 50. 

– 60. rokoch sa o súvislostiach ochrany ŽP začalo viac diskutovať a podnikať prvé kroky. Prvým 

impulzom, ktorý vyvolal vážne diskusie o vplyve podnikových činností na ŽP bol zhoršujúci sa zdravotný 

stav zamestnancov v závodoch. Postupom času sa začali využívať prvé prístupy k ochrane ŽP. Spočiatku 

sa jednalo o tzv. reaktívne stratégie, ktoré riešili problém, ako naložiť s už vzniknutým odpadom 

alebo emisiami. Neskôr sa od týchto často nie príliš efektívnych spôsobov čiastočne prešlo k tzv. 

proaktívnym stratégiám, ktoré sa snažia nežiaduci odpad a emisie minimalizovať, prípadne zabrániť ich 

vzniku (21, s. 6). 

 

Prvým z reaktívnych prístupov, ktorý sa začal využívať v 60. rokoch, bolo riedenie 

vypúšťaných látok. Dôvod vzniku stratégie spočíval v lokálnom preťažení prostredia v okolí závodov 

nad únosnú mieru, preto sa stavali sa napr. vysoké komíny na odvádzanie vypúšťaných látok ďalej do 

atmosféry alebo dlhé potrubia vypúšťajúce odpadové látky do mora ďaleko od pobrežia. Predpokladalo 

sa totiž, že prostredie má dostatočnú schopnosť absorbovať a odbúrať škodlivé látky. 

V 70. rokoch sa však ukázalo, že stav ŽP sa naďalej zhoršuje. To viedlo k rozvoju tzv. 

koncových technológií (end-of-pipe technologies), ktoré zachytávajú škodlivé látky na konci 

výrobného procesu. Patria medzi ne napríklad odlučovače tuhých častíc z vypúšťaných emisií, 

odsírovacie zariadenia, čističky odpadových vôd, spaľovne toxických odpadov, atď. Koncové technológie 

však riešia problém iba čiastočne – škodlivé látky stále existujú v koncentrovanej forme a je treba s nimi 

nejakým spôsobom naložiť. Ďalším problémom je často nedostatočná účinnosť koncových technológií, 

čo sa týka oddeľovania škodlivých látok (21, s. 6).  

Posledným reaktívnym prístupom sú stratégie kontroly a riadenia. Vychádzajú z vopred 

zákonom stanovených limitov emisií a koncentrácií škodlivých látok, ktorých dodržiavanie sa pravidelne 

kontroluje. Stanovenie limitov pre jednotlivé látky vychádza zo zistení miery škodlivých účinkov na 

človeka (21, s. 6).  

 

S uplatňovaním proaktívnych prístupov sa začalo v 80. rokoch. Princíp prevencie je založený na 

využití tzv. bezodpadových (prípadne maloodpadových) a recyklačných technológií. V súlade s týmto 

princípom sú najprv preskúmané možnosti redukcie, prípadne substitúcie energetických a materiálových 

vstupov a až následne sa aplikujú recyklačné technológie. Recyklovať je vhodnejšie v mieste vzniku 

odpadu, lebo čím ďalej sa nachádza miesto spracovania odpadu od miesta vzniku, tým menší je 

ekologický a ekonomický prínos z recyklácie (19, s. 61). 



28 

S proaktívnym prístupom je spojený mimo iné tzv. stratégia čistejšej produkcie. Stratégia 

čistejšej produkcie zahrňuje efektívnejšie využívanie surovín a energií, vylúčenie toxických 

a nebezpečných materiálov a prevenciu vzniku odpadov (19, s. 61). 

 

Prioritou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike je zavádzanie prístupu 

k BOZP prostredníctvom programu bezpečný podnik (23). 

Vytvorením vhodného systému riadenia BOZP, ktorý zabezpečí správny prístup zamestnávateľov 

v tejto oblasti je možné dosiahnuť trvalé zlepšovanie úrovne BOZP. „To má dôležitý hospodársky 

význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a v širšom meradle s 

vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, prináša optimalizáciu pracovného 

procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu 

práce – znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti. Na druhej strane má aj dôležitý 

humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň zamestnávateľa a štátu“ (23). 

 

Program Bezpečný podnik je nástroj podporujúci implementáciu efektívnych systémov riadenia 

BOZP a zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v celej Slovenskej republike. Pomysleným 

stavebným kameňom pre celý systém riadenia BOZP v programe Bezpečný podnik je príručka „Systém 

riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“, vydaná Národným inšpektorátom práce (ďalej len NIP) 

v roku 2002. „Táto príručka v sebe integruje zásady systému riadenia podľa príručky Medzinárodnej 

organizácie práce ILO-OSH 20011, medzinárodného štandardu STN ISO 450012, britskej normy BS 

88003“ ako aj ďalšej slovenskej legislatívy, zaoberajúcej sa problematikou BOZP (23). 

Účasť v programe nie je povinná a je pre každý subjekt dobrovoľná. Firmy a podniky, so 

záujmom o prihlásenie sa do programu, musia ako prvý krok zaviesť vo svojom subjekte riadenia BOZP, 

podľa manuálu  „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“ na základe ktorého následne 

získajú certifikát (osvedčenie) – „Bezpečný podnik“, ktoré sa vydáva pod záštitou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj mnoho ďalších benefitov a výhod, ktoré vyplývajú z účasti 

 

1ILO-OSH 2001- Usmernenia o bezpečnosti pri práci a systémy riadenia zdravia predstavujú praktické prístupy pri zriaďovaní a 

implementácii systémov zvyšovania bezpečnosti pri prácia riadenia zdravia s cieľom znížiť počet pracovných úrazov, chorôb, 

incidentov a úmrtí (27). 

2STN ISO 45001- Tento dokument špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
a poskytuje usmernenie na ich používanie (28). 

3BS 8800- Táto britská norma, napísaná s pomocou firiem a odborníkov v oblasti bezpečnosti a výkonného manažéra bezpečnosti 

a ochrany zdravia, pomôže organizáciám vytvoriť rámec pre správu BOZP tak, aby zamestnanci a iné osoby, ktorých zdravie a 

bezpečnosť by mohli byť ovplyvnené činnosťami organizácie, boli primerane ovplyvnené (29) 
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v programe. Certifikát (osvedčenie) Bezpečný Podnik vyjadruje, že u certifikovaného podniku je 

zavedený a platný primeraný systém riadenia BOZP ako aj celková úroveň starostlivosti a riadenia BOZP, 

vysoká kultúra práce, vysoká bezpečnosť a tým pádom nízka úrazovosť, kvalitne vypracovaná 

protipožiarna smernica a jej kontroling ako aj mnoho ďalších dodatočných faktorov (23). 

Medzi najväčšie výhody z účasti subjektov v programe Bezpečný podnik patrí : 

• „Získanie osvedčenia (certifikátu) BP a možnosť používať logo programu BP, ktoré mu môže 

získať konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a 

partnerov pre iné firmy a najmä pre veľké podnik 

• zviditeľňovanie sa na reklamnom priestore 

• zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok, ktoré vedú k optimalizácii pracovného 

procesu, systematickosti a plánovitosti, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, 

zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie, 

zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov 

• zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti zamestnávateľa (23)“ 

Ako konečným efektom môžeme chápať preukázateľné zníženie úrazovosti v podniku, najväčší 

dopad to má na :  

• „Náklady zamestnávateľa na pracovnú neschopnosť, ktoré podľa novej zákonnej úpravy 

musí hradiť práceneschopnému v prvých dňoch zo svojich prostriedkov, 

• zníženie nákladov na úhradu škody zamestnancom v prípade pracovného úrazu (23)“. 

Získanie certifikátu (osvedčenia) Bezpečný podnik je predpokladom pre dosiahnutie daných 

prínosov, avšak nedá sa s určitosťou garantovať, že sa v žiadnom prípade nestane na pracovisku žiadny 

úraz, s možným ohrozením zdravia alebo života zamestnancov alebo iných osôb (23). 

 

Jedným z hlavných cieľov programu je podpora a motivácia zamestnávateľov na Slovensku, 

k zavádzaniu a uplatňovaniu takých systémov riadenia BOZP, ktorý je primeraný činnostiam 

a podmienkam v organizáciách a ktorý môže dlhodobo viesť k zlepšovaniu úrovne BOZP a právnych 

predpisov vo všetkých oblastiach ochrany práce. Taktiež je ako jedným zo zámerov rozvíjanie 

spoločenského povedomia, usmerňovanie a motivovanie zamestnávateľov, zamestnancov a verejnosť 

k aktívnej prevencii pracovných úrazoch a taktiež chorôb z povolania, k systematickému zlepšovaniu 

pracovných podmienok, vzťahov a prostredia (23). 

 

Do programu Bezpečný podnik sa môže zapojiť akýkoľvek zamestnávateľ, prípadne v určitých 

prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program bol prednostne 

tvorený pre stredné a veľké podniky avšak môžu sa prihlásiť aj menšie podniky. Termín prihlásenia je 
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vždy doporučený od 1. januára do 1. mája v danom kalendárnom roku. Prihlásiť sa podnik môže aj 

neskôr, avšak nikde nie je garantované, že sa rozhodovací proces môže dokončiť do času vydania 

certifikácie spolu so slávnostným spôsobom udelenia certifikácie na významnom podujatí v danom roku 

(23). 

Zamestnávateľ musí poslať žiadosť o registráciu v programe (Príloha č. 1) na sekretariát 

Riadiacej komisie programu Bezpečný podnik. . „V prípade, že niektoré jeho pracoviská alebo ich časť, 

resp. činnosť podliehajú v oblasti BOZP inému štátnemu dozorujúcemu orgánu ako je Inšpektorát práce 

a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (napr. Hlavnému banskému úradu, Úradu pre reguláciu 

železničnej dopravy, Štátnej plavebnej správe, …), je potrebné túto skutočnosť uviesť v žiadosti o 

registráciu v programe (23)“. 

Sekretariát Riadiacej komisie programu Bezpečný podnik musí osloviť miestny príslušný 

Inšpektorát práce so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu  žiadateľa o registráciu v programe Bezpečný 

podnik (Príloha č. 2).  Po obdržaní kladného vyjadrenia je zamestnávateľ zaradený do programu, 

o ktorom je upovedomený potvrdením (Príloha č.3) spolu s kontrolným zoznamom pre preverenie kritérií 

programu Bezpečný Podnik (23). 

Žiadateľ o certifikáciu musí vykonať internú kontrolu kritérií programu Bezpečný podnik 

v danom subjekte, v  zmysle kontrolného zoznamu pre preverenie kritérií programu BP (Príloha č. 9).  

Ak žiadateľ na otázky v zozname, ktoré sú označené hviezdičkou neodpovedal hodnotením „A“ alebo 

„I“, musí byť vykonaná náprava (23). 

Ak je výsledok interného preverenia kritérií kladný, môže účastník zažiadať o kontrolu kritérií 

programu Bezpečný podnik príslušný Inšpektorát práce, ktorý ho vykoná bez poplatku.  Následne zašle 

inšpektorát práce oznámenie o kontrole kritérií programu Bezpečný podnik spolu so správou o kontrole, 

Riadiacej komisii programu Bezpečný podnik, (Príloha č. 4) (23). 

Riadiaca komisia programu Bezpečný podnik rozhodne, na základe predloženej dokumentácie 

o návrhu o udelení certifikácie (osvedčenia) Bezpečný podnik (Príloha č. 6), ktoré udeľuje účastníkovi 

MPSVR SR (23). 

Úspešný žiadateľ musí zaslať súhlas s podmienkami vydania certifikátu (osvedčenia) Bezpečný 

podnik (Príloha č. 5) na sekretariát Riadiacej komisie programu Bezpečný podnik (23). 
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Certifikát sa udeľuje na dobu určitú – 5 rokov. O predĺžení platnosti na ďalších 5 rokov, môže 

rozhodnúť riadiaca komisia prorgamu, na základe predloženia výpisu z obchodného registra, výsledkov 

interného preverenia kritérií programu a stanoviska miestneho Inšpektorátu práce k predĺženiu doby 

platnosti certifikátu (23). 

Certifikát môže byť odobraný v prípade, ak u držiteľa vznikol závažný pracovný úraz, ktorý bol 

zapríčinený zamestnávateľom, prípadne ak inšpekčný orgán zistí v rámci výkonu dozoru opakované 

závažné nedostatky v oblasti BOZP. O odobraní certifikátu rozhoduje Riadiaca komisia programu 

Bezpečný podnik. Podniku, ktorému bol certifikát odobratý, má možnosť požiadať riadiacu komisiu 

programu Bezpečný podnik o znovu-zaradenie do programu po uplynutí 12 mesiacov od jeho odobratia 

(23). 
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V tejto kapitole budú popísané použité metódy, ktoré boli kľúčové k vypracovaniu tejto 

diplomovej práce a výber metód bude zdôvodnený.  

 

Analýzou rizík môžeme chápať systematickú identifikáciu, kategorizáciu a dokumentáciu rizík, 

ktoré môžu ohroziť úspešnosť projektu. Medzi najdôležitejšie prvky analýzy rizík patrí posúdenie vzťahov 

a všetky ich prepojenia a ich závislosti. Vzájomná závislosť medzi rizikami zvyšuje pravdepodobnosť ich 

vzniku a aj závažnosť ich dopadu (2, s. 22). 

 

Podstatou metódy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je analýza možnosti vzniku chýb a 

ich dôsledkov.  Je to systematický súbor činnosti, ktoré majú odhaliť, identifikovať, analyzovať reálne 

ako aj potenciálne chyby systému, výrobku, procesov a určiť dôsledky chyby a navrhnúť opatrenia, 

ktoré by eliminovali pravdepodobnosť výskytu danej chyby alebo by zabránili danej chybe úplne (26, s. 

30). 

FMEA sa skladá z 2 fází:  

Fáza identifikácie :  Dôraz sa kladie na identifikáciu všetkých potencionálnych chýb, ktoré môžu nastať 

v bežných a aj extrémnych prevádzkových podmienkach, bez ohľadu na ich závažnosť alebo 

pravdepodobnosť ich vzniku (26, s. 215).  

Fáza numerická : Hlavným cieľom numerickej fázy je výpočet rizika vo forme rizikového čísla (RPN), 

ktorá numericky ohodnotí každé možné riziko podľa 3 hlavných faktorov – Pravdepodobnosť výskytu 

chyby, Význam chyby a Pravdepodobnosť odhalenia chyby (26, s. 215). 

RPN = PV x VV x PO 

RPN – rizikové číslo, 

 PV – pravdepodobnosť výskytu chyby,  

VV – význam chyby,  

PO – pravdepodobnosť odhalenia chyby (26, s. 216). 

Na základe vypočítanej hodnoty rizikového čísla možno jednotlivým chybám určiť prioritu 

opatrení na zamedzenie ich výskytu. Všeobecne platí, že je potreba venovať sa chybám, ktorých rizikové 

číslo bude väčšie ako 125. V praxi si však každá organizácia môže zadefinovať výšku rizikového čísla, 

pri ktorej bude potrebné zavádzať nápravné opatrenia (26, s. 216). 
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Postup celej FMEA  sa dá rozdeliť do nasledujúcich krokov:  

1. Vytvorenie tímu a zadanie úlohy, 

2. Určenie konštrukčných častí výrobku a ich účelu 

3. Analýza chýb, 

4. Analýza súčasného stavu, 

5. Zavedenie nápravných opatrení, 

6. Analýza zlepšeného stavu (26, s. 218). 

Ciele anlýzy FMEA: 

1. Minimalizácia času vývoja a nákladov vhodne zvolenými opatreniami, 

2. Dosiahnutie lepších výkonov pri práci v tíme odborníkov,  

3. Zvyšovanie zrozumiteľnosti štruktúry výrobku, 

4. Zadefinovanie zodpovednosti za zlepšovacie opatrenia,  

5. Znižovanie doby vývoja,  

6. Optimalizovanie stratégie výroby stavu (26, s. 230). 

 

Jedným z hlavných cieľov mojej diplomovej práce je analýza a zefektívnenie výrobných procesov 

a bezpečnosti vo firme, metóda FMEA je jedna z najpoužívanejších metód pri analýze procesov a výroby 

, rozhodol som sa ju využiť v mojej diplomovej práci. 

FMEA je taktiež veľmi komplexný spôsob analýzy rizík, ktorý tým, že má 2 fázy zabezpečuje 

veľmi detailné skúmanie možných rizík. V prvej, identifikačnej časti je priestor k podrobnému rozboru 

širokého spektra potencionálnych rizík. 

Druhá fáza – je postavená na matematickom vyjadrení daných pravdepodobností a preto sú 

tieto dáta veľmi presné a smerodajné. Matematické vyjadrenie výsledkov FMEA sa dá veľmi jednoducho 

interpretovať aj slovne a z hľadiska vyhodnocovania výstupov aj veľmi jasne pochopiť. 

V poslednom kroku, ktorým je analýza zlepšeného stavu sme schopní veľmi efektívne určiť, v 

akej miere je dané opatrenie funkčné a či je dostačujúce pre účely podniku. 

 

Vďaka veľmi komplexnému a detailnému dotazníku, zaoberajúcim sa BOZP, kvôli certifikácii 

Bezpečný podnik, ktorý bol vypracovaný a konzultovaný s p. Tkáčovou (výrobno-technickou riaditeľkou 

podniku) spolu s mojou osobnou skúsenosťou ,vďaka letnej stáži v podniku, som bol schopný zhodnotiť 

aktuálnu úroveň BOZP v podniku.  

Nájdené nedostatky a ich riešenia sú všetky popísané a rozpracované v návrhovej časti tejto 

diplomovej práce. 
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V tejto kapitole sa budeme zaoberať charakteristikou spoločnosti, popíšeme si predmet 

podnikania spoločnosti, organizačnú štruktúru a. 

 

Tabuľka 1: Základné údaje o firme (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 7). 

Oficiálny názov: Kysucké pekárne, a.s.   

Sídlo: A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca  

Rok vzniku: 1995  

Predseda predstavenstva: Mgr. Jozef Klieštik   

Štatutár: Ing. Milan Čerňan  

 

 

Obr. č. 3: Logo spoločnosti  (Zdroj: 7) 

   

Kysucké pekárne, a. s. sú najväčšou pekárskou spoločnosťou na Kysuciach a zároveň 

patria k popredným spoločnostiam v tomto odvetví na Slovensku. Zameriavajú sa na výrobu, predaj 

a dovoz už hotových pekárenských a cukrárenských výrobkov do obchodných reťazcov ako je 

napríklad COOP Jednota Čadca. Spolu s jej prevádzkami zásobujú Kysucké pekárne, a.s., Čadca 

vyše 500 odberných miest v regióne severozápadného Slovenska (7).  

Spoločnosť má celkom 3 majiteľov ako holdingu a má právnu formu akciovej spoločnosti. 

Kysucké pekárne a.s. používajú obchodnú značku Vilija. Značka je pre podnik veľmi dôležitá a tak 

sa začala budovať obchodná značka pekárskych a cukrárskych výrobkov na Kysuciach (7).  
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Kysucké pekárne boli v roku 1989 sprivatizované, avšak už pred privatizáciou sa podnik 

modernizoval viac krát. V roku 1990 sa stal výkonným riaditeľom Mgr. Jozef Klieštik, ktorý predtým 

v podniku pôsobil ako technický tajomník, a dodnes spoločnosť riadi (7).  

  

 

Sortiment pekárenských a cukrárenských výrobkov je naozaj veľký (chlieb, jemné pečivo, 

bežné pečivo, torty, zákusky, čajové pečivo a ostatné). Produkujú vyše 20 druhov sladkého – 

jemného pečiva, široký sortiment cukrárenských výrobkov, pričom stále prinášajú na trh nové 

výrobky. V aktuálnom sortimente je vyše 40 druhov chleba, viac než 80 druhov pečiva vrátane 

výrobkov racionálnej výživy, ako aj diabetické výrobky. Počas  pracovného dňa je vyprodukovaných 

viac než 160 000 kusov rožkov a 15 ton chleba, čo je denná produkcia viac než 20 ton. Najnovšie 

je naprojektovaná a odsúhlasená výmena výrobnej linky na prípravu chleba za modernejšiu a 

efektívnejšiu (7).  

  

 

Spoločnosť sa nezaoberá len výrobou vyššie popísaného tovaru. Ponúkajú tiež rôzne 

komplementárne služby už k vyrobenému tovaru, ako napríklad prepravu tovaru priamo k 

odoberateľom. Logistika je pri pekárenských a cukrárskych výrobkoch veľmi dôležitá a treba dbať 

na maximálnu presnosť naskladnenia, prevozu a vyskladnenia nakoľko sa jedná o čerstvý tovar s 

obmedzeným časom spotreby. Logistika sa veľmi podrobne plánuje na základe objednávok pričom 

sa plánujú aj trasy tak aby pečivo prišlo vždy na čas, čerstvé a s čo najmenšími nákladmi na 

prepravu.   

Podnik má vo svojej výrobnej základni zriadený svoju vlastnú kamennú predajňu, kde je k 

dispozícii každý deň čerstvo napečený sortiment priamo z pekárne ktorý je taktiež k dispozícii k 

nákupu za cenu bez DPH (7).   
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Podnik disponuje širokou a overenou databázou externých dodávateľov, potrebných k 

výrobnej činnosti podniku. Suroviny, ktorými dodávatelia disponujú musia spĺňať najvyššie 

hygienické nároky, taktiež musia spĺňať kontrolné nároky na kvalitu. Nákup a vstupnú kontrolu 

dodaných surovín vykonávajú odborne vyškolení zamestnanci spoločnosti, ktorí musia dodržiavať 

ako hygienické predpisy, tak aj dodržovať platné legislatívne predpisy a interné predpisy zavedené 

v spoločnosti. Predpisy zavedené priamo spoločnosťou uvádzajú pravidlá na množstvo, skladovanie 

kvalitu a cenu surovín. Najväčšou a najdôležitejšou komoditou sú pšeničné a ražné múky (7).   

 

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už dlhé roky počas ktorých si už dokázala vďaka 

kvalitnej práci s odoberateľmi zaistiť pravidelný odber od stálych zákazníkov. Spoločnosť je v tejto 

oblasti jedna z najväčších na slovenskom trhu, má veľmi dobre zmapovaný trh a zásobuje viac než 

500 predajní po celom Slovensku, kľúčový partner pre spoločnosť je obchodná sieť COOP Jednota 

Slovensko, ktorá patrí k najdôležitejším odoberateľom (7).  

Z finančného hľadiska podnik dlhodobo prosperuje a tvorí zisk. Taktiež má silné 

postavenie, je dokonale konkurenčne schopný a svoje výrobky má v čo najvyššej kvalite za čo 

najmenšiu cenu. Snaží sa vždy uspokojiť potreby či už zákazníkov tak aj zamestnancov čo im tvorí 

kladné referencie. Motivácia zamestnancov im prináša kvalitu výroby a dopravy na vysokej úrovni 

keďže majú zavedený systém odmeňovania balíčkami výkonnosti (7). 
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V mnou popisovanej spoločnosti je organizačná štruktúra pomerne jednoduchá. Výkonný 

orgán je riadený riaditeľom, ktorý zasadá predstavenstvu. Pod priamu zodpovednosť 

predstavenstva spadá 5 sektorov. Výrobný sektor, ktorý riadi vedúci smeny, pod ktorého správu 

spadajú všetci pekári a zamestnanci výroby. V logistickom sektore je taktiež vedúci, ktorý riadi 

pracovníkov skladu. Marketingové oddelenie je z hľadiska právomocí najkomplikovanejšie, pretože 

pod správu riaditeľa marketingu spadá aj chod kamenného obchodu, správa objednávok a ich 

kontrola a taktiež celá marketingová stratégia. Finančné oddelenie riadi hlavná ekonómka, ktorá 

všetko konzultuje priamo s predstavenstvom. Posledný sektor je sektor kontroly, ktorý bol popísaný 

pri procesoch s dodávateľmi, kde jeden hlavný vedúci spravuje tím ľudí, určených na kontrolu 

kvality dodaných surovín (7).  

 

           Obr. č. 4: Organizačná štruktúra spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 7). 
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Analýza súčastného stavu bola podrobne konzultovaná s pani Ing. Veronikou Tkáčovou, ktorá 

je zodpovedná za vedenie pracovnej skupiny a zaroveň je výrobnotechnický riaditeľ v spoločnosti.  

Analýza sa zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín, zabezpečenie 

kontroly a ovládanie konkrétneho technologického postupu alebo pracovného postupu súvisiaceho 

s výrobou, manipuláciou alebo uvádzaním potravín do obehu. Taktiež stanovuje zodpovednosti, pravidlá 

pre stanovenie a manipuláciu s neštandardnými výrobkami  spoločnosťou Kysucké pekárne, a.s.. 

Obsahuje kontrolný zoznam pre preverenie kritérií programu „Bezpečný podnik".  Preverenie kritérií 

účastníka programu „Bezpečný podnik" pozostáva z dvoch rovnocenných častí:  

• Posudzovanie systému riadenia BOZP   

• Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP 

 

 

Na samom začiatku sa vytvorí pracovná skupina a 5 rôznich oddielov na: 

1. Posúdenie rozmiestnenia budov, rozvody 

2. Posúdenie rozmiestnenia strojov 

3. Posúdenie toku surovín, materiálov a hotových výrobkov 

4. Posúdenie toku pracovníkov 

5. Posúdenie toku pracovníkov 

Každý člen skupiny zodpovedá za pridelený oddiel a musí vypracovať príslušnú dokumentáciu. 

 

Vedenie spoločnosti na základe legislatívy navrhlo pracovnú skupinu v zložení :  

• Vedúca skupiny : Ing. Veronika Tkáčová, výrobnotechnický riaditeľ 

• Člen skupiny : Matilda Hlušková, vedúca pekárskej výroby 

• Člen skupiny: Oľga Stašiová, technológ, referent 

• Člen skupiny: ing. Veronika Gregušová, laborant-kvalitár 

• Člen skupiny: Mária Poláčková, vedúca zásob 

Vedúca skupiny spolu s členmi skupiny dostali menovanie spolu s dodatkom k pracovným 

povinnostiam, kde sú stanovené základné povinnosti, vyplývajúce z uvedeného zaradenia.  
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Pre posúdenie muselo byť vypracované grafické rozmiestnenie budov spolu s rozvodmi pitnej 

vody a rozvodmi kanalizácie. Spoločnosť je zásobovaná prostredníctvom mestského vodovodu pitnou 

vodou, ktorú  zmluvne dodáva spoločnosti SEVAK. 

Kanalizačné rozvody sú taktiež napojené prostredníctvom verejnej kanalizácie na čističku odpadových 

vôd, ktorej majiteľom je taktiež spoločnosť SEVAK.  

 

Pre posúdenie rozmiestnenia muselo byť vypracované grafické rozmiestnenie 

strojnotechnologického zariadenia výrobnej haly priemyselnej pekárne. Toto grafické znázornenie mi 

nebolo poskytnuté. 

 

Pre posúdenie bol vypracovaný plán znázornenia toku surovín, materiálov a hotových výrobkov, 

aby bolo možné lepšie posúdiť správnosť tokov.  

Nedostatok bol zistený u výdaja obalov, ktoré prechádzali cez výrobnú halu v nechránených 

prepravkách, tu bol navrhnutý systém návlekov na zipsy na celý vozík s prepravkami na obaly. 

Na posudzovanie analýz pre správnu výrobnú prax boli nakupované suroviny rozdelené do jednotlivých 

skupín: 

• Múky voľne ložené – silá 

• Chladený sklad  - tuky a margaríny, droždie 

• Suchý sklad – suroviny balené v skle, balené v plastových obaloch, vo vreciach 

a v kartónoch 

• Sklad obalového materiálu – fólie a sáčky, samolepky, tácky, pečný papier 

• Sklad čistiacich prostriedkov – hygienické potreby, sanitačné prostriedky, pracovné 

oblečenie a pracovné vybavenie. 

• Vstupy do výrobných priestorov, kovové časti vo výrobnej hale 

• Šatne pracovníkov 

 

Pracovná skupina zhotovila grafické znázornenie toku pracovníkov od príchodu cez vchod na 

prízemí spoločnosti, prechod cez poschodie, kde sa nachádzajú šatne zamestnancov až po príchod na 

prízemie do výrobnej haly a do dennej miestnosti. 

Pracovníci spoločnosti dostali na prenos jedla a osobných vecí plastové dózy so svojím menom. 

Tieto sú povinní odkladať pred začatím zmeny do dennej miestnosti a po ukončení zmeny na šatni vo 

svojej skrinke, tiež sú povinní udržiavať tieto nádoby v hygienicky čistom stave. 
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Výrobky sú na základe charakteru technologického spracovania rozdelené na 10 skupín : 

• Chlieb 

• Bežné pečivo 

• Jemné pečivo neplnené 

• Jemné pečivo plnené 

• Parené výrobky 

• Smažené výrobky 

• Strúhanka 

• Technologický odpad 

• Výdaj jedál 

• Pečivo s riadeným kysnutím 

 

Každý vyrábaný výrobok má spracovaný vnútorný predpis, ktorý obsahuje zoznam vstupných 

surovín, organoleptické požiadavky, fyzikálne, chemické a mikrobiologické požiadavky, technologický 

postup výroby, balenie, označovanie a požiadavky na prepravu. 

 

Ku každej skupine výrobkov sú spracované špecifikácie výrobkov, ktoré tvoria prílohy 

jednotlivých skupín. 

Špecifikácie obsahujú údaje: výrobcu a miesto výroby, kategóriu, popis výrobku, chemické 

požiadavky, GMO, alergény, Mikrobiológia, trvanlivosť, označenie, skladovanie, určené použitie, 

zákonné požiadavky, súvisiace vnútorné predpisy 

 

Pracovná skupina na základe rozdelenia výrobkov spracovala tokové schémy jednotlivých skupín 

výrobkov a tieto priamo na mieste vo výrobnom procese overila. 

 

Nasledovné potencionálne zdravotné nebezpečenstvá : 

1. Z hľadiska alergénnych látok : 

 

• Najdôležitejšou surovinou je múka, ktorá obsahuje alergénnu látku glutén. Ďalšími 

alergénnymi látkami, ktoré sa vo výrobe používajú sú : sézam, sušené mlieko, orechy. 

Tiež pekárske zmesy a zlepšujúce prípravky obsahujú alergénne látky ako  glutén, 

výrobky z mlieka, sójové produkty, rôzne druhy orechov, málo obsahujú sušené vajcia 

a minimálne obsahujú aj  podzemnicu a zeler. 
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• Nedostatočné alebo nesprávne označenie môže spôsobiť problémy 

s vysledovateľnosťou výrobku a tiež môže spôsobiť zdravotné problémy ľuďom 

trpiacim alergiou. 

O zložení všetkých výrobkov musia byť spotrebitelia informovaní. U nebalených výrobkov na 

samostatných dokladoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti regálov v predajniach. U balených výrobkov je 

údaj o zložení na obale.  

Podiel balených výrobkov na celkovej výrobe predstavuje 20 %, výrobky sú ľahko identifikovateľné 

a preto zámena výrobkov je málo pravdepodobná, pracovníci pri baličke sú pravidelné preškoľovaní 

a kontrolovaní. 

2. Z hľadiska geneticky modifikovaných organizmov : 

 

• Suroviny z GMO sa v spoločnosti nenakupujú, žiadajú dodávateľov, aby im tieto výrobky 

nedodávali a garantovali, že nakupované suroviny neobsahujú GMO alebo nepochádzajú 

z GMO. 

 

3. Z hľadiska biologického rizika : 

• Mikrobiálna kontaminácia (coliformné baktérie, plesne, u jemného Bacilus cereus, 

u strúhanky Salmonela, celkový počet mikroorganizmov u sterov)  môže nastať pri príjme 

surovín (pri ich manipulácií, skladovaní, dávkovaní, z osobnej hygieny), priamo 

vo výrobnom procese (zo znečistených  pracovných stolov, rôznych návlekoch, foriem, 

ošatiek, plechov, pásov, prepraviek, vozíkov, pri nedostatočnom vychladení výrobkov pred 

balením, pracovných pomôcok a náradia, osobnej hygieny) a pri expedovaní výrobkov 

(manipulácia s výrobkami, prepravky, osobná hygieny, ložné plochy vozidiel).   

• Pri nedostatočnej sanitácií a zabezpečení skladovacích, výrobných a manipulačných 

priestorov, nedostatočnej deratizácií a dezinsekcií môže dôjsť k rozmnoženiu  múčnych 

škodcov, hmyzu alebo hlodavcov alebo vniknutiu vtákov. 

• K biologickým účinkom mykotoxínov  (aflatoxín, ochratoxín...... ) patrí akútna a chronická 
toxicita (cytotoxicita, neurotoxicita, imunosupresívne účinky, teratogénnosť, mutagénnosť, 

karcinogénnosť), účinky protinádorové a insekticídne, antimikróbové vlastnosti a 
fytotoxicita. Toxicita mykotoxínov závisí od ich štruktúry a od živočíšneho druhu, na ktorý 

pôsobia. 

Technologický proces výroby zahŕňa u väčšiny výrobkov tepelné spracovanie, pečenie pri 

teplotách od 190-300°C, kde dochádza k usmrteniu  mikroorganizmov. Kontaminácia môže vzniknúť pri 

manipulácií z hotovými výrobkami. Vytvorenie vhodných podmienok na rozmnožovanie je pri 

nedostatočnom vychladení výrobkov pred balením – tento technologický krok je však pravidelne 

kontrolovaný a monitorovaný. 

Na deratizáciu a dezinfekciu má spoločnosť zmluvne dohodnutú spoločnosť, ktorá 

v pravidelných intervaloch vykonáva monitoring. Sanitácií sa v spoločnosti venuje veľká pozornosť, 

pracovníci sú preškoľovaní a vedú o sanitácií evidenciu. Spoločnosť má zavedený systém kontroly 

sanitácie formou pomerového kartičkového merania. 

4. Z hľadiska chemického rizika: 
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• Ku chemickej kontaminácií (dusičnany, ťažké kovy, atď.) môže dôjsť prekročením 

povolených prípustných množstiev nebezpečných látok u dodávaných surovín a teda aj 

spoločnostou vyrábaného výrobku, k úniku  mazív niektorých strojnotechnologických 

zariadení a manipuláciou s dezinfekčnými čistiacimi prostriedkami. 

Obsah povolených prípustných množstiev nebezpečných látok spoločnosti garantuje dodávateľ 

na základe platnej legislatívy. Strojnotechnologické zariadenia má spoločnosť na vysokej úrovní, väčšina 

je v nerezovom prevedení od zahraničných dodávateľov a sú určené na výrobu potravín. Charakter  

výroby nie je mastný a  nevyžaduje  si využívanie veľkých množstiev sanitačných prostriedkov. Časti 

strojov, ktoré prichádzajú do styku s cestom a dajú sa preniesť sú čistené pod tečúcou teplou vodou 

a nechávajú sa voľne vysušiť. Na ostatné časti strojov sa používajú sanitačné prostriedky. 

5. Z hľadiska fyzikálneho rizika: 

 K fyzikálnym rizikám  v spoločnosti patria cudzie predmety a mechanické nečistoty : 

• z obalov surovín a materiálov (drevo, papier, špagáty, sklo, keramika, plast, textília, 

prach), pri manipulácií v jednotlivých technologických krokoch  (časti strojov ako 

tesnenie a drobné súčiastky,  ošatky,  foriemy,  pečný  papier, drevené vozíky, 

prepravky, rôzne pracovné náradie a pomôcky), z osobnej hygieny pracovníkov (vlasy, 

nechty, šperky, gombíky, sponky, textílie, náplasti, telefóny, iné drobné predmety, 

prinesené lieky a potraviny). 

Veľké série výrobkov sú plne automatizované, počas výroby prichádza  výrobok málo do styku 

s pracovníkmi. Menšie série výrobkov sú tvarované ručne a tu je dôležité dodržiavanie technologických 

postupov, pracovnej disciplíny, osobnej hygieny.  Spoločnosť sa snaží zamestnávať pracovníkov 

vyučených v odbore pekár, cukrár alebo príbuzných odboroch ako je kuchár, čašník. Nevyučení 

pracovníci sú povinní absolvovať hygienické minimum a odbornú spôsobilosť. Vykonávajú pravidelné 

školenia vlastnými pracovníkmi, v prípade potreby externými odborníkmi. 
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Grafické zobrazenie postupového diagramu výrobnej praxe. 

 

Obr. č. 5: Postupový digram výrobnej praxe (Zdroj: vlastné spracovanie). 
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Spoločnosť má spracovaný plán vlastnej kontroly spracovaný a schválený pracovnou skupinou 

na celý kalendárny rok. Plán obsahuje rozbory vykonané vlastným laboratóriom a externým 

akreditovaným laboratóriom. V intervale 1 x za rok sa vykonávajú chemické rozbory a stery zo strojov 

a zariadení oboma spôsobmi, aby sa overili stanovované hodnoty. 

Spoločnosť má spracované nápravné opatrenia, ktoré sa vykonávajú v prípade zistenia 

nevyhovujúcich rozborov. 

 

Na verifikáciu kritických kontrolných bodov sa používajú kalibrované meradlá: 

• Vpichový teplomer 

• Nástenný teplomer 

• Tester na fritovací tuk 

• Kalibrované etalóny 

Tieto meradlá sa predkladajú na kalibráciu v 2 ročných intervaloch, o kalibrácií je vystavený 

protokol, zodpovednosť za používanie a kalibráciu má metrológ. 

 

Pri procese výroby vzniká na viacerých miestach technologický odpad, ktorý je daný jednotlivými 

technologickými operáciami. Tiež sú to neštandardy4, ktoré sú výsledkom pracovného výkonu 

pracovníkov a zachytia sa ešte vo výrobnom procese. A nakoniec sú to neštandardy, ktoré sú vyradené 

z hotových výrobkov pre nesplnenie kvalitatívnych znakov. 

 

Spracovaním cesta na výrobných linkách, ktoré sú plne automatizované dochádza k porušeniu 

tvaru niektorých výrobkov. Tieto výrobky sú na linkách pred ukladaním do prepraviek vytrieďované a sú 

zaradené medzi neštandardy.  

Po ukončení výroby na linke alebo stroji sa technologický odpad (zostatkové cesto) z nich dáva do jednej 

nádoby a po ukončení zmeny sa strojovo zamiesi a ručne naukladá na pečné pásy priebežnej pece. Po 

upečení sú to neforemné kusy upečeného cesta, ktoré sa každý deň odovzdávajú do expedície. 

 

 

 

4 Výrobky nespĺňajúce niektorý zo senzorických znakov kvalitatívneho hodnotenia, nesmú byť uvedené 

na trh. 
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Vo výrobnom procese sa stáva, že pracovníci nezodpovedným prístupom k svojej práci spôsobia 

neštandardné výrobky, napr. zabudne dať nejakú surovinu, dá surovinu dvakrát, zle naváži surový rez, 

nedodrží dobu a parametre pri kysnutí a pečení. Tieto výrobky majster zapisuje do denníka zmien. 

Nie sú to časté prípady, preto sa aj riešia individuálnym prehodnotením. S pracovníkom urobí 

pohovor  vedúca pekárskej výroby a vo väčšine prípadov dostane k náhrade finančné náklady za zničené 

suroviny.  

Pokiaľ sa zachytia výrobky ešte vo výrobnom procese, ukladajú sa na vyhradené miesto 

s označením „Neštandardy“. Do expedície sa odovzdávajú s ostatnými neštandardmi. 

 

Pri príprave výrobkov na expedovanie môžu byť senzorickým hodnotením vyradené výrobky. 

V závislosti od množstva neštandardných výrobkov sa postupuje rovnako ako v prípade neštandardov 

vyradených vo výrobe. Senzorické hodnotenie vykonáva majster, zástupca majstra alebo poverený 

pracovník. 

V expedičných priestoroch pri príprave výrobkov na linky môžu byť tiež na základe senzorického 

hodnotenia vyradené výrobky. Takto vyradené výrobky sa vracajú do výroby majstrovi na podpis  

a ukladajú sa medzi „Neštandardy“. 

Ďalšou kontrolou na kvalitu výrobkov, kde sa môžu vyradiť hotové výrobky ako neštandardy, sú 

nepravidelné, námatkové kontroly vedúcich pracovníkov. V závislosti od množstva neštandardov sa vždy 

postupuje rovnako ako v prípade neštandardov vyradených vo výrobe. 

 

Výrobky určené ako neštandardy sa prekladajú do rôznofarebných prepraviek okrem „ ružovej“. 

Prepravky ružovej farby sú určené na rozvoz hotových výrobkov. Neštandardy v nich môžu byť uložené 

len na prechodnú a nevyhnutnú dobu. Na umiestnenie neštandardov sú vyhradené  a označené 4 

miesta: 

• Vozík na konci chlebovej priebežnej pece 

• Prepravky pri  malej priebežnej peci 

• Prepravky pri etážovej peci  

• Prepravky pri bráne 

Každý deň sú určenými pracovníčkami tieto neštandardy zo všetkých 4 miest triedené tak, že 

bežné pečivo necereálne a bez posypov a jemné neplnené pečivo sa dávajú na prepracovanie na 

strúhanku vrátane rezervy rožkov. 

Ostatné výrobky sa vážia, ukladajú samostatne odpad z výroby chleba a samostatne odpad 

z výroby pečiva a odovzdávajú na expedíciu na základe dodacieho listu na odpredaj na kŕmne účely. 



46 

 

Výrobky, ktoré boli z neštandardov a rezervy vytriedené na strúhanku sa ukladajú do farebných 

na strúhanku určených ( nie ružových) prepraviek tak, aby neboli uložené vo veľkých vrstvách a dobre 

sa sušili. Následne sa prepravky ukladajú na balkón alebo v prípade veľkého množstva i na vrchné časti 

priebežných pásových pecí na sušenie. Po usušení sa prevážajú do priestorov výroby strúhanky na mletie 

a balenie.  

 

Odpady z výroby chleba uložené na vyhradených vozíkoch a odpady z výroby pečiva navážené 

vo farebných prepravkách sú na základe dodacieho listu z výroby odovzdané každý deň v ranných 

hodinách do expedície, kde sú na vyhradenom mieste skladované.  

Rovnakým spôsobom sa odovzdáva do expedície aj cukrársky odpad zo strediska cukrárskej 

výroby, ak im vznikne. 

 

Odpady z výroby chleba, výroby pečiva alebo z výroby cukrárskych výrobkov sú následne 

preberané pracovníčkami obchodu a na vyhradenom priestore na rampe ešte v ten deň predávané 

zákazníkom do vlastných obalov. Odpady sú označené nasledovne: 

1. Kŕmna surovina – výrobky z chleba 
2. Kŕmna surovina - výrobky z pečiva 

3. Kŕmna surovina – cukrárske výrobky 
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Grafické zobrazenie postupového diagramu při neštandardných výrobkoch. 

 

Obr. č. 6: Postupový digram pri neštandardných výrobkoch (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Spoločnosť denne pracuje s rezervami základného sortimentu výrobkov a to Rožok hladký 40 g 

a Konzumný chlieb 1000g. Tieto výrobky sú vyrábané na plne automatizovaných linkách, kde výroba 

v malom množstve je zdĺhavá a nerentabilná.  Denne sa preto vyrába o cca 3000-5000 ks rožkov a 50 

ks chleba viac ako je na objednávke. V prípade požiadavky odberateľa je spoločnosť schopná tieto 

výrobky dodať okamžite. 

Ak takáto požiadavka  počas dňa nepríde, výrobky sa na druhý deň preradia medzi neštandardy 

a na recykláciu. 
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Náklady na choroby z povolania a pracovné úrazy sa vo väčšine krajín pohybuje od 2,6% do 

3,8% HDP (15). Tabuľky vychádzajú z dát od roku 2014 do 2017 z toho dôvodu, lebo na eurostate boli 

hodnoty pre počet fatálnych pracovných úrazov len do roku 2017. 

Z dát uvádzaných v tabuľke 1 a tabuľke 2 môžeme usudzovať, že sa v sledovanom období 

všeobecne zlepšili prístupy k BOZP tak v SR, ako aj v celom spoločenstve EÚ. Počet prípadov na 100 

ekonomicky aktívnych obyvateľov má trvalo klesajúci charakter. Počet smrteľných pracovných úrazov 

v Slovenkej repiblike v sledovanom období klesol o takmer 22%, naproti tomu v EÚ v posledných rokoch 

počet smrteľných pracovných úrazov skôr rastie vplyv na zvyšujúci sa podiel fatálnej pracovnej 

úrazovosti majú skôr iné európske krajiny ktorým fatálne pracovné úrazy skôr stagnujú alebo mierne 

rastú. Miera nezamestnanosti môže ovplyvnovať pracovnú úrazovosť. So zvyšujúcou sa mierou 

nezamestnanosti v Slovenskej republike klesá počet všetkých pracovných úrazov vrátane smrteľných, 

viacmenej sa nejedná o priamu kauzalitu. Počet pracovných úrazov klesol od roku 2014 do roku 2017 

približne o 14%., miera nezamestnanosti sa znížila o 5,1% sledovanom období, z toho dôvodu 

pripisujem významný podiel práve preventívnemu prístupu, ktorý EÚ a Sloveská republika presadzuje. 

 

 

Graf 1: Počet prípadov na 100 EAO v SR (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 23). 
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Počet prípadov na 100 EAO v SR

Rok Ekonomicky 

aktývne 

obyvateľstvo 

Počet 

pracovných 

úrazov 

Dni 

pracovnej 

neschopnosti 

Počet 

prípadov 

na 100 

EAO 

Priemerná 

dĺžka 

trvania 

prípadov 

v dnoch 

Počet 

fatálnych 

pracovných 

úrazov 

Miera 

nezamestnanosti 

(%) 

2014 2.707.100 8612 8680 0,31 1,00 55 13,2 

2015 2.718.900 8395 8402 0,30 1,00 55 11,5 

2016 2.738.000 8003 8035 0,29 1,00 45 9,7 

2017 2.725.500 7402 7453 0,27 1,00 43 8,1 

Tabuľka 2: Pracovná neschopnosť a úrazovosť v Slovenskej republike  (Zdroj: Vlastné 

spracovanie podľa 23). 
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Graf 2: Pracovná neschopnosť a úrazovosť v EÚ  (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23). 
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Tabuľka 3: Pracovná neschopnosť a úrazovosť v EÚ  (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23). 

Rok Ekonomicky 

aktývne 

obyvateľsttvo 

Počet 

pracovných 

úrazov 

Dni 

pracovnej 

neschopnosti 

Počet 

prípadov 

na 100 

EAO 

Priemerná 

dĺžka 

trvania 

prípadov 

v dnoch 

Počet 

fatálnych 

pracovných 

úrazov 

Miera 

nezamestnanosti 

(%) 

2014 238.161.700 2.486.225 2.489.650 1,04 1,00 3.280.397 10,2 

2015 238.591.700 2.445.246 2.482.365 1,02 1,00 3.270.988 9,4 

2016 239.754.900 2.415.083 2.419.604 1 1,00 3.343.488 8,5 

2017 240.585.100 2.410.577 2.413.147 0,97 1,00 3.342.901 7,6 
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 Prvý okruh otázok je orientovaný na preverenie funkčnosti systému riadenia BOZP, ktorý by 

mal zabezpečiť udržanie a postupné zlepšovanie dosiahnutého stavu BOZP (23).  

Posudzovanie systému riadenia BOZP spočíva v analýze skutočného stavu systému a následnom 

porovnaní s princípmi a požiadavkami stanovenými pre jednotlivé fázy riadenia (23). 

Ako záväzný materiál pre vykonanie preverenia kritérií systému riadenia BOZP v rámci programu BP 

slúžia „Kontrolné otázky", ktoré sú súčasťou kontrolného zoznamu. Tento materiál je odovzdaný 

každému účastníkovi a umožní mu:  

• „zistiť úroveň riadenia a organizácie BOZP,  

• zistiť súčasný stav BOZP a pracovných podmienok v podniku s ohľadom na legislatívu 

EÚ a SR a vykonať predbežný interný audit systému riadenia BOZP,  

• odhaliť a zamerať sa na konkrétne nedostatky, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú,  

• priebežne sledovať zmeny a zlepšenia v tejto oblasti" (23). 

 

Druhá časť preverovania kritérií programu BP pozostáva z hodnotenia skutočnej úrovne stavu 

BOZP na pracoviskách (23). 

Stupnica hodnotenia pre posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP a systému riadenia BOZP:  

A - áno - účastník programu spĺňa dané kritérium v plnom rozsahu,  

C - čiastočne -účastník programu splnil dané kritérium (otázku) len čiastočne, avšak nedostatky nie sú 

závažné, nemajú podstatný vplyv na fungovanie systému alebo riziko vyplývajúce z nedostatku je 

akceptovateľné,  

I - irelevantné - otázka je s ohľadom na charakter zamerania,  neaktuálna (netýka sa účastníka),  

N - nie -  účastník programu nespĺňa dané kritérium, sú zistené závažné nedostatky (23).  

Hodnotený účastník splnil kritériá programu „BEZPEČNÝ PODNIK" ak:  

• „je hodnotenie C najviac v 10 % z celkového počtu hodnotení,  

• sa hodnotenie N nevyskytlo ani v jednom hodnotení,  

• je u všetkých otázok označených * hodnotenie A alebo I" (23).  
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Odpovede na kontrolé otázky pomáhaju při záverečnom vyhodnocovaní stanoviť, či podnik spadá do 

certifikácie programu Bezpečný podnik alebo nie. Následne je možné podľa dosiahnutých výsledkov 

vytvoriť nápravné opatrenia.  V tejto časti diplomovej práce sú otázky zamerané na posudzovanie 

systému BOZP. 

 

 

Legenda: A- áno C- čiastočne  I- irelevantné  N- nie  

Pp. č.                    Kontrolná otázka      Hodnotenie   

 

A  

  
C  

  
I   

 

N  

1. Podniková politika BOZP a program jej realizácie 

 1.*   Má organizácia písomne vypracovanú 
podnikovú politiku BOZP a program úloh 

na realizáciu podnikovej politiky?   

  

A  
            

 2.   Boli zainteresovaní do tvorby politiky 

BOZP aj zamestnanci?   
  

A 

            

 3.*   Je dokument „podniková politika BOZP“ 
podpísaný štatutárnym zástupcom 

organizácie?   

  

A 

            

 4.   Vychádza politika BOZP z reálnych 
poznatkov a potrieb na zlepšenie v 

oblasti  BOZP?   

  

A 

            

 5.*    Sú v nej jasne stanovené ciele, ktoré 
chce organizácia dosiahnuť? Rieši 

reálne problémy v organizácii? Rieši aj 

pracovné podmienky zamestnancov?   

      

C    
        

 6.*   Je podniková politika BOZP prístupná a 

známa všetkým zamestnancom a 

zainteresovaným stranám?   

      

C    
        

 7.*   Je politika súčasťou riadenia BOZP,            

A 
            

predmetom  prejednávania  a 
vyhodnocovanie vo vrcholovom vedení 

organizácie?   

 8.*   Je podniková politika BOZP 
rozpracovaná do konkrétnych úloh 

programu realizácie?   

 

C            
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 9.*   Má program realizácie jasne stanovené 
úlohy prostriedky a spôsoby jej 

vykonania?   

   

A 

            

110.   Sú úlohy programu realizácie konkrétne, 
merateľné a časovo dosiahnuteľné s 

určením konkrétnej zodpovednej 

osoby?   

  

A  
          

 

111.*   Plní organizácia úlohy programu 

realizácie podnikovej politiky BOZP?   
   

A 
            

Pp. č.                    Kontrolná otázka     Hodnotenie   

 

A  

  
C  

  
I   

 

N  

 12.*   Majú zamestnanci možnosť vyjadriť sa  
k rizikám súvisiacich s inou prácou (ako, 

akým spôsobom) a k pracovným a 

sociálnym podmienkam?   

 

C          

 13.*   Môžu sa zamestnanci dožadovať 

nápravy, ak poukazujú na porušovanie 

zásad BOZP dostupným spôsobom?   

    

A   
          

 14.*   Majú zamestnanci prístup k 

dokumentom, týkajúcich sa ich činnosti 
a vedia kde sa nachádzajú (pracovné 

postupy, smernice a pod.)?   

  

A  
            

 15.*   Sú zamestnávateľom vymenovaní 
zástupcovia zamestnancov pre BOZP? 

Ak  

   

A 

            

nie sú vymenovaní, vynaložil 

zamestnávateľ dostatok úsilia na 

motiváciu zamestnancov?   

116.   Sú zástupcovia zamestnancov pre BOZP 

školení?   
   

A 
            

 17.*    Je ustanovená komisia BOZP?      

A 

            

 18.*   Prejednávajú sa závery komisie BOZP 

na poradách vedenia a realizujú sa jej 

návrhy?   

   

A 
            

2. Stanovenie zodpovednosti za BOZP a organizačných štruktúr a účasť vedenia 

na riadení BOZP   
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 1.   Má výkonný vedúci organizácie všetky 
právomoci rozhodovať vo veciach 

starostlivosti o BOZP ako 
zamestnávateľ? Je vymenovaný člen 

vrcholového manažmentu so 

špecifickou zodpovednosťou za BOZP?   

A             

 2.   Sú písomne stanovené v pracovných 

náplniach, (alebo inou formou) 
povinnosti vedúcich zamestnancov v 

oblasti BOZP? Poznajú vedúci 

zamestnanci svoje povinnosti v oblasti 

BOZP?    

  

A  
            

 3.*   Je vytvorený systém zastupiteľnosti 

(odovzdávanie, resp. delegovanie 
právomoci) v prípade neprítomnosti 

zodpovedného vedúceho pracovníka 
(práceneschopnosť, dovolenka, 

služobná neprítomnosť a pod.)   

A                

 4.   Majú zamestnanci jasné informácie o 
delegovaní právomoci a zodpovednosti  

jednotlivých vedúcich zamestnancov vo 

vzťahu k riadeniu a kontrole BOZP?   

A             

P. č.    Kontrolná otázka     Hodnotenie   

 

A  

  
C  

  
I   

 

N  

 5.   Je bezpečnostný technik resp. BTS 

začlenený v organizačnej štruktúre v 
priamej podriadenosti vedúceho 

organizácie?   

  

A  
            

 6.*   Vypracováva komisia BOZP zo svojej 
činnosti nejaký dokument a informuje o 

výsledku svojej činnosti?   

   

A 

            

3. Systém oboznamovania a informovania   

 1.*   Má organizácia vypracovaný systém a 

plán vzdelávania vo vzťahu ku všetkým 

profesiám a funkčným (pracovným) 
miestam a zástupcov zamestnancov pre 

BOZP?   

   

A 
            

 2.*   Má organizácia spracované osnovy, 
určený obsah a rozsah jednotlivých 

školení a ich pravidelnosť upravenú 

vnútornými predpismi?   

A                

 3.*   Vedie organizácia evidenciu vykonaných 

školení a doklady o účasti každého 

zamestnanca?   

A                
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 4.*   Je preukázateľne obsahom školenia 
každého zamestnanca aj zaškolenie o 

zásadách bezpečného správania na 
pracovisku, o návodoch na obsluhu 

jednotlivých strojov a zariadení a o 

určených pracovných postupoch?   

 

C           

 5.*   Je preukázateľne obsahom školenia 

každého zamestnanca aj oboznámenie s 
vyskytujúcimi sa a predvídateľnými 

nebezpečenstvami a ohrozeniami, ich 

účinkami na zdravie a s ochranou proti 

nim?   

A                

 6.*   Sú zamestnanci školení o havarijných 

opatreniach, prvej pomoci, zásadách 
postupu pri vzniku pracovných úrazov a 

havárií?   

A                

 7.*   Sú všetci zamestnanci v predpísaných 

termínoch školení v rozsahu   
A                

zodpovedajúcom práci, podľa 
osobitných predpisov? Sú ich vedomosti 

overované?   

 8.*   Je časový priestor, ktorý je venovaný 
školeniu, či zácviku, dostatočný pre 

zvládnutie požadovanej činnosti?   

A                

 9.*   Sú zamestnanci periodicky minimálne v 
2 ročných intervaloch preškoľovaní a 

zoznamovaní s konkrétnymi 
bezpečnostnými podmienkami na 

pracoviskách? Sú školení o používaní  
OOPP?   

A                

 10.*  Je školenie a výcvik vykonávaný v 

dostatočnom predstihu pred zavedením 

zmien (nová technológia, pracovné 

postupy, stroje a zariadenia...)?   

A                

Systém komunikácie a motivácie   

 1.*   Má organizácia určený systém 
komunikácie (prenášania informácií 

významných pre BOZP) medzi 
jednotlivými útvarmi, vedením a 

zamestnancami (obojstranne), a pod.?   

      C         

 2.   Má organizácia určený systém externej 
komunikácie ( prenášania informácií 

významných z hľadiska prevencie) 
týkajúci sa významných rizík, ktoré 

vyplývajú z jej činnosti?   

A                
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 3.   Je stanovený postup a spôsob, ako 
zamestnanec upozorní na nedostatky 

BOZP a nebezpečné udalosti 
(skoronehody), prípadne na podnety, 

nápady a návrhy?   

 A                

 4.*   Je zaistená informovanosť 
zamestnancov o skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na ohrozenie zdravia a 

životného prostredia?   

A                

 5.   Je zabezpečená možnosť poradenstva a 

konzultácií v oblasti BOZP a pracovných 

podmienok?   

A                

 6.   Je v organizácií zabezpečená motivácia 

a stimulovanie zamestnancov na 
dodržiavanie zásad BOZP? Vedie sa 

osvetová činnosť so zameraním na 

BOZP.   

A                 

 7.*   Používajú sa pre informovanie 

zamestnancov bezpečnostné označenia, 

symboly a signály?   

 A                

Posudzovanie rizík   

 1.*   Má organizácia v písomnej forme 
vypracované posudzovanie rizík, ktoré 

obsahuje najmä zmapovanie 

nebezpečenstiev a ohrození a určenie 
závažnosti rizika vo vzťahu k všetkým 

zamestnancom? Je tento dokument v 
zrozumiteľnej forme? Je tento 

dokument prístupný vedúcim 

zamestnancom a zástupcom 

zamestnancom pre BOZP?   

A                    

 2.*   Zodpovedá predložené posúdenie rizík 

aktuálnemu stavu v organizácii, zahŕňa 
všetky pracovné činnosti, technické a 

technologické zariadenia, pracovné 

priestory?   

A                

33.*   Je vypracovaný plán opatrení na 

obmedzenie vplyvu neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných 

ohrození?   

A                

44.   Sú vedúci pracovníci schopní rozpoznať, 
čo môže ľuďom ublížiť, či spolupracujú 

pri vyhľadávaní nebezpečenstiev a 
ohrození a pri posudzovaní rizík, či sú 

schopní školiť zamestnancov o rizikách?   

A                
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 5.*   Poznajú zamestnanci potrebné 
informácie o nebezpečenstvách, 

ohrozeniach a rizikách o ktorých boli 
školení? Vedia o najzávažnejších 

rizikách na svojom pracovisku?   

A                

 6.*   Venuje sa pozornosť osobitným 
skupinám zamestnancov, najmä 

tehotným ženám, matkám do konca 
deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim 

ženám, mladistvým a zamestnancom so 

zmenenou pracovnou schopnosťou?   

A                

 7.   Poskytoval zamestnávateľ odborovému 

orgán, zástupcom zamestnancov, 

odborným zamestnancom pre BOZP a 
zamestnávateľom. Ktorých zamestnanci 

vykonávajú práce v jeho priestoroch 
potrebné údaje o vyskytujúcich sa 

nebezpečenstvách a rizikách?   

A                

 8.*   Má zamestnávateľ prehľad   A                

o neodstrániteľných rizikách, o ktorých 

informujú výrobcovia a dodávatelia 

strojov, zariadení, technológií, látok 

atď. v sprievodnej dokumentácii?   

P. č.               Kontrolná otázka     Hodnotenie   

 

A  

  
C  

  
I   

 

N  

Systém vyšetrovania pracovných úrazov, havárií a nebezpečných situácií   

 1.*   Vykonáva sa registrovanie  pracovných 

úrazov a vedie sa ich evidencia?   
A                

 2.*   Vedie sa evidencia prac.úrazov (aj tých, 

ktoré nepodliehajú registrácii) a 
nebezpeč.  udalostí na jednotlivých 

pracoviskách? Vedie sa evidencia iných 
úrazov ako pracovných alebo smrti, ak  

vznikli na pracovisku al.v priestoroch 

zamestnávateľa?      

A                

 3.*   Zabezpečuje zamestnávateľ 

vyšetrovanie pracovných úrazov a iných 

úrazov v súlade s právnymi predpismi 
(napr. účasť odborového orgánu, 

zástupcu zamestnancov, menovanie 
vyšetrovacej komisie pri závaž. 

udalostiach a pod.)?   

 

A    

            

 4.*   Prejednáva sa na poradách vedenia 
vývoj a analýza prac. úrazov, havárií a 

A                
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chorôb z povolania? Prijímajú sa 

preventívne opatrenia?   

 5.*   Informuje organizácia príslušné orgány 

ustanoveným spôsobom o výskyte prac. 

úrazov, chorôb z povolania, havárií?   

A                

 6.*   Mapujú sa nebezpečné udalosti bez 
následkov (skoronehody) a prijímajú sa 

zodpovedajúce opatrenia?   

A                

Tabuľka 4: Posudzovanie systému riadenia BOZP (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 22) 

 

 

V tejto kapitole sa nachádzajú kontrolé otázky ktoré su zamerané na dosihnutú úroveň BOZP v podniku. 

 

P. č.                    Kontrolná otázka     Hodnotenie   

 

A  

  
C  

  
I   

 

N  

Plnenie ustanovených pracovných podmienok   

 1.*   Sú dodržané podmienky bezpečnej 

práce pre prácu v noci (lekárske 

preventívne prehliadky vo vzťahu k 
práci, kontrola na osamotenom 

pracovisku)?   

A              

 2.*   Sú dodržané podmienky bezpečnej 

práce pre prácu nadčas (rizikové práce, 

dodržiavanie max. doby)?   

A                

 3.*   Sú dodržané pracovné podmienky pre 

ženy (práca s bremenami, podmienky 

pre tehotné ženy a pod.)?   

A              

 4.*   Sú dodržané pracovné podmienky pre 

mladistvých?   
A                

 5.*   Sú umožnené pracovné podmienky pre 
zamestnancov so zmenenou pracovnou 

schopnosťou?   

A                

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)   

 1.*   Je spracovaný  zoznam pre 

prideľovanie OOPP podľa posúdených 
skutočných nebezpečenstiev a 

ohrození?   

A                
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 2.*    Je vedená evidencia o prideľ. OOPP?   A                

 3.*   Je zabezpečené bezplatné prideľ. 

OOPP?   
A                

 4.*   Je zabezpečená účinná a vhodná 

ochrana pred nebezpečenstvom?   
A                

 5.*   Sú vytvorené podmienky pre údržbu 

OOPP?  
A                

 6.*   Je zabezpečené používanie pridelených 

OOPP zamestnancami?   
A                

 7.*   Je vykonávaná  kontrola používania 

pridelených OOPP?   
A                

Organizácia práce   

 1.*   Je dodržaná odborná spôsobilosť osôb 

pre činnosti, ktoré to vyžadujú?   
A                

 2.   Je dodržaná odborná spôsobilosť 

podnikateľských subjektov – 

dodávateľov?   

A                

 3.*   Má dodávateľská organizácia – BTS - 

oprávnenie  na    výchovu  a 

vzdelávanie v oblasti BOZP?   

A                

 4.*   Je zabezpečené posudzovanie  

zdravotnej spôsobilosti na prácu?   
A                

 5.*   Sú vykonávané vstupné a výstupné 

lekár. preventívne prehliadky vo 

vzťahu k práci?   

A                

Pracovné prostredie   

 1.*   Sú dodržiavané min. zdrav. a bezp. 

požiadavky na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíc. 

hluku?   

A                

 2.*   Sú dodržané zásady  A                

dostatočného osvetlenia pri práci 

(monitoring a opatrenia)?  

33.*   Sú dodržiavané min. zdravotné.  a 
bezpečnostné. požiadavky na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvis. s 

expozíciou vibráciám?   

A                

 4.*   Sú dodržiavané prípustné, resp. 

krátkodobo a dlhodobo únosné 
A                 
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mikroklimatické podmienky na 

pracovisku?  

 5.*   Sú dodržané min. zdravotné a 

bezpečnostné požiadavky pre 

prostredia s rôznymi druhmi žiarenia?   

A                

 6.*   Sú dodržané min. zdravotné a 
bezpečnostné požiadavky pri práci s 

chemickými faktormi (KBÚ, schválený 

prev. poriadok, jeho dodržiavanie)?   

A                

 7.*   Sú dodržané min. zdravot. a 

bezpečnost. požiadavky pri práci s 

karcinogénnymi a mutagénnymi 

faktormi?   

A                

 8.*   Je zabezpečená ochrana zamestnancov 
pri prekročení NPEL chemických látok 

(nehoda, havária)?   

A                

 9.*   Sú dodržané minimálne zdravotné a 
bezpečnostné požiadavky pri práci s 

biologickými faktormi?   

A                

 

10.*  

 Sú dodržané minimálne zdravotne a 
bezpečnostné požiadavky pri práci v 

prašnom prostredí?   

A                

 11.   Sú zamestnanci chránení voči 
nadmernej psychickej pracovnej 

záťaži?   

A                

 

12.*  

Sú zamestnanci chránení voči 
nadmernej fyzickej pracovnej záťaži, 

majú ergonomické pracoviská?   

A               

Špeciálne stroje a zariadenia   

Sú dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych a ostatných predpisov na zasinenie BOZP pri 

práci:  

 1.*   na textilných strojoch?           I     

 2.*   na obuvníckych, kožiarenských a 

galantérenských strojoch a 

zariadeniach?   

        I     

 3.*   pri ťažbe, manipulácii a odvoze dreva?           I        

 4.*   s potravinárskym strojmi a 

zariadeniami?   
A                

Tabuľka 5: Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 



60 

 

Po dokončení kontrolného zoznamu sa dá konštatovať, že podnik je v systéme riadenia a 

dosiahnutej úrovne BOZP veľmi dobre. Avšak podľa hodnotiacich kritérií nespadá do programu BP. 

Upravený kontrolný zoznam obsahuje celkovo 90 otázok, aby podnik spadal do programu BP 

musí spĺnať kriteriá hodnotiacej stupnice. Pri počte 90 otázok musí byť hodnotenie C najviac pri 9 

otázkach z celého kontrolného zoznamu. Toto kritérium sa podniku podarilo splniť. Ako dašie kritérium 

ktoré podnik spĺna je, že hodnotenie N sa nenachádza v žiadnej otázke z kontrolného zoznamu. 

Posledné kritérium je, že při otázkach ozačených * musí byť vždy hodnotenie A alebo I, toto kritérium 

sa podniku nepodarilo splniť pri 6 otázkach z kontrolného zoznamu. Týmto 6 otázkam bude venovaná 

pozornosť v návrhovej časti diplomovej práce, kde budú navrhnuté opatrenia, tak aby podnik dostal 

z týcho 6 otázok hodnotenia A a spadal do programu BP.  
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Táto kapitola sa zameriava na prepracovanie analýzy nebezpečenstva u výrobných procesov 

chleba a spracovania technologického odpadlu. Podnik disponoval základnou analýzou rizík výrobných 

procesov z ktorej som v nasledujúcej analýze vychádzal. Hlavným krokom je bodové ohodnotenie rizík 

ktoré môžu nastať pri 18 rôznych procesoch výroby chleba a 8 procesoch spracovania technologického 

odpadu. Po bodovom ohodnotení je možné stanoviť mieru nebezpečenstva a možný následok na zdravie 

spotrebiteľa, ktoré pri daných procesoch môžu nastať. Následne je možné stanoviť nápravné opatrenia 

ktoré pomáhajú predchádzať vzniku rizík a tak zmierniť ich dopad na spotrebiteľa.  

Prepracovanie a rozšírenie analýzy o bodové hodnotenie prebieha podľa nasledujúcej metodiky. 

Tabuľka 6: Stanovenie miery nebezpečenstva a ohorozenie na zdraví spotrebiteľa (Zdroj: 

vlastné spracovanie podľa 26). 

Vzorec použitý ku kvantifikácií rizika R=PVN*NZS*NH 

Stanovenie miery nebezpečenstva a ohrozenie na zdraví spotrebiteľa 

 
PVN NZS  

Pravdepodobnosť výskytu nebezpečia Následok na zdravie spotrebiteľa  

1 Vylúčené 1 Zanedbateľné 
 

 

2 Nepravdepodobné 2 Bez vážnych následkov  
 

 

3 Možné 3 Hospitalizácia spotrebiteľa 
 

 

4 Pravdepodobné 4 Trvalé následky 
 

 

5 Isté 5 Smrť 
 

 
NH R  

Názor hodnotiteľa Kvantifikácia rizika  

1 
Zanedbateľný vplyv na mieru 

ohrozenia zdravia 
1-3 Zanedbateľné riziko 

 

 

2 
Mierny vplyv na mieru ohrozenia 

zdravia 
4-10 Nevýznamné riziko 

 

 

3 Väčší vplyv na mieru ohrozenia zdravia 11-50 Stredné riziko 
 

 

4 
Významný vplyv na mieru ohorenia 

zdravia 
51-100 Významné riziko 

 

 

5 
Viac významných vplyvov ohrozujúcich 

zdravie spotrebiteľa 
101-125 Krízové riziko 

 

 
Hranica pre zavedenie opatrení R= 11 b.  
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Tabuľka 7: Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u výroby chleba (Zdroj: vlastné 

spracovanie). 

Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u výroby chleba 

 

Spoločnosť: Kysucké pekárne a.s. Hodnotenie rizika  

  
Nebezpečenstvo 

Ovládacie opatrenia 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 

 

   

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 
Popis 

nebezpečenstva 
Zdroj nebezpečenstva 

 

A B C R=A*B*C 
 

 

1. 
Dávkovanie 

surovín 

Alergény 
Glutén, 

mlieko,sója,sézam 
Múky, zložky zmesi,posypov 

Informácia spotrebiteľa o 
alergénnych zložkách 

2 3 3 18 

 

 
 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Pracovné náradie, stoje, 

pracovníci 
Kontrola, dodržiavanie 
hygienických predpisov 

2 2 3 12 
 

 

F Znečistenie 
Manipulácia, krížová 

kontaminácia 
Zmyslová kontrola 1 3 2 6 

 

 

2. 
Dávkovanie 
vody 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Verejný vodovod Garancia od dodávateľa 2 3 2 12  

3. Miesenie CH 
Chemická 

kontaminácia 
Mazivá miešacích strojov Kontrola strojov 2 2 3 12  

4. Tvarovanie 

Alergény 
Krížová 

kontaminácia 
Zvyšky alergénnych látok 

Dodržiavanie 
hygienického a 

sanitačného programu 
2 3 4 24  

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Pracovné stoly,pracovníci 

Kontrola, hygienický a 
sanitačný program 

2 2 2 8  

CH 
Chemická 

kontaminácia 
Mazivá deliacich a 

vyvaľovacích strojov 
Kontrola strojov 2 2 3 12 

 

 

F Znečistenie Manipulácia, pracovníci Kontrola, školenia 3 2 3 18  

5. Osadzovanie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Plesne z plátienok,ošatiek, 

osadzováku,foriem,pracovníci 
Kontrola, čistenie, 

výmena, školenia,stery 
2 2 3 12 

 

 

F Znečistenie 
Manipulácia, prenos z 

pracovníkov 
 Kontrola, školenia, 
hygienické predpisy 

2 3 2 12 
 

 

6. Kysnutie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 

Rast plesní, rozmnožovanie 
mikroorganizmov, výskyt 

škodcov 

Dodržiavanie 
hygienického a 

sanitačného programu 
2 4 4 32  

F Znečistenie Kysiarne 
Kontrola, dodržiavanie 

hygienického a 
sanitačného programu 

2 3 3 18  

7. 
Dohotovenie, 

posyp 

Alergény Sézam, sója Zložky posypu 
Informácia spotrebiteľa o 

alergénnych zložkách. 
2 4 3 24  

GMO 
Genetická 

modifikácia 
Genetická modifikácia Garancia od dodávateľa 2 2 2 8  

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Mikroorganizmy a plesne, 

pracovníci 
Garancia od dodávateľa 2 4 3 24  

CH 
Chemická 

kontaminácia 
Prekročenie limitov 
nebezpečných látok 

Garancia od dodávateľa 1 4 3 12 

 

 

F Znečistenie 
Nečistoty, manipulácia, 

pracovníci 

Dodržiavanie 
hygienického a 

sanitačného programu 
2 2 2 8  
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Graf 3: Celková hodnota rizika 1 (Zdroj: vlastné spra covanie). 

 

Pri prvých 7 procesoch v analýze výroby chleba bolo zistené, že žiadny z procesov nepredstavuje 

väčšie, než stredné riziko. Ako najväčšie nebezpečenstvo v procese výroby chleba patrí mikrobiálna 

kontaminácia (B) pri kysnutí, kde hrozí rozmnožovanie neželaných mikroorganizmov, rast plesní alebo 

výskyt škodcov, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie. Taktiež sa pri kysnutí musí dbať na 

extrémne vysokú hodnotu hygieny a správnej údržby čistoty celej kysiarne, pretože nebezpečenstvo 

môže nastať práve zo znečistenia (F). 

Medzi ďalšie stredne rizikové procesy patrí Tvarovanie, kde je možnosť krížovej kontaminácie 

(A) , kvôli zvyšku alergénnych látok a taktiež proces Posypu, kde vidíme stredné riziká (A,B). 
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Tabuľka 8:  Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u výroby chleba (Zdroj: 

vlastné spracovanie). 

Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u výroby chleba 
 

Spoločnosť: Kysucké pekárne a.s. Hodnotenie rizika  

  
Nebezpečenstvo 

Ovládacie opatrenia 
PVN NZS NH 

Kvantifikácia 
rizika 

 

   

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 
Popis 

nebezpečenstva 
Zdroj nebezpečenstva 

 

A B C R=A*B*C 
 
 

8. Pečenie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Nedostatočné prepečenie 

Dodržiavanie teploty 
a doby pečenia 

,kontrola tepelnej 
striedky  

2 2 2 8 

 

 

F Znečistenie Pečný pás, etáž, manipulácia 
Kontrola, 

dodržiavanie HSP a 
plánu údržby 

1 2 3 6 

 

 

9. 
Detektor 

kovov 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Znečistené časti,  pásov, 

pracovníci 
Garancia dodávateľa 2 2 2 8  

F 
Nečistoty, obsah 

časti kovu zo 
strojov 

Znečistenie, nefunkčnosť 
Kontrola, 

dodržiavanie HSP 
2 2 2 8  

10. Vypekanie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Znečistené časti vozíkov, 

pracovníci 
Kontrola, 

dodržiavanie HSP 
3 3 3 27  

F Znečistenie 
Znečistené 

prepravky,vozíky,pracovníci 
Kontrola 

neporušenosti ,HSP 
3 3 3 27  

11. Chladenie B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 

Rast plesní u 
nevychladených výrobkov, 

Prostredie chladiacej 
miestnosti 

Kontrola teplota 
striedky pred 

balením - 
maxim.teplota 28°C 

3 3 4 36  

12. 
Krájanie, 
balenie, 

označovanie 

Alergény 
Glutén, 

mlieko,sója,sézam 
Zloženie výrobku 

Informácia 
spotrebiteľa o 

alergénnych zložkách 
a výživových 
hodnotách 

3 2 3 18  

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 

Krájací a baliaci automat 
,osobná hygiena, Nesprávne 

označenie 
dát.min.trvanlivosti 

Dodržiavanie HSP, 
školenia 

2 2 2 8 

 

 
CH 

Chemická 
kontaminácia 

Mediciálny olej, krájací stroj 
Dodržiavanie návodu 

na obsluhu stroja 
2 2 2 8  

F Znečistenie Obalový materiál 
Garancia 

dodávateľov 
3 2 3 18 

 

 

13. 
Ukladanie do 

prepraviek 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Znečistenie výrobkov z 

prepraviek, Osobná hygiena 

Čistenie prepraviek, 
senzorická kontorla 

prepraviek 
2 3 2 12  

F Nečistoty Pečný papier ,posyp  Kontrola 2 2 2 8  

14. 
Skladovanie, 
expedovanie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Manipulácia s výrobkami, 

Osobná hygiena 
Kontrola, školenia 

pracovníkov 
2 2 2 8  

15. 
Rozvoz 

hotových 
výrobkov 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Znečistenie výrobov z 

úložnej plochy 

Čistenie ložných 
plôch vozidiel, 

Senzorická kontrola 
3 3 4 36 

 

 

16. 
Technologický 

odpad 

Alergény 
Glutén, 

mlieko,sója,sézam 
Múky, zložky zmesi posypov 

Ukladanie do 
samostatných  

vyhradených nádob 
2 1 2 4  

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Pracovné náradie, stoje, 

pracovníci 
Garancia dodávateľ, 

rozbor 1xročne 
2 1 2 4  

F Znečistenie 
Manipulácia, krížová 

kontaminácia 
Zmyslová kontrola, 

školenia 
2 1 2 4  

17. 
Odpad z 
obalov 

F Znečistenie 
Manipulácia, krížová 

kontaminácia 
Zmyslová kontrola, 

školenia 
2 1 1 2  

18. 
Vyradené 
výrobky 

Alergény 
Glutén, 

mlieko,sója,sézam 
Múky, zložky zmesi posypov 

Ukladanie na 
vyhradené miesta  

2 1 1 2  

GMO 
Nie je 

identifikovaná 
             

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Manipulácia  s neštandarmi 

Denný predaj na 
skŕmenie pre 

zvieratá,neskladovať 
viac ako 1 deň 

2 1 1 2  

F Znečistenie 
Manipulácia, krížová 

kontaminácia 

Kontrola,  čistenie 
určených vozíkov a 

prepraviek 
2 1 1 2  
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Graf 4: Celková hodnota rizika 2 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

Pri zvyšných procesoch výroby chleba boli idenfitikovalé ďalšie stredne závažné riziká. Ako 

najzávažnejším môžeme idenfitikovať Chladenie, kde je problém s mikrobiálnou kontamináciou (B), jako 

vnímané nebezpečenstvo je rast plesní u nevychladených výrobkov a prostredie chladiacej miestnosti 

kde je nutné klásť dôraz a neustálu kontrolu teploty miesnosti a teplotu striedky, na čistotu a hygienu 

prostredia. Mikrobiálna kontaminácia je rizikom aj pri rozvoze hotových výrobkov, kde je nutný dôraz 

na čistotu prostredia prepravných prostriedkov.  

Pri procese vypekania môže riziko nastať pri mikrobionálnej kontaminácií (B) alebo pri znečistení 

(F). Zdrojom týchto nebezpečenstiev predstavujú znečistené časti vozíkov, prepravik alebo pracovníci 

ktorí nedodžiavajú hygienické predpisy a niesú dostatočne preškolený 
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Tabuľka 9:  Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u spracovania 
technologického odpadu (Zdroj: vlastné spracovanie). 

Analýza nebezpečenstva  a posúdenie závažnosti u spracovania technologického odpadu 

 
Spoločnosť: Kysucké pekárne a.s. Hodnotenie rizika 

 

  
Nebezpečenstvo 

Ovládacie opatrenia 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 

 

   

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 
Popis 

nebezpečenstva 
Zdroj nebezpečenstva 

 

A B C R=A*B*C 

 

 

1. 
Zhromažďovanie 
technologického 

odpadu 

Alergény 
Glutén, 

mlieko,sója,sézam 
Múky, zložky zmesi 

,posypov 
Ukladanie do samostatných 

vyhradených prepraviek 
2 2 2 8 

 

 

 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Pracovné náradie, stoje, 

pracovníci 

Kontrola, dodržiavanie 
hygienických predpisov, 

školenia 
2 2 3 12 

 

 

F Znečistenie 
Manipulácia, krížová 

kontaminácia 
Kontrola, školenia 1 2 2 4 

 

 
2. 

Dávkovanie 
vody 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Verejný vodovod Garancia od dodávateľa 1 2 2 4  

3. Miesenie CH 
Chemická 

kontaminácia 
Mazivá miešacích strojov Kontrola strojov 2 3 2 12 

 

 

4. 
Ručné 

tvarovanie na 
pečný pás 

Alergény 
Krížová 

kontaminácia 
Zvyšky alergénnych látok 

Dodržiavanie hygienického 
a sanitačného programu 

2 2 2 8  

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Osobná hygiena 

Kontrola,školenia,hygienický 
a sanitačný program 

2 2 2 8  

CH 
Chemická 

kontaminácia 
Mazivá deliacich a 

vyvaľovacích strojov 
Kontrola strojov 2 2 2 8 

 

 

F Znečistenie Manipulácia, pracovníci Kontrola 2 2 2 8  

5. Pečenie 

B 
Mikrobiálna 
kontainácia 

Nedostatočné prepečenie 
Dodržiavanie teploty a doby 
pečenia ,kontrola tepelnej 

striedky  

1 2 2 4 

 

 

F Znečistenie 
Pečný pás, etáž, 

manipulácia 

Kontrola, školenia, 
dodržiavanie HSP a plánu 

údržby 
1 2 2 4 

 

 

6. 
Ukladanie do 

určených 
vozíkov 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia Znečistené časti,  pásov, 
pracovníci 

Garancia dodávateľ 2 2 2 8  

F 
Nečistoty, obsah 

časti kovu zo 
strojov 

Znečistenie  vozíkov 
Používanie vyhradených 

vozíkov 
2 2 2 8  

7. Vypekanie 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia Znečistené čast ivozíkov, 
pracovníci Kontrola, dodržiavanie HSP 

2 2 2 8  

F Znečistenie 
Znečistené 

prepravky,vozíky,pracovníci 
Kontrola neporušenosti 

,HSP, školenia 

2 2 2 8  

7. 
Neštandarby v 
prepravkách 

B 
Mikrobiálna 

kontaminácia 
Znečistenie  prepraviek dodržiavanie HSP 3 1 3 9  
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Graf 5: Celková hodnota rizika 3 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

U spracovania technického odpadu sa analýzou nezistili žiadne riziká, ktoré by boli hodnotené 

závažnejšie než „nevýznamné“ a mohli by priamo ohroziť spotrebiteľa. Pri spracovaní technického 

odpadu sa väčšinou buď odpad úplne likviduje alebo sa využíva do strúhanky, prípadne ako krmivo pre 

chovnú zver. 

Najväčším rizikom je mikrobiálna kontaminácia pri zhromažďovaní technologického odpadu (B) a 

chemická kontaminácia (CH) pri miesení.    
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V tejto kapitole budú navrhnuté nápravné opatrenia pre jednotllivé procesy výroby chleba a 

spracovania technologického odpadu, ktoré optimalizujú výskyt rizika a pomôžu tak priamo zamedziť 

nebezpečenstvu, ktoré by mohlo vo finálnom výsledku ohroziť spotrebiteľa. Po navrhnutí nápravných 

opatrení bude stanovené nové bodové ohodnotenie rizika.   

Tabuľka 10: Nápravné opatrenia 1 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 

Navrhnuté opatrenia 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika  
 

A B C R=A*B*C A B C R=A*B*C 

 

 

1. 
Dávkovanie 

surovín 

Alergény 2 3 3 18 

Informovanie  spotrebiteľa o 
alergénnych zložkách a 

upozornenie kde je produkt 
vyrobený 

2 2 2 8 

 

 

 

B 2 2 3 12 
Kontrola, dodržiavanie 

hygienických predpisov, 
školenia,stery 

1 2 2 4 

 

 

F 1 3 2 6 Zmyslová kontrola, školenia 1 2 1 2 

 

 

2. Dávkovanie vody B 2 3 2 12 
Garancia od dodávatela, rozbor 

vody 1xročne 
1 2 1 2  

3. Miesenie CH 2 2 3 12 
Kontrola strojov, mazacie plány 

údržby  
1 2 2 4  

4. Tvarovanie 

Alergény 2 3 4 24 
Dodržiavanie hygienického a 

sanitačného programu, nosenie 
ochranných prostriedkov 

2 2 3 12  

B 2 2 2 8 
Hygienický a sanitačný program, 

Kontrola, školenia  
1 2 2 4  

CH 2 2 3 12 
Kontrola strojov, mazacie plány 

údržby 
1 2 2 4 

 

 

F 3 2 3 18 
Pravidelná kontrola a školenia 

pracovníkov 
2 2 2 4  

5. Osadzovanie 

B 2 2 3 12 
Kontrola, pravidelné čistenie, 

výmena, školenia,stery 
1 2 2 4 

 

 

F 2 3 2 12 
 Kontrola, školenia pracovníkov, 

hygienické predpisy 
2 2 2 8 

 

 

6. Kysnutie 

B 2 4 4 32 
Dodržiavanie hygienického a 
sanitačného programu,plán 

dezinfekcie a deratizácie 
2 3 3 18  

F 2 3 3 18 
Kontrola, školenia pracovníkov, 

dodržiavanie hygienického 
a sanitačného programu 

2 2 2 8  

7. 
Dohotovenie, 

posyp 

Alergény 2 4 3 24 
Informácia spotrebiteľa o 

alergénnych zložkách, informácia 
kde je produkt vyrobený 

2 2 3 12  

GMO 2 2 2 8 
Garancia od dodávateľa, 

dodržiavanie právnych predpisov 
1 2 2 4  
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B 2 4 3 24 
Garancia od dodávateľa, 

dodržiavanie právnych predpisov 
2 2 3 12  

CH 1 4 3 12 
Garancia od dodávateľa, 

dodržiavanie právnych predpisov, 
školenia 

1 3 2 6 

 

 

F 2 2 2 8 
Dodržiavanie hygienického a 

sanitačného programu 
1 2 2 4  

 

 

Graf 6: Hodnota rizika po zavední opatrení 1 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

Pri zavedení nápravných opatrení bude spoločnosť schopná lepšie riadiť a byť pripravená na 

možné riziká. Pri väčšine rizík bolo napravnými opatreniami dosiahnutie optimalizácie a závažnosť zo 

„strednej“ na „nevýznamnú“ (menej než 10). Tie riziká, ktoré som označil jako „najzávažnejšie“ sa nám 

podarilo zredukovať takmer na polovicu. Najväčším komplexným problémom pri procese výroby chleba 

bola mikrobiálna kontaminácia (B) pri kysnutí kde je najvačsia pravdepodobnosť výskytu 

mikrooganizmov a tie sa rozširujú v znečistenom a nehygienickom prostredí, jako najefektívnejšie 

riešenie je navrhované dodržiavanie hygienického a sanitačného programu, ktoré je prispôsobené 

priamo pre potreby spoločnosti. Medzi ďalšie doporučené riešenia patrí pravidelná kontrola a odborné 

školenia pracovníkov. 
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Tabuľka 11: Nápravné opatrenia 2 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 

Navrhnuté opatrenia 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 
 
 

A B C R=A*B*C A B C R=A*B*C 

 

 

8. Pečenie 

B 2 2 2 8 
Dodržiavanie teploty a doby 

pečenia ,kontrola tepelnej striedky, 
zavedenie špeciálnych termokamier  

1 2 2 4 

 

 

F 1 2 3 6 
Kontrola, školenia, a plánu údržby, 

povinné nosenie ochranných 
prostriedkov 

1 2 2 4 

 

 

9. Detektor kovov 

B 2 2 2 8 Garancia dodávateľ, rozbor 1xročne 1 2 2 4  

F 2 2 2 8 Kontrola, dodržiavanie HPS 1 2 2 4  

10. Vypekanie 

B 3 3 3 27 
Kontrola, dodržiavanie HSP, 

školenia, stery z povrchu 
2 2 3 12  

F 3 3 3 27 
Kontrola neporušenosti ,HSP, 

školenia, stery z povrchu 
2 2 3 12  

11. Chladenie B 3 3 4 36 

Kontrola teplota striedky pred 
balením - maxim.teplota 28°C, 

neustála kontrola teploty v 
chladiacej miestnosti, zavedenie 

špeciálnych termokamier 
a regulátorov tepla 

2 3 4 24  

12. 
Krájanie, balenie, 

označovanie 

Alergény 3 2 3 18 
Informácia spotrebiteľa o 

alergénnych zložkách a výživových 
hodnotách na obale produktu 

2 2 2 8  

B 2 2 2 8 Dodržiavanie HSP, školenia 1 2 2 4 

 

 

CH 2 2 2 8 
Dodržiavanie návodu na obsluhu 

stroja, preškolený pracovník 
1 2 2 4  

F 3 2 3 18 Kontrola, garancia dodávateľov 2 2 2 8 

 

 

13. 
Ukladanie do 

prepraviek 

B 2 3 2 12 
Čistenie prepraviek, senzorická 

kontrola prepraviek, stery  
povrchov 

2 2 2 8  

F 2 2 2 8 Kontrola pečného papiera 1 2 2 4  

14. 
Skladovanie, 
expedovanie 

B 2 2 2 8 Kontrola, školenia pracovníkov 1 2 2 4  

15. 
Rozvoz hotových 

výrobkov 
B 3 3 4 36 

Čistenie ložných plôch vozidiel, 
Senzorická kontrola, stery povrchov 

2 3 3 18 

 

 

16. 
Technologický 

odpad 

Alergény 2 1 2 4 
Ukladanie do samostatných  

vyhradených nádob a ich označenie 
1 1 2 2  

B 2 1 2 4 Garancia dodávateľ, rozbor 1xročne 1 1 2 2  

F 2 1 2 4 Zmyslová kontrola, školenia 1 1 2 2  

17. Odpad z obalov F 2 1 1 2 Zmyslová kontrola, školenia 1 1 1 1  

18. 
Vyradené 
výrobky 

Alergény 2 1 1 2 
Ukladanie na vyhradené miesta, 

špeciálne ozmačenia 
1 1 1 1  

B 2 1 1 2 
Denný predaj na skŕmenie pre 

zvieratá,neskladovať viac ako 1 deň 
1 1 1 1  

F 2 1 1 2 
Kontrola,  čistenie určených vozíkov 

a prepraviek 
1 1 1 1  
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Graf 7: Hodnota rizika po zavední opatrení 2 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

Pri implementovaní mnou navrhnutých riešení bude firma schopná redukcie väčšiny „stredných“ 

rizík na „nevýznamné“. Najväčším rizikom ostane stále mikrobiálna kontaminácia pri procese chladenia 

(B) ktorej je treba venovať najvačšiu pozornosť a zaviesť dostatočné nápravné opatrenia. Navrhované 

nápravné opatrenia ktoré optimalizujú výskyt rizika sú kontroly teploty striedky pred balením školenými 

pracovníkmi- maximálna teplota 28°C, neustála kontrola teploty v chladiacej miesnosti pomocou 

teplomerov a zavedenie špecialnych termokamier a automatických regulátorov tepla. 

Pri procese vypekania vzniká možnosť výskytu nebezpečenstva pri mikrobionálnej kontaminácií 

(B) a znečistení (F). Ako funkčné nápravné opatrenia sú stanovené pravideľnou kontrolou, prísnym 

dodržiavaním hygienického a sanytačného programu, školenia pracovníkov a pravidelné stery z povrchu. 
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Tabuľka 12: Nápravné opatrenia 2 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

p.č. Operácia 
Typ 

nebezpečenstva 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika 

Navrhnuté opatrenia 

PVN NZS NH 
Kvantifikácia 

rizika  

 

A B C R=A*B*C A B C R=A*B*C 

 

 

1. 
Zhromažďovanie 
technologického 

odpadu 

Alergény 2 2 2 8 
Ukladanie do samostatných 

vyhradených prepraviek, 
označenie prepraviek 

1 2 2 4 

 

 

 

B 2 2 3 12 
Kontrola, dodržiavanie 

hygienických predpisov, 
školenia,stery 

1 2 3 6 

 

 

F 1 2 2 4 Kontrola, školenia 1 1 2 2 

 

 

2. Dávkovanie vody B 1 2 2 4 
Garancia od dodávateľa, 

rozbor vody 1xročne 
1 1 2 2  

3. Miesenie CH 2 3 2 12 
Kontrola strojov, mazacie 

plány údržby 
2 1 2 4 

 

 

4. 
Ručné 

tvarovanie na 
pečný pás 

Alergény 2 2 2 8 
Dodržiavanie hygienického a 

sanitačného programu 
1 1 2 2  

B 2 2 2 8 
Kontrola,školenia 

zamestnancov, hygienický a 
sanitačný program 

1 2 2 4  

CH 2 2 2 8 
Kontrola strojov, mazacie 

plány údržby 
1 2 2 4 

 

 
F 2 2 2 8 

Kontrola, školenia 
zamestnancov 

1 2 2 4  

5. Pečenie 

B 1 2 2 4 
Dodržiavanie teploty a doby 
pečenia ,kontrola tepelnej 

striedky  
1 1 2 2 

 

 

F 1 2 2 4 
Kontrola, školenia, 

dodržiavanie HSP a plánu 
údržby 

1 1 2 2 

 

 

6. 
Ukladanie do 

určených vozíkov 

B 2 2 2 8 
Garancia dodávateľ, rozbor 

1xročne 
1 2 2 4  

F 2 2 2 8 
Používanie vyhradených 

vozíkov, čistenie 
1 2 2 4  

7. Vypekanie 

B 2 2 2 8 
Kontrola, dodržiavanie HSP, 

školenia, stery z povrchu 
1 2 2 4  

F 2 2 2 8 
Kontrola neporušenosti ,HSP, 

školenia, stery z povrchu 
1 2 2 4  

8. 
Neštandardy v 
prepravkách 

B 3 1 3 9 dodržiavanie HSP, školenia 2 1 3 6  
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Graf 8: Hodnota rizika po zavední opatrení 3 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

Po implementácii navrhovaných riešení sme schopní eliminovať riziká na úroveň „zanedbateľné“ 

až „nevýznamné“ riziká. 

Základným pilierom týchto zmien sú pravidelné kontroly a dodržiavanie stanovených interných 

pravidiel a hygienických zásad. Pri spracovaní technologického odpadu neboli nájdené žiadne riziká, 

ktoré by mohli priamo ohroziť spotrebiteľa vo vysokej miere. 
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V tejto kapitole búdu zobrazené pavučinové grafy k tabuľkám pred zavedním opatrení a po 

zavední opatrení daných výrobných procesov.   

 

Graf 9: Pavučinový graf 1 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

 

 

Graf 10: Pavučinový graf 2 (Zdroj: vlastné spracovanie). 
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Graf 11: Pavučinový graf 3 (Zdroj: vlastné spracovanie). 

Na pavučinových grafoch je zobrazený dopad zavedených opaterení a ich následná účinnosť 

v porovnaní s anlýzou bez zavedenia nápravných opatrení. 
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V potravinárskom odvetví je bezpečnosť a kvalita výrobkov na prvom mieste pretože každé 

jedno pochybenie by mohlo mať fatálne následky a taktiež by každá jedna chyba mohla ohroziť 

budúcnosť celého podniku. Do kontaktu s výrobkami prichádzajú priamo ľudia a teda je v priamom 

ohrození aj ľudské zdravie a ich životy.  

Preto ako jedno z navrhovaných riešení predstavujem možnosť prihlásiť podnik do 

certifikovaného programu - Bezpečný Podnik, ktorý na Slovensku hodnotí kvalitu BOZP v rôznych 

firmách. Ak chce podnik dostať certifikáciu, musí sa prihlásiť a vyplniť dotazník s otázkami, ktoré 

analyzujú procesy a bezpečnosť v meranej spoločnosti. 

Dotazník bol vypĺňaný s pomocou  výrobno-technickej riaditeľky podniku, ktorá poskytla takmer 

všetky potrebné odpovede na vyplnenie dotazníku.  Určitú časť odpovedí nebolo možné vyplniť a ani 

uverejniť z dôvodu firemného tajomstva a vyzradenia ich know-how.  

Niektoré informácie boli čerpané priamo z osobnej skúsenosti, keď som vo firme absolvoval 

pracovnú stáž. 

                      

                                          Obr. č. 7: Bezpečný podnik (Zdroj: 23). 

 

Z dostupných odpovedí bolo zistené, že 6 otázok, ktoré sú nutné k získaniu certifikácie nemá 

podnik na 100% spracované a sú pripravené len čiastočne.  

Navrhované riešenia majú za cieľ podnik priblížiť k úspešnému získaniu certifikácie Bezpečný 

podnik. 
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1. Sú v nej jasne stanovené ciele, ktoré chce organizácia dosiahnuť? Rieši reálne 

problémy v organizácii? Rieši aj pracovné podmienky zamestnancov?   

Spoločnosť by mala byť pripravená veľmi dynamicky a flexibilne reagovať na aktuálnu globálnu 

a aj lokálnu situáciu. 

Globálna pandémia vírusu COVID-19 nám všetkým ukázala, ako rýchlo sa môže všetko okolo 

nás zmeniť a doteraz sa z toho veľa podnikov nedostalo , prípadne ani nedostane. V tomto vidím veľkú 

príležitosť pre podnik aby bol vypracovaný krízový plán pre zmiernenie dopadu následkov v prípade 

podobných neočakávaných, globálnych situácií. 

Podnik by mal mať pripravený plán v prípade druhej vlny „núdzového stavu“, prípadne 

obmedzeniu výroby, prípadne alokovať určitú časť svojej výrobnej kapacity a v prípade nutnosti veľmi 

rýchlo reagovať na potreby ľudí na trhu. Problémy v organizácii a pracovné podmienky zamestnancov 

sú veľmi dobre spracované. 

 

2. Je podniková politika BOZP prístupná a známa všetkým zamestnancom a 

zainteresovaným stranám? 

Podniková politika BOZP je prístupná a známa všetkým zamestnancom, ktorí už vo firme 

pracujú. Nedostatok je vnímaný pri nábore nových zamestnancov, kde sa im školenie o BOZP 

prezentuje v deň nástupu a zakončuje sa testom obsahujúcim o otázky ohľadom BOZP. 

Nie vždy však jeden profesionálny výklad ohľadom BOZP dokáže priblížiť a pokryť všetky 

teoretické riziká práce a je nutné pravidelné opakovanie pravidiel formou kvartálnych stretnutí.   

   

3. Je podniková politika BOZP rozpracovaná do konkrétnych úloh programu realizácie?   

Ako som už spomenul při prvom bode, spoločnosť nebola pripravená na globálnu krízu, s ktorou 

sa celý svet potýka v posledných 3 mesiacoch.  

Doporučené riešenie je príprava krízového plánu s jasne definovaným výstupom stratégie firmy 

na krátke až stredne dlhé obdobie s cieľom eliminovať dopady aktuálnej situácie a prichystať 

riešenie s ktorým bude možné v budúcnosti pracovať  v prípade podobne vážnej situácie. 

 

4. Majú zamestnanci možnosť vyjadriť sa  k rizikám súvisiacich s inou prácou (ako, 

akým spôsobom) a k pracovným a sociálnym podmienkam?   

Čiastočne je táto možnosť umožnená tým, že zamestnanec kontaktuje svojho nadriadeného a 

ten podnet posunie na dané oddelenie. Môj návrh na efektívnejšie riadenie je vytvorenie špeciálneho 

tímu (HR oddelenie môže túto funkciu vysuplovať), ktorý by v určitých časových intervaloch organizoval 
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stretnutia so zamestnancami, kde by mohli všetci zamestnanci ohodnotiť pracovné prostredie a 

navrhovať riešenia zamerané na zlepšenie kvality a bezpečnosti práce.  

Zamestnanci, ktorí sú denne v určitom procese môžu mať veľa krát veľmi dobré pripomienky 

k zlepšeniu, keď proces denne opakujú – disponujú empirickými skúsenosťami. 

 

5. Je preukázateľne obsahom školenia každého zamestnanca aj zaškolenie o zásadách 

bezpečného správania na pracovisku, o návodoch na obsluhu jednotlivých strojov a 

zariadení a o určených pracovných postupoch?   

Každý  zamestnanec musí prejsť a absolvovať školenie o BOZP před nástupom do zamestnania, 

avšak v prípade určitých komplikovanejších mechanizmov alebo strojov, je nutné zaškoliť zamestnanca 

až v „teréne“ , čo znamená, že školenie prebieha na 2 krát. 

Nie každý zamestnanec však musí prejsť všetkými druhmi školení, ak niekto ovláda výrobnú 

linku a jeho práca je limitovaná na danú časť výroby, nemusí mať urobené školenie na vysokozdvižný 

vozík a naopak. 

 

6. Má organizácia určený systém komunikácie (prenášania informácií významných pre 

BOZP) medzi jednotlivými útvarmi, vedením a zamestnancami (obojstranne), a 

pod.?   

Podnik komunikuje každú zmenu v oblasti BOZP a kvality práce interne so svojimi 

zamestnancami. Vždy je nutné pri oznamovaní všetkých zmien písomné vyrozumenie od všetkých 

zamestnancov. 

Ako vylepšenie komunikácie navrhujem zavedenie informačných tabulí/násteniek po celom 

objekte, na dobre viditeľných miestach, ktoré by slúžili k informovaniu o aktualitách v podniku. 

Ako medzistupeň navrhujem tiež zriadenie internej emailovej komunikácie, kde by sa všetky 

zmeny oznamovali ako osobne, tak aj e-mailom s nutnosťou odpovede.  

Týmto krokom by sa každá informácia zaručene dostala všetkým potrebným zamestnancom. 
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Návrh optimalizácií riešení pre podnik Kysucké pekárne a.s. začal dôslednou analýzou interných 

výrobných procesov v rôznych oddeleniach podniku. Pre podnik bola spracovaná veľmi podrobná 

analýza technologického procesu výroby chleba, kde bol veľmi detailne skúmaný celý proces výroby od 

počiatku až k doručeniu produktu spotrebiteľom. Druhým skúmaným procesom bola analýza 

nebezpečenstva a posúdenie závažnosti u spracovania technologického odpadu. 

V procese výroby chleba bolo skúmaných 18 častí, v ktorých boli skúmané možné riziká v 5 

rizikových oblastiach – Alergény, Biologické, Chemické, Fyzikálne a GMO (Geneticky modifikované 

organizmy).  V každej z častí procesu sa objavili určité riziká, ktoré boli interpretované v rozmedzí 

„bezvýznamné riziko“ až „Neakceptovateľné riziko“. Pri analýze nebezpečenstva technologického 

odpadu a pri posúdení závažnosti spracovania technologického odpadu bolo skúmaných dokopy 8 

procesov. 

Pre správnu a dôkladnú analýzu každej časti výrobného procesu bola zvolená metóda FMEA, 

ktorá sa využíva práve pri skúmaní výrobných procesov a práve vďaka nej bolo možné veľmi detailne 

a exaktne popísať a ohodnotiť riziká, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov, 

prípadne zamestnancov počas výrobného procesu. 

Podnik disponoval základnou analýzou rizík výrobných procesov, ktorá bola podrobne 

preskúmaná a pomocou FMEA metodiky bolo možné rizikám priradiť závažnosť. Po obodovaní 

jednotlivých rizík a stanovením výslednej hodnoty bolo nutné pripraviť a navrhnúť vhodné opatrenia 

k eliminácii rizika prípadne zmierneniu ohrozenia na ľudskom zdraví. 

Pri analýze procesu výroby chleba boli zistené možné riziká, ktoré však nepresiahli svojou 

závažnosťou hodnotu rizika „Stredné“ (v rozmedzí od 11 do 50).  Vďaka základnej analýze bola možná 

optimalizácia niektorých aktuálnych procesov ako zavedenie úplne nových postupov. Medzi 

najzávažnejšie riziká boli identifikované biologické hrozby – presnejšie mikrobiálna kontaminácia 

(rozmnožovanie mikroorganizmov) a riziko ohrozenia na zdraví, kvôli výskytu alergénov v procese 

výroby (napr. v zložkách posypu). 

Navrhnutými opatreniami je podnik schopný veľmi efektívne riadiť hrozbu výskytu rizík, 

niektorým dokonca znížiť hodnotenie zo „Stredné“ na hodnotenie „Nevýznamné“. Medzi opatrenia, ktoré 

boli pre podnik najefektívnejšie môžeme zaradiť : zvýšený dôraz na kontrolu hygieny , pravidelné 

plánované sanitácie priestorov, správne udržiavanie teploty v chladiacich priestoroch a kysiarnach, 

pravidelné školenia a kontroly zariadení.  
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Pri analýze procesov nebezpečenstva a posúdení závažnosti spracovania technologického 

odpadu bolo na základe metódy FMEA identifikovaných dokopy 16 rizík, z nich bolo klasifikovaných ako 

bezvýznamných celkom 14.  

Podnik disponuje veľmi bezpečnými procesmi ak ide o prácu s technologickým odpadom. 

Taktiež ich využitie tohto odpadu je veľmi dobre spracované, buď sa používa na krmné účely, prípadne 

odpad spracovávajú ako druhotný produkt.  

Stredné riziká boli identifikované pri procese zhromažďovania technologického odpadu, 

biologické riziko mikrobiálnej kontaminácie a pri procese miesenia ako chemické riziko – chemickej 

kontaminácie. 

Mnou navrhované riešenia boli prispôsobené potrebám podniku a vďaka správnej implementácii 

bolo možné znížiť závažnosť rizika na úroveň „nevýznamnú“.  

Ďalším cieľom diplomovej práce bola príprava a zefektívnenie procesov podniku k získaniu 

certifikácie Bezpečný podnik. Aby sa mohol podnik zaradiť do programu, musí vykonať internú kontrolu 

s veľmi jasne stanovými podmienkami, vytvorenými Národným inšpektorátom práce Slovenskej 

Republiky.  

Hlavná časť interného procesu tvorí vyplnenie obsiahleho, 90 otázkového dotazníku, ktorý bol 

po konzultácii s pani Ing. Tkáčovou, technicko-výrobnou riaditeľkou podniku, vyplnený. Na základe 

zodpovedaných otázok, bola zistená nutnosť prepracovať, prípadne aktualizovať určité časti procesov 

v podniku. Mnou navrhované riešenia majú za cieľ pomôcť a pripraviť podnik k úspešnému získaniu 

certifikácie Bezpečný podnik. 

 

Navrhované riešenia majú podniku priniesť efektívnejšie riadenie výrobných procesov, 

a zmiernenie výskytu nebezpečenstva pri identifikovaných rizikách. Podnik bude po implementácií 

navrhovaných opatrení schopný efektívne a pomerne jednoducho eliminovať hrozbu výskytu hrozieb. 

Pravidelné a kontrolované hygienické kontroly umožnia podniku znížiť náklady na údržbu a taktiež 

pomôžu efektívnejšie plánovať rozdeľovanie smien. Taktiež sa zníži riziko pochybenia ľudského faktoru, 

keďže sa pravidelné kontroly teplôt môžu vykonávať vďaka automatizácii prístrojov na to určených. 

Pri internej analýze, nutnej k získaniu certifikácie Bezpečný podnik boli nájdené určité rezervy 

v podnikovom BOZP. Zo zistených nedostatkov bolo možné navrhnúť riešenia, ktoré podniku pomôžu 

v efektívnejšom riadení zdrojov, prípravy strategického plánu a taktiež flexibilnejšie reagovanie na 

vonkajšie faktory podniku. 

Získanie certifikátu Bezpečný podnik zaručí podniku status kvalitnej a bezpečnej spoločnosti, čo 

je veľký prínos pri budovaní nových a zlepšovaní už aktuálnych obchodných vzťahov s dodávateľmi 

a odberateľmi. Taktiež podniku pomôže pri nábore nových zamestnancov a podnik získa konkurenčnú 

výhodu voči ostatným konkurenčným subjektom. 
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Pri riadenej a kontrolovanej implementácii optimalizačných procesov je veľký potenciál na 

zníženie neočakávaných nákladov, úzko spojených s úrazmi a zraneniami na pracovisku, zapríčinenými 

rôznymi faktormi. Taktiež podnik zníži ekonomickú stratu, v prípade úhrady škôd pri pracovných 

úrazoch. 
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Táto diplomová práca sa zaoberala analýzou bezpečnosti a kvality výrobných procesov 

v podniku Kysucké pekárne, a.s.. Spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov pečiva 

v celom Žilinskom kraji.  

Hlavným cieľom bolo zhodnotenie aktuálnych procesov a ich následná optimalizácia, a 

vyhodnotenie úrovne BOZP  za účelom zlepšenia a dosiahnutia certifikácie Bezpečný podnik.  

V úvode sú predstavené teoretické východiská, ktoré boli kľúčové při príprave praktickej časti 

tejto práce.  

V ďalšej kapitole je predstavený podnik - Kysucké pekárne, a.s. , organizačná štruktúra, výrobné 

portfólio podniku a tiež aj predstavenie podniku – popis ich areálu a jednotlivých oddelení. Taktiež sú 

v tejto časti popísané časti výrobných procesov, z ktorých sa následne analyzovali možné riziká. 

Na základe FMEA boli zistené určité nedostatky, ktoré boli „stredne“ závažné.  Analýza rizík bola 

uskutočnená v oblastiach nebezpečenstva : Alergény, Biologické, Chemické, Fyzikálne a Geneticky 

modifikované organizmy. Väčšina zistených stredne závažných rizík sa týkali biologického charakteru, 

presnejšie mikrobiálnej kontaminácie. 

Všetky nájdené riziká sa však na základe veľmi efektivných doporučení podarilo minimalizovať, 

niektoré dokonca eliminovať.  

Ako ďalší cieľ tejto diplomovej práce je stanovené úspešné dosiahnutie osvedčenia Bezpečný 

podnik a prvý krok k získaniu osvedčenia bola analýza súčasného stavu BOZP podniku - Kysucké 

pekárne, a.s.. Vďaka mojej osobnej skúsenosti a osobných kontulzácií s výrobno-technickou riaditeľkou, 

pani Tkáčovou som bol schopný vyplniť takmer celý dotazník (až na pár citlivých informácií, ktoré firma 

nemohla zdieľať) a pripravil som optimalizačné návrhy.  

Verím, že všetky mnou navrhované riešenia budú zrealizované a firme pomôžu k úspešnému 

získaniu osvedčenia a zlepšenia celkovej bezpečnosti a efektivite procesov v podniku Kysucké pekárne, 

a.s.. 
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A -  alergény 

Atď. -  a tak ďalej 

B -  nebezpečenstvo z hladiska biologického 

BP -  program bezpečný ponik 

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BS 8800 -  Britská norma 

EAO -  ekonomicky aktývne obyvateľsto 

F -  nebezpečenstvo z hladiska fyzikálneho 

GMO -  nebezpečenstvo z hladiska geneticky modifikovaných organizmov 

CH -  nebezpečenstvo z hladiska chemického 

ILO-OSH 2001 - Usmernenia o bezpečnosti pri práci a systémy riadenia zdravia 

NH -  názor hodnotileľa 

NIP -  Nároný inšpektorát práce 

NZS -  následok na zdravie spotrebiteľa 

Napr. -  napríklad 

PVN -  pravdepodobnosť výskytu nebezpečenstva 

Resp. -  Respektíve 

SR -  Slovenská republika 

STN ISO 45001 -  požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci  

T.j. - to je 

Tzv. -  takzvaný 

ŽP -  životné prostredie 
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Príloha 1: Žiadosť  o registráciu v programe BP 

 

 

 

 

Ž I A D O S Ť 

o registráciu v programe „BEZPEČNÝ PODNIK" 

Žiadateľ: 

(obchodný názov) 

Sídlo, adresa: 

IČO: 

Štatutárny zástupca: 

Kontaktný zamestnanec: 

Telefón / Fax / e-mail: 

Hlavný predmet činnosti: 

Počet zamestnancov: 

Štátne dozorujúce orgány v oblasti BOZP (okrem IP a RÚVZ): 

V súlade s Projektom programu „BEZPEČNÝ PODNIK" žiadame Riadiacu komisiu programu „BEZPEČNÝ 

PODNIK" o registráciu v programe. Naša organizácia má záujem splniť kritériá programu „BEZPEČNÝ 

PODNIK" a získať osvedčenie (certifikát) „BEZPEČNÝ PODNIK" v zmysle pravidiel programu. 

Vyhlasujeme, že v programe „BEZPEČNÝ PODNIK" sa chceme zúčastniť dobrovoľne a zároveň súhlasíme 

s jeho pravidlami, ktoré sa týmto pre nás stávajú záväznými. 

V prípade získania osvedčenia (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK", alebo jeho odobratia, súhlasíme 

uverejnením názvu našej organizácie v oznamovacích prostriedkoch a na internete. 

 

V   dňa  

 

pečiatka 
podpis žiadateľa 

meno, priezvisko funkcia 

Prílohy: 



II 

 

 

Príloha 2: Vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programe BP 

 

 

 

Národný inšpektorát práce  

Riadiaca komisia programu „BEZPEČNÝ PODNIK"  

Masarykova 10  

040 01Košice 

 

 

 

 

 

 

 
Vec:  

Vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programe „BEZPEČNÝ PODNIK" 

 

Na Vašu žiadosť sme vykonali hodnotenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) u 

žiadateľa o registráciu v programe „BEZPEČNÝ PODNIK": 

Hodnotenie BOZP bolo vykonané: 

a) osobitným výkonom inšpekcie práce * 

b) podľa údajov z informačného systému ochrany práce * 

c) vychádzajúc z podkladov iných dozorujúcich orgánov v oblasti BOZP * 

Na základe posúdenia úrovne BOZP, inšpektorát práce má* / nemá* námietky k registrácii žiadateľa 

v programe „BEZPEČNÝ PODNIK". 

Námietky k registrácii: 

pečiatka 

podpis 
meno, priezvisko 

hlavný inšpektor práce 

 
 
 
 

/* nehodiace sa vyškrtnite 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Dátum 



III 

 

 

 

Príloha 3: Potvrdenie o registrácií účastníka programu BP 

 

 

 

 

 

1 

 

 

N Á R O D N Ý  I N Š P E K T O R Á T  P R Á C E  

Masarykova 10  

040 01 Košice 

 

Názov a adresa účastníka 

 

  

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/tel 

 

 

Vec:   

Potvrdenie o registrácii 
 

Na základe Vašej žiadosti o registráciu v programe „BEZPEČNÝ PODNIK" a Vášho súhlasu s jeho 

pravidlami, ako aj vyjadrenia Inšpektorátu práce,  Vás Riadiaca komisia tohto programu registruje ako 

účastníka pod č. 

Účasťou v programe sa zaväzujete zavádzať systém riadenia BOZP a plniť ďalšie kritériá. Po splnení 

stanovených podmienok môžete požiadať subjekt poverený na preverenie kritérií tohto programu o ich 

preverenie. V prípade jeho kladného výsledku, kladných stanovísk príslušných dozorných orgánov 

uvedených v platných podmienkach tohto programu a kladného rozhodnutia Riadiacej komisie Vám 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydá osvedčenie (certifikát) „BEZPEČNÝ PODNIK". 

 

pečiatka 

podpis 

meno, priezvisko  

 

Dátum 



IV 

 

 

 

 

Príloha 4: Oznámenie o preverení kritérií 

 

 

1 

 

Národný inšpektorát práce  

Riadiaca komisia programu „BEZPEČNÝ PODNIK" 

Masarykova 10  

040 01Košice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec:   

Oznámenie č.     o preverení kritérií programu „BEZPEČNÝ PODNIK" 

 

V dňoch  ....... ............................................... bolo vykonané preverenie kritérií programu „BEZPEČNÝ PODNIK" 

u žiadateľa: ........................................................ .   

 

registrovaného Riadiacou komisiou programu „BEZPEČNÝ PODNIK" pod č. registrácie: 

 

Na základe preverenia kritérií Vám oznamujeme, že žiadateľ s p l n i l * / n e s p l n i l *  

stanovené kritériá programu BEZPEČNÝ PODNIK". 
 

 

 

 

 

 

pečiatka 

podpis 
meno, priezvisko 

hlavného inšpektora práce 

 

 

 

 

/* čo sa nehodí vyškrtnite 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Dátum 



V 

 

 

 

 

 

Príloha 5: Súhlas s podmienkami vydania osvedšenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Ú H L A S 

s  p o d m i e n k a m i  v y d a n i a  o s v e d č e n i a  (c e r t i f i k á t u) 

„B E Z P E Č N Ý P O D N I K " 

Na základe úspešného splnenia podmienok programu „BEZPEČNÝ PODNIK" a po udelení osvedčenia 

(certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK" 

sa zaväzujeme 

• trvalo zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• sústavne zlepšovať pracovné podmienky, pracovné vzťahy, pracovné prostredie a kultúru práce, 

každoročne vykonávať interné preverenie kritérií v rozsahu kontrolného zoznamu pre tento účel, 

vrátane zmien a doplnkov, vydaných Riadiacou komisiou programu „BEZPEČNÝ PODNIK", 

• na základe rozhodnutia o odobraní osvedčenia (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK", tento 

odovzdať na sekretariát Riadiacej komisie programu „BEZPEČNÝ PODNIK". 
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Príloha 7: Stanovisko k predĺženiu doby platnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný inšpektorát práce  

Riadiaca komisia programu  

„BEZPEČNÝ PODNIK"  

Masarykova 10  

040 01Košice 

 
 
 

 
 
Vec:  
 
Stanovisko k predĺženiu doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK" 

Na Vašu žiadosť sme vykonali hodnotenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(BOZP) u držiteľa osvedčenia (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK": 

Pri hodnotení BOZP sme vychádzali z údajov informačného systému ochrany práce. 

Na základe posúdenia úrovne BOZP, inšpektorát práce má* / nemá*  námietky k predĺženiu 

doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK" u uvedeného žiadateľa.  

Námietky k predĺženiu (certifikátu) „BEZPEČNÝ PODNIK“: ................................................................  

pečiatka 

podpis 
meno, priezvisko 

hlavného inšpektora práce 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Dátum 
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Príloha 8: Potvrdenie o predĺžení doby platnosti 
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Príloha 9: Zoznam držiteľov osvedčenia BP na uzemý SR 

Rok udelenia  Por. číslo Číslo osvedčenia/potvrdenia o predĺžení certifikátu Obchodný názov spoločnosti Osvedčenie platné do roku

2006
1.

Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2006 SLOVALCO, a. s., Žiar nad Hronom
2021

2008
2.

Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2008 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava
2023

3.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2011 GGB Slovakia s. r. o., Sučany

2021

4.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 007/2011 Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen

2021

5.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 008/2011 STRABAG s.r.o. (ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.), Bratislava

2021

6.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2012 BOZPO, s.r.o. , Prievidza

2022

7.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2012 Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, Mochovce

2022

8.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 006/2012 SVAMAN spol. s r.o. , Myjava

2022

9.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2013 EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

2023

10.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2013 ArcelorMittal Gonvarri SSC SLOVAKIA s.r.o., Senica

2023

11.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 005/2013 VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina

2023

12.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 006/2013 THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie

2023

13.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2014 Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom

2024

14.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2014 Partizánske Building Components-SK s.r.o.

2024

15.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2014 OBAL-SERVIS, a.s. Košice

2024

16.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2015 ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o., Senica

2020

17.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2015 Roen Est, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

2020

18.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2015 Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad

2020

19.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2015 FERCAM Slovakia, s.r.o., Bratislava

2020

20.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 005/2015 Honeywell Safety Products Slovakia, s. r. o., Partizánske

2020

21.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2016 ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Martin

2021

22.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2016 Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o., Partizánske

2021

23.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2016 SWAMANIA, s.r.o., Myjava

2021

24.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2016 Gabor spol s r.o., Bánovce nad Bebravou

2021

25.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 005/2016 SLOVNAFT, a. s., Bratislava

2021

26.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2017 FIREX SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

2022

27.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2017 Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

2022

28.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2018 Honeywell Turbo s. r. o., Záborské 

2023

29.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2018 EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

2023

30.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2018 GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec

2023

2018 31.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2018 ArcelorMittal Gonvarri SSC SLOVAKIA s.r.o., Senica

2023

32.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2018 VÁHOSTAV - SK, a.s. Bratislava

2023

33.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 005/2018 THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie

2023

34.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 006/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava

2023

35.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 001/2019 Magna PT s.r.o., Kechnec

2024

36.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 002/2019 ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce

2024

37.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 003/2019 JKBOZ, s.r.o., Prievidza

2024

2019 38.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 004/2019 Bidfood Slovakia, s.r.o., Prešov

2024

39.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 005/2019 UVEX Bardejov, k.s., Bardejov

2024

40.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 006/2019 OBUV-ŠPECIAL, spol. s.r.o., Bardejov

2024

41.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 007/2019 COLAS Slovakia, a.s., Košice

2024

42.
Osvedčenie (Certifikát) Bezpečný podnik č. 008/2019 Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov

2024

2017

2016

2015

Zoznam platných osvedčení Bezpečný podnik 2006 - 2019

2013

2014


