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ABSTRAKT 

V předkládané práci se věnuji aplikaci metod analýzy rizik v průmyslových podnicích, 

legislativnímu základu dané problematiky, havarijnímu plánování a prevenci.Výše uvedené 

prezentuji na praktickém příkladu podnikatelského subjektu s příslušným vyvozením závě-

rů a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. 
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ABSTRACT  

In the present study examines the application of risk analysis methods in industrial enter-

prises, the legislative basis for the issue, emergency planning and prevention. The above 

presents on a practical example of the business entity with the drawing conclusions and 

recommendations to improve the situation.  
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ÚVOD 

Témou mojej bakalárskej práce je problematika havarijného plánovania a analýza rizík 

v subjekte priemyselnej výroby,  so zameraním na návrh opatrení smerujúcich ku skvalit-

neniu aktuálneho stavu. I v automobilovom priemysle sa stále viac používajú nebezpečné 

látky,alebo ich zmesi, ktoré  svojimi chemickými, fyzikálnymi a toxikologickými vlastnos-

ťami prispievajú k nárastu rizík v danom prostredí. Mimoriadne udalosti - ako požiare, 

výbuchy, únik nebezpečných látok, predstavujú ohrozenie pracovníkov, verejnosti 

a poškodenie životného prostredia. 

Hrozba  vzniku nepriaznivých udalostí nás núti zamyslieť sa nad touto problematikou, po-

drobnejšie definovať jednotlivé kroky nielen  pri používaní chemických látok, ale i pri 

každodennej rutinnej práci, nakoľko vývojom a aplikáciou nových technológií rastie ná-

ročnosť technologických podmienok a zvyšujú sa nároky na človeka samotného. Zvyšova-

ním produkcie sa zvyšuje tlak na poškodzovanie životného prostredia a narastá riziko 

vzniku priemyselných havárií.      

V súčasnosti sa vo viacerých oblastiach skloňuje pojem „kríza“. Či už to je v súvislosti 

s politickou scénou, v priemyselnej oblasti, alebo v životnom prostredí. Slovo kríza – kri-

sis, pochádza z gréčtiny a označovalo súdny proces, v ktorom vrcholí spor, dochádza k 

rozsudku, k rozhodnutiu. Dochádza k obratu – k lepšiemu, či horšiemu. Všeobecne kríza 

označuje vyvrcholenie nejakého deja smerujúceho k nutnej alebo neodkladnej zmene. 

Pri riešení krízových javov [1] treba definovať obsah, príčinu a dôvod vzniku krízových 

javov v tom danom špecifickom prostredí. Každé prostredie má vlastné identické znaky 

zárodkov rizík a kríz. Preto riešenie každého  krízového javu vyžaduje individuálny 

prístup. Najprv treba javy identifikovať a popísať a potom vypracovať charakteristiku ich 

vlastností z pozície stability, vývoja a spôsobu ovplyvniteľnosti vlastného prostredia a jeho 

okolia. Každá spoločnosť sa skôr či neskôr dostane do krízovej situácie. Otázka je, či to 

bude nepatrná alebo veľká kríza. Prežitie spoločnosti tak závisí na stupni pripravenosti, 

kvalite tímu krízového manažmentu, efektívnosti realizácie krízového plánu a jeho sledo-

vanie po udalosti. Kríza môže byť minimalizovaná včasným, ráznym a efektívnym kona-

ním. 

Najzávažnejšou požiadavkou pre krízové plánovanie je etické hľadisko: ochrana ľudského 

života a zabráneniu úrazom a zraneniam. Ďalším hľadiskom je materiálne: minimalizova-
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nie fyzickej škody a straty majetku. Potom je to sociálny dôvod: spolupráca s úradmi a 

vládnymi agentúrami pre výkon práva. 

 Krízový manažment je test kvality a charakteru vedúcich pracovníkov takisto ako aj test 

ich skúseností a odborných znalostí. Spoločnosti, ktoré sa dobre vedia vysporiadať s krízo-

vou situáciou, poznajú dobre svoje hodnoty a majú jasne definované poslanie. Vedia, čo 

reprezentujú a za čím si stoja. Kríza môže takéto organizácie posilniť, práve tak, ako môže 

zničiť tie, ktoré nemajú jasné poslanie , zasiahne ich spoločnosť čisto ako výsledok jej 

vlastnej nedbalosti alebo nehody. 

Teoretická časť mojej práce je zameraná  na pojednanie  o krízovom plánovaní v súvislosti 

s havarijným plánovaním  v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike.Táto oblasť 

sa v súčastnosti  veľmi prudko rozvíja , pričom sa krízový manažment formuje na rôznych 

úrovniach. Praktická  časť bakalárskej práce je zameraná na plnenie úloh krízového ma-

nažmentu pri prevencii, znižovaní rizík, následkov vzniku priemyselnej havárie a analýzu 

tejto situácie v podniku Emerson a.s –sekcia Branson.  

Cieľom  mojej práce je zanalyzovať  prodstredie pred  vypracovaním  jednotlivých častí  

havarijného plánovania   vo vybranej sekcii Branson, navrhnúť metodický postup  riešenia 

pri zistených nedostatkoch . Pre iné sekcie môže slúžiť táto bakalárska práca ako pomôcka 

pri tvorbe havarijných plánov . 
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I.   TEORETICKÁ ČASŤ 
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1.   TEORETICKÁ  KONCEPCIA  KRÍZOVÉHO  MANAŽMENTU  A 

 HAVARIJNÉHO  PLÁNOVANIA  V  PODNIKOCH  V  SR 

1.1 Krízový manažment –jeho pôsobnosť, úlohy, stratégia 

Pôsobnosť krízového manažmentu ovplyvňuje všetky časti spoločenského života a ľud-

ských aktivít, pričom jej súčasťou jej aj životné prostredie. Poznanie zdrojov a zákonitostí 

kríz nezabráni ich vzniku no vytváranie preventívnych opatrení sa podiela na minimalizo-

vaní strát a škôd.  Preto existuje potreba vzniku osobitého manažmentu,ktory sa označuje 

ako krízový manažment ( Crisis Management) [ 6].  Krízový manažment je zameraný na 

riešenie medzinárodnopolitických kríz, sociálnych kríz, ekonomických kríz, kríz vyvola-

ných prírodnými činiteľmi,  následkov mimoriadnych udalostí najrôznejšieho charakteru. 

Krízový manažment je logicky usporiadaný súbor poznatkov o možných krízach, ich príči-

nách a dôsledkoch .No okrem toho aj o metódach a postupoch riešenia. Je to vedný odbor, 

zaoberajúci sa činnosťou ľudí, ktorých poslaním je vytváranie metodológie riadenia s 

dôrazom na dosiahnutie efektívnosti ochrany ľudskej spoločnosti a materiálových hodnôt 

pred účinkami kríz. 

Ciele krízového manažmentu : 

• správne a včas posúdiť riziko a zanalyzovať podmienky jeho vznikku, 

• sformulovať predpokladaný vývoj a priebeh krízového javu, vyhodnotiť silné a sla-

bé stránky a zanalyzovať ich z hľadiska jednotlivých subjektov,  

• prijať zodpovedajúce riešenia, metódy a postupy a zaistiť ich aplikáciu v prípadne 

vzniknutom krízovom jave 

• snažiť sa o dosiahnutie krízy pod kontrolu čo v najkratšom čase a za minimálnych 

vzniknutých škôd. 

Hlavné úlohy krízového manažmentu sú [ 6]: 

• prevencia, predchádzanie vzniku krízových situácií, 

• vytvorenie podmienok na riadenie krízových situácií a kríz, 

• pripravenosť na  okamžitý zásah na všetkých  jeho úrovniach  a riešenie krízového 

javu 
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Úlohy krízového manažmentu maju odlišný charakter  v jednotlivých obdobiach riadenia 

krízových situácií.Tieto obdobia môžme rozdeliť na tri časti: 

A) Prípravné obdobie: 

Dôležité obdobie na spracovanie komplexnej stratégie krízového manažmentu.Vytvorenie 

systému krízového manažmentu ,ktorý musí byť v súlade s legislatívou a s vonkajšími a 

vnútornými podmienkami. Vytypovanie možných kríz a ich predpokladaných negatívnych 

následkov na osoby,materiálne hodnoty a životné prostredie, Následne vypracovanie  krí-

zových plánov, metodických postupov riešenia a plánov činností. Neoddeliteľnou súčasťou 

tohoto obdobia je  príprava ľudí na efektívne a účinné plnenie úloh.[ 6] 

B) Vykonávacie obdobie : 

Obdobie, dôležité z hľadiska záchrany ľudských životov, materiálnych a duchovných hod-

nôť a ochrany životného prostredia. Miera jeho účinnosti závisí od schopnosti okamžitej 

reakcie na vznik krízového javu. Počas riešenia, v závislosti od stupňa krízového javu 

,môze byť uvedená spolupráca integrovaného záchranneho systému a poprípade aj ďaľších 

síl a prostriedkov.Táto spolupráca je zakomponovaná v zákone č. 129/2002 Z.z. o integro-

vanom záchrannom systéme. 

C) Po skončení krízovej situácie: 

Má svoje významné postavenie pri obnove funkčnosti  zasiahnutého systému  po dokonče-

ní záchranných prác čo v najkratšom čase. Je nevyhnutné vypracovanie analýzy príčiny  a 

priebehu riešenia krízového javu. Závery sú potrebné pre prevenciu riešenia podobných 

kríz v budúcnosti. [ 6] 

Stratégické riadenie sa svojou koncepciou zásadne odlišuje od operatívneho riadenia. Stra-

tégia v krízovom manažmente je teda prostriedok na: 

• určenie dlhodobých základných cieľov krízového manažmentu a stanovenie nevy-

hnutných postupov a zdrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov, 

• spracovanie vízie krízového manažmentu ako systému i ako komplexu úloh a síl a 

prostriedkov v budúcnosti (najvýznamnejšia úloha stratégie). 

 

V krízovom manažmente je stratégia posudzovaná z dvoch pohľadov: 

• ako koncový bod stratégie (účel, poslanie, cieľ, úlohy krízového manažmentu), 

• ako prostriedky určené na dosahovanie koncového bodu (taktiky, plány, direktívne 
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            usmerňovania jednotlivých organizačných stupňov). 

Stratégiu tvoria ciele, spôsoby a prostriedky. Stratégia teda v sebe skrýva odpovede na to: 

• čo by sme mali robiť, 

• ako by sme to mali robiť, 

• a čím by sme to mali robiť 

1.2  Krízové plánovanie 

Krízové plánovanie je jedným z nevyhnutných predpokladov na dosiahnutie požadovanej 

miery bezpečnosti a tým aj pripravenosti na riešenie krízových situácií. Krízove situácie a 

stavy su neoddeliteľnou súčasťou ľudstva. Cieľom (Obr.č. 1) je v závislosti od ekonomic-

kých možností spracovateľa zabezpečiť dostatočné zdroje, ako aj sily a prostriedky na rie-

šenie vzniknutých krízových situácií. Na druhej strane stanovuje účinné metódy, nástroje a 

postupy, ktoré je možné využiť na riešenie konkrétnych krízových situácií a odstraňovanie 

ich negatívnych dopadov [ 12]. 

Plánovanie ako východisková funkcia manažérskych procesov ovplyvňuje ich ostatné 

funkcie a vytvára pre ne ciele, základné ohraničenia, stanovuje metódy a nástroje 

 

Obr.č. 1 : Krízové plánovanie v podniku    [ 12] 
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1.3 Havarijné plánovanie 

 Poslaním tvorby havarijných plánov je minimalizovať riziká potencionálnych hrozieb a 

zníženie závažnosti následkov havárií. Dôležitou úlohou je zabezpečenie včasnej a ade-

kvátnej reakcie na bezpečnostnú hrozbu závažnej priemyselnej havárie alebo na vzniknutú 

závažnú priemyselnú haváriu a na jej zdolanie, vykonanie opatrení potrebných na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred násled-

kami závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie týchto následkov.Samozrejme infor-

movanosť zamestnancov, dotknutej verejnosti, ako aj príslušných orgánov a iných subjek-

tov, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje je súčasť procesu havarijného plánovania. A v nepo-

slednom rade  umožnenie obnovy (sanácie) životného prostredia poškodeného závažnou 

priemyselnou haváriou. Podmienky na účinnú ochranu života, zdravia majetku ustanovil 

zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.  

 Cieľom mojej práce je práve analyzovať aktuálny stav havarijného plánovania, preto je 

vhodné vysvetliť  základnú terminológiu k danej oblasti. 

 Havária : 

• mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, 

             v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných niči     

             vých faktorov. ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.[ 13 ] 

Porucha: 

• je poškodenie technického zariadenia, ktoré spôsobilo zastavenie alebo obmedze-

nie prevádzky, pričom vznikla škoda v stanovenom finančnom rozpätí. 

Havarijné plánovanie: 

• je súbor opatrení na zisťovanie, prevenciu, elimináciu a zdolávanie nehôd a havárií 

prírodného, technického, technologického, radiačného, environmentálneho, epide-

miologického, epizootického, epifitického charakteru vrátane únikov nebezpečných 

látok do životného prostredia pri ich používaní, preprave a skladovaní. 

• dôležitý systémový nástroj na riešenie závažných priemyselných havárií a na ob-

medzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok 
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Havarijný plán:  

 je špecifický plánovací dokument, obsahujúci súbor organizačných a technických opatrení 

a dokumentovaných postupov (typových plánov) potrebných na zdolávanie havárie alebo 

zmierňovanie jej následkov, ktorý musí obsahovať: 

• opatrenia - k prevencii havarijných udalostí, monitoring a vyhodnocovanie riziko-

vých  faktorov 

• vyrozumievanie a varovanie- pracovníkov organizácií a osôb v okolí organizácie,   

            orgánov krízového riadenia štátnej správy a samosprávy 

• zabezpečenie zdrojov – na prevenciu a riešenie havarijných udalostí záchranu a 

prežitie osôb,  minimalizáciu škôd na majetku a činnosti organizácie a na obnovu 

činnosti organizácie. [ 13 ]  

Obsah havarijného plánu by mal mať tieto časti ( v textovej, grafickej a elektronickej po-

dobe): 

• všeobecná časť 

(charakteristika a popis organizácie) 

• analýza a vyhodnotenie vnútorných a vonkajších rizík 

• havarijný manažment organizácie 

• zdroje na prevenciu a riešenie havarijných udalostí 

(ľudské zdroje, financie, materiál, technika, spojenie....) 

• plány konkrétnych činností na jednotlivé špecifické opatrenia 

(vyrozumenie, varovanie, ukrytie, evakuácia) 

• typové plány na riešenie vytypovaných havarijných udalostí 

Havarijné karty su neoddeliteľnou súčasťou havarijného plánu. Sú prehľadné a obsahujú 

vybrané informácie a návody na prevedenie koordinovaného zásahu. Umožňujú usku-

točnenie kvalifikovaného odhadu následkov havárie a následne zodpovedné vyhlásenie  

príslušného poplachu.Obsahujú tiež informácie pre zložky IZS. 

S havarijným plánom musia byť oboznámení všetci zamestnanci a priebežne musí byť ak-

tualizovaný a preverovaný praktickým cvičením. [ 13 ]  

Vnútorný havarijný plán sa rozdeľuje na štyri základné časti: 

 A) Všeobecná časť (informatívna )- obsahuje údaje o podniku a jeho okolí, osobitné údaje 

o podniku, zoznam objektov,  
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 B) Pohotovostná časť- zahŕňa plán vyrozumenia a zvolania, traumatologický plán, evaku-

ačný plán.Obsahuje zoznam vedúcich zamestnancov, opis zdrojov nebezpečenstva, zoz-

nam a údaje o vybraných nebezpečných látkach,  zoznam a rozmiestnenie síl 

a prostriedkov, pokyny na správanie sa zamestnancov. [ 13 ] 

C) Operatívna časť- súčasťou sú scenáre reprezentatívnych druhov závažných havárií 

D) Prílohy- grafická časť HP,  havarijné karty,  

Ciele a postupy havarijného plánovania –ak už viac krát som spomenula, hlavnou úlohou 

je ochrana života a zdravia občanov, ochrana životného prostredia a ochrana majetku.Na 

splnenie týchto cieľov sa využíva metodický postup,ktorý je zachytený na  Obr.č. 2. 

 

Obr.č. 2 : Príprava na riešenie havárií    [ 14 ] 
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Jedna z dôležitých činností v procese havarijného plánovania je analýza rizík.Je to syste-

matický postup posudzovania rizík, ktoré slúžia na skúmanie vonkaších a vnútorných fak-

torov v kladnom i zápornom zmysle ( napr. počet úrazov pri práci s predmetmi s ostrými 

hranami). 

Vonkajší havarijný plán nadväzuje na vnútorný havarijný plán podniku, pričom dôraz sa 

kladie na včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva.Varovanie je vykonávane  v spo-

lupráci s civilnou ochranou obyvateľstva, Vyrozumenie  sa vykonáva  prostredníctvom 

rozhlasu a televízie. 

Havarijné plány sú vytvárané vždy v písomnej forme. Môžu byť využité rôzne softvéry na 

spracovanie plánov . 

1.4 Ochrana obyvateľstva  

Pod pojmom ochrana obyvateľstva rozumieme systém úloh a opatrení zemeraných na 

ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy úze-

mia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.[ 14 ] 

Opatrenia civilnej ochrany slúžia na zníženie rizík ohrozenia a určenie postupov a činností 

pri odstraňovaní následkov  mimoriadnych udalostí.Zakladá sa na organizovaní,riadení a 

vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb,zabezpečovaní hlásnej a informačnej služ-

by,poskytnutí núdzového zásobovania a ubytovania, vykonaní protichemických a protibio-

logických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu. 

Súčasťou ochrany obyvateľstva je poskytovanie humanitárnej pomoci do zahraničia a stým 

je spojený rozvoj medzinárodnej spolupráce. Opatrenia na ochranu obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok sú súčasťou procesu havarijného plánovania.Tento proces 

zahŕňa :monitorovanie územia,varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,evakuácia a 

ukrytie osôb,likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekotrolovanécho šíre-

nia,profylaxia,zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín,vody a krmív, veteri-

nárne opatrenia, opatrenia na zabezpečenie záchranných prác. [ 14 ] 

Hlavným cieľom havarijného plánovania je minimalizovať riziko potencionálnych hrozieb 

a zníženie závažnosti následkov havárií. Veľmi dôležitou úlohou je zabezpečenie efektív-

nych riešení bez zbytočných strát a stresov, obmedzenie následkov havárie na život,zdravie 

ľudí,životné prostredie a majetok a obnovenie bežnej prevádzky. 
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1.5 Ochrana pred povodňani 

Pri ochrane pred povodňami sa vykonávajú v povodnových oblastiach preventívne opatre-

nia na ochranu pred povodňami od dopadu dažďovej kvapky na povrch terénu až po zápla-

vu spôsobenú podzemnou vodou.Ministerstvo životného prostredia SR ústredne riadi 

a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.  

Obvodné úrady ako povodňové orgány vo svojich územných obvodoch plány 

a organizačno-technické preventívne opatrenia, ktoré zahŕňajú :vypracúvanie a aktualizácia 

povodňových plánov, vykonávanie predpovednej povodňovej služby a vykonávanie po-

vodňových prehliadok. [ 14 ] 

Ochrana pred povodňami je súhrn činností zameraných na zníženie povodňového rizika na 

povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a 

na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, 

kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. (§ 3 zákona č. 7/2010 Z. z.) 

Organizácie ochrany pred povodňami sú: 

• ministerstvo životného prostredia SR, 

• krajské úrady životného prostredia, 

• obvodné úrady životného prostredia, 

• obce. 

Dôležitou časťou je nie len ochrana pred povodňami, ale i ochrana vodných tokov v prípa-

de havarijného ohrozenia. Plán opatrení  musí byť v súlade v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č.100/2005 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o 

náležitostiach havarijného plánu a o postupe při riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

s prihliadnutím na zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách , zákon  č. 409/2006 Z.z. o odpadoch  a 

prihladnutím na vyhlášku  MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyva-

teľstva pred účinkami nebezpečných látok  .[ 2 ] 
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2 ANALÝZA  RIZIKA  PRED  VZNIKOM  ZÁVAŽNEJ  HAVÁRIE   

Analýzu rizík rozdeľujeme na kvantitatívnu a kvalitatívnu. Kvalitatívna nám rieši hodnote-

nie pravdepodobnosti a dopadu rizík, výber zdrojov rizika , identifikovanie zebezpečných 

zariadení alebo ich porúch. Súčasťou  kvantitatívnej je vlastné hodnotenie rizík, hodnotenie 

následkov a pravdepodobnosti havárie. [ 14 ] 

Povinnosťou  prevádzkovateľa je vypracovať analýzu a hodnotenie rizík.Obsah analýzy 

zahŕňa: 

• Identifikácia zdrojov nebezpečia 

• Určenie možných scenárov udalostí a ich príčin, ktoré môžu zapríčiniť mimoriadnu 

udalosť 

• Predpokladaný odhad dopadov  závažných havárií na zdravie a životy ľudí, maje-

tok a životné prostredie 

• Stanovenie miery rizika 

• Vyhodnotenie vzniku  rizika      

2.1 Základné metódy analýzy rizika pred vznikom  priemyselných ha-

várií 

Úvodná analýza nebezpečenstva(Preliminary hazard analysis) 

Táto medóda na poskytuje veľmi rýchly prehľad  prevádzkových nebezpečenstiev, kto-

ré môžu byť východzím podkladom pre detailnú analýzu. Je to spôsob, vhodný v počia-

točnom štádiu projektovania, kedy sú k dispozícii iba všeobacné zámery a technologic-

ké schémy. Vykonávateľ analýzy berie do úvahy potenciálne nebezpečenstvo, ktoré ná-

sledne  napr. „check list of harard types“, uvedie kontrolný záznam do tabuľky mož-

ných typov nebezpečenstva. V každom nebezpečenstve sa posúdi predpokladaná po-

četnosť a stupeň poškodenia zdravia jednotlivca a obyvateľstva. Tab.č.1  

Následne môžeme stanoviť index rizika  I = P + S 

Index rizika je  odhadovaná závažnosť,ktorá nám určuje, ktoré nebezpečenstvá si vyža-

dujú zvláštnu pozornosť . [ 6 ]   
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Početnosť                                                                                                                            P  

k havárii nedôjde, nebezpečenstvo vylúčené                                                                       0  

menej než 1× za 1000 rokov                                                                                                1  

medzi 1× za 100 a 1× za 1000 rokov                                                                                   2              

medzi 1× za 10 a 1× za 100 rokov                                                                                       3 

medzi 1× za rok a 1× za 10 rokov                                                                                        4  

častejšie než 1× za rok                                                                                                          5  

Stupeň poškodenia zdravia                                                                                                S  

bez zranenia                                                                                                                          0  

váţne zranenia                                                                                                                       2  

smrteľná nehoda                                                                                                                    3  

niekoľko smrteľných nehôd                                                                                                  5  

Tab.č.  1 : Stanovenie indexu rizika [ 6 ] 

 

Analýza pomocou kontrolných záznamov (Check List Analysis-CLA) 

Táto metóda využíva kontrolné záznamy položiek a krokov,ktoré overujú stav prevádz-

ky.Je možnosť vystaviť check list pre každý stroj alebo zariadenie. Kontrolný zázam obsa-

huje údaje „ano“, „nie“, „nie je vhodné“ .Je vhodná pri zisťovaní  problémov, ku ktorým 

už došlo, spôsob na analyzovanie zložitých a obtiažnych problémov a konfrontovať ich 

s dopredu pripraveným záznamom. [ 6 ]     

Rutinné testy(Routine Tests-RT) 

Najväčšie problémy v súčasnej dobe spôsobuje   toxicita. Je dôležité mať k dispozícii všet-

ky údaje pre látky a materiály, ktoré majá byť používané.Vyžadujú sa informácie ,ako ne-

žiaduce látky vplývajú na človeka,  aký stupeň nebezpečia majú pri vzniku  požiaru či vý-

buchu.Teda sú potrebné technicko-bezpečnostné parametre. 

Bezpečnostný audit (Safety Audit –SA) 

Je to bezpochyby najstaršia metóda. Vzťahuje sa na existujúce prevádzky.Predstavuje zvy-

čajne inšpekčné prehliadky po podnikoch. Vychádza sa z prípravy kontrolných záznamov, 

následne hodnotenia, doporučenia realizácie a zaznamenanie zmien. [ 6 ]   
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Metóda čo sa stane ak.. (What if Analysis –WFA) 

Cieľom je identifikácia nebezpečných javov v technologickom procese.Pomocou otázok, 

ktoré začínajú „Čo sa stane ak…“ sa zisťujú príčíny havárií a navrhujú opatrenia  na zvý-

šenie bezpečnosti. Otázky sú kladené na stretnutiach, kde sačasto uplatňnuje „brainstor-

ming“ –diskusia o hľadaní nápadov. Metóda býva často veľmi účinná.[ 7] 

Metóda HAZOP (Hazard and Operability Study) 

Je to štúdia ohrozenia a prevádzkyschopnosti. Jedna z najdokonalejších metód,vhodná pre 

podrobnú identifikáciu zdrojov rizika v technologických systémoch .Je veľmi náročná na 

pracnosť a na rozsah podkladov o analyzovanom systéme.Využíva sériu kľúčových slov 

(tab.č 2 )tak, aby členovia týmu mohli mať okamžitú predstavu  a podľa toho identifikovať 

pravdepodobné odchylky od navrhovaných podmienok.     

 

Kľúčové slovo  Význam  Výklad  
NO, NOT  
(ţiadny, nie je)  

kompletná negácia účelu  Nebola realizovaná žiadna časť účelu  

MORE  
(viac, vyšší)  

zvýšenie  Vzťahuje sa k množstvu a vlastnos-
tiam, napr. rýchlosť prietoku, teplota 
apod., rovnako aj k činnostiam, napr. 
ohrev, reakcia atď.  

LESS  
(menej, nižší)  

kvantitatívne zníţenie  Vzťahuje sa k množstvu a vlastnos-
tiam, napr. rýchlosť prietoku, teplota 
apod., rovnako aj k činnostiam, napr. 
ohrev, reakcia atď.  

AS WELL AS  
(takisto, tieţ)  

kvantitatívne zvýšenie  Všetky navrhnuté účely sú dosiahnuté 
spolu s určitou prídavnou činnosťou  

PART OF  
(časť niečoho)  

kvantitatívne zníţenie  Realizované sú iba niektoré zámery 
(účely)  

REVERSE  
(reverz, spätný)  

logický protiklad  je najvhodnejší pre činnosti ako spätný 
tok alebo chemická reakcia, môže sa 
aplikovať aj vo vzťahu k látkam  

OTHER THAN  
(iný než)  

kompletná náhrada  Nedosiahla sa ţiadna časť z pôvodného 
účelu, dochádza k inej činnosti  

Tab.č.  2 : Kľúčové slová HAZOP  .[ 7] 
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Vyššie uvedené metódy sú všeobecne uznávané, v praxi preverené. Cieľom používania 

analýzy rizík je identifikovať a ohodnotiť hrozby, ktorým je systém vystavený, aby mohli 

byť vybrané relevantné ochranné opatrenia. Pred začiatkom akejkoľvek činnosti by mala 

organizácia mať hotovú stratégiu pre tvorbu  analýzy. Jej časti (metódy, techniky atď.) by 

mali byť dokumentované v bezpečnostnej politike celej spoločnosti.    
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3 LEGISLATÍVA SPOJENÁ S  HAVARIJNÝM  PLÁNOVANÍM  V  S R 

 Hlavným cieľom havarijného plánovania je minimalizovať riziko potencionálnych hrozieb 

a zníženie závažnosti následkov havárií. Veľmi dôležitou úlohou je zabezpečenie efektív-

nych riešení bez zbytočných strát a stresov, obmedzenie následkov havárie na život,zdravie 

ľudí,životné prostredie a majetok a obnovenie bežnej prevádzky.Havarijné plánovanie  v 

Slovenskej republike nemá  spoločný teoretický základ, ale je riešené s odvolávaním sa na 

legislatívu Európskej únie s dôrazom na  závažné priemyselné havárie,  jadrové havárie,  

havárie v odpadovom hospodárstve,  havárie vo vodnom hospodárstve, havárie zo znečis-

tenia ovzdušia, havárie požiarneho charakteru, havárie informačných a bezpečnostných 

systémov, havárie pri preprave nebezpečných látok.[ 5 ] 

Každý typ je spracovaný samostatne. Dôležitým prvkom je prevencia závažných priemy-
selných  havárií . 
Súčasťou ochrany obyvateľstva je poskytovanie humanitárnej pomoci do zahraničia a stým 

je spojený rozvoj medzinárodnej spolupráce. Opatrenia na ochranu obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok sú súčasťou procesu havarijného plánovania.Tento proces 

zahŕňa :monitorovanie územia,varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,evakuácia a 

ukrytie osôb,likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekotrolovanécho šíre-

nia,profylaxia,zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín,vody a krmív, veteri-

nárne opatrenia, opatrenia na zabezpečenie záchranných prác. 

3.1 Právny základ v Slovenskej republike pre havarijné  plánovanie 

Uvedené právne normy zaisťujú previazanosť úloh a súlad dokumentácie havarijných plá-

nov a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti s plánmi ochrany 

ochrany obyvateľstva, stanovujú periodicitu ich precvičovania, posudzovania, prehodno-

covania a odsúhlasovania. .[ 5 ] 

Pri prevencii pred závažnými priemyselnými haváriami 

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpi-

sov, ktorý  okrem iného vysvetľuje  postupy ochrany života, zdravia, majetku ,používanie 

základných pojmov a stanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov, ktorí ohrozujú svojou 

negatívnou činnosťou svojich zamestnancov alebo iné osoby. 
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Zákon NR SR č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovuje postupy ochrany 

života, zdravia a majetku. 

Vyhláška MZP SR č.490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne. 

Vyhláška MV SR č.445/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 

nebezpečných látok mení a dopĺňa  vyhlášku č. 445/2007 Z.z., obsahuje zmeny, ktoré 

spresňujú niektoré ustanovenia z dôvodu zabezpečenia jednotnej aplikácie jednotlivých 

právnych inštitútov. .[ 5 ] 

Pri prevencii pred jadrovymi haváriami 

Zákon  NR  SR  č .541/2004 Z.z.  o mierovom využívaní jadrovej energie, upravuje pod-

mienky využívania jadrovej energie na mierové účely,druhy jadrových materiálov, podmi-

enky ich výroby, spracovania, nadobúdania, uskladňovania, podmienky jadrovej bezpeč-

nosti.[ 3] 

Vyhláška ÚJD  SR č.245/1999 Z.z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody a havárie na 

jadrovom zariadení 

Pri prevencii pred povodňami 

Zákon NR SR č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami deklaruje právo na ochranu živo-

ta a zdravia osôb a majetku pred povodňami, osobitne upravuje povinnosti orgánov štátnej 

správy ochrany pred povodňami práva a povinnosti právnických a  fyzických osôb na úse-

ku ochrany pred povodňami. Predmetom zákona je aj poskytovanie osobnej pomoci 

a vecných prostriedkov na ochranu pred povodňami a sankcie za porušovanie povinností 

vyplývajúcich zo zákona. 

Pri prevencii pred požiarmi 

Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, upravuje podmienky na ochranu 

života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia  pred požiarmi a ustanovu-

je pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských 

jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach . [ 3] 

Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme, upravuje organizáciu IZS, 

pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného 

záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb 

oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických  osôb při koordinácii činností súvisia-
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cich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo 

životné prostredie. 

 K tomuto zákonu nadväzuje : 

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. ,určuje podrobnosti o úlohách právnických osôb a fy-

zických osôb-podnikateľov ..Udáva opatrenia pri činnostiach so zvýšeným nebezpečen-

stvom vzniku požiaru. V pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi sa určujú najmä 

podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať, zloženie a 

vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie 

požiaru, osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej 

bezpečnosti, obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na 

zabezpečenie predmetnej činnosti, obsah a rozsah školenia o podmienkach protipožiarnej 

bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti. [ 3] 

3.2 Medzinárodné legislatívne normy v oblasti havarijného plánovania 

V období od  1.1.2003 do 31.12.2004 prebiehala na Slovensku implementácia smernice 

96/82/ES (SEVESO II) o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebez-

pečné látky.Tento projekt bol výsledkom Holandsko – Slovenskej spolupráce s oblasti pri-

emyselnej bezpečnosti.Jeho zámerom bola pomoc Slovenskej agentúre životného prostre-

dia pri implementácii slovenského zákona o prevencii   závažých   priemyselných   havárií 

( zákon č. 261/2002 Z.z.),ktorý je v súlade so smernicou SEVESO II. [ 4] 

 Rozhodnutie rady č.87/600/Euroatom o vytvorení súboru opatrení spoločenstva pre rýchlu 

výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie, táto úprava  sa použije pri 

oznamovaní a poskytovaní informácií vždy, keď sa členský štát rozhodne prijať  opatrenie, 

s cieľom ochrany verejnosti v prípade radiologickej havarijnej situácie.Úlohou je predísť 

takým situáciám, aké nastali po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle v Sovietskom 

zväze. 

 Smernica Rady č.89/600/Euroatom o informovaní všeobecnej verejnosti o  opatreniach na 

ochranu zdravia, ktoré je potrebné uplatniť a krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť v prí-

pade rádiologickej havarijnej situácie 

 Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií presahujúcich štátne 

hranice, vzťahuje sa na prevenciu,pripravenosť a odozvu na priemyslené havárie, ktoré 

môžu spôsobiť cezhraničné účinky vrátane účinkov takýchto havárií, spôsobených prírod-

nými katastrofami,a na medzinárodnú spoluprácu ,ktorá sa týka spoločnej pomoci, výsku-
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mu a vývoja, výmeny technológií a informácií  v oblasti prevencie, pripravenosti a odozvy 

na priemyselné havárie.[ 5] 

 

 

Havarijné plánovanie je proces, ktorý má za cieľ minimalizáciu rizika potencionálnych 

hrozieb a zníženie závažnosti následkov havárií. Dôležitou úlohou v procese plánovania je 

zabezpečiť realizáciu efektívnych riešení prípadných havárií bez zbytočných strát a stre-

sov, obmedzenie následkov havárie na život, zdravie ľudí, životné prostredie a majetok a 

taktiež aj čo najrýchlejšie obnovenie bežnej prevádzky.  

Za dobre zvládnutý proces havarijného plánovania je možné považovať taký, ktorý vychá-

dza z povahy a miery rizík možného ohrozenia a smeruje k jeho neustálemu zlepšovaniu. 

Adekvátne riešenie následkov mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky 

je možné zvládnuť len profesionálne pripravenými tímami a špecialistami, s využitím no-

vých poznatkov, moderných informačných, komunikačných, monitorovacích a iných ná-

strojov.   
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4 ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE V MINULOSTI  

Základnou podmienkou zvyšovania životnej úrovne je vo všetkých krajinách priemyselný 

rozvoj. Vyžaduje to budovanie rafinérií, elektrární a iných veľkých priemyselných kom-

plexov. Avšak zdravie ľudí môže byť priamo alebo nepriamo pravidelným vypúšťaním 

znečisťujúcich látok z priemyselných zariadení ovplyvnené. Životné prostredie je nepriaz-

nivo ovplyvnené emisiami z elektrární a akumuláciou priemyselných odpadov. Vypúšťanie 

toxických látok môže mať nedozierne následky pre zdravie i životné prostredie. Rad zá-

važných priemyselných havárií v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch vyzdvihol po-

trebu lepšieho riadenia rizík pri bežných priemyselných činnostiach a pri haváriách. [ 3] 

IAEA, Environmentálny program Organizácie spojených národov (UNEP), Organizácia 

pre priemyselný rozvoj Organizácie spojených národov a Svetová zdravotnícka organizá-

cia (WHO) sa rozhodli v roku 1986 spojiť svoje sily s cieľom používanie integrovanej 

komplexnej metódy riadenia rizík. Spoločný program spája odborníkov a odborné znalosti 

z oblastí zdravia, životného prostredia, priemyslu a energetiky - životne dôležitých oblastí 

pre efektívne riadenie rizík. 

Pre ilustráciu a názornosť  nižšie uvediem závažné  priemyselné havárie z posledných ro-

kov.  

4.1 Výbuch vo Vojenskom Opravárenskom Podniku v Novákoch  

V piatok 2. 3. 2007 v čase medzi 16:15 a 16:28 hod. prišlo k viacnásobnému výbuchu vo 

Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) a. s., Nováky (miestna časť Laskár). Podľa 

očitých svedkov bolo tlakovú vlnu po explózii cítiť viac ako 10 km od miesta výbuchu. 

Samotný výbuch nastal v budove, kde bola vykonávaná likvidácia munície. [ 2] 

Mesto Nováky (okres Prievidza) leží na hornom toku rieky Nitra, má cca 4 500 obyva-

teľov. Z hľadiska analýzy možných okolností a skúseností z minulosti ide o lokalitu, ktorá 

je kvôli svojmu priemyslu (banský, energetický, chemický, strojársky) náchylná na riziko 

vzniku mimoriadnych a krízových situácií. VOP sa zaoberal likvidáciou a revíziou de-

lostreleckej a raketovej munície. V okamihu výbuchu sa z celkového počtu 381 zamest-

nancov v objekte nachádzalo 49 zamestnancov. 

Osoby boli poranené vytrhnutými priečkami či inými časťami poškodených budov a naj-

rôznejším materiálom, mali viacpočetné poranenia z tlakovej vlny, zlomeniny veľkých 

kostí, poranenia hrudníka a hlavy, vnútorné poranenia s krvácaním a priestrely.Celkom 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 29 

 

bolo 22 osôb zranených, z toho 15 osôb ťažko.Sedem osôb prišlo o život a jedna osoba 

ostala nezvestná. 

4.2 Pretrhnutie odkalovacej nádrže hlinikárne  MAL v Maďarsku 

Hrádza odkaľovacej nádrže pri meste Ajka (Obr.č.3) sa pretrhla 4.októbra a prúd toxického 

kalu usmrtil 10 ľudí a 150 bolo zranených.Táto ekologická katastrofa sa považuje za naj-

horšiu v dejinách Maďarska.Obrovská vlna jedovatého odpadu, obsahujúceho ťažké kovy, 

zaplavila sedem okolitých obcí vzdialených približne 160 kilometrov od Budapešti a za-

morila 40 štvorcových kilometrov pôdy. Celá oblasť sa tak stala dlhodobo neobývateľnou. 

Je znepokojujúce, že EÚ maďarské skládky toxických odpadov nemonitorovala a o hrozia-

cej katastrofe v Bruseli ani v Budapešti nik netušil. Hoci jestvuje technológia ekologického 

spracovania červeného kalu, je veľmi nákladná. Keby však Maďarsko aj získalo potrebné 

financie, likvidácia kalu zo všetkých odkalísk v krajine by podľa odborníkov trvala asi sto 

rokov. [ 11]   

 

 

Obr.č. 3 : Pohľad na zaplavené územie [ 11] 
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Neočakávané náhle udalosti , najmä veľké úniky  nebezpečných látok, požiare, výbuchy, 

ktoré môžu byť výsledkom  mimoriadnych, alebo nezvládnuteľných výrobných postupov 

priemyselnej činnosti, predstavujú závažné ohrozenie pracovníkov, verejnosti a životného 

prostredia.Toto ohrozenie sa väčšinou nedá ohraničiť iba priestormi priemyselného podni-

ku ,ale pôsobí aj na okolie.  

Základným aspektom je  uplatňovať  také  opatrenia a činnosti, ktoré zabraňujú negatív-

nym vplyvom. Zdôrazňuje sa tu predovšetkým konzervácia určitých hodnôt pre život a 

budúcnosť človeka, rešpektovanie ekologických zákonitostí a pripustenie iba takých zása-

hov do prostredia, ktoré nenarušujú ekologickú rovnováhu.  

Na základe informácií, predkladaných v Správe o stave životného prostredia v Slovenskej 

republike v roku 1999 je možné konštatovať pozitívny posun SR k ozdraveniu životného 

prostredia, aj keď nie so všetkými dosiahnutými výsledkami sa možno uspokojiť. V 

súčasnej dobe sa ochrana životného prostredia stáva najzávažnejším globálnym problé-

mom.  
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II.  PRAKTICKÁ ČASŤ 
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5 PREDSTAVENIE  SPOLOČNOSTI  EMERSON A.S.  SEKCIA 

BRANSON  

  

BRANSON je najstaršia sekcia akciovej spoločnosti EMERSON, ktorá začala svoju čin-

nosť v Novom Meste nad Váhom v roku 1995. Sekcia sa zaoberá výrobou ultrazvukových 

a vibračných zváracích zariadení na zváranie plastov, ultrazvukových nástrojov a príslu-

šenstva, ktoré sú používané najmä v automobilovom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné 

a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj zámorie. Strojový park prispôsobený týmto 

produktom je zostavený na základe súčasných poznatkov o kusovej výrobe a spolu s moti-

vovanými pracovníkmi zaručuje vysokú kvalitu výroby. [ 15] 

História vzniku spločnosti Branson  sa traduje od roku1946.  Norman Branson majstroval 

vo svojej garáži v Danbury, Connecticut, kde vyvíjal ultrazvuk pre priemyselné použitie. 

Jedným z jeho prvých výrobkov bol "Ultrazvukový hrúbkomer". Toto bol na dnešné pome-

ry dosť masívny prístroj ktorý bez zasahovania meral hrúbku mechanicky a tepelne namá-

haných kovových stien. 

Počas tohto obdobia tento vynaliezavý inžinier našiel záľubu vo vývoji iného fenoménu 

pre priemyselné využitie: čistenie súčiastok ultrazvukom. Táto oblasť má pre Branson 

Corporation aj dnes svoju dôležitosť. 

Prielom bol dosiahnutý v 60-tych rokoch minulého storočia použitím ultrazvuku pri zvára-

ní plastov. Od tej doby bol príbeh o úspechu spoločnosti Branson nezastaviteľný. Nasledo-

valo vibračné zváranie a zváranie s taviacim telesom. Žiadna iná spoločnosť na svete sa 

nemôže obhliadnuť späť na také pevné základy vo vývoji a na skúsenosti s technológiami 

spájania plastov ako spoločnosť Branson. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila aj mimo Spoje-

ných Štátov. Dcérske spoločnosti a partneri v hlavných priemyselných krajinách urobili zo 

spoločnosti Branson celosvetovo pôsobiacu korporáciu. [ 15] 

V roku 1984  sa spoločnosť Branson stala nezávislou pobočkou Emerson Elec-

tric(www.emerson.com), celosvetovo pôsobiacej korporácie.  

Sekcia  BRANSON  v Novom Meste nad Váhom  začala výrobu prvých zváracích zariade-

ní a ultrazvukových nástrojov v roku 1995. V roku 2000 bolo ukončené sťahovanie všet-

kých špeciálnych zariadení z Nemecka na Slovensko a začína výroba nástrojov pre tepelné 

zváranie.V roku 2001 sa spoločnosť presťahovala do novej budovy a výrobnej haly. 
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Dnešný zákazník očakáva  nie len dodanie stroja ,ale hotový systém na kľúč, za účelom 

zdkokonalenia svojho produktu alebo riešenia výrobného problému.  Naši projektanti a 

konštruktéri dizajnujú nástroje a časti systémov podľa požiadaviek zákazníka a pri svojich 

úlohách sa opierajú o štandardizované strojné a elektrické / elektronické modulové pro-

gramy. Samostatné zastúpenie majú v poslednej dobe takzvané spínacie dosky, ktoré 

umožňujú optimálne nastavenie ultrazvukových jednotiek. Najmodernejšie sieťové počíta-

čové technológie podporujú na jednej strane špecialisti v oblasti CAD, na strane druhej 

projektanti pri prípadnej kontrole a posúdení dát dielov od zákazníka. [ 15] 

V súčastnosti  Branson  zamestnáva  200 zamestnancov na Slovensku. Tento počet ma 

tendenciu rastu , nakoľko sa výrobný program od roku  2012 roširil od ultrazvukové zvára-

nie kovov, je to novinka na trhu a používa sa pri výrobe batérií pre automobilový priemy-

sel .Tieto batérie sú používané v elektromobiloch.Hlavnými zákaznikmi sú:spoločnosť 

BMW a WV. [ 15] 

Medzi jednotlivé činnosti sekcie patrí: 

� konštrukcia (mechanická a elektrická) a výrobný inžiniering 

� mechanická a elektrická montáž vrátane softvéru 

� konštrukcia a výroba ultrazvukových nástrojov  

� aplikačné laboratórium pre východnú Európu 

� predaj a servis pre východnú Európu 

� účtovníctvo pre Slovensko a Anglicko 

� nákup a obstarávanie z nízkonákladových krajín 

� kvalita, bezpečnosť a environmentálny manažment 

� oddelenie vývoja 

Okrem automobilového priemyslu ďaľšími segmentami trhu ,kde sa ultratvukové zariade-

nia používajú sú:priemysel na výrobu domácich spotrebičov, kancelárskej techniky, spra-

covanie potravín, v zdravotníctve, výroba obalovej techniky.Vlastne každý priemysel, kto-

rý pri svojej výrobe potrebuje spájanie plastov , využíva technológiu zvárania ultrazvo-

kom. 

Úspešný bol rok 2004, divízia bola ocenená za najlepší slovenský strojárenský výrobok. 
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6 ANALÝZA  PODNIKU  POMOCOU  SWOT  ANALÝZY 

Výhodná pozícia  sa opiera sa o dlhoročnú tradíciu vývozu, znalosť slovenského trhu 

(vrátane schopnosti komunikácie v nemeckom a anglickom jazyku vrcholového 

a stredného manažmentu   ) a znalosť potrieb  slovenských partnerov. 

Eexistencia ponuky výrobkov s optimálnym pomerom ceny ku kvalite.Schopnosť kombi-

novať vývoz s vyššími formami spolupráce, vrátane výrobnej a technologickej kooperácie 

a zakladanie spoločných podnikov;schopnosť predávať a využívať skúseností z reštruktu-

ralizácie slovenského priemyslu a skúsenosti so získavaním zahraničných investorov;dobrá 

pozícia vo vybraných regiónoch. 

Silné stránky 

• firma má záujem na rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov a tomu odpo-

vedajúca tvorba,využíva a zdokonaľuje súbor finančných a nefinančných ná-

strojov na podporu vývozu. 

Slabé stránky 

• pretrvávajúce predsudky pri spracovávaní trhu, v niektorých prípadoch spojené 

s negatívnymi skúsenostiami; 

• príliš veľká orientácia výroby na automobilový trh a v prípade hospodarske krí-

zy problém s odberateľmi  

Príležitosti spoločnosti  

• dynamický rast ekonomiky a zlepšený stav verejných financií; 

• podpora procesu štrukturálnych reforiem najvyššími miestami; 

• modernizácia zastaranej výrobnej základne a zavádzanie nových technológií 

v celej rade priemyslových odvetví  

•  rozvoj dopravnej infraštruktúry  v oblasti pôsobenia firmy ; 

• rast reálnych príjmov (v priemere o 4,5  % na ďalší ) a tomu odpovedajúce zvy-

šovanie výdajov na spotrebu; 

• zlepšená platobná a investičná schopnosť removovaných zákazníkov  

• začínajúci trend zameriavací sa na štíhlu výrobu. 
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Hrozby 

V súvislosti s uvedenými faktormi a na základe ich analýzy je stratégia založená na po-

trebe rozvíjaniu predpokladov pre využitie príležitostí zúčastniť sa na svetových tr-

hoch.Neistoty sú  spojené so schopnosťou udržať dlhodobé vysoké tempo rastu.jeho 

obchodní partneri a prispôsobujú tomu svoj prístup. Prešľapovanie a ďalšie váhanie 

môže znamenať, že v budúcnosti budú rásť konkurencieschopné  firmy . 

 

Aby si podnik udržal schopnosť čeliť konkurencii, musí uspokojiť potreby  zákazníkov 

svojou  pridanou hodnotou. Spoločnosť Branson vlastní špičkové, technické a súhrnné od-

borné znalosti. Zameranie sa neobmedzuje len na inžiniersky pohľad, ale aj  poskytuje 

služby, so schopnosťou pochopiť okolnosti u zákazníka, koncentrovať sa na problém a 

náväzne  navrhnúť vhodné riešenie.  Dobré renomé SR v očiach štátov EU i vo svete, je 

dobrou reputáciou slovenského tovaru medzi spotrebiteľmi.   
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7 ANALÝZA OKOLIA PODNIKU POMOCOU  PEST ANALÝZY 

 

Pred investičným a obchodným rozhodnutím vstúpiť na svetový trh, slúži firmám hodnote-

nie podnikateľského makroprostredia, podľa geografického alebo odvetvového členenia. 

Analýza PEST sa skladá zo štyroch faktorov:  

Ekonomické faktory  - vývoj úrokových mier, vývoj menových kurzov, miera inflácie,    

                                     daňové zaťaženie..  

Politicko-právne faktory-stabilita vlády, stabilita zákonov, regulačné opatrenia, medziná 

                                      rodná politická situácia. 

Sociálno-kultúrne faktory-demografický vývoj, vývoj životnej úrovne, vzdelanosť, život 

                                       ný štýl.  

Technologické faktory-trendy v základnom a aplikovanom výskume, vládna podpora  

                                       výskumu a vývoja .  

Politické prostredie 

Pre investora bolo a je dôležité poznať slovenské  zákony a miestne predpisy podporujúce 

alebo obmedzujúce investovanie, aké sú pracovné a sociálne nároky slovenských zamest-

nancov, aký je vývoj miezd a cien energií, ako sa vyvíjajú menové kurzy a úrokové miery, 

aká je výška nezamestnanosti a inflácie, v akom regióne je efektívnejšie umiestniť investí-

ciu, aká je úroveň infraštruktúry 

Ekonomicke prostredie  

Z ekonomického hľadiska  velmi výhodný faktor pre rozbiehanie investovania  do akcií 

vtedajšej akciovej spoločnosti VUMA (bývalý Výskumný ústav mechanizácie a automati-

zácie).Cena práce  na Slovensku  bola vtedy a stále je  výhodnejšia než v západných kraji-

nách .To bol aj dôvod sťahovania výroby v r. 2000 sťahovanie všetkých špeciálnych zaria-

dení z Nemecka na Slovensko a začína výroba nástrojov pre tepelné zváranie 

Sociálne prostredie 

Uznávanie tradičných hodnôt a úcta k autoritám;rast životnej úrovne obyvateľstva - rast 

reálnych miezd, pokles nezamestnanosti sú jednými z hlavných faktorov rastu životnej 

úrovne. Konzumný štýl života - pre predchádzajúce roky je typický silný nárast spotreby 

domácností, ktorý stimuluje výrobu a stojí za priaznivým predajom tovaru a služieb mno-
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hých firiem. Zmena životného štýlu – už niekoľko rokov sa kladie zjavný dôraz na zdravý 

ekologický životný štýl. 

Technologické prostredie 

Veľké množstvo technologických inovácií – zmena inovačnej politiky, dá sa očakávať 

zvýšenie počtu technologických inovácií a tým tiež nákladov na ich začlenenie do výroby. 

Automatizácia výroby - automatizácia výroby sa neustále zvyšuje, nutnosť racionalizácie 

nákladov a plytvania začínajúci trend zameriavací sa na štíhlu výrobu. 

Vývoj a výskum - výskum a vývoj sa stávajú najzákladnejšou firemnou  stratégiou pre udr-

žanie a získavanie nových trhov. 

 

 

Firma Branson začala podnikať vo firme  VUMA  po roku 1995 , ktorá bola známa svojou 

výrobnou činnosťou v Europe už za obdobia  do roku 1989 .Už názov  VUMA ( Výskum-

ný ústav mechaniízácie a automatizácie )  nám prezrádza ,čo bolo predmetom jej činnosti  

Emerson ,pod ktorý spadá firma Branson využil príležitosť pokračovať v rozvoji ,čím sa aj 

zaviazal .Po prevrate bola situácia s rozvojom práce v tomto regióne slabšia , čo vytvorilo 

dobré zázemie zahraničným investorom. Ďaľšou výhodou je členstvo  v EU , čo umožńuje 

nákup a predaj statkov bez zaťaženia colnými poplatkami  
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8 ANALÝZA  SÚČASNÉHO  STAVU  HAVARIJNÉHO  

PLÁNOVANIA  V  SPOLO ČNOSTI  EMERSON A.S.  SEKCIA  

BRANSON 

8.1 Základná charakteristika budovy 

Celý komplex zaberá plochu 14 800 m2, z toho asi tri štvrtiny predstavuje výroba. Sekcia 

Branson  sa zaoberá výrobou ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení na zváranie 

plastov, ultrazvukových nástrojov a príslušenstva, ktoré sú používané najmä v automobilo-

vom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj 

zámorie. Strojový park prispôsobený týmto produktom je zostavený na základe súčasných 

poznatkov o kusovej výrobe a spolu s motivovanými pracovníkmi zaručuje vysokú kvalitu 

výroby[ 10] 

O budovu , v ktorej sídli sekcia Branson sa delí  ďalšia divízia spoločnosti Emerson – sek-

cia Liebert . 

8.2 Analýza priestorov  výrobnej a administratívnej časti  v spoločnosti 

Emerson a.s. sekcia Branson 

Požiarna odolnosť budovy 

 

Výroba v divízii Branson je posudzovaná ako ľahká strojárska výroba a elektromontáž. 

Budova sa nachádza v zastavanom území areálu ,pozemok ,na ktorom sa stavba nachádza, 

je rovinatý. Napojenie na miestnu komunikáciu zabezpečuje príjazdová  cesta priamo 

k stavbe 

Budova je konštrukčne  riešená ako montovaný oceľový skelet s dvojpodlažnými  adminis-

tratívno –sociálnymi  prístavkami .Obvodový plášť je sendvičový ,rovnako tak strešný 

plášť. Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce  stabilitu  stavby sú druhu 

D1, preto bude stavba posúdená ako stavba  s nehorľavým konštrukčným celkom . [ 10] 

Budova je vybavená bleskozvodom  v zmysle platných predpisov.Je vykurovaná teplovod-

ným  vykurovacím systémom,výrobný priestor je vykurovaný plynovými  infražiaričmi. 

Budova  bola pred užívaním posúdená podľa STN 73 0804 a nadväzujúcej  normatívy. 

 

Priestor sa delí na :  oddelenie výroby 

                               oddelenie administratívy  
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Výroba : je samostatný  požiarny úsek ,je oddelená  požiarnymi  uzávermi-dvere okná,  

               požiarne  klapky a   prestupy. 

Administratívna budova:  je vybavená požiarnymi uzávermi-bezpečnostné dvere, elektro 

               požiarnou signalizáciou ,ktorá v prípade požiaru automaticky spustí hlásič na   

               vrátnici. 

 

Stavebné konštrukcie výrobnej haly sú tvorené oceľovým  skeletom so svendvičovým 

opláštnením-pre tieto konštrukcie je v požiarnobezpečnostnom  riešení  stavby uvádzaná 

požiarna odolnosť  najmenej 15 minút. 

Požiarne deliace konštrukcie –požiarne steny  oddeľujúce  výrobný priestor od susediacich 

priestorov  sú murované hrúbky najmenej 250 mm –pre tieto  konštrukcie  je v požiarno 

bezpečnostnom  znení stavby  uvádzaná  odolnosť najmenej  240 minút . 

Podľa  STN  73 0804 je  budova zaradená do  I.stupňa požiarnej bezpečnosti. 

8.3 Analýza hydrologického  zhodnotenia územia lokality  

Hydrogeologické pomery sú dané geologickou stavbou územia.Kolektorom podzemnej 

vody sú štrkopiesčité sedimenty so súvislou nádržou  podzemných vôd s voľnou hladinou 

v hĺbke priemerne  okolo 5.5m pod terénom. Vodný tok rieky Váh prevažne infiltruje pod-

zemné vody údolnej nivy. Podzemné vody sú v priamej závislosti na vodách vodného toku. 

[ 10] 

Záujmové územie patrí do povodia rieky Váh a to do jeho toku. V záujmovom území sa 

termálne a minerálne vody nenachádzajú. Významnejšie pramene sú viazané na pohoria 

Malých a Bielych Karpát, z ktorých je zabezpečované zásobovanie Nového Města nad 

Váhom pitnou vodou. 

V areáli je vybudovaná splašková a ďazďová kanalizácia, ktorá je napojená na verejnú 

kanalizáciu so zaústením do ČOV- Nového Mesta nad Váhom. 

 

Účelom a výsledkom   týchto analýz je definovať okruh  činností a  zodpovedností  za-

mestnancov společnosti, prípradne externých pracovníkov v situácii  ohrozenia areálu pred 

povodňami, a havarijními situáciami.  
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8.3.1 Základné pravidlá skladovania chemikálií 

Všetky chemikálie  sa musia skladovať len na vyhradených miestach (protipožiarne skrine)  

a v originálnych obaloch (sudy a pod.).Tekuté chemikálie – skladovať len na bezodtoko-

vých záchytných vaniach alebo v skladoch s havarijnou  jímkou.Na miestach kde sú skla-

dované NL sa nesmie nachádzať žiadny horľavý materiál. V skladoch/pri chemikáliách sa 

musí nachádzať KBÚ (karta bezpečnostných údajov, anglicky MSDS) alebo v prípade N 

odpadov (Príloha č. 1) 

 V skladoch/pri chemikáliách sa musí nachádzať havarijná súprava (obsahuje sorbent, 

ochranné pomôcky, atď..). Na mieste skladovaných NL sa musí nachádzať Havarijný plán 

na ochranu vôd. [ 10]  Veľmi dôležitá  vec: oznámenie zámeru  používania novej  látky a 

vznik nového druhu odpadu oddeleniu kvality (Príloha č. 2) 

 Odpadové hospodárstvo  

Základné názvy  odpadov sa označujú  číselným kódom,   podľa  Katalógu odpadov (vy-

hláška 284/2001 Z.z.) – platné v SR a EÚ  napr. 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahu-

júce organické rozpúšťadlá alebo  iné nebezpečné látky.  

Metodický postup pri zabezpečení odstránenia  škodlivých následkov mimoriadneho 

zhoršenia vôd. [ 10] 

 

Je veľmi dôležité, aby sa v prípade úniku škodlivých látok postupovalo podľa postupu :  

• Monitorovanie územia 

• Zatvorenie hlavného uzáveru pitnej vody 

• Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov 

• Zabezpečenie ochrany pracovníkov oznamom 

• Utesnenie zasiahnutých priestorov 

• Utesnenie najbližších dažďových vpustí a šachiet 

• Odstránenie príčin úniku 

• Neutralizácia úniku chemikálií 

• Zabránenie vzniku škodlivých následkov havárie . 

• Základné pravidlá pri skladovaní chemikálií  
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V prípade úniku  látok zabránime  ich úniku von z haly, vniku do kanalizácie, pôdy  použi-

tim havarijných  súprav a sorbentov. V prípade väčšieho úniku látok postupujeme  v zmys-

le schváleného postupu (hlásenie havárie) . 

Je zakázané : vylievanie  akékoľvek chemickej látky do umývadiel, toaliet, kanalizácie, 

vonkajších kanalizačných šácht, vylievanie  tekutých odpadov do nádob určených na tuhý 

odpad . 

8.3.2 Štruktúra havariného plánu sekcie Branson  pri predchádzaní   úniku nebez-

pečných látok . 

 

Obr.č. 4 : Štruktúra havarijného plánovania [ 10] 

 

 Havarijný plán sekcie Branson sa aktualizuje pravidelne každých päť rokov, v prípade 

organizačnej zmeny a zmeny charakteru alebo rozsahu výroby i častejšie.  [ 10]  
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8.4 Metodický postup pri zabezpečení havarijného plánovania  

 Emerson a.s. sekcia Branson má vypracovaný postup v zmysle zákona č. 314/ 2001 Z.z. 

a)  zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych 

prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych 

prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis 

b)  určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

c)  zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 

d)zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi za-

mestnancov a osôb, [ 10] 

e)  vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany 

pred požiarmi 

f) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických 

a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred poži-

armi 

g)  obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovo-

dy, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuač-

né výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné 

prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objek-

toch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave 

h)  označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, 

nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektric-

kej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie 

požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov, 

i)  udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená mož-

nosť jej čerpania, 

j)  vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby 

a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; 

k)  zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; 
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8.5 Požiarny evakuačný plán  

Je vydaný spoločnosťou Emerson a.s. divízia Branson na základe § 28 Vyhl.MV SR 

č.121/2002 Zz.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SNR č.314/2001 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien . [ 10] 

Účelom je organizácia evakuácie osôb ,cenného a nebezpečného majetku z objektu zasi-

ahnutého alebo ohrozeného  požiarom . 

Za riadenie evakuácie zodpovedá osoba dopredu určená spoločnosťou  -je to vždy prísluš-

ný vedúci pracoviska,oddelenia na jednotlivých priestoroch objektu.V neprítomnosti uve-

deného vedúceho ,požadované činnosti evakuácie zebezpečujú ich priami podriadení danej 

pracovnej smeny. [ 10] 

Evakuácia sa vyhlasuje pokrikom a spustením poplašných sirén (aktivovať tlačidlový hlá-

sič EPS pri vchode na recepcii vid.grafický plán (Príloha č. 7). Určení zamestnanci akti-

vujú tlačítko  a osobne riadia evakuáciu z ich pracoviska .Priebeh evakuácie sa organizuje 

koordinovane,aby nevznikala panika,straty na  životoch a materiálne škody.Zodpovední 

vedúci pri odchoddde prekontrolujú ľudoprázdnosť sociálnych a pridelených priestorov. 

Evakuované osoby budú opúšťať pracovisko v smere šípky uvedených v grafickom pláne 

,ktorý tvorí súčasť evakuačného plánu  (Príloha č. 7).  Následne sa zhromaždia na voľnom 

priestranstve pred objektom ,na neohrozenom mieste ,kde osoba  zodpovedná za evakuáciu  

osôb na jednotlivých pracoviskách skontroluje početný  stav evakuovanýc h osôb. 

Po získaní informácií o stave  evakuovaných  osobách ,zodpovední vedúci sa zhromaždia 

na dohodnutom určenom mieste ,následne  spoločne zabezpečujú a riešia  požadované  

vzniknuté  činnosti .V prípade potreby zabezpečia poskytnutie prvej pomoci postihnutýcm 

osobám ,prípadne privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. 

Evakuovaný materiál nebezpečných látok sa vyskladní  pomocou paletových vozíkov 

a uskladní sa v priestore skladu horľavých kvapalín.Taktiež sa uzavrú hlavné prívody sta-

nice techniských plynov a ak podmienky požiaru dovolia ,premiestnia sa do dopredu urče-

ného objektu (v tomto prípade to je centrálny sklad plynov). 

Pri nasadení špeciálnych jednotiek (polícia,hasiči ,civilná ochrana)zodpovední vedúci 

okamžite informujú o stave evakuácie ,ďalej spolupracujú zo zásahovými jednotkami 

a plnia ich požiadavky. 
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8.6 Poplachové smernice  

Pri hlásení  hovorte zreteľne a uveďte : 

• Svoje meno a priezvisko 

• Organizačnú jednotku ,jej pôsobnosť (sídlo),miesto nehody ,číslo  telefónu 

z ktorého voláte 

• Čo sa stalo ,počet ťažko  zranených alebo oživovaných osôb 

V prípade vzniku požiaru alebo výbuchu volajte: 

• Na príslušnú  ohlasovňu požiarov (kl. 150) 

• Vedúceho zamestnanca 

V prípade úrazu privolať: 

• Zamestnanca vyškoleného pre poskytovanie prvej pomoci 

• Rýchlu  lekársku pomoc (tel.155,112) 

• Vedúceho zamestnanca 

• Oznámiť vznik pracovného úrazu  autorizovanému bezpečnostnému technikovi  

Každý zamestnanec,ktorý sa stal svedkom úrazu je povinný: 

• Poskytnúť  základnú prvú pomoc vrátane privolania  lekárskej pomoci 

• Oznámiť ihneď úraz ,požiar,výbuch na uvedených telefónnych číslach 

• Pri úraze  spôsobenom elektrickým prúdom ihneď odpojiť  zdroj elektrickej 

energie 

• Ak si to zranenie vyžaduje zabezpečiť dopravu zraneného do zdravotníckeho 

zariadenia.(Príloha č. 5  ) 

 

8.7 Traumatologický plán sekcie Branson  

Pre tento dôvod má spoločnosť vypracovaný traumatologický plán,ktorý stanovuje opatre-

nia a postup v prípade poškodenia zdravia ,vrátane poskytnutia prvej pomoci,záchranných 

prác a evakuácie . [ 10] 

Bezprostredný vplyv na efektívnosť a rentabilitu má bezpečnosť a ochrana zdravia pri prá-

ci.Plnenie úloh  v tejto oblasti ,dôsledná aplikácia právnych predpisov o ochrane 

a bezpečnosti  pri práci ,zásady preventívneho predchádzania škodám na zdraví sú základ-

né atribúty  riadiacej práce každého  vedúceho zamestnanca. 
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Napriek zodpovednému prístupu k vytváraniu podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezá-

vadnú prácu ,vzhľadom na prax a doterajšie skúsenosti vznikajú situácie a nemožno ich 

vylúčiť ,kedy prichádza  k pracovným úrazom. 

 

Účelom  plánu je :  

-formuluje zásady starostlivosti o zranených  

-vymedzuje prídavné opratrenia zabezpečenia počtu zamestnancov na poskytovanie prvej 

pomoci 

-určuje opatrenia a zásady na zabezpečenie prostriedkov potrebných  na ochranu života 

a zdravia zamestnancov  na poskytovanie prvej pomoci a vybaenie pracovísk  prostriedka-

mi na poskytnutie prvej pomoci. 

-určuje postup  pre prípad záchranných prác pre prípad evakuácie a ďaľšie organizačné 

zásady pre postupy záchranných akcií,ktorých cieľom je dosiahnuť koordinovanú spolu-

prácu  všetkých. [ 10] 

8.8 Smernice  pre poskytovanie prvej pomoci  

Cieľ prvej pomoci dosiahneme  

• Rýchlym a pokojným prístupom 

• Zhodnotením situácie 

• Dodržaním zásad vlastnej bezpečnosti 

• Správnym stanovením diagnózy a určením priorít 

• Privolaním špecializovanej pomoci 

Prostriedky prvej pomoci 

Na ochranu zamestnancov proti  následkom  úrazu sú na všetkých  pracoviskách  rozmiest-

nené lekárničky. Lekárnička má obsah podľa osobitných predpisov  a je určená  na poskyt-

nutie prvej pomoci a na ošetrenie drobných poranení.Štandartný obsah lekárničky možno  

doplniť podľa charakteru pracoviska na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služ-

by.Lekárnička nesmie obsahovať ďaľšie  lieky najmä lieky proti  boles-

ti,teplote,prechladnutiu a pod.(Príloha č. 6)  

 Lekárničku treba umiestniť na prístupnom mieste tak,aby prostriedky prvej pomoci boli 

zamestnancom k dispozícii počas všetkých zmienpracdovnej doby.  [ 10] 
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Za bezchybný stav a dopĺnanie zdravotníckeho materiálu v lekárničke zodpovedá vedúci 

zamestnanec príslušného  pracoviska. Súčasťou lekárničky musí byť karta prvej pomoci.  

 

Tento  traumatologický plán je vypracovný podľa §8 ods.1.písm a) bod 1. Zákona  NR SR 

č. 124/2006 Zz.[ 5 ] 

O bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a je záväzný pre 

všetkých zamestnancov.Vzťahuje sa primerane aj na osoby ,ktoré sa so súhlasom zamest-

návateľa zdržiavajú v jeho  priestoroch a objektoch.Zodpovednosť  za nich má príslušný 

vedúci pracoviska. [ 10] 

Na osoby,ktoré sú  pre zamestnávateľa činné na základe dohôd(zmlú)sa vzťahuje táto  

smernica v rozsahu vyplývajúcom z týchto dohôd(zmlúv). 

Vedúci zamestnanci zabezpečia,aby táto organizačná smernica bola zamestnancom prí-

pustná a aby s jej obsahom ako aj s rozmiestnením lekárnišiek na pracovisku boli obozná-

mení všetci zamestnanci. 

 

 „Správne environmentálne postupy sú praktické úkony založené na zdravom rozume a 

presvedčení, že prevencia je najlepší prístup k riešeniu znečistenia.  Tieto postupy pon-

úkajú výhody zníženia potenciálneho rizika výskytu nedostatkov v oblasti ochrany životné-

ho prostredia,  minimalizácie nákladov súvisiacich s náhodným vypustením škodlivín, zní-

ženia nákladov na dodržiavanie legislativy o ochrane životného prostredia a potenciálneho 

zníženia iných dlhodobých prevádzkových nákladov.“ 

                                                      GEMP – Good Environmental Management Practice [10] 
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9 ANALÝZA  KRITICKÝCH  BODOV  VO VZ ŤAHU  K  PO  A  

BOZP 

9.1 Výsledok nezhôd ziskaných auditom   

Po kontrole spoločnosťou ,ktorá má  na starosti  dodržiavanie  pravidiel z hľadiska 

PO a BOZP, v roku 2011 sa zistilo veľa nezhôd , na základe toho sa muselo zakro-

čiť k radikálnym zmenám . 

Popis príčin : 

• Neaktuálne MSDS (KBU)   

• Nesprávne označené protipožiarne skrine 

• Zlé/nefunkčné záchytné vane pod kontajnermi na špony za budovou. 

• Pomiešané odpady 

• Ľudia čo manipulujú s nebezpečnými látkami nemajú ADR školenie 

• Informovať EMERSON Správa o aktuálnych množstvách nebezpečných látok 

• Komunikácia s Emerson Správa o naších nových projektoch týkajúcich sa envi-

ro problematiky 

• Nedostatky v enviro oblasti bezodkladne hlásiť na Emerson Správa 

• Do zoznamu nebezpečných látok doplniť príznak klasifikácie látky 

• Vyškoliť relevantných ľudí na nové pravidlá pre klasifikáciu a označovanie ne-

bezpečných látok 

• Zdokonaliť systém sekundárnych zábran na strojoch na dielni 

• Robiť týždenné kontroly  /audity 

      Následne sa vypracovali nápravné opatrenia, ich implementácia je kontrolovaná i 

v súčasnej dobe. Na jednotlivých pracovných úrovniach  prebehli školenia. Tie sú pravi-

delne  aktualizované podľa potreby. Základné body školení : 

• Poznať legislatívne požiadavky 

• Poznať Emerson princípy 

• Ako pracovať s nebezpečnými látkami – MSDS 

• Ako manipulovať s nebezpečnými látkami 

• Ako reagovať v stave ohrozenia (únik látky, požiar) 
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Školenia musia byť  zdokumentované  a

 Pri poslednom audite  10/2012 sa zistilo  nasledujúce zlepšenie :

1. Neaktuálne MSDS (KBU)  

2. Nesprávne ozna

3. Zlé/nefunkčné záchytné vane pod kontajnermi na špony za budovou.

4. Pomiešané odpady   

5. Ľudia čo manipulujú s nebe

6. Informovať EMERSON Správa o aktuálnych množstvách

7. Komunikácia s Emerson Správa o naších nových projektoch týkajúcich sa env

ro problematiky 

8. Nedostatky v enviro oblasti bezodkladne hlási

9. Do zoznamu nebezpe

10. Vyškoliť relevantných 

bezpečných látok

11. Zdokonaliť systém sekundárnych zábran na strojoch na dielni  

12. Robiť týždenné kontroly  /audity 

9.1.1 Grafické znázornenie zlepšenia stavu  oh

Po zavedení nápravných opatrení sa zlepšil stav zo zistených nedostatkov  oh

BOZP o 83,30%. 

, Fakulta logistiky a krizového řízení 

ť  zdokumentované  a archivované. 

Pri poslednom audite  10/2012 sa zistilo  nasledujúce zlepšenie : 

Neaktuálne MSDS (KBU)   

Nesprávne označené protipožiarne skrine  

čné záchytné vane pod kontajnermi na špony za budovou.

Pomiešané odpady   X 

čo manipulujú s nebezpečnými látkami nemajú  školenie 

ť EMERSON Správa o aktuálnych množstvách

Komunikácia s Emerson Správa o naších nových projektoch týkajúcich sa env

ro problematiky  

Nedostatky v enviro oblasti bezodkladne hlásiť na Emerson Správa 

namu nebezpečných látok doplniť príznak klasifikácie látky 

ť relevantných ľudí na nové pravidlá pre klasifikáciu a ozna

čných látok  

ť systém sekundárnych zábran na strojoch na dielni  

ť týždenné kontroly  /audity  

Grafické znázornenie zlepšenia stavu  ohľadom PO a BOZP

Obr.č. 5 : Graf odstránených nezhôd 

Po zavedení nápravných opatrení sa zlepšil stav zo zistených nedostatkov  oh
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83%

Odstránené nezhody 
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Komunikácia s Emerson Správa o naších nových projektoch týkajúcich sa envi-

 na Emerson Správa  
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udí na nové pravidlá pre klasifikáciu a označovanie ne-

 systém sekundárnych zábran na strojoch na dielni   
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Graf odstránených nezhôd  

Po zavedení nápravných opatrení sa zlepšil stav zo zistených nedostatkov  ohľadom PO a 

16,70%

83,30%
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9.2 Postup opatrení na odstránenie  zistenej nezhody. 

 Triedenie odpadov. 

Odpad - látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, 

alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov . 

Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavu-

je, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa 

jej zbaviť.  Podľa zákona č. 223/2001  Z.z. ,medzi odpady  sa radia  napr. výrobky, pre kto-

ré už držiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrob-

ky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čis-

tiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemy-

selných procesov a podobne.[ 5] 

 

Obr.č. 6 : Triedenie odpadov 

Pri triedení vychádzame z jeho kategorizácie.  Jednotlivé odpadové nádoby musia byť 

správne ,jasne označené .(Príloha č. 3,Príloha č. 4 ) s popisom odpadovej látky. Zamest-

nanci externej upratovacej firmy musia byť zaškolený o nakladaní s odpadom. Zápis zo  

školenia sa zdokumentuje a archivuje. Pri práci s výbušným odpadom ,ako sú titanové 

špóny, dôležité dodržiavať uzatváranie  odpadových nádob. 
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Politika  spoločnosti Emerson ,vrátane všetkých sekcií ,je zameraná na šetrenie životného 

prostredia.Za účelom dodržiavania riadenia enviromentálneho programu pravidelne vypra-

cováva interné audity. Požaduje od všetkých zamestnancov dodržiavanie platných predpi-

sov. 

I tak málo stačí k šetreniu životného prostredia –recyklácia  a separovanie  odpadu. Nájsť 

rovnováhu  medzi  potrebami  ľudí a starostlivosťou o životné prostredie , by malo byť 

základnou podmienkou uvedomenia si, čo pre nás životné prostredie znamená . 
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ZÁVER 

Definovanie prístupu k problémom velkých priemyselných havárií je úlohou štátu, ktorý sa 

nemôže zbaviť zodpovednosti za ochranu života, zdravia a majetku občanov. Táto proble-

matika nie je na Slovensku úplne nová, boli prijaté zákony o chemických látkách, ochrane 

životného prostredia při haváriách, o prevencii velkých priemyselných havárií a pod. ,ktoré  

túto problematiku v rámci krízového manažmentu  v oblasti havarijního plánovania riešia. 

Protihavarijnej prevencii začína byť v súčastnosti venovaná dostatečná pozornosť.  

Toto všetko deklaruje šírku problematiky, potrebu vzájomnej koordinovanosti při tvorbe 

národnej politiky, tvorbe národnej legislativy najmä s ohľadom na spomenuté skutečnosti, 

preto že rozvoj produkcie výrob s používaním chemických látok neustále rastie a pravde-

podobnosť vzniku velkých priemyselných havárií sa dá eliminovať jedine systémovým 

prístupom.      

V prakticej časti bakalárskej práce som  zpracovala všetku dostupnú dokumentáciu, ktorá 

mi bola poskytnutá zástupcami firmy, rozobrala som názory odborníkov v obore a použila 

znalosti získané  štúdiom citovaných materiálov. Výsledkom boli   aplikované vypracova-

né analýzy. Zdôraznila  som dôležitosť poznania  legislativnych požadaviek, Emerson 

princípy. V neposlednej rade  Branson  kladie dôraz  na správnu manipuláciu 

s nebezpečnými látkami, čo je základ pri eliminácii vzniku havarijnej situácie. Separovanie 

obalov  prispieva k šetreniu životného prostredia a aj k možnosti odvrátiť príležisť vzniku 

havarijnej situácie . 

Výsledkom mojej analýzy je záver,  že sekcia Branson, ktorá je súčasťou spoločnosti 

Emerson, veľmi rýchlo a poctivo reaguje na každú zistenú nezhodu, ktorá nie je v súlade s 

ekologickými a enviromentalnými princípmi. Výchova zamestnancov, ako zabrániť vzniku 

havarijnej situácie a ako pristupovať k ochrane života a  životného prostredia, je neoddeli-

telnou súčasťou politiky Emersonu. Každé školenie je investicia do budúcnosti  každej 

společnosti.  
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IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

1.Názov odpadu:  
OBALY OBS. ZVYŠKY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK, 

ALEBO KONT. 

2. Číslo odpadu: 1 5 0 1 1 0 
3. Fyzikálne a chemické vlas t-

nosti odpadu: 
Prázdné použité obaly od farieb, prípadne iných škodlivín so zvyškovým obsahom 

škodlivín. 

4. Nebezpečné vlastnosti odp a-
du: 

H12 EKOTOXICITA 

5. Odporu čané spôsoby zhodnocovania alebo zne š-
kodňovania: 

D1 

6. Opatrenia pri haváriách a p o-
žiaroch: 

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku 
plynov a pod.: 

Odpad pozbierať do vhodného kontajnera, pri rozliatí do 
vhodných obalov. 

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:  
Horľavosť závisí od prítomnosti horľavých látok. Pri požiari použiť dýchacie prístroje. 

Použitelné hasiace prístroje A - B - C. 
6.3. Prvá pomoc:  

Závisí od zvyškového obsahu prítomných látok. Pri náhodnom požití týchto látok 
vyplachovať ústa vodou, vypiť väčšie množstvo vody a okamžite vyhľadať lekársku 

pomoc. Pri zasiahnu 
pokožky dôkladne umyť vodou a mydlom. 

7. Ďalšie údaje:  
V prípade vzniku havarijnej situácie súvisiacej s odpadom postupovať v sú-

lade s HP. 

8. Pôvodca odpadu (názov):  
EMERSON a.s. Telefón:  032/7700111 
Nové MestonadVáhom Fax:       032/7700188 

9. Spracoval:  
Meno:                           Božena Prikrylová Telefón: 032/7700476 
Adresa organizácie:  EMERSON a.s. Fax:       032/7700188 
                                 Piešťanská 1202/44 

Dátum:                         1.4.2012 Podpis:  

 

Príloha č. 1 : Identifikačný list nebezpečného odpadu



Por.č. Názov Obchodné meno Symbol nebezpe-
čenstva Použitie  

1 Zvárací argón ARGÓN   CMS - zváranie 

3 

Sprej BALLISTOL 

F+ mimoriadne 
horľavý 

KVALITA - starostlivosť 
o stroje a zariadenia, 
ochran proti korózii a 
konzervácia 

4 
Brzdová kvapali-
na 

BRZDOVÁ KVAPALINA 
BK-240 

Xn škodlivý CMS - vozíky 

5 

Sprej CARAMBA 
Xi dráždivý 

KVALITA - starostlivosť 
o stroje a zariadenia, 
ochran proti korózii a 
konzervácia 

6 

Bezvodý čistič 
povrchov DURALIN - 

KVALITA - čistenie 
povrchov 

7 
Ethyl alcohol ETANOL 

F veľmi horľavý KVALITA - odmasťova-
nie, čistenie 

8 

Prípravok na 
čistenie a more-
nie kovov 

ETCH KLENZ EXTRA (-Y) 
C žieravý MONTÁŽ - čistenie, 

leštenie nástroja 

9 
Lepidlo GC 1 050 RESINE 

Xi dráždivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

VÝROBA NÁSTROJOV 
- lepenie dosiek 

10 

Epoxidové vytvr-
dzovadlo GC 10 DURCISSEUR 

C žieravý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

VÝROBA NÁSTROJOV 
- lepenie dosiek 

11 

Lepidlo CHEMOPRÉN EXTRÉM 

F veľmi horľavý 
Xn škodlivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

MONTÁŽ - lepenie 
protihlukovej peny, 
krytov, ATG - lepenie 
štítkov do zváračiek 

12 
Dusík 

INERTNÉ PLYNY - 
ostatné 

Xn škodlivý CMS - vyrovnanie tlaku 
v systéme 

13 

Polyuretánová 
živica INSTAPAK A 

Xn škodlivý 
EXPEDÍCIA - výroba 
ochranného polyuretá-
nového balenia 

14 

Polyuretánová 
živica 

INSTAPAK MOULDING 
FOAM B 

Xi dráždivý 
EXPEDÍCIA - výroba 
ochranného polyuretá-
nového balenia 

15 

Kyslík KYSLÍK 
O oxidujúci 

CMS (kaliareň, zvarov-
ňa, odpaľovacie zaria-
denie) - nahrievanie, 
rovnanie, odpaľovanie 

16 

Tesniaci prípra-
vok LOCTITE 270 

Xi dráždivý 

MONTÁŽ - trvalé upev-
ňovanie a utesňovanie 
skrutkových spojov 
(tesniaci prípravok) 
 

17 

Technický benzín TECHNICKÝ BENZÍN 

F veľmi horľavý 
Xn škodlivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

CMS - odmasťovanie, 
čistenie 



 

Por.č. Názov Obchodné meno Symbol nebezpe-
čenstva Použitie  

18 

Technický petro-
lej TECHNICKÝ PETROLEJ 

Xn škodlivý CMS (údržba) - odmas-
ťovanie, čistenie 

20 

anaeróbny tes-
niaci prípravok LOCTITE 648 

Xi dráždivý 
VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - utesne-
nie ložísk na hriadeli 

21 

anaeróbny tes-
niaci prípravok LOCTITE 660 

Xi dráždivý 
VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - utesne-
nie ložísk na hriadeli 

22 
epoxidové lepidlo LOCTITE 3450 A 

Xi dráždivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - tmele-
nie dier 

23 

epoxidový vytvr-
dzovač LOCTITE 3450 B - 

VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - tmele-
nie dier 

24 

epoxidové lepidlo LOCTITE 3479 A 

Xi dráždivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - tmele-
nie a lepenie vúčších 
plôch 

25 

epoxidový vytvr-
dzovač LOCTITE 3497 B 

C žieravý 

VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - tmele-
nie a lepenie vúčších 
plôch 

26 

základný náter LOCTITE 7239 

F veľmi horľavý 
Xn škodlivý 
N nebezpečný pre 
ŽP 

 VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - tmele-
nie a lepenie vúčších 
plôch 

27 

aktivátor LOCTITE 7649 

Xi dráždivý 
F+ mimoriadne 
horľavý 

VÝROBA A MONTÁŽ 
NÁSTROJOV - aktivá-
tor lepidiel na lepenie 
plastov 

28 
Odmasťovací 
prípravok ND 165 (-/Y) 

Xi dráždivý MONTÁŽ - odmasťova-
nie 

29 

 Odmasťovací 
prípravok PERCHLÓRETYLÉN 

Xn škodlivý 
N nebezepčný pre 
ŽP 

CMS (kvalita) - čistenie, 
umývanie meradiel, 
odmasťovanie 

30 
Konzervačný olej RESIST-X-EXTRA (-/Y) 

Xn škodlivý CMS - mazanie pružín 
pre expedíciu 

31 

Zmes pre defek-
toskopiu 

SPANJAARD 
FLAW&CRACK 
DETECTOR No. 1 
CLEANER 

F+ mimoriadne 
horľavý 
Xn škodlivý 

SERVIS - nedeštruktív-
ne skúšanie a hľadanie 
prasklín a defektov 
v kovoch 
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