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ABSTRAKT 

Práca sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov v súkromnej 

bezpečnostnej službe. Rozdelená je na teoretickú a praktickú časť. Teoretická práca  

objasňuje čitateľovi základné pojmy a právnu úpravu tejto oblasti v Slovenskej republike. 

Hovorí o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca. Aplikuje zákon o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci na súkromnú bezpečnostnú službu. Osnova teoretickej časti 

zahŕňa taktiež komparáciu prístupu tejto oblasti na Slovensku a v Nemecku.  

Praktická časť sa zaoberá auditom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranej 

súkromnej bezpečnostnej službe. Zhrnutím zistených skutočností sa navrhuje doplnenie 

vhodnej dokumentácie k aplikácii zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci do 

činnosti vybranej súkromnej bezpečnostnej služby. 

 

Kľúčové slová: bezpečnosť práce, bezpečnostný audit, súkromná bezpečnostná služba, 

riziko, ohrozenie, prevencia   

 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the health and safety of employees in private security services. The 

paper is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains to readers 

the basic concepts and legislation in Slovakia. It gives a review of the responsibilities 

between employers and employees, and describes the law on health and safety at work, to 

private security services. The outline of the theoretical part also includes a comparison of 

proceedings in this matter between Slovakia and Germany.   

The practical part deals with the auditing of health and safety at work, in selected private 

security services. In summarizing the facts I propose to complete an appropriated 

documentation on the application of the law on health and safety at work into a 

functionable use for the selected private security services. 

 

Keywords: security services, safety audit, private security, risk, threat, prevention 
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ÚVOD 

Potreba cielene ovplyvňovať procesy vytvárania predpokladov pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci vychádza v súčasnom období z nedostačujúcich prístupov k realizácii 

takýchto úloh. Tento stav je čiastočne dôsledkom zmien v spoločenskom, politickom 

a hospodárskom systéme. Systém, sociálnych a ekonomických zmien po roku 1989, 

vytvoril nástup na cestu demokracie. Transformáciou štátnych podnikov prakticky zanikli 

povinnosti nadriadených orgánov. Politické a ekonomické zmeny v našej spoločnosti 

a vývoj, ktorý naďalej pokračuje si vyžaduje postupnú zmenu celého nášho právneho 

poriadku a teda i právnych noriem upravujúcich bezpečnosť práce. Postupne sa pristupuje 

k aktualizácii právnych úprav. Zákonné úpravy ukladajú zamestnávateľom povinnosť 

sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú prácu s minimalizáciou zdravotných rizík pre 

zamestnancov. Dochádzalo a stále dochádza mnohým pracovným úrazom a chorobám 

z povolania. Neustále sa musia prijímať preventívne opatrenia na zabezpečenie účinnejšej a 

dokonalejšej  ochrany. 

Cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je predchádzať stratám 

na ľudských životoch, škodám na zdraví a iného poškodenia zdravia pri práci ako i 

predchádzať materiálnym stratám. Zvyšovanie úrovne BOZP má za následok zvyšovanie 

produktivity práce, efektívnosti práce, kvality práce a taktiež vedie k vyššej hospodárskej 

prosperite. Vhodnými metódami a nástrojmi je dôležité rozšíriť spoluprácu v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. 

Taktiež je nevyhnutné potrebné ochranné opatrenia kontrolovať a zaistiť. 

Podstatou tejto práce bolo stručné oboznámenie čitateľa s príslušnými zákonmi Slovenskej 

republiky(ďalej len „SR“)týkajúcimi sa ochrany zdravia pracujúcich, kontroly dodržiavania 

správania sa zamestnávateľov a zamestnancov a ich povinnosťami. Pre príklad ukážky bol 

v práci porovnaný prístup k BOZP medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou 

Nemecko. Objasňuje aplikáciu zákonov v tomto štáte do sféry nadobudnutia účinnosti. 

Oboznamuje a popisuje časť zákonov týkajúcich sa tejto oblasti. Snahou tejto práce bolo 

priblížiť prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci osôb zamestnaných v súkromnej 

bezpečnostnej službe na Slovensku a auditom porovnať rozdiely prístupu v skutočnej 

spomínanej pracovnej sfére so stanovením v zákone. Pri odhalení nedostatkov a návrhom 

doplnenia opatrení bolo smerované k dokonalejšej aplikácií zákona bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v tejto súkromnej bezpečnostnej službe.   
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÉ POJMY BOZP 

Bezpečnosť práce predstavuje súbor opatrení prostredníctvom ktorých možno významne 

obmedziť možnosť poškodenia zdravia pri výkone pracovných činností. Poškodenie 

zdravia pri práci môže nastať z akýchkoľvek príčin vznikajúcich na pracovisku. 

Poškodenie zdravia je každý pracovný úraz, choroba z povolania alebo iné poškodenie 

zdravia pri práci. Organizácia a riadenie oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci sa 

vo vyspelých krajinách sveta považujú za neoddeliteľnú súčasť organizovania a riadenia 

výrobných a pracovných procesov.  

Pracovisko a práca podľa stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia vytvárať 

podmienky na pozitívny rozvoj osobnosti zamestnancov a musia pôsobiť na kladné 

ovplyvňovanie ich zdravia. [1]  

Všetky opatrenia legislatívne, organizačné alebo iné majú za cieľ predchádzať ujmám na 

zdraví. Na cieľavedomé usmerňovanie a organizovanie činnosti na ochranu zdravia je 

potrebné zabezpečiť systém riadenia BOZP.  

Riadenie BOZP sa musí týkať všetkých aktivít podniku. Aby bolo efektívne  musí sa do 

jeho riadenia vniesť systém.  

Cieľom riadenia dokumentácie BOZP je vydávanie, archivovanie, aktualizácia, dostupnosť 

a jednoduché vyhľadávanie dokumentov. Na zamestnávateľov sa kladú v tomto smere 

relatívne vysoké nároky na vedenie dokumentácie ako napr. :  

• identifikácia a hodnotenie rizík, 

• kategorizácia práce, 

• smernica pre riadenie BOZP v podniku, 

• smernica pre prideľovanie  osobných ochranných pracovných prostriedkov    

   (ďalej len „OOPP“) zamestnancom, 

• smernica pracovných úrazov, 

• evidencia pracovných úrazov, 

• osobné karty BOZP zamestnancov, 

• traumatologický plán, 

• harmonogram lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov, 

• smernica práce zakázané ženám a mladistvým, 

• bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre technická zariadenia, 

• prevádzkový poriadok, 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 12 

 

• dopravný poriadok, 

• poriadok skladu. [6] 

 
Obr. 1. Systém riadenia BOZP [8]  

1.1 Zamestnávateľ, zamestnanec 

Zamestnávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá, zamestnáva aspoň jednu fyzickú 

osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávatelia 

sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci. 

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace 

s kvalifikáciou zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce.  

Fyzické osoby majú právo na prácu. Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak 

ide o prístup k zamestnaniu. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovných vzťahoch 

a v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. [3]  

1.2 Akceptovateľné riziko  

V systéme riadenia rizika je nevyhnutné rešpektovať skutočnosť, že prakticky neexistuje 

absolútna bezpečnosť. Preto je potrebné v praxi prijať tzv. akceptovateľné riziko. 

Akceptovateľné riziko predstavuje určitú pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti 

s potenciálnymi negatívnymi následkami na zdraví, hospodárskych hodnotách alebo 
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prostredí, ktorú je osoba, skupina alebo spoločnosť ochotná pripustiť. Akceptovateľné 

riziko by malo vychádzať z aktuálnej úrovne vedy a techniky.  

V súvislosti s akceptovateľnosťou rizika sa rozlišuje:  • individuálne riziko, 

        • spoločenské riziko. 

Pri individuálnom riziku sa uvažuje s účinkami na jednu osobu v ohrozenom priestore a pri 

spoločenskom riziku sa ohrozenie vzťahuje na celú populáciu v danom priestore. [1] 

1.3 Prevencia 

Sú to opatrenia na zabránenie možnosti vzniku ohrozenia odstránením alebo znížením 

potenciálu ohrozenia. Tieto opatrenia umožnia rozvíjať účinné formy riešenia bezpečnosti 

systému.  

Aktuálne spôsoby :  

• vylúčením nebezpečných zariadení, materiálov a pracovných postupov, 

• vyhnutia sa nebezpečnému kontaktu faktorov ohrození s objektom ochrany, 

• znížením počtu ohrozených osôb, 

• odstraňovaním zdrojov aktívneho ohrozenia, 

• vyčlenením nebezpečných procesov do osobitných a oddelených objektov 

   s ochrannými pásmami, 

• zabezpečením okamžitého automatického spôsobu likvidácie alebo kompenzácie  

               vzniknutého ohrozenia, 

• zabezpečením signálov ohrozenia pri prekročení limitných hodnôt bezpečnosti,  

• poskytovanie informácií z oblasti BOZP. [1] 

1.4 Nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko 

Nebezpečenstvo je vlastnosť objektu, ktorá môže byť príčinou poškodenia zdravia pri 

práci, poškodenia životného prostredia alebo spôsobenia materiálnej škody. 

Nebezpečenstvo delíme na : 

• prírodné (povodne, zemetrasenia, zásahy bleskom a pod.), 

• pracovné - technologické (priemyslové zariadenia, chemické látky, dopravné systémy 

a  pod.), 

• spoločenské (prenosné choroby, vojnové konflikty, prepadnutia a pod.), 

• nebezpečenstvo týkajúce sa životného štýlu (alkohol, drogy, telesná hmotnosť a pod.). 
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Ohrozenie je aktívna vlastnosť alebo schopnosť objektu spôsobiť poškodenie zdravia pri 

práci, poškodenie životného prostredia alebo spôsobenie materiálnej škody. Pre 

špecifikáciu ohrozenia je potrebné sledovať:  

     •  aký charakter má zdroj ohrozenia, 

•  ako môže vzniknúť ohrozenie, 

•  aká je cesta alebo forma jeho pôsobenia, 

    •  aký je dosah nebezpečenstva, 

    •  kto môže byť ohrozený, 

    •  či je možné odvodiť ďalšie ohrozenia.  

Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň 

možných následkov na zdraví. Neexistuje nulové riziko a neexistuje absolútna bezpečnosť. 

Bezpečnosť je len akceptovanie určitého stupňa rizika. [1] 

 

 
 

Obr. 2. Bezpečnostné riešenie v spoločnosti [24] 
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1.5 Hodnotenie rizika 

Riziko nie je priamo merateľná veličina. Riziko je funkcia dvoch parametrov 

pravdepodobnosti a dôsledku. 

Hodnotu rizika možno vyjadriť:   

• kvalitatívne, 

   • polokvalitatívne, 

   • kvantitatívne. 

Kvalitatívne hodnotenie - je to všeobecný prehľad o rizikách - slovné vyjadrenie na opis 

stupňa pravdepodobnosti a dôsledkov - v prípade keď chýbajú číselné údaje na 

kvantitatívne hodnotenie.  

Polokvalitatívne hodnotenie je najfrekventovanejšia metóda vhodná pre celkové 

zhodnotenie pracovísk. Kvalitatívne opísané stupnice majú pridelené číselné hodnoty – určí 

sa stupeň ohrozenia - určí sa hodnota rizika.  

Kvantitatívne hodnotenie používa sa pri presnom a dôslednom hodnotení rizík napr. 

stanovenie požiadaviek na prevádzkovú spoľahlivosť. Je to numerické hodnotenie 

pravdepodobnosti (1 x 100 000 cyklov) a dôsledku nežiaduceho javu (hodnota v korunách, 

stupeň poškodenia zdravia atď.). [1], [2] 

1.5.1 Pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti 

Pri odhadovaní nehody treba vychádzať:  • z údajov o úrazovosti v minulosti, 

  • zo štatistických údajov o spoľahlivosti, 

   • z kvalifikovaných odhadov odborníkov. 

Je potrebné brať do úvahy :   

• merateľné faktory (trvanie nebezpečenstva, rýchlosť vzniku udalosti), 

• nemerateľné faktory (kvalifikácia, stres, úroveň údržby). 

Na základe týchto údajov možno spracovať tabuľku pravdepodobnosti vzniku nežiaducej 

udalosti. [2] 
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Tab. 1. Pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti [2] 

1.5.2 Dôsledok prípadnej nežiaducej udalosti 

Dôsledok nehody vyjadruje stupeň poškodenia. Pri odhadovaní dôsledku nehody treba 

vychádzať :  • zo závažnosti úrazu (smrteľný, ťažký, ostatný úraz, choroba z povolania), 

  • z rozsahu poškodenia (jedna osoba, viac osôb). 

Je potrebné brať do úvahy: 

• merateľné faktory (druh zranenia, počet ohrozených osôb, finančná strata), 

• nemerateľné faktory (havarijné opatrenia, zložitosť strojov). 

Na základe týchto údajov možno spracovať tabuľku dôsledku nežiaducej udalosti. [2]  

 

 
Tab. 2. Dôsledok prípadnej nežiaducej udalosti [2] 
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1.6 Právna úprava BOZP v SR 

Právna úprava ochrany človeka v pracovnom procese je tvorená sústavou právnych noriem. 

Sústava právnych noriem upravuje základné bezpečnostné požiadavky, požiadavky 

bezpečnosti technických zariadení, pracovného prostredia a taktiež požiadaviek 

bezpečného správania sa človeka na pracovisku. Sústava právnych noriem sa vzťahuje na 

vývoj, konštruovanie, projektovanie t.j. rieši bezpečnú prevádzku výrobných zariadení. 

Východiskom právnej úpravy bezpečnosti práce je Ústava SR. Vychádzajúc z ústavy  bol 

v roku 1996 Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci č.330/1996Z.z. Zákon nadobudol účinnosť začiatkom roka 1997. 

Z hľadiska právnej relevancie sa právna úprava BOZP člení na :  

 • všeobecné záväzné právne predpisy (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, 

úpravy, smernice, záväzné opatrenia, technické predpisy), 

 • technické normy. 

Ďalším významným vstupom je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.297 z roku 

1999,  ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Týmto zákonom boli zásadne upravené 

požiadavky v oblasti ochrany práce. Rieši vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom 

týkajúce sa hlavne v zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, vo 

vykonávaní opatrení vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov, 

vhodného systému na riadenie ochrany práce. Ďalej rieši opatrenia starostlivosti 

o zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí vykonávajú práce v jeho priestoroch, 

bezprostredne sa zaoberá ohrozením života alebo zdravia, čím rieši problém fajčenia na 

pracovisku, predchádzanie chorobám z povolania poskytovaním rekondičných pobytov, 

vzdelávania zamestnancov, zodpovednosti vedúcich zamestnancov atď. [2] 

1.6.1 Ústava SR 

Základom súčasného systému starostlivosti o BOZP je Ústava SR, ktorá deklaruje právo 

zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, vrátane práva na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ústavná zásada deklarujúca právo na bezpečnosť 

práce plne rešpektuje všetky významné medzinárodné právne dokumenty ako sú: Charta 

Organizácie Spojených národov, Listina ľudských práv a slobôd, Európska sociálna charta, 

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví zamestnancov 

a pracovnom prostredí a iné. [2]  



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 18 

 

Členské štáty EÚ boli vyzvané k stratégií spoločenstva pre BOZP, aby v spolupráci so 

sociálnymi partnermi vykonávali jednotné vnútroštátne stratégie v oblasti BOZP v záujme 

ďalšieho zníženia počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania najmä v tých odvetviach, 

ktoré vykazujú ich nadpriemernú mieru. Vláda SR schválila Koncepciu BOZP na roky 

2008-2012 za účelom podpory zamestnávateľov pri zlepšovaní pracovných podmienok 

a tým znižovanie počtu pracovných úrazov (viď. príloha PVIII ). 

Všetky zeme Európskej únie prijali právne predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pracovníkov, s cieľom zvýšiť kvalitu bezpečnosti 

a ochrany zdravia na pracovisku. Tieto zákony vychádzajú z európskych smerníc, ktoré 

stanovujú minimálne povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov a zahrnujú prevenciu 

všetkých typov rizík a všetkých činností alebo odvetví, kde existujú určité riziká. Tieto 

právne predpisy majú chrániť zamestnancov pred pracovnými úrazmi a chorobami 

z povolania a pomáhať v prevencii rizík pri práci. Harmonizácia právnych predpisov 

v oblasti BOZP ovplyvňuje konečný cieľ spoločného európskeho trhu. 

Politika BOZP na národnej úrovni a úrovni EÚ si vyžaduje zapracovávanie legislatívy EÚ 

formou Nariadení vlády SR. Najdôležitejšia smernica týkajúca sa BOZP  podľa článku 

118A Zmluvy o EHS je Rámcová smernica Rady 89/391 EHS. Implementácia rámcovej 

smernice a jej individuálnych smerníc do praxe si vyžaduje aktívny prístup k BOZP. [7] 

1.6.2 Zákonník práce 

Základné ustanovenia v oblasti starostlivosti o BOZP sú tiež predmetom Zákonníka práce 

č. 311/2001Z.z.  

Ustanovuje:  • základné princípy starostlivosti o BOZP, 

• povinnosť spolupráce zamestnávateľa, zamestnancov a odborovej    

   organizácie, 

  • vzťah BOZP a kvalifikačných predpokladov zamestnancov, 

  • pracovné postavenie odborníkov pre BOZP a zástupcov zamestnancov, 

  • práva a povinnosti zamestnancov, 

  • kontrolu vykonávanú odborovým orgánom. 

Ochrana práce podľa zákonníka práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych 

predpisov, organizačných a technických opatrení zameraných na utváranie pracovných 

podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  
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Zákonník práce odkazuje na osobitný zákon , ktorým je zákon NR SR č. 124/2006Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Práva a povinnosti zamestnancov je potrebné 

akceptovať v súlade so Zákonníkom práce. [1] 

1.6.3 Zákon o BOZP 

Starostlivosť o BOZP patrí k základným právam občanov v každej vyspelej demokratickej 

spoločnosti. Táto starostlivosť sa uskutočňuje prostredníctvom organizovaných systémov, 

ktoré si štát vytvára. [2] 

Dominantným právnym kódexom určujúcim univerzálne povinnosti v oblasti BOZP  

je zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006Z.z. Predmetom zákona je 

komplexne chápaná ochrana života a zdravia zamestnancov pri práci, upravuje základné 

podmienky na zaistenie BOZP a základné podmienky na vylúčenie rizika a na vylúčenie 

faktorov, ktoré podmieňujú vznik pracovného úrazu, choroby z povolania alebo iného 

poškodenia zdravia vyplývajúceho z práce. Vzťahuje sa ako na zamestnávateľov tak na 

zamestnancov a to vo výrobnej i nevýrobnej sfére.  

Zákon ustanovuje najmä :    

• sústavu inštitucionálnych mechanizmov na riadenie BOZP v organizáciách, 

• pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 

• opatrenia v predvýrobe, výrobe a uvádzaní výrobkov na trh, 

• komplexný súbor povinnosti zamestnávateľa, 

• všeobecné zásady prevencie, 

• náplň kontrolnej činnosti, 

• spoluprácu zamestnávateľa so zamestnancami, systém oboznamovania a informovania 

  zamestnancov, 

• spoluprácu na spoločných pracoviskách, 

• povinnosti a práva zamestnancov, 

• výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP. [1] 

Prijatie zákona o BOZP vytvára právny základ pre dobudovanie resp. prebudovanie 

systému organizovanej starostlivosti o bezpečnosť práce občanov v súlade s ich ústavne 

zakotvenými právami. Zákon sa opiera o smernicu Rady Európskej únie č.89/391. 

Z pôsobnosti zákona nie je vyňaté žiadne odvetvie činnosti, ktoré má charakter 

zamestnávania osôb. Zákon o BOZP ustanovuje systém spolupráce orgánov štátnej správy 

a obcí s orgánmi dozoru. V súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce musí štát 
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zabezpečiť dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov BOZP vhodnou a primeranou 

sústavou inšpekcie. V tejto otázke zákon odkazuje na platné právne normy ustanovujúce 

orgány štátneho odborného dozoru a ich kompetencie. Podľa zákona o BOZP sú tieto 

orgány povinné každoročne zverejňovať informácie z oblasti BOZP, najmä o stave 

úrazovosti, výskyte chorôb z povolania a pod. Tieto informácie sú spracúvané formou 

ročných správ, ktoré sa predkladajú vláde SR a podľa potreby aj ďalším orgánom. V súlade 

s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce sa tieto správy zasielajú aj 

Medzinárodnému úradu práce a sú publikované v masovokomunikačných prostriedkoch. 

Zo zákona o BOZP priamo vyplývajú povinnosti vykonávať práce v súlade s požiadavkami 

bezpečnosťami práce, náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a používať 

určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky. Zákon o BOZP je 

zameraný aj na oblasť výchovy a vzdelávania s cieľom zabezpečiť získanie potrebného 

súboru informácií resp. vedomostí pre bezpečný výkon pracovných činností. Tento proces 

sa realizuje formou rôznych školení a inštruktáží. [2] 

1.6.4 Zákon o inšpekcii práce  

Je to zákon č. 125/2006Z.z., ktorý upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa 

presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v tejto oblasti. 

Vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri 

výkone dohľadu. Ustanovuje práva a povinnosti fyzickej a právnickej osoby. Týmto 

zákonom sa vytvárajú právne predpoklady pre implementáciu príslušných dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce. Zákon zásadne upravuje rozsah a štruktúru činnosti 

štátnych inšpekčných orgánov. [1] 

Na základe informovanosti Národného inšpektorátu práce sa vypracovávajú štatistické 

vyhodnocovania úrazovosti. Takéto výsledné vyhodnocovanie vedie k sledovaniu prístupu 

k BOZP. 

Napríklad zobrazenie grafickej úrazovosti Národného inšpektorátu do roku 2009 je vidieť 

na Obr. 3.  

Oproti roku 2008 počet smrteľných pracovných úrazov klesol o 35 prípadov t.j. o - 44,3 %. 

V roku 2009 bolo zaevidovaných  2 010 závažných pracovných úrazov (ďalej len „ZPÚ“) z 

 toho bolo 138 s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej len „ŤUZ“) a 1 872 s pracovnou 

neschopnosťou (ďalej len „PN“) nad 42 dní. [9] 
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Obr. 3. Úrazovosť [9] 

 
Tab. 3. Tabuľka hodnôt úrazovosti z Obr. 3. [9] 

V posledných rokoch si väčšina zamestnávateľov vykonáva svoju vlastnú politiku v oblasti 

bezpečnosti práce bez usmerňovania a kontroly zo strany príslušných ministerstiev, 

v dôsledku čoho je nárast počtu úrazov ako to vidieť na Obr.3.  

1.6.5 Ďalšie súvisiace právne predpisy na zabezpečenie BOZP 

Zákonmi o BOZP bola splnomocnená vláda Slovenskej Republiky (ďalej len „vláda SR“) 

upraviť požiadavky BOZP prostredníctvom osobitných nariadení, zameraných na 

vymedzenú oblasť BOZP. Vychádzajúc z týchto splnomocnení vydala vláda SR nariadenia 

[1]: 

• o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov (NV SR 2006/392), na pracovisko (NV SR 2006/391), pri práci s bremenami 

(NV SR 2006/281), pri práci so zobrazovacími jednotkami (NV SR 2006/276), 

• o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov (NV SR 

2006/395), 
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• o minimálnych požiadavkách na zaistenie BOZP vo výbušnom prostredí (NV SR 

2006/393). [10]  

Nadväzne na kompetencie zakotvené v zákonoch vydávajú príslušné ministerstvá a ostatné 

ústredné orgány všeobecné záväzné predpisy vo forme vyhlášok, úprav, záväzných opatrení 

a pod. Sú to vykonávacie právne predpisy, ktorými vydavateľ záväznou formou určuje 

povinnosti vyplývajúce zo zákonov, respektíve ustanovuje spôsob splnenia týchto 

povinností. [1] Sú nimi upravené napríklad : 

• podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti (MPSVaR SR 

2007/356), 

• o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na služby v oblasti 

súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (MZ SR 2006/033), 

• o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci (2003/077), 

• vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel (1991/208), 

• vyhláška o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave 

(1976/108) a i.. [10] 

1.6.6 Technické normy 

Okrem povinností stanovených v zákone, musia byť uplatňované aj požiadavky zverejnené 

osobitnými predpismi, v odborných právnych  predpisoch podľa vykonávanej činnosti 

a záväzných technických normách. Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, 

charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich 

najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití.  

Technické normy:   Medzinárodné normy (ISO) 

   Európske normy (EN) 

   Slovenské technické normy (STN) 

   Zahraničné normy [1] 

Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie Slovenských technických noriem zabezpečuje 

Slovenský ústav technickej normalizácie (ďalej len „SUTN“). Slovenské technické normy 

určujú všeobecné technické zásady na výrobky a na technické a na technicko-organizačné 

činnosti, najmä z hľadiska kvality výrobkov, ochrany zdravia a života, bezpečnosti práce 

a technických zariadení, požiarnej ochrany, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany 

majetku a ďalších záujmov. [6] 
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2 APLIKÁCIA ZÁKONA  124/2006Z.Z.  NA SBS 

Z charakteristiky prevádzkovania bezpečnostnej služby vyplýva, že sa jedná o špecifický 

druh podnikateľskej činnosti spojený s rizikami, a preto sú pre prevádzkovateľov zákonom 

stanovené určité povinnosti. Povinnosti sú spoločné pre prevádzkovateľov bezpečnostných 

služieb, špecifické pre prevádzkovateľov strážnej služby a prevádzkovateľov detektívnej 

služby. Medzi spoločné patrí dodržiavanie právnych predpisov a podmienok stanovených 

v rozhodnutiach, prípadne v opatreniach ministerstva vnútra alebo povereného orgánu 

dozoru, evidenčné povinnosti, ktorých zmyslom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri výkone štátneho dozoru a kontroly, taktiež oznamovacie povinnosti 

a povinnosti mlčanlivosti. Môžeme medzi ne zahrnúť aj povinnosť dodržiavať zákazy 

a obmedzenia stanovené zákonom. Dodržiavanie určených úloh je vynútiteľné možnosťou 

uloženia sankcií, prípadne pozastavením oprávnenia podnikať alebo odňatím licencie.   

2.1 Povinnosti zamestnávateľa 

Povinnosti zamestnávateľa tvoria podstatnú časť zákona o BOZP. Je potrebné ich 

akceptovať integrovane ako jednotný a ucelený súbor opatrení stanovený uvedenými 

osobitnými predpismi a zákonom o BOZP. Zákon ukladá zamestnávateľovi vykonať širokú 

škálu opatrení predpisových, sociálnych, ekonomických, organizačných, výchovných 

a technických. Zamestnávateľ musí zaručovať bezpečnosť analýzou prevádzkových rizík. 

Musí ich vyhodnocovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie. [2]  

 
Obr. 4. Schematické znázornenie opatrení  
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Obr. 5. Zobrazenie povinností zamestnávateľa k zamestnancovi  
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2.1.1 Všeobecné zásady prevencie 

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení 

nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania 

informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.  

Všeobecné zásady prevencie BOZP sú:  

• vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, 

• posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť najmä pri výbere a počas používania 

   pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov, 

• vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, 

• uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 

   opatreniami, 

• nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo 

   prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia, 

• prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku, 

• zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní 

   pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov s cieľom 

   vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce  

   a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca, 

• plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných  

   prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných  

   podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych  

   opatrení, 

• vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. [3] 
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Obr. 6. Schematické zobrazenie zásad prevencie  

2.1.2 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný: 

• vykonávať opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 

   bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, 

• zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný 

   dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, 

• zabezpečovať, potrebnú údržbu a opravy, 
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• zabezpečovať, aby faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž neohrozovali  

   bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

• odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, ak to nie je možné, vykonať aspoň opatrenia na  

   ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie, 

• nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce vhodnými pracovnými postupmi    

   a zdokonaľovaním organizácie práce. 

Na zaistenie BOZP je zamestnávateľ povinný:  

a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na 

základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného 

procesu  a z pracovného prostredia, 

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života, zdravia 

    a viesť evidenciu o ich poskytnutí, 

c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave 

a dbať o ich riadne používanie. 

Zamestnávateľ je povinný bezplatne:   

• poskytovať zamestnancom pracovný odev a obuv, 

• zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim a poskytovať   

   umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej 

   hygieny. 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické 

osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na 

jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory. 

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj 

nefajčiari.  

Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa 

nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. 

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať 

zamestnávateľ, nesmie ich presunúť na zamestnanca. [3] 
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2.1.3 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov  

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať zamestnanca : 

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 

 • so zásadami bezpečnej práce, 

 • so zásadami ochrany zdravia pri práci, 

 • so zásadami bezpečného správania na pracovisku, 

 • s bezpečnými pracovnými postupmi, 

 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, 

 • so zákazom vstupovať do priestoru, 

 • so zdržiavaním sa v priestore a vykonávaním činností ohrozujúcich život 

              a zdravie, 

 • so zoznamom prác a pracovísk, 

 • pri jeho prijatí do zamestnania, 

 • pri preložení na iné pracovisko, 

 • zaradení alebo preložení na inú prácu, 

 • pri zriadení novej technológie, 

 • pri vypracovaní nového pracovného postupu, 

 • pri zavedení nového pracovného prostriedku. [3] 

Opakovateľnosť oboznamovania s predpismi záleží od charakteru práce. Ak právne 

predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

neustanovujú kratší čas tak opakovanosť oboznamovania zamestnávateľ vnútorným 

predpisom stanoví raz za dva roky. [5] 

Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného 

oboznamovania. Oboznamovanie a vzdelávania sa musí uskutočňovať v pracovnom čase. 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancov informovať o : 

  • nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa môžu vyskytnúť,  

• preventívnych  opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ  

   vykonal, 

  • postupe v prípade poškodenia zdravia, 

  • poskytnutí prvej pomoci, 

  • opatreniach v prípade zdolávania požiaru, 

  • záchranných prácach,  
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  • evakuácii, 

  • pracovných úrazoch, 

  • chorobách z povolania, 

  • zisťovaní príčin  a prijatých vykonaných opatreniach. [3] 

 

 
Obr. 7. Schematické zobrazenie informačnej povinnosti zamestnávateľa  

2.1.4 Kontrolná činnosť zamestnávateľa 

Cieľom kontroly stavu BOZP je zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných 

prehliadok, skúšok, revízií, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť 

zariadení, objektov, technológie a bezpečnosť pracovných činností, aby bola tiež trvalo 

zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad BOZP. Výstupom je plán 

kontrolnej činnosti, systém prijímania opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov 

a ich kontrola. [6] 

2.1.5 Výchova a vzdelávanie 

Každé vzdelávanie zamestnancov významne vplýva na rozvoj silnej firemnej kultúry. 

Spolu s ďalšími personálnymi činnosťami prispieva k vytváraniu ľudského potenciálu v 

organizácii. Vzdelávanie v podniku je chápané ako dlhodobá investícia. Prostredníctvom 

vzdelávanie je zaistené, aby ľudia získali zručnosti, schopnosti, vedomosti, ale i postoje a 
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hodnoty, ktoré budú od nich vyžadované v budúcnosti a súčasne budú podporovať želanú 

firemnú kultúru. [12]  

K výchovného pôsobeniu na pracujúcich patria najčastejšie inštruktáže, prednášky, besedy, 

konzultácie, plagáty, inštrukčné vývesky, nástenky, fotografie, tlač, film, rozhlas, televízia, 

výstavy, vplyv prostredia a kolektívov. Pri výchove bezpečnej a zdravotne vyhovujúcej 

práci majú veľmi významnú úlohu inštruktáže, ktoré sa delia na úvodné inštruktáže pre 

novoprijatých pracovníkov, zácvik novoprijatých pracovníkov a pracovníkov preradených 

na inú prácu, poučovanie pracovníkov vracajúcich sa po úraze znova do práce a opakovacie 

skúšky a inštruktáže. [5] 

2.2 Zákon o SBS č. 473/2005 

Tento zákon upravuje poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, výkon 

štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom 

v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, 

ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán.  

Bezpečnostnú službu v SR možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie 

bezpečnostnej služby. O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby.  

Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe sú 

nasledovné : 

 • žiadateľ musí byť občanom  Európskeho hospodárskeho priestoru, ak 

                        fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť 

                        zodpovedného zástupcu, 

 • dosiahnutie veku 21 rokov, 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 • bezúhonnosť – preukazuje sa odpisom z registra trestov nie starším ako 3  

                       mesiace a čestným vyhlásením, že nemá zákaz činnosti, 

 • spoľahlivosť – nepožívanie alkoholických nápojov, žiaden priestupok v 

                       posledných dvoch rokoch v tomto úseku ako aj na úseku používania  

                       výbušnín, na úseku strelných zbraní, streliva a inom, žiaden trestný čin, 

 • zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť,  

                        preukazuje sa lekárskym posudkom každé 2 roky, ktorého súčasťou je 
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                        psychologické vyšetrenie, 

 • odborná spôsobilosť – vzdelanie spĺňa osoba s ukončením úplne stredným 

                        alebo úplne stredne odborným vzdelaním, uchádzač je držiteľom preukazu 

                        odbornej spôsobilosti. 

Skúška odbornej spôsobilosti je typu :   

„S“ – udeľuje sa osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany a pátrania  

„P“ – udeľuje sa osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany a pátrania, odbornej prípravy 

a poradenstva a pre prevádzkovateľov. 

Po úspešne vykonanej skúške vydá ministerstvo preukaz typu S alebo typu P. Platnosť 

preukazu je 10 rokov. (viď. príloha PI) 

Strážna služba je  : 

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 

 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 

 • ochrana osoby, 

 • ochrana majetku a osoby pri preprave, 

 • ochrana prepravy majetku a osoby, 

 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, 

 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému,  

                        prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu  

                        alebo chráneného miesta, 

 • vypracúvanie plánu ochrany. 

Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný  : 

• plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi  

           predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva alebo krajského  

           riaditeľstva, 

• dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch,  

            dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva, 

• viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, 

• viesť evidenciu služieb podľa jednotlivých chránených objektov, 

• viesť evidenciu zásahov, 

• neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie 

           každého zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bola použitá strelná zbraň 

           alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k zraneniu alebo k 
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           usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody, 

• zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu, 

• viesť inšpekčnú knihu dozoru. 

Technická služba je: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo 

oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení 

umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom 

mieste alebo v ich okolí.  

Technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej 

služby. O udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby rozhoduje krajské 

riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia sa vydáva 

na 10 rokov, ak zákon neustanovuje inak. (vid. príloha PII) 

Podľa zákona č. 473/2005 vykonáva ministerstvo štátny dozor nad dodržiavaním 

povinností ustanovených týmto zákonom. Kontrolu nad dodržiavaním povinností vykonáva 

krajské riaditeľstvo. Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnený vykonávať každý 

policajt aj príslušník Vojenskej polície a príslušník Železničnej polície. 

Každý priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti je pokutovaný, prejednávaný 

ministerstvom. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o 

priestupkoch. Ak je uložený zákaz činnosti, prevádzkovateľ je povinný odovzdať preukaz 

správnemu orgánu, ktorý rozhodol o zákaze činnosti. 

Ministerstvo vedie informačný systém súkromnej bezpečnosti. V tomto systéme sú 

obsiahnuté údaje uvádzané v žiadostiach alebo v tlačivách podľa tohto zákona. [14] 
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3 BEZPEČNOSTNÝ AUDIT 

Pod pojmom audit sa v oblasti podnikového hospodárstva rozumie preverenie stavu firmy, 

podniku, prípadne spoločnosti, alebo ucelenej časti niektorej z organizačných jednotiek. 

Audit bezpečnosti v oblasti BOZP počas prehliadok podniku, inšpekcií a kontrol pracovísk 

a technických zariadení, ako aj počas školení a seminárov zahrnuje skúsenosti, získané 

riadiacimi pracovníkmi a odborníkmi.  

Účelom auditu je komplexné a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu 

zabezpečenia bezpečnosti práce, stanovení opatrení a postupov pri odstraňovaní zistených 

nedostatkov, porúch a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v organizácii. [11]  

Vykonanie auditu je podmienené dôvodom a cieľom, ktorý sa má pomocou neho 

dosiahnuť. Aktivity v rámci auditu sa uskutočňujú:  

• buď vopred oznámené alebo bez oznámenia pracovníkom prevádzok, 

• pravidelne podľa stanovených termínov alebo nepravidelne, 

• systematicky a náhodne, 

• na základe konkrétneho dôvodu v prípade:  • montáže nového zariadenia, 

       • uvedenia zariadenia do prevádzky, 

       • rekonštrukcie, opravy, údržby, 

       • nárastu počtu úrazov, porúch, 

       • zmeny legislatívy, 

       • na základe rozhodnutia vedenia firmy. 

Dôvody a ciele auditu bezpečnosti určujú, v akom rozsahu je potrebné informovať 

o priebehu činnosti v rámci auditu - bezpečnostných prehliadok - zodpovedných 

pracovníkov podniku. Počas neohlásených prehliadok je možné očakávať, že sa zistia 

skutočné prevádzkové podmienky. Úspešnosť auditu bude negatívne ovplyvnená tým, že 

priamy riadiaci pracovník nebude mať dostatok času pre audítora. Vopred ohlásené 

prehliadky môžu spôsobiť vytvorenia „umelých“ prevádzkových podmienok. Riadiaci 

pracovníci, ako aj zamestnanci, budú však priamo začlenení do aktivít v rámci auditu 

a nebudú mať pocit nedôvery. Účasť niektorého z riadiacich pracovníkov podniku na 

činnostiach v rámci auditu zvyšuje autoritu a význam manažérstva rizika v podniku.  
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Ciele auditu bezpečnosti : 

• identifikovanie nebezpečenstva a ohrozenia, 

• vytvorenie podmienok pre manažérstvo rizika, 

• navrhnutie efektívnejšej metódy pre aktivity v oblasti BOZP, 

• pozitívne ovplyvňovanie aj ostatných stupňov manažérstva podniku s cieľom  

   zvýšiť kvalitu výsledného výrobku, príp. služby, 

• dosiahnutie vyššej hospodárnosti podniku. [4] 

Bezpečnostný audit sa robí na žiadosť zákazníka v prípade, že : 

• zahajuje sa, preberá sa objekt po inej službe v priemysle komerčnej bezpečnosti, 

• nasadzujú sa technické opatrenia do objektu, 

• končí sa činnosť u zákazníka na základe jeho nepriaznivého hodnotenia, 

• bol spáchaný trestný čin v objekte alebo u zákazníka, s ktorým je v obchodnom vzťahu, 

• došlo k poistnej udalosti, 

• pracovník alebo pracovníci sa dopustili protiprávneho jednania, 

• zákazník, s ktorým je v obchodnom vzťahu si to vyžiadal, 

• hodnotia sa výsledky práce vo firme podľa noriem ISO či iných z hľadiska systému 

akosti,  

• predávajú sa objekty protokolárne inej firme, 

• v strážených objektoch dochádza i k situáciám, kedy je audit potrebný, 

• iné okolnosti. [13] 

3.1 Vykonávatelia auditu bezpečnosti 

Úlohy, rozsah a ciele auditu bezpečnosti podmieňujú voľbu audítorov, príp. audítorských 

kolektívov. Kolektív zahrňuje odborníkov z rôznych oblastí, avšak nemalo by v ňom 

pracovať viac ako 5 osôb. Prvé základné činnosti v rámci auditu vykonávajú odborne 

kvalifikovaní riadiaci pracovníci vlastnej firmy = vnútorný audit, ktorý je vykonávaný 

interným audítorom, audit vykonáva organizácia vo vnútri svojej organizačnej štruktúry.  

S narastajúcim počtom zamestnancov v podniku, ako aj v závislosti na rozsahu 

a komplexnosti technológií v rámci podniku sa stále vo väčšej miere vyžaduje, aby audit 

bezpečnosti vykonávali nezávislí audítori, alebo nezávislé špecializované audítorské 

kancelárie = externý audit, vykonávaný audítorom nezávislej organizácie (nezávislým 

audítorom). Audit bezpečnosti, na ktorého realizácii sa má podieľať aj manažérstvo firmy, 

musia vykonávať skúsení odborníci, ktorí nie sú v žiadnej oblasti od neho závislí.  
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Audit sa musí vyznačovať:   

• kompetentnosťou, ktorá zahrňuje:  • odborné vedomosti, 

     • úspešnosť riadiaceho pracovníka, 

     • skúsenosti v oblasti BOZP. 

• vlastnosťami osobnosti:  • objektivitou, 

    • komunikatívnosťou, 

    • schopnosťou rozpoznať situáciu, 

    • trpezlivosťou. 

• nezávislosťou:  • rovnocenný partner, 

   • voľnosť pri rozhodovaní. [4] 

3.2 Základy auditu bezpečnosti 

Základným prvkom auditu bezpečnosti sú dôsledné prehliadky  priestorov a objektov 

organizácie a ďalej pokračuje kontrolou spracovanej dokumentácie. Vykonávajú sa vo 

všetkých typoch podnikov. Bezpečnostný audit je vo svojej podstate nezávislým overením 

funkčnosti bezpečnostného systému v danej fáze jeho prevádzky. Overenie sa vykonáva 

porovnaním auditovaného (skutočného) systému so štandardom. Štandardom môže byť 

napr. zákon, odborná norma, poistné podmienky, zmluvný vzťah, interný predpis a pod. 

 Ťažiská činností, ktorých náplňou je porovnanie skutočného stavu so štandardom,  je 

možné zhrnúť do týchto bodov :  

• posúdiť nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou identifikácie 

   nebezpečenstiev, ohrození a následným posúdením rizík, 

• vypracovať opatrenia na zdokonalenie činnosti v rámci manažérstva rizika, 

• presne určiť spôsob na realizáciu týchto opatrení. 

Audítori alebo audítorské skupiny zistia, či podnik alebo niektorá jeho organická časť spĺňa 

požiadavky bezpečnosti a ochrany enviromentu a u technických zariadení aj kritéria 

spoľahlivosti. Vedenie firmy môže podnik urobiť „bezpečnejším“ a v dôsledku vyššej 

bezpečnosti ekonomicky úspešnejším len vtedy, keď sa s touto úlohou identifikuje 

a svojich zamestnancov presvedčí o úspešnosti všetkých aktivít v rámci bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. [4]  
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3.3 Príprava a realizácia auditu bezpečnosti 

Zadávateľ úloh v rámci auditu bezpečnosti musí čo najpresnejšie definovať:  

• objekt, kde sa má audit vykonať, 

• cieľ, ktorý sa má pomocou auditu dosiahnuť, 

• termín, kedy sa má audit vykonať, 

• druh auditu ( oblasť techniky, výrobného procesu, manažérstva ), 

• audítora alebo audítorský kolektív. 

 Všetky úlohy v rámci vykonania auditu vykonávajú audítori. Vedenie firmy musí byť 

audítorom nápomocné a jeho rozhodujúca úloha je realizovať opatrenia navrhnuté 

audítormi. Čas na vykonanie auditu môže byť rozdielny. Pohybuje sa od niekoľkých hodín 

až do niekoľkých dní. Úspešnosť auditu si však vyžaduje stanoviť čas potrebný na 

vykonanie auditu. Audítori rozhodnú, ktoré informácie a dokumenty budú potrebné pre 

realizovanie činnosti v rámci auditu. Aj keď rozsah a obsah informácií závisí od cieľa, 

ktorý sa má pomocou auditu dosiahnuť, základné okruhy potrebných informácií možno 

zhrnúť do týchto skupín :  

• informácie o materiálovom toku,  

• možnosti odstránenia odpadov, 

• vlastnosti základných surovín, 

• počet a vzdelanostná úroveň zamestnancov, 

• výrobný program, 

• inšpekčné a údržbárske plány, 

• organigramy a počty pracovníkov v jednotlivých smenách, 

• informácie o nebezpečných látkach a ich mieste v materiálovom toku, 

• počty úrazov, havárií a porúch. [4] 

Bezpečnostný audit sa robí na základe určitého vzoru, môže ísť o : 

• Auditnú osnovu, 

• Auditný model, 

• Auditnú matricu. 

Auditná osnova je najjednoduchší vzor pre vykonávanie auditu. Obsahuje bežný zoznam 

úkonov a úloh, ktoré majú byť v audite obsiahnuté a je stanovený ciel, ktorý hovorí, na čo 
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má audit odpovedať, respektíve čo má byť auditom dosiahnuté. Podľa tejto osnovy je 

potom spracovaná auditná správa.  

Auditný model je náročnejšie spracovanie, kedy je spracovaný reálny model situácie, javu, 

podniku, objektu tak, ako má vypadať, aby v audite obstál. Postupuje sa podľa modelu 

a hodnotí sa stupeň priblíženia súčasnej situácie tomuto modelu. Podľa dosiahnutých 

výsledkov sa spracuje záver.  

Auditná matrica je najpresnejšie stanovenie úrovne bezpečnosti. Na konkrétne auditované 

veličiny je spracovaná presná matrica, ktorá nepripúšťa žiadne odchýlky. [13] 

Pred začiatkom vykonávania auditu musia byť všetky informácie preverené. Dotazníky, 

ktoré sa v rámci auditu využijú, musia zahrňovať otázky vzťahujúce sa na oblasti 

prevádzky. Audítorské kancelárie ponúkajú formu štandardných dotazníkov, ktoré je nutné 

pre špeciálne technológie upraviť. Úpravu môžu vykonať len odborníci z danej oblasti 

techniky v spolupráci so špecialistami v oblasti manažérstva rizika. Skôr ako sa začnú 

vykonávať činnosti v rámci auditu, je vhodné, keď vedenie firmy vyzve všetkých riadiacich 

pracovníkov a ostatných zamestnancov na aktívnu spoluprácu. Audit bezpečnosti nesmie 

byť utajovaná činnosť. Len informovaný zamestnanec môže pochopiť význam a výhody 

auditu. Prvý úkon, ktorý je nutné v rámci auditu bezpečnosti vykonať, je prehliadka 

podniku, počas ktorej audítori získajú poznatky o jednotlivých častiach materiálového 

toku, o technických zariadeniach a podiele humánneho faktoru v jednotlivých častiach 

výrobných technológií. Pripravené dotazníky sú základným nástrojom na vedenie 

kvalifikovaných odborných rozhovorov. Ich  cieľom je rozpoznať silné a slabé stránky 

firmy. Pomocou auditu bezpečnosti sa rozpoznávajú v podniku „slabé“ miesta. Audit 

neslúži na to, aby sa hľadali vinníci. Všetky rozhovory musia byť uvedené vecne, ich 

obsahy nesmú nikoho obviňovať. [4] 

3.4 Vyhodnotenie auditu bezpečnosti 

Audítorské dôkazy sú informácie, ktoré získava audítor o posudzovanej oblasti 

bezpečnostného systému. Vo svojej podstate sú to záznamy, konštatovania skutočnosti 

alebo iné informácie, týkajúce sa kritérií auditu, ktoré sú verifikovateľné.  

Audítorské dôkazy sa môžu získavať z kontrolných zoznamov (check listov), z projektovej 

dokumentácie, prevádzkovej dokumentácie, smerníc a ďalších dokumentov pre riadenie 

(plánovacie, hodnotiace dokumenty, analýzy, výkazy a pod.). Výstupy auditu môžu byť 

buď vo forme audítorskej správy, alebo iného (aj formalizovaného dokumentu), ktorý 
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umožní jednoznačne konštatovať mieru zhody bezpečnostného systému ako celku i jeho 

jednotlivých prvkov s požiadavkami  na úroveň (triedu, stupeň) poskytovanej ochrany. 

Výsledky auditu slúžia ako objektívny ukazovateľ účinnosti bezpečnostného systému. 

Audítor získa dôkazy, ktoré mu umožnia vysloviť objektívne závery. Na týchto záveroch je 

založený audítorský názor, ktorý je uvedený v správe audítora. [12] 

Audítorský dotazník musí zohľadniť skutočný stav vo firme. Tento stav audítori porovnajú 

so stavom, ktorý by mal zodpovedať legislatívnym predpisom v danej spoločnosti 

a v danom čase. Rozdiely je nutné presne formulovať a navrhnúť opatrenia na ich 

minimalizovanie, príp. odstránenie. Tieto závery musia byť diskutované so zodpovednými 

riadiacimi pracovníkmi firmy. Po zverejnení záverov auditu sa vypracuje plán na 

vykonanie odporúčaní. V prípade, že nie je možné odporúčanie realizovať alebo sa 

odporúčanie doplní, príp. rozšíri, je nutné uviesť dôvody, ktoré k tomu viedli. [4] 

Výsledkom auditu je podrobná správa obsahujúca vyhodnotenie  aktuálnej úrovne zaistenia 

bezpečnosti práce ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov. 

Výsledky auditu by mali zhodnotiť, či zavedený systém riadenia a jeho prvky :  

• sú účinné pri plnení politiky BOZP, 

• sú účinné v podpore plnej účasti pracovníkov, 

• adekvátne reagujú na výsledky hodnotenia výkonnosti BOZP a predchádzajúcich auditov, 

• umožňujú organizácii dosiahnuť zhodu s príslušnými zákonmi a predpismi. [6] 

Výsledkom je bezvýhradné a nezavádzajúce konštatovanie, že bezpečnostný 

systém : 

 • zabezpečuje alebo nezabezpečuje požadovaný stupeň ochrany, 

 • poskytuje minimálnu ,štandardnú alebo vyššiu úroveň ochrany, 

 • je alebo nie je riadený v súlade s požiadavkami manažérstva kvality, 

 • iné konštatovania. [12] 

Spravidla sa záver bezpečnostného auditu vyjadruje v troch rovinách konečného výsledku: 

A+      Vyhovuje bez výhrad A        Vyhovuje podmienene     B         Nevyhovuje [13] 
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4 KOMPARÁCIA PRÍSTUPOV BOZP V SR A VO VYBRANOM 

ŠTÁTE EÚ 

Na porovnanie prístupov BOZP so SR som si vybrala štát Európskej únie – Nemecko. 

Spolková republika Nemecko je so svojimi 82 miliónmi obyvateľov najväčším štátom 

Európskej únie a zároveň jej najväčšou ekonomikou.  

Spolková republika Nemecko je federatívna republika zložená zo 16-tich spolkových 

krajín. Spolkové krajiny sa delia na 438 okresov.  

 

 
Obr. 8. Mapa Spolkovej republiky Nemecko so 16-timi spolkovými krajinami [16] 

4.1 Všeobecný prístup k BOZP („Arbeitsschutz“) v Nemecku 

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku (BOZP) zodpovedá v Nemecku 

výraz "Arbeitsschutz", t.j. bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci.   

V Nemecku pod bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov pri práci sa rozumejú 

také opatrenia a metódy, ktoré vedú k ich bezpečnosti pred pracovnými a zdravotnými 

rizikami. Požadovaným cieľom je prevencia nehôd a ochrana zamestnancov ako aj 

predchádzanie pracovných úrazov a eliminácia ich následkov (napr. nosenie prilby, 

bezpečnú obuv a pod.), ochrana zdravia (nebezpečné látky, hluk, psychické zaťaženia atd.) 

a špecifická ochrana (napr. počas tehotenstva, ochrana mladistvých) pri práci. 
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Tento prístup k výrazu BOZP na Slovensku a Arbeitsschutz  v Nemecku je zrovnateľný. 

V jednom aj v druhom štáte sa pod týmto pojmom rozumie rovnaký cieľ a rovnaký prístup 

k jeho plneniu.  

V Nemecku sa tento výraz Arbeitsschutz rozdeľuje  na dve časti: 

 - všeobecná bezpečnosť a ochrana zdravia a  

 - sociálna bezpečnosť zamestnanca. 

 
Obr. 9. Schematické zobrazenie rozdelenia BOZP v Nemecku 

 

Pod všeobecnou bezpečnosťou a ochranou zdravia sa myslí ochrana života a zdravia 

zamestnancov ako i dôstojné pracovné miesto. V prípade, že zamestnávateľ nariadi 

pracovné smernice a bezpečnostné predpisy, musia ich zamestnanci bezpodmienečne 

dodržiavať. Porušenie týchto predpisov môže viesť k disciplinárnym  opatreniam, prípadne 

k okamžitému rozviazaniu pracovného pomeru.  

Pod sociálny rámec spadajú tzv. osobitné skupiny ako sú mladiství, budúce dojčiace matky, 

regulácia pracovnej doby a dni pracovného pokoja a taktiež chráni zamestnanca pred 

prepustením.   

I keď to čo sa rieši v Nemecku  v obidvoch častiach sa rieši aj na Slovensku, ale rozdiel je 

v tom, že na Slovensku to je pod jedným ustanovením zákonom o BOZP.  
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Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v Nemecku vyznačuje duálnou 

štruktúrou, pozostávajúcou zo : 

- štátne regulovaného systému BOZP (na spolkovej a krajinskej úrovni) a  

- poskytovateľmi úrazového poistenia v samospráve.  

 
Obr. 10. Schematické zobrazenie systému BOZP v Nemecku 

Štát (spolkové a  krajinské orgány) vydáva zákony, nariadenia a predpisy štátnych orgánov. 

Poskytovatelia úrazového poistenia vydávajú vlastné predpisy na predchádzanie úrazom na 

základe preskúmania potrieb a s povolením spolkovej vlády a krajinských vlád. 

Kontrolu a poradenstvo v podnikoch vykonávajú osoby, poverene príslušnými štátnymi  

kontrolnými orgánmi (na krajinskej úrovni) a poskytovateľmi úrazového poistenia. [18] 

Bezpečnostné predpisy poskytovateľov úrazového poistenia dopĺňajú a konkretizujú právo 

na ochranu zamestnancov dané štátom. Poskytovatelia úrazového poistenia sú:  

• priemyselné združenia,  

• poľnohospodárske združenia a,  

• vlastní poskytovatelia úrazového poistenia na spolkovej a krajinskej úrovni ako aj na 

úrovni obcí a miest.   

Poskytovatelia úrazového poistenia vydávajú predpisy na predchádzanie úrazom na základe  

rozhodnutia svojich zastupiteľstiev, ktoré pozostávajú rovnako zo zamestnávateľov a 

zamestnancov. Tieto predpisy musia byť schválené spolkovým ministerstvom práce a 

sociálnych vecí (ďalej len „BMAS“) po dohodnutí jednotlivých krajín. Obsahujú základné 
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normy k predchádzaniu nehôd a poškodenia zdravia, ktoré určujú  

• aké opatrenia musia podnikatelia prijať, aby sa predišlo úrazom a chorobám z povolania a 

aby sa poskytla ochrana zdravia,  

• aké opatrenia sú nevyhnutné na plnenie právnych predpisov o bezpečnosti práce,  

• ako sa má správať poistenec, aby sa predišlo nehodám a,  

• ktoré lekárske prehliadky poistenec musí absolvovať.   

Vládne nariadenia a bezpečnostné predpisy sa vzťahujú na normy a technické predpisy, 

záväzné pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tabuľka poukazuje na právny základ 

niektorých predpisov týkajúcich sa ochrany zamestnancov na spolkovej úrovni.  

Niektoré zákony a nariadenia (viď. Tab. 4. ) :      
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Tab. 4. Stručný prehľad nemeckých zákonov o BOZP  
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Spolkové a krajinské orgány spolu s poskytovateľmi úrazového poistenia vypracovali 

spoločnú nemeckú stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Gemeinsame 

Deutsche Arbeitsschutzstrategie, ďalej len „GDA“) s cieľom dodržiavať, zlepšovať a 

podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pracujúcich prostredníctvom odsúhlaseného a 

dôsledne rešpektovaného systému BOZP.  

 

 
Obr. 11. Schematické zobrazenie vytvorenia GDA 

Hore uvedená stratégia obsahuje 5 základných prvkov: 

- vývoj spoločných cieľov BOZP   

- definovanie prioritných oblastí činnosti a rámcových bodov pre pracovné programy ako aj  

   ich prevedenie podľa jednotných zásad  

- hodnotenie cieľov,  oblastí činnosti a pracovných programov  

- definovanie odhlasovaného postupu krajinských orgánov a úrazových poistení pri  

  poradenstve a kontrole prevádzok  

- zhotovenie zrozumiteľných a prehľadných pravidiel a predpisov 
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Obr. 12. Schematické zobrazenie základných prvkov GDA 

Ďalším cieľom GDA je bezpečnosť a zdravie zamestnancov prostredníctvom efektívnej a 

systematicky dodržiavanej bezpečnosti pri práci, doplnený o opatrenia týkajúce sa ochrany 

zdravia zamestnancov v podnikoch.  

Znížením pracovných úrazov a pracovných ochorení klesnú finančné výdavky podnikov. 

Teda bezpečnosť pri práci má inováciu zvýšiť a nie brzdiť.   

Za týmto účelom sa  hore uvedené zložky v  novembri 2007 na 84. konferencii krajinského 

ministerstva prace a sociálnych vecí uzniesli  na spoločnej celonemeckej stratégii k 

prevencii pracovných úrazov a pracovných ochorení, ktorých program má bežať do roku 

2012.  

Zákonom ustanovené podklady GDA a spolupráca ich nositeľov sú nariadené od novembra 

2008 zákonom o bezpečnosti práce  /Arbeitssicherheitsgesetz/ a zákonníkom o sociálnom 

zabezpečení VII (ďalej len „SGB /Sozialgesetzbuch/ VII“), upravený naposledy článkom 5 

zák. z 22.12.2010 (BGBl. IS. 2309).  

Za posledných 25 rokov existujú v Nemecku špeciálne preventívne lekárske prehliadky, 

ktoré slúžia k predchádzaniu chorôb z povolania a ochrany zdravia. SGB VII dáva 

úrazovému poisteniu ustanovenému zákonom (Gesetzliche Unfallversicherung; ďalej len 

„GUV“) výslovne právo na odborné lekárske vyšetrenie pri prácach, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvniť život a zdravie zamestnancov.   

Rámcová smernica (89/391/EWG) je základným pilierom štátov v EU v oblasti prevencie 

rizík na pracovisku. Táto smernica stanovuje okrem iného povinnosti zamestnávateľov 

a zamestnancov na zlepšenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci.  



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 46 

 

Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov vo všetkých 

pracovných oblastiach a tejto zodpovednosti nemôže uniknúť.   

K jeho povinnostiam patrí: 

• zabránenie rizík, 

• predvídavosť nezabrániteľných rizík, 

• predchádzanie rizík, 

• zohľadnenie ľudského faktora. 

Ďalej mu prináleží zariadiť pracovisko, organizáciu práce a výber pracovných prostriedkov 

tak, aby sa predišlo k jednotvárnosti práce, a tým sa predišlo rôznym rizikám ako napr.:   

• zohľadniť stav techniky, 

• odstrániť alebo znížiť nebezpečie, 

• plánovať preventívne opatrenia s prihliadnutím k technike, organizácii práce, pracovných 

podmienok, sociálnych vzťahov a vplyvu prostredia na pracovné miesto,  

• prednosť kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi, 

• udeliť vhodné pokyny zamestnancom k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

Pri pôsobení zamestnancov z rôznych firiem na jednom pracovisku musia ich jednotliví 

zamestnávatelia spolupracovať v oblasti  bezpečnosti, hygieny a ochrane zdravia.   

Táto smernica sa práve tak vzťahuje aj na zamestnancov v súlade so školením a pokynmi 

zamestnávateľa pri ochrane ich vlastného zdravia a bezpečnosti ako aj ich 

spolupracovníkov.  

Povinnosti zamestnanca sú nasledovné: 

• správne používanie strojov, zariadení, náradia, dopravných prostriedkov atd.,  

• správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok, 

• nepremiestňovanie strojov a zariadení a ich správne používanie, 

• okamžité nahlásenie zamestnávateľovi alebo zodpovednému každé vážne a bezprostredné 

nebezpečenstvo pri bezpečnosti a ochrane zdravia ako aj každý nedostatok zistenej chyby.  

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 47 

 

4.2 SBS („BDWS“- Bundesverband Deutscher Wach- und 

Sicherheitsunternehmen) v Nemecku 

Súkromný bezpečnostný priemysel sa celkovo v Európe nachádza v rozmachu, objem 

zákaziek rapídne pribúda. Dôvody pre tento nárast je zvyšujúca sa neistota v spoločnosti, 

vyžadujúca ochranu podnikov, verejných inštitúcií  a osobnú ochranu. Podobne je tomu aj 

v Nemecku. Súkromná bezpečnostná služba je tam expandujúcim odvetvím. Preberá i 

úlohy, ktoré tradične patrili pod verejnú bezpečnostnú službu alebo samotným podnikom.   

Uvedené spoločenské zmeny majú vplyv na zdravie a bezpečnosť pri práci. Toto odvetvie 

sa stáva síce profesionálnejším prostredníctvom kvalifikácie a ďalších školení, ktoré majú 

určite pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov, napriek tomu sa spája so zlými 

pracovnými podmienkami a zlým menom.  

Pri školení zamestnancov v bezpečnostných službách sa predpokladá maximálne 24 

hodinové školenie, čím je Nemecko hlboko pod európskym priemerom 80 hodinami. O 

zabezpečovaní kvality a vytvorení jednotných spolkových predpisov pre bezpečnostnú 

službu sa síce diskutuje, ale  v podstate je toto odvetvie ešte stále riadené živnostenským 

právom. Keď že  na trhu je dosť cenovo výhodných  poskytovateľov z tohto odvetia, 

dochádza k vysokému konkurenčnému tlaku.   

Pri výkone bezpečnostnej služby nemá Nemecko na rozdiel od väčšiny ostatných 

európskych krajín, jednotný právny základ. Nemecko pozná iba živnostenský poriadok, 

ktorý berie zvlášť zreteľ na bezpečnostnú živnosť. Základy živnostenského práva sú 

obsiahnuté v § 34 a živnostenského poriadku a strážneho nariadenia. Posledná zmena tohto 

poriadku vstúpila v platnosť v januári 2003. Práva bezpečnostných firiem v Nemecku sú 

zásadne obmedzené  na obranu „ práv každého“, teda na základe slobody voľby a výkonu 

povolania v súlade s článkom  12,  odsek 1 GG. (Grundgesetz- základný zákon).   

Súkromná strážna a bezpečnostná služba v Nemecku je zastrešená v BDWS 

(Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen - Spolkový zväz 

nemeckých strážnych a bezpečnostných služieb), ktorý zastupuje 828 členských 

spoločnosti. Jeho podiel na trhu z hľadiska obratu je vysoký, približne 80 percent. Je to 

tým, že jednotlivé podniky ponúkajú kvalitné bezpečnostné služby napr. bezpečnosť letísk 

(najmä pri kontrole cestujúcich), ochrana  jadrových elektrární, vojenských priestorov a 

priemyselných zariadení ako i preprava peňazí a cennosti. BDWS ako zamestnávateľ je 

sociálnym a tarifným zmluvným partnerom, činným vo všetkých 16 spolkových krajinách. 
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Nemecko zaznamenalo v 90 rokoch prudký nárast súkromných bezpečnostných služieb.  

V roku 1990 zaznamenali 900 bezpečnostných spoločností, v roku 1998 bolo ich už  viacej 

ako 2000. Tento nárast sa vysvetľuje predovšetkým tým, že v "nových spolkových 

krajinách", tieto prevádzky do roku 1990 neexistovali. 

V roku 1998 pracovalo v súkromnej bezpečnostnej službe okolo 120 000 sociálne 

poisteného personálu a ďalších 50 000 krátkodobo zamestnaných. Obrat v súkromných 

bezpečnostných službách predstavoval v roku 2009 približne 4,39 miliardy Eur. V 3 700 

bezpečnostných firmách pracovalo okolo 170 000 zamestnancov.    

Najväčší záujem o zákazky súkromných bezpečnostných služieb má hospodárstvo 

(približne 75%) a  25% verejné orgány. Okrem toho prenechávajú komúny, ministerstvá 

ako i samotná polícia stráž a kontrolu súkromným bezpečnostným službám. Dokonca aj 

väznice sú medzitým kontrolované súkromným  bezpečnostným personálom ako napr. 

väznica v Manheime. Od 1.1.2000 sú v Nemecku tiež sprivatizovane "nápravné 

zariadenia". To znamená, že psychicky chorí páchatelia môžu byt umiestnení 

v súkromných nemocniciach a strážení súkromnými bezpečnostnými službami.  

Experti odhadujú, že sa podiel verejných zákaziek v najbližších rokoch zvýši o cca 40%. 

Dôvody pre presun bezpečnostných úloh na súkromné služby spočívajú v prvom rade 

v úspore nákladov. Podľa prepočtov nemeckého policajného zväzu stoji  jedna hodina 

u polície asi 60€, u súkromných firiem oproti tomu len jednu tretinu.  

Spolupráca medzi políciou a súkromnými bezpečnostnými službami je v Nemecku dosť 

rozšírená a zahŕňa predovšetkým tieto oblasti: 

- dozor nad verejnou miestnou dopravou  

- dozor pri väčších podujatiach 

- kontrola poplašných hlásení 

Vedúcimi firmami v Nemecku je švédska spoločnosť Securitas, holandská strážna 

a zamykacia spoločnosť VSU so sídlom v Hannoveri, Kötter Security v Essene ako aj ASD 

Securicor v Hamburgu.  

K zvyšujúcemu sa počtu súkromných bezpečnostných síl v oblasti bezpečnosti sa neustále 

pridáva i verejnosť. Nasledujúce príklady poukazujú na to, ako tato pomocná (policajná) 

služba je činná v jednotlivých spolkových krajinách, napr. v Baden-Württembersku, 

Bavorsku a v Sasku:   

• Dobrovoľné policajné služby v Bádensku-Wüttembersku 
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Či už v uniforme alebo v civile vykonávajú občania vo svojom voľnom čase pomocnú 

(policajnú) službu. Po základnom výcviku 84 hodín a podľa potreby ďalším školením a 15 

hodinovým výcvikom v používaní zbraní hliadkujú títo pomocníci spolu s profesionálnymi 

policajnými kolegami v parkoch, na sídliskách, v nákupných areáloch. 

• Bavorská bezpečnostná stráž 

Od roku 1993 je v niektorých bavorských mestách činná bezpečnostná stráž Siwa. Po 

základnom výcviku 40 hodín sú súkromné osoby oprávnené, v civile, bez zbrane ale s 

nápisom na ramene „Sicherheitswacht" t.j. bezpečnostný strážca, kontrolovať vlakové 

stanice, nákupné centrá a obytné bloky. Na základe ich „krátkodobého školenia" sa títo 

strážcovia pokladajú skôr za  "platených prechádzajúcich sa“ , ktorí sú ponajviac schopní 

odpovedať iba turistom na ich otázky.   

• Saská bezpečnostná stráž 

Táto služba funguje podobne ako v Bavorsku, až na to, že títo policajní pomocníci majú 

väčšiu  právomoc. V ich kompetencii je i právo kontroly identity, pripadne odvedenie 

delikventa na policajnú stanicu a v prípade potreby i použitie "menšieho násilia". Školenie 

trvá 60 hodín a nosenie zbraní nie je dovolené. 

Dôvod pre prijatie ďalších pomocníkov na pomoc polícii je zrejmý. Nízkymi  finančnými 

nákladmi sa obyvateľstvu vsugeruje vyššie bezpečie, pričom sa pravidelné policajné 

hliadky zároveň znižujú. Policajné odbory kritizujú predovšetkým nedostatočné vzdelanie 

týchto pomocných síl. Stáva sa, že tieto pomocné sily nekonajú po odbornej stránke, ale 

často subjektívne, pripadne i s predsudkami, či zasiahnuť alebo aj ohlásiť prípad na polícii. 

Spoluprácou polície so súkromnými bezpečnostnými službami v Nemecku dochádza k 

prelínaniu kompetencii obidvoch zložiek vyžadujúcich spoluprácu na poloverejných 

miestach ako sú napr. železničné stanice, verejná doprava, nákupne pasáže a pod. Na 

druhej strane sú kompetencie obidvoch zložiek jasne vytýčené. Príslušníci súkromných 

bezpečnostných služieb jednajú ako poverenec v rámci živnostenského  práva, zatiaľ čo 

polícia prevádza svoju činnosť v oblasti bezpečnosti a trestného stíhania na základe 

štátneho poverenia. V niektorých veľkých nemeckých mestách, napr. v Düsseldorfe a vo 

Frankfurte je oficiálna dohoda o spolupráci medzi políciou a súkromnými bezpečnostnými 

službami.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 AUDIT PRE VYBRANÚ SBS V SR 

Z bezpečnostných dôvodov po dohovore s konateľom vybranej súkromnej bezpečnostnej 

služby neuvádzam meno a sídlo firmy. 

Dátum vykonania auditu : 5. 2. 2011 

Popis organizácie : XY s.r.o. , súkromná bezpečnostná služba zameraná na poskytovanie 

strážnych služieb objektov ako fyzickou ostrahou tak i technickou službou ochrany 

objektu. Táto organizácia spolupracuje so spoločnosťou AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. 

v obore zabezpečovania vozidiel. To znamená, že poskytuje na základe zakúpenia 

satelitného, monitorovacieho a strážiaceho systému aj službu na satelitné zabezpečovanie 

vozidiel.  

Cieľ auditu: Táto previerka bola zameraná hlavne na preskúmanie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci zamestnancov v tomto pracovnom odvetví.  

5.1 Návrh dokumentácie na audit pre SBS 

K návrhu dokumentácie na audit pre SBS som vychádzala zo zákona o BOZP č. 

124/2006Z.z. podľa auditnej osnovy - stanovením bežného zoznamu úloh a cieľa 

vychádzajúcich zo zákona. Podľa tejto osnovy bola potom spracovaná auditná správa.  

Pri prechádzaní zákona som brala na zreteľ informácie prináležiace tomuto pracovnému 

sektoru. To znamená, že body spomínaného zákona, ktoré sa týkali iného sektoru, 

napríklad výrobného, som nebrala do úvahy. Tak vznikol návrh dokumentácie na audit pre 

SBS.  

 
Názov subjektu   
Sídlo subjektu podľa 
OR 

  

Sídlo prevádzky   
Priestory: vlastné  - prenajaté     
Charakter 
priestorov: 

  

Sú dané užívané do prenájmu priestory 
iným PO a FO 

Áno - nie 

Práca v noci: áno - nie 
Má spoločnosť zazmluvnenú pracovnú 
zdravotnú službu (PZS) 

Áno  - nie – čiastočne - bezpredmentné 

Sú vykonávané vstupné alebo periodické 
lekárske prehliadky  zamestnancov 

Áno  - nie – čiastočne - bezpredmentné 
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Počet zamestnancov na stály pracovný 
pomer 

  
Externý 
zametsnanci 

 ....... 
počet 

Z toho  Zamestnancov: .......... Vedúcich .......     
Prvá pomoc – školenie:  áno –nie - čiastočne 
Školenie zamestnancov  a ved. 
zamestnancov BOZP       

Áno  - 
nie 

V stanovených 
lehotách 

Áno – nie - 
čiastočne 

Kniha evidencie úrazov Áno - nie 
Používané technické 
zariadenia 

Áno - 
nie 

Vedená evidencia: Áno - nie 

Je technická dokumentácia od výrobcu v slovenskom 
jazyku 

Áno - nie 

Vedú zamestnanci služobné 
(súkromné) motorové vozidlá  

Áno -
nie 

Absolvovali 
školenie 

Áno – nie  

  
Áno  - 
nie 

Školenie 
osôb na 
obsluhu  

Áno  - nie - čiastočne 

  
Áno  - 
nie 

Školená osôb 
na obsluhu 

Áno  - nie - čiastočne 

  
Áno  - 
nie 

Školenie  
osôb na 
obsluhu 

Áno  - nie - čiastočne 

Sú vykonávané na technických 
zariadeniach  revízie 

Áno  - nie 

  
Dátum poslednej 
revízie 

  

  
Dátum poslednej 
revízie 

  

  
Dátum poslednej 
revízie 

  

Máte na technických zariadeniach predpísané 
bezpečnostné označenie 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu 
Ústne         tlačidlom EPS       
vnútorným rozhlasom 

Sú označené na pracovisku únikové cesty 
a únikové východy 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Je písomne určený postup pre prípad poškodenia 
zdravia a stanovené zabezpečenie 1. pomoci tzv. 
traumatologický plán  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Sú pracoviská vybavené prostriedkami na 
poskytnutie prvej pomoci 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Vyhovujú zariadenia na osobnú hygienu (kapacita 
šatní, odkladanie znečisteného pracovného odevu, 
...) ,je zriadená denná miestnosť 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Je spracovaný zoznam elektrických spotrebičov 
(kávovar, mikrovlnka) 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Má zamestnávateľ interný predpis, čo sa týka Áno  - nie – čiastočne - 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 53 

 

držania zbrane bezpredmentné 
Je preukázaná zdravotná spôsobilosť držiteľa alebo 
nositeľa zbrane lekárskym posudkom o zdravotnej 
spôsobilosti 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Sú vykonávané psychotesty a preškolenie v 
manipulácií so zbraňami 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Zodpovedá kvalifikácia zamestnanca vykonávanej 
činnosti  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Má spoločnosť zabezpečenú oblasť BOZP 
Dodávateľským spôsobom na základe 
dodávateľsko-odberateľskej zmluvy 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Koreňovým spôsobom- vlastným zamestnancom, 
ktorý vlastní osvedčenie BT alebo ABT ? 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Má spoločnosť vymenovanú komisiu pre BOZP  
Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Máte vymenovaných zástupcov zamestnancov pre 
BOZP  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Je vypracovaná aktuálna koncepcia politiky BOZP 
a program jej realizácie  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Je vypracovaný aktuálny zoznam poskytovaných 
OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného 
procesu a z pracovného prostredia?  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Je zabezpečené prideľovanie, kontrola používania a 
spôsob výmeny OOPP  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Vykonávate školenie o bezpečnosti pri práci a 
overujete vedomosti zamestnancov? 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Majú zamestnanci platné osvedčenia (preukazy) na 
vykonávanie odborných činnosti pre vybrané 
profesie  

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Bola vykonaná kontrola zo strany IP, sú odstránené 
zistené nedostatky 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Sú vykonávané kontroly zamestnancov (napr. pod 
vplyvom alkoholu) 

Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Majú zamestnanci zabezpečený pitný režim 
Áno  - nie – čiastočne - 
bezpredmentné 

Tab. 5. Vypracovaný návrh dokumentácie na audit 

5.2 Priebeh auditu  

Na základe dohovoru s konateľom súkromnej bezpečnostnej služby bol dohodnutý termín 

stretnutia a určitý časový plán priebehu vykonania previerky.  
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Časový plán:   

Dátum:                        Čas:   Miesto auditu:  Auditovaná oblasť: 

5.2.2011  10:00 - 10:30  XY s.r.o.  Úvodné stretnutie 

   10:30 – 11:00     Obhliadka subjektu 

   11:00 – 15:00     Previerka BOZP 

Prítomní zamestnanci pri výkone auditu: konateľ spoločnosti  

Názov subjektu XY s.r.o.  
Sídlo subjektu podľa 
OR 

SR 

Sídlo prevádzky SR 
Priestory:  prenajaté     
Charakter 
priestorov: 

suché, priestranné, svetlé, sídlo je mimo centra mesta, na odľahlom mieste  

Sú dané užívané do prenájmu priestory 
iným PO a FO 

Nie 

Práca v noci:                                                                         Áno  
Má spoločnosť zazmluvnenú pracovnú 
zdravotnú službu (PZS) 

 Nie 

Sú vykonávané vstupné alebo periodické 
lekárske prehliadky  zamestnancov 

Áno   

Počet zamestnancov na stály pracovný 
pomer 

40 
Externý 
zametsnanci 

30 

Z toho  Zamestnancov:                          68 Vedúcich:                                 2 
Prvá pomoc – školenie:                                                             Áno  
Školenie zamestnancov  a ved. 
zamestnancov BOZP       

Áno   
V stanovených 
lehotách 

Áno  

Kniha evidencie úrazov Áno  
Používané technické 
zariadenia 

Áno  Vedená evidencia: Áno 

Je technická dokumentácia od výrobcu v slovenskom 
jazyku 

Áno 

Vedú zamestnanci služobné 
(súkromné) motorové vozidlá  

Áno  Absolvovali školenie Nie  

Pult centralizovanej ochrany Áno   
Školenie osôb 
na obsluhu  

Áno   

kamera Áno   
Školená osôb 
na obsluhu 

Áno   

Detektor pohybu : Digigard 55, 75, 
85- vonkajšie 

Áno  
Školenie  
osôb na 
obsluhu 

Áno   

Sú vykonávané na technických 
zariadeniach  revízie 

Áno   
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kamera 
Dátum poslednej 
revízie 

14.7.2010 

Detektor pohybu : Digigard 55, 75, 
85- vonkajšie 

Dátum poslednej 
revízie 

25.3.2010 

Máte na technických zariadeniach predpísané 
bezpečnostné označenie 

Áno  

Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu tlačidlom EPS       
Sú označené na pracovisku únikové cesty a únikové 
východy 

Áno   

Je písomne určený postup pre prípad poškodenia 
zdravia a stanovené zabezpečenie 1. pomoci tzv. 
traumatologický plán  

Áno 

Sú pracoviská vybavené prostriedkami na 
poskytnutie prvej pomoci 

Áno 

Vyhovujú zariadenia na osobnú hygienu (kapacita 
šatní, odkladanie znečisteného pracovného odevu, 
...) ,je zriadená denná miestnosť 

Áno  

Je spracovaný zoznam elektrických spotrebičov 
(kávovar, mikrovlnka) 

Áno 

Má zamestnávateľ interný predpis, čo sa týka 
držania zbrane 

Nie 

Je preukázaná zdravotná spôsobilosť držiteľa alebo 
nositeľa zbrane lekárskym posudkom o zdravotnej 
spôsobilosti 

Áno 

Sú vykonávané psychotesty a preškolenie v 
manipulácií so zbraňami 

Nie  

Zodpovedá kvalifikácia zamestnanca vykonávanej 
činnosti  

Áno  

Má spoločnosť zabezpečenú oblasť BOZP  
Dodávateľským spôsobom na základe 
dodávateľsko-odberateľskej zmluvy 

Áno  

Koreňovým spôsobom- vlastným zamestnancom, 
ktorý vlastní osvedčenie BT alebo ABT ? 

Nie 

Má spoločnosť vymenovanú komisiu pre BOZP  Nie  
Máte vymenovaných zástupcov zamestnancov pre 
BOZP  

Nie  

Je vypracovaná aktuálna koncepcia politiky BOZP 
a program jej realizácie  

Nie 

Je vypracovaný aktuálny zoznam poskytovaných 
OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného 
procesu a z pracovného prostredia?  

Áno  

Je zabezpečené prideľovanie, kontrola používania a 
spôsob výmeny OOPP  

Áno 

Vykonávate školenie o bezpečnosti pri práci a 
overujete vedomosti zamestnancov? 

Nie 
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Majú zamestnanci platné osvedčenia (preukazy) na 
vykonávanie odborných činnosti pre vybrané 
profesie  

Áno  

Bola vykonaná kontrola zo strany IP, sú odstránené 
zistené nedostatky 

Áno 

Sú vykonávané kontroly zamestnancov (napr. pod 
vplyvom alkoholu) 

Áno 

Majú zamestnanci zabezpečený pitný režim Áno 

Tab. 6. Odpovede k previerke  

5.3 Vyhodnotenie auditu - návrh opatrení  - vypracovanie základnej 

dokumentácie  

Je pochopiteľné, že v dnešnej dobe si každý súkromný podnikateľ praktiky vykonávanej 

činnosti svojej firmy nezverejní. Táto spoločnosť bola veľmi ústretová, vďaka ním som 

mohla byť čiastočne oboznámená o činnosti BOZP v SBS. Boli mi poskytnuté odpovede  

uvedené v tabuľke č. 6. Na základe odpovedí (viď. Tab. 6.) a rozhovoru s konateľom firmy 

som spracovala následné vyhodnotenie auditu. 

5.3.1 Vyhodnotenie auditu 

5.3.1.1 Systém riadenia BOZP 

Zamestnávateľ pôsobí v prenajatom priestore, v ktorom si vykonáva predmet činnosti. 

Priestory má vybavené pultom centralizovanej ochrany a zásahovou jednotkou. Na 

Slovensku nadriadeným orgánom súkromnej bezpečnostnej služby je Ministerstvo vnútra, 

Krajské riaditeľstvo PZ. Podľa zákona o SBS je prevádzkovateľ povinný viesť v sídle 

alebo v mieste činnosti evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a uschovávať 

ju najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia. Zamestnávateľ tento bod spĺňa 

v celom svojom rozsahu. 

Podľa zákona o SBS musí uchádzač o prácu v tomto odvetví byť držiteľom preukazu 

odbornej spôsobilosti. Tento preukaz môže vlastniť osoba staršia ako 20 rokov. Preukaz sa 

vydáva na dobu 10 rokov. Skúška odbornej spôsobilosti je typu S a typu P. U osoby 

poverenej výkonom fyzickej ochrany a pátrania sa vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti 

typu S. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy 

a poradenstva a prevádzkovateľ musia vlastniť preukaz typu P.  

Táto podmienka bola u vybranej SBS splnená. 
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Súkromná bezpečnostná služba pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru vyžaduje 

od uchádzačov lekársku prehliadku, čestné vyhlásenie u notára, odpis z registra trestov. 

Vzory týchto tlačív sú priložené v prílohe PIII a PIV. Túto dokumentáciu musia 

zamestnanci predkladať na základe zákona o SBS v pravidelných intervaloch 1 x za 2 roky. 

Táto dokumentácia bola u vybranej SBS splnená.  

Bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len „BTS“) v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. 

nemá zamestnávateľ zabezpečenú. Organizácia nemá bezpečnostného technika 

s požadovanou odbornou spôsobilosťou.  

BTS v zmysle zákona sú presne stanovené v zmluve medzi zákazníkom a SBS. Teda medzi 

SBS a zákazníkom je zmluvne dohodnuté, že BTS zabezpečí zákazník a doklad 

o poskytnutí služby, ktorá sa musí 1 x ročne vykonávať, poskytne firme SBS na 

vyžiadanie.  

Plnenie úloh PZS v zmysle § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení nie je zmluvne 

zabezpečené so žiadnym zdravotným strediskom. Zamestnanci preukazom odbornej 

spôsobilosti spĺňajú schopnosť poskytnutia 1. pomoci.  

Zamestnávateľ nemá v zmysle § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. vymenovaných zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť. Keďže zamestnávateľ zamestnáva menej ako 100 

zamestnancov, nemá zriadený poradný orgán a nemá zriadenú komisiu BOZP.   

Návrhy na odstránenie nedostatkov sú  uvedené  v bode  5.3.2.  

5.3.1.2 Rozbor pracovnej úrazovosti a mimoriadnych udalostí 

Pri posudzovaní som zistila, že sa v priestoroch a pri výkone činnosti v objektoch 

nevyskytol žiadny registrovaný pracovný úraz zamestnanca SBS, čo predstavuje priaznivý 

vývoj úrovne úrazovosti. Vznik choroby z povolania nebol u zamestnávateľa 

zaznamenaný. Drobné pracovné úrazy neboli taktiež zaznamenané. Zamestnávateľ má 

knihu pracovných úrazov, ktorá je doposiaľ bez záznamu.  

Bola vykonaná kontrola zo strany Inšpektorátu práce. Počas prevádzky 7 rokov táto 

kontrola bola vykonaná 3 krát. Nájdené nedostatky boli odstránené. 

5.3.1.3 Technická úroveň a vybavenie objektu 

Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení sú vykonávané v pravidelných 

intervaloch dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv s firmami, od 

ktorých má SBS zakúpené technické zariadenia. Firma spolupracuje s dvoma 
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dodávateľskými subjektmi a to VARIANT Alfa s.r.o. a Total Security Systems s.r.o.. 

VARIANT Alfa s.r.o. poskytuje svoje služby, na celom území Slovenska, dodávaním 

zabezpečovacej techniky od kanadskej firmy PARADOX SECURITY SYSTEMS.   

Prvé dva roky boli zariadenia v záruke a revízie boli v rámci záruky. Po uplynutí záručnej 

doby sú tieto úkony stanovené zmluvne na náklady prevádzkovateľa SBS. Prenajatý 

priestor je vybavený pultmi centralizovanej ochrany s bezpečnostným systémom od 

spoločnosti Signal Centrum s.r.o. a so satelitným, monitorovacím a strážiacim systémom 

od spoločnosti AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. Od spoločnosti Signal Centrum s.r.o. má 

SBS k pultu centralizovanej ochrany zakúpený rádiový vysielač Amos 1600 

a v monitorovanej oblasti má pre svoju činnosť pridelenú rádiovú sieť určitej frekvencie. 

 
 

 

 
Obr. 13. Pult centralizovanej ochrany 
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Pracovisko je vybavené bezpečnostným označením. 

 
Obr. 14. Bezpečnostné označenia 

Únikové cesty a východy sú z hľadiska bezpečnosti udržiavané.  

 
Obr. 15. Označenie únikovej cesty 

Za celkový stav technických zariadení a za pravidelné vykonávanie odborných prehliadok 

a skúšok technických zariadení zodpovedá príslušná zmluvná dodávateľská firma.  
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Tab. 7. Ukážka technických zariadení a ich posledných revízií 

5.3.1.4 Hygienické, zdravotné a sociálne opatrenia 

Pri obhliadke, miestnosti mali dostatočne zabezpečené osvetlenie, vetranie, vykurovanie. 

Na pohľad bola čistota v celku na dobrej úrovni. Pracoviská sú dobre vybavené sociálnymi 

zariadeniami, o ktorých čistotu a poriadok sa starajú samotní zamestnanci a upratovačka. Je 

zriadená denná miestnosť, v ktorej sú používané elektrické spotrebiče a je spracovaný ich 

zoznam. Na poskytnutie prvej pomoci sú na pracoviskách umiestnené lekárničky, v ktorých 

je potrebné skontrolovať a obmeniť ich obsah z dôvodu skončenia doby exspirácie. 

 

 
Obr. 16. Lekárnička 
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V lekárničke je umiestnená tzv. karta prvej pomoci pre postup v prípade poškodenia 

zdravia a zabezpečenia rýchleho ošetrenia. Možnosť poskytnutia prvej pomoci pre 

zamestnancov je zabezpečená tak, že zamestnanci sú na poskytovanie predlekárskej prvej 

pomoci školení pri poúčaní o BOZP a pri získavaní preukazu odbornej spôsobilosti. 

Tam kde sa vykonáva strážna služba, tak prostriedky na poskytnutie prvej pomoci 

zabezpečuje majiteľ objektu. Základná dokumentácia o BOZP by mala obsahovať tzv. 

traumatologický plán. Tento v prenajatých priestoroch v spoločnosti chýba.  

Stravovanie je zabezpečované poskytovaním stravných lístkov v súlade s § 152 zákona NR 

SR č. 311/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov. V letnom období zamestnávateľ 

poskytuje zamestnancom pitný režim vo forme nápojov alebo finančným prídelom na pitný 

režim. Vykonávanie lekárskych prehliadok nie je zabezpečené. Zamestnanci predkladajú 

1x za 2 roky doklad o lekárskej prehliadke, ktorú si zabezpečujú na vlastné náklady. 

Vstupné lekárske prehliadky sú vyžadované u všetkých novoprijatých zamestnancov. Na 

pracovisku XY s.r.o.  je vydaný prísny zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch. 

 

 
 

Obr. 17. Označenie zákazu 
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Objekt firmy je strážený vo vlastnej réžii kamerovým systémom. 

 
Obr. 18. Označenie chráneného objektu 

5.3.1.5 Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

XY s.r.o. má spracovaný zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (ďalej len „OOPP“) pre všetkých zamestnancov. O poskytovaní OOPP sú 

písomné záznamy vedené vydávajúcim OOPP. Každý zamestnanec má osobnú kartu, na 

ktorej je presne evidovaný zoznam poskytnutých, prevzatých prostriedkov (dátum, kedy, čo 

, podpis). V tomto odvetví sa do pracovných prostriedkov zaraďuje výzbroj napr. zbraň 

a vecné bezpečnostné prostriedky ako napr. vesta, putá, sprej a pod., väčšinou používané 

zásahovou jednotkou. Podľa druhu výkonu má zamestnanec poskytnuté príslušné 

prostriedky. Vzhľadom na nákladnosť týchto prostriedkov, zamestnávateľ v tejto SBS 

vyžaduje, aby každý zamestnanec bol poistení na škody spôsobené zamestnávateľovi. Táto 

SBS má zabezpečené prideľovanie, kontrolu používania a spôsob výmeny prostriedkov 

prostredníctvom osoby, ktorá je za to zodpovedná. Všetky používané prostriedky 

v stráženom objekte zamestnancom SBS sú zapísané v knihe vecných bezpečnostných 

prostriedkov. Každá činnosť v stráženom objekte príslušníkom SBS musí byt presne 

evidovaná v dokumentoch, ktoré sú majetkom SBS. Je to strážna kniha, inšpekčná kniha, 

kniha zásahov, kniha vecných bezpečnostných prostriedkov. 

5.3.1.6 Odborné spôsobilosti 

Základným pilierom pre súkromnú bezpečnostnú službu je na Slovensku zákon o SBS č. 

473/2005Z.z. Pomocou tohto zákona sa súkromná bezpečnostná služba riadi použitím 
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zbrane. Druhým nosným zákonom pre SBS v SR je zákon o zbraniach a strelive č. 

190/2003Z.z.   

Zamestnanci v tejto spoločnosti sú držiteľmi zbrojného preukazu typu A- nosenie zbrane 

a steliva na ochranu osoby a majetku. Prevádzkovateľ tejto SBS je držiteľom zbrojného 

preukazu typu B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku a typu C- držanie 

zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.  

Firma neposkytuje služby v oblasti prepravy peňazí a cenností. Z toho dôvodu nie je 

potrebné, aby firma vlastnila hromadný zbrojný preukaz ako to predpisuje zákon 

o zbraniach a strelive 190/2003Z.z.. V dnešnej dobe je na trhu veľká konkurencia. 

Vzhľadom na šetrenie sa neposkytuje „bezhlavo „ školenie, pretože každé si vyžaduje 

finančné náklady. O školení čo sa týka manipulácii so zbraňou sa uvažuje v tom prípade ak 

firma získa zákazku, ktorá si takéto preškolenie pracovníkov s manipuláciou zbraní 

vyžaduje. Interval takého školenia v tomto prípade je 1x za 2 mesiace. Po skončení 

školenia je obdržaný doklad o preškolení priložený k spisu zamestnanca. 

Odborné školenia pre obsluhovateľov technických zariadení, u ktorých sa vyžaduje 

odborná spôsobilosť, sú vykonané a doklad o preškolení je taktiež doložený do karty 

zamestnanca. Súčasťou školenia BOZP je aj školenie vodičov 1x ročne tzv. referentov čiže 

vodičov čo vedú motorové vozidlá do 3.5 tony. 

Pri previerke som zistila, že nie je vykonané školenie v zmysle zákona č. 124/2006Z.z. 

zamestnancov používajúcich služobné vozidlo. Návrhy na odstránenie nedostatkov sú  

uvedené  v bode  5.3.2.   

5.3.1.7 Organizačné a výchovné opatrenia 

Pri tejto kontrole bolo zistené, že školenia  BOZP  firma XY s.r.o. svojim zamestnancom 

neposkytuje.  Tieto kurzy zabezpečuje firma, u ktorej je vykonávaná činnosť 

zamestnancami XY  s.r.o.. Teda medzi SBS a zákazníkom je zmluvne dohodnuté, že 

školenie o BOZP zabezpečí zákazník a doklad o školení BOZP, ktoré sa musí 1 x ročne 

vykonávať poskytne firme SBS na vyžiadanie. Overenie vedomostí sa vykonáva formou 

testu. Návrhy na odstránenie nedostatkov sú  uvedené  v bode  5.3.2. 

V tejto spoločnosti sú vykonávané pravidelné kontroly zamestnancov na príslušných 

pracoviskách zásahovou jednotkou alebo kontrolu môže vykonať aj príslušník policajného 

zboru. V prípade akýchkoľvek priestupkov postúpi hlásenie na krajské riaditeľstvo 
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policajného zboru (ďalej len „PZ“) a podľa závažnosti priestupku rieši problém inšpekciou 

alebo priestupok nahlási Ministerstvu vnútra.  

Zákon o SBS 473/2005 §40 prikazuje vykonávať správu o činnosti bezpečnostnej služby, 

ktorá obsahuje celoročné dianie v tejto spoločnosti (počet uzatvorenia zmlúv, ublíženie na 

zdraví zamestnancovi, zistenie trestného činu, spáchania trestného činu, použitie strelnej 

zbrane zamestnancom atď.). 

5.3.2 Návrh na odstránenie zistených nedostatkov   

Zistením nedostatkov navrhujem nasledovné opatrenia: 

1. Zabezpečiť bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len „BTS“) pre svojich zamestnancov 

buď prijatím bezpečnostného technika, akreditovaného bezpečnostného technika alebo 

externou firmou, ktorá v pravidelných  

intervaloch bude vykonávať školenia BOZP zamestnancom firmy. 

T :  do VI.2011   Zodpovedný :  konateľ spoločnosti  

 

2. Vypracovať  koncepciu politiky BOZP a program jej realizácie 

T :  Trvale   Zodpovedný : konateľ spoločnosti 

 

3. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.  § 26  v platnom znení je organizácia povinná 

zmluvne zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ďalej len „PZS“). Lekárske prehliadky 

a periodické lekárske prehliadky (napr. práca v noci) na danú prácu z hľadiska BOZP  by 

mal hradiť zamestnávateľ. 

T : do VI.2011  Zodpovedný : konateľ spoločnosti 

  

4. Na ústredí je potrebné doplniť a vymeniť zdravotnícky materiál v lekárničkách, materiál 

po dobe exspirácie je potrebné vyradiť. 

T : do VI.2011  Zodpovedný : konateľ spoločnosti 

 

5. Vypracovať  traumatologický plán pre prípad záchranných prác 

T: do V. 2011   Zodpovedný : konateľ spoločnosti 
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6. Zabezpečiť v zmysle zákona č.124/2006Z.z. školenie u zamestnancov používajúcich 

služobné vozidlo.  

T : do V.2011   Zodpovedný : konateľ spoločnosti 

Pri vykonávaní tohto auditu som sa snažila pochopiť systém čo sa týka BOZP tejto 

spoločnosti. Z môjho pohľadu by som sa priklonila k názoru poskytovať školenie svojím 

zamestnancom a neponechať to len na firmy, ktorým  sa poskytujú strážene služby. 

Zamestnanci dostávajú školenie BOZP u týchto firiem a taktiež dostanú inštruktáž 

o chránenom objekte. Predsa len každá spoločnosť svoje priestory pozná lepšie a je 

v prospech záujmu, že zaškolí a oboznámi s nástrahami tohto objektu strážiaci personál. 

Každé školenie je určitým prínosom ako pre zamestnanca, tak pre zamestnávateľa. Zvyšuje 

sa kvalifikácia, čo na kvalite stúpa hodnota zamestnanca a taktiež poskytovanej služby. 

Nemalou mierou k flexibilite pracovníka prispieva aj kontrola duševného stavu.  Ako 

zamestnávateľ by som zabezpečovala psychologické testy, vzhľadom na to, že táto práca si 

vyžaduje kontrolu psychiky človeka. Vplyvy pôsobiace na človeka sú napr. práca v noci - 

vyčerpanosť, reakcia na hroziace nebezpečenstvo, zodpovednosť pri nosení zbrane. Vcítiac 

sa do úlohy konateľa firmy by som rozhodne nešetrila financiami vynaloženými na 

školenie čo sa týka života a zdravia. Veď ako sa hovorí, ochrana života a zdravia je na 

prvom mieste.  

Priklonila by som sa k zabezpečeniu akreditovaného bezpečnostného technika, ktorý by 

mal všetkých zamestnancov pravidelne školiť, kontrolovať a riadiť dokumentáciu BOZP.  

Podľa zákona 124/2006Z.z. zdravotné prehliadky musia byť v réžií zamestnávateľa. 

Lekárske prehliadky u tejto vybranej spoločnosti sú pravidelne dokladané a kontrolované. 

Avšak platby za tieto úkony zamestnávateľ nerieši. 

Budova firmy je celkom dobre riešená z dôvodu rozdelenia jednotlivých poschodí. Má 

prízemie a prvé poschodie. Na prízemí  má svoje priestory zásahová jednotka, ktorá môže  

okamžite vyštartovať na výjazd. Pri vchode budovy parkuje zásahové vozidlo viď. Obr. 19. 

Na prvom poschodí je kancelária majiteľa a miestnosť, v ktorej nepretržite prebieha 

monitoring chránených objektov – takže sa tam nachádza pult centralizovanej ochrany.  
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Obr. 19. Zásahové vozidlo 

 

5.3.3 Základná dokumentácia BOZP 

Základná dokumentácia BOZP by mala obsahovať približne nasledovné dokumenty: 

prevádzkový predpis BOZP, definícia pojmov a skratiek, koncepcia politiky BOZP, 

program realizácie politiky BOZP na príslušný rok, vyhodnotenie programu realizácie 

politiky BOZP, menovanie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, zákaz fajčenia, 

kontrola na zistenie alkoholických nápojov, protokol o vykonaní dychovej skúšky, 

traumatologický plán, prevádzkový predpis pre prácu so zobrazovacími jednotkami. Po 

vypracovaní týchto dokumentov spolu s návrhom opatrení bude mať organizácia 

vypracovanú základnú dokumentáciu BOZP. Prikladám vypracovanú koncepciu politiky 

BOZP a program jej realizácie a taktiež traumatologický plán. Konateľ vybranej 

spoločnosti by mohol tieto dokumenty použiť na uľahčenie pri vypracovaní základnej 

dokumentácie BOZP (viď. Tab. 8. a Tab. 9.). 
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Tab. 8. Koncepcia politiky BOZP a program jej realizácie 
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Tab. 9. Traumatologický plán 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov 

zhodnotiť bezpečnosť a ochranu zdravia vo vybranej súkromnej bezpečnostnej službe a 

získané skutočnosti porovnať so zákonom určenými pravidlami, prípadne navrhnúť 

opatrenia na zdokonalenie zistených nedostatkov.  

V prvej časti práce som charakterizovala základnú podstatu BOZP. Na podrobnejšie a 

hlbšie preniknutie do problematiky je treba presne vymedziť pojmy a adekvátne ich aj 

definovať. Tento cieľ som postupne napĺňala v jednotlivých kapitolách, a to 

prostredníctvom analýzy zákona určujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

spracovaním prehľadu základných pojmov, právnych úprav v SR.  

Informácie som čerpala zo zákonov o BOZP, o SBS a zo štatistík inšpektorátu práce. 

V teoretickej časti bakalárskej práce som sa ďalej zamerala na porovnanie prístupov k 

danej téme a to v dvoch štátoch Spolkovej republike Nemecko a Slovenskom. 

Charakterizovala som prístup a platnosť zákonov vo vybranej krajine. 

Nemecko je pre mňa disciplinovane pôsobiaca krajina. Je to jedna z najväčších krajín EU 

čo do počtu obyvateľov a veľkosti hospodárstva. Z toho dôvodu ma dohnala zvedavosť 

prístupu k stanoveným zákonom. 

Druhý dôvod mal za cieľ precvičenie si jazyka, ktorý bol niekoľko rokov jeden z mojich 

vyučovacích predmetov. Práca si vyžadovala komunikáciu, i keď len písomnú s nejakou 

SBS  pôsobiacou v Spolkovej republike Nemecko. 

Prácou som prišla k zaujímavým porovnaniam funkčnosti prístupov k BOZP a SBS 

v oboch krajinách.  

Na  Slovensku je zákon o SBS v ktorom sú presne stanovené predpisy k prevádzke 

súkromných bezpečnostných služieb na rozdiel od Nemecka, kde sa pozná iba 

živnostenský poriadok, podľa ktorého môže každá spoľahlivá a bezúhonná osoba po 

základnom školení obdržať živnosť na prevádzkovanie súkromných bezpečnostných 

služieb. Obdržanie licencie na prevádzku SBS je v Nemecku v porovnaní so Slovenskom 

oveľa jednoduchšie.   

V protiklade k Nemecku, kde je fungujúca spolupráca medzi zložkou polície a súkromného 

sektora, na Slovensku je táto spolupráca viac menej obmedzená. 
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Ako aj v Nemecku tak aj na Slovensku sa dodržiava rámcová smernica (v Nemecku: 

89/391/EWG; na Slovensku 89/391/ EHS) na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci.   

Komparáciou som došla k záveru, že rozdiel medzi BOZP na Slovensku a v Nemecku je 

viditeľný v prístupe poskytovania úrazového poistenia. Zamestnávateľ na Slovensku je 

povinný podľa zákona BOZP pracovný úraz síce evidovať, ale nikde sa v tomto zákone 

neuvádzajú povinnosti poskytovateľov úrazového poistenia. Oproti tomu Nemecko sa 

vyznačuje duálnou štruktúrou. Tvoria ju štátne regulovaný systém BOZP (na spolkovej a 

krajinskej úrovni) a poskytovatelia úrazového poistenia v samospráve.  

Ďalej na Slovensku je ochrana napr. osobitných skupín (dojčiace/budúce matky, mladiství 

na pracovisku) zahrnutá v zákone o BOZP  zatiaľ čo v Nemecku pre tieto skupiny sú 

osobitné zákony (Zákon na ochranu mladistvých; Zákon na ochranu tehotných 

zamestnankýň).  

V poslednej kapitole som teoretické východiská uplatnila v praktickej časti, kde som 

analyzovala spoločnosť s ručeným obmedzením XY . 

V mieste môjho bydliska  má činnosť niekoľko SBS. Nájsť takú, ktorá by Vám umožnila 

nahliadnuť pod pokrievku  ich činnosti a prístupov je veľmi náročné. Však z mnohých sa 

našla jedna jediná, ktorá bola ochotná a sprístupnila mi údaje na spracovanie mojej témy na 

bakalársku prácu. 

Hlavným nástrojom analýzy bol bezpečnostný audit. Jeho hlavnou funkciou bolo 

prostredníctvom informácií zistiť a porovnať dodržiavanie zásad BOZP.  

Obhliadkou budovy až do nahliadnutia určitých dokumentov som spracovala výsledky 

kontrolných otázok. Odhalením skutočností, som v tejto práci spracovala návrh opatrení, 

dokumentáciu a pokyny, ktoré by mohli byť prínosom pre činnosť kontrolovanej firme. 

Verím, že tieto rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia ďalej prenesú do 

ďalších čiastkových opatrení. 

Prostredníctvom tejto práce som mala možnosť bližšie sa oboznámiť s danou 

problematikou a preniesť teoretické poznatky do aplikačnej roviny v oblasti  BOZP v 

reálnej spoločnosti. Dôležité je navrhnutie a následná implementácia, kedy sa teoretické 

plány pretransformujú do praxe. Dôkladnou kontrolou sa dá usledovať plnenie stanovených 

cieľov. 

Som vďačná za to, že mi bolo umožnené podrobnejšie sa venovať problematike, ktorá v 

súčasnosti neustále narastá a  ide do popredia záujmu. 
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ZÁVER V ANGLI ČTINE 

The main goal of my bachelor work is to evaluate health and safety in the private security 

industry   on the basis of theoretical knowledge, and to compare the gained realities with 

rules prescribed by law, eventually to propose measures to improve the identified 

shortcomings. 

In the first part, I characterized the fundamental nature of the security and health services at 

work. If we want to delve into the issue in more detail, we need to distinguish the terms 

and to define them adequately. To attain this goal, I gradually filled in the individual 

chapters through analysis of laws designating health and safety at work, studying the basic 

concepts, legal regulation in SR.  

I gathered this information from laws about BOZP, about SBS and from labor inspection 

statistics.  

In the theoretical part of my bachelor work, I looked further to compare the approaches in 

two countries, namely in Federal Republic of Germany, and in Slovakia. I characterized an 

attitude and validity of laws in each selected country.    

Germany is a disciplined operating country. It is one of the largest countries of the EU with 

regards to population and economy. For this reason I looked at the attitude to the prescribed 

laws.  

The second reason was to practice the language which I have studied for several years at 

school. The paper required communication even if only in written form, with some SBS 

companies operating in the Federal Republic of Germany.  

Through this work I discovered an interesting difference in attitude to BOZP and SBS in 

both countries.  

In Slovak laws on SBS, the regulations are exactly defined for operation in private security 

services, unlike in Germany where the regulations allow to obtain permission for any 

competent person after basic training. To obtain a license for SBS in Germany is much 

easier than it is in Slovakia.  

In contrast to Germany where the cooperation between police and the private sector is 

real, in Slovakia such cooperation is limited.  
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Both Germany and Slovakia follow the framework directive, (in Germany: 89/391/EWG; 

in Slovakia 89/391/EHS), to improve the health and safety at work. 

Through comparison, I found out that the difference between BOZP in Slovakia and 

Germany is in the provision of accident insurance. The employer in Slovakia is obliged by 

the law of BOZP,    to record the accident at work, but the obligations of the accident 

insurance provider are not mentioned anywhere! However, in Germany, there exists a dual 

structure, which consists of state-regulated system of BOZP, (at the state and federal level), 

and the providers of accidence insurance in self-administration. 

For example, in Slovakia, the protection of specific groups, (nursing mothers / pregnant 

women, adolescents at work) are included in the laws of BOZP, whilst in Germany these 

groups have special laws (protection of adolescents, protection of pregnant workers). 

In the last chapter I applied the theoretical basis to the practical part where I analyzed a 

limited company XY.   

In the place of my residence are several SBS companies. It was very difficult to find one 

which would allow me to look into its activities. Finally I found only one which allowed 

me to look into the data necessary for my thesis. 

The main instrument of analysis was the safety audit. Through information I found out and 

compared the keeping of the principles of BOZP.  

From the inspection of the building, up to looking into certain documents I worked out the 

results of the control issues. Revealing the facts I handled in a paper with a proposal 

of measures, documentation and instructions, which could be beneficial for the controlled 

company. I hope that these decisions pertaining to the health and safety will be transferred 

to other sub-measures.  

Through this paper I had the opportunity to acquaint myself with this topic, and transfer the 

theoretical knowledge into the application level in the area of BOZP of the real society. It is 

important to propose and to implement, when the theoretical plans transform into practice. 

Through the consequent control it is possible to watch over the fulfilment of the wanted 

targets. 

I am very grateful that I had the opportunity to devote myself to this topic, which is 

nowadays increasing and is getting into the foreground of interest.  
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Inšpektorát práce 
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GUV 

GG 

PZ 

PO 

FO 

BT 

ABT 

BTS 

PZS 

Sozialgesetzbuch 

Gesetzliche Unfallversicherung 

Grundgesetz 

Policajný zbor 

Právnická osoba 

Fyzická osoba 

Bezpečnostný technik 

Akreditovaný bezpečnostný technik 

Bezpečnostnotechnická služba 

Pracovná zdravotná služba 
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