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SLOVO PREZIDENTA ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH 

DIAGNOSTIKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

 
 

 

 

           Milí priatelia a priaznivci technickej diagnostiky 

  

 

 

 

 

 V tomto roku je to už dvadsiaty piaty raz, čo sa stretáme na medzinárodnej 
vedeckej konferencii DIS 2022; Teória a aplikácia metód technickej 
diagnostiky. 

Tradícia pravidelných slávnostných stretaní sa začala po troch rokoch od vytvorenia 
samostatnej Asociácie technickej diagnostiky na Slovensku (ďalej ATD SR).  
Slovenskí pracovníci technickej diagnostiky pred osamostatnením organizovali 
spolu s českými kolegami spoločné stretnutia. Po rozdelení ČSFR 1.januára 1993 
na dve samostatné republiky Českú a Slovenskú, sme ešte pôsobili spoločne až do 
5.októbra 1994 ako jedna ATD so sídlom v Zlíne. Motiváciou pre vznik Asociácie 
technickej diagnostiky SR boli odlišne sa vyvíjajúce právne normy v samostatných 
republikách, meniace sa zákony, v oblasti ekonomiky, práva, a pod. Vzniknuté 
podmienky tak podnietili vznik dvoch samostatných Asociácií. 

Zakladajúca konferencia Asociácie technickej diagnostiky SR sa konala 5. októbra 
1994 v zasadačke Domu techniky SZVTS Bratislava.  
Schválené Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 11.10.1994 
pod číslom VVS/1-900/90-10013. Už po troch rokoch organizácia mala z prvých 20 
členov zaregistrovaných 95 členov.  

Medzi zakladajúcimi členmi boli zástupcovia slovenských podnikov, škôl, 
výskumných ústavov a vedeckých inštitúcií. Za prvého predsedu ATD SR bol 
zvolený doc. Ing. Igor Ballo, DrSc. 
Ďalšími členmi výboru a revíznej komisie sa stali: 
Ing. Jozef Horník, VÚD Žilina 
Ing. Vladimír Kopáček, CHEMAT š.p. Bratislava 
Ing. Tibor Krššák, SPP š.p. Nitra 
Ing. Jozef Maudry, JE Jaslovské Bohunice 
Ing. Marián Péteri, Duslo š.p. Šaľa 
Ing. Branislav Pilňan, Slovnaft a.s. Bratislava 
Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc, TU Košice 
Doc. Ing. Ladislav Stárek, CSc, STU Bratislava 
Ing. Viera Peťková, SPP a.s. Nitra 
Ing. Roman Peško, Slovnaft,a.s. Bratislava 
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Ing. Pavol Ščepán CHEMAT š.p. Bratislava 

V zakladajúcej listine ATD SR bolo ustanovené poslanie Asociácie: 
- združovať členov Asociácie, ktorí sa zaoberajú činnosťami v záujme zvyšo-

vania odbornej úrovne diagnostikov, rozvojom metód a prostriedkov na zis-
ťovanie technického stavu sledovaných objektov, 

- podporovať činnosť členov Asociácie zameranej na zisťovanie technického 
stavu objektov, bezpečnosti prevádzkovania, vplyvu na životné prostredie 
a kvalitu výrobkov, 

- rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s odborne príbuznými organizáciami, 
- podporovať výskum a vývoj a aplikáciu diagnostických metód a prostriedkov, 
- podporovať výmenu skúseností a informácií v oblasti TD, 
- podporovať vzdelávanie v oblasti TD, 
- usporadúvať konferencie, semináre, školenia a pod. v záujme rozširovania 

poznatkov v TD. 

ATD SR bude združovať odborníkov predovšetkým v oblastiach: 
- vibrodiagnostika, 
- vyvažovanie rotačných častí, 
- tribodiagnostika, 
- termodiagnostika, 
- elektrodiagnostika, 
- protikorózna diagnostika, 
- akustická diagnostika, hluk, intenzita zvuku, ultrazvuk.... 
- modálna a štrukturálna diagnostika objektu, 
- diagnostika rotačných strojov, 
- špeciálne formy diagnostiky. 

ATD SR sa od svojho založenia sústredila na rozvoj vzdelávania a rozširovania 
nových, moderných poznatkov vedy a techniky v svojej oblasti pôsobenia. 

Prvý odborný seminár bol pod názvom „Vibrodiagnostika a centrovanie rotačných 
agregátov do výkonu 200kW“. Konal sa 26. októbra 1995 v Duslo a.s. Šaľa. 
Garantom podujatia bol Ing. Marián Péteri. Na seminári sa zúčastnilo 54 
účastníkov. Nasledujúcim podujatím bol seminár „Úloha technickej diagnostiky 
v systéme riadenia údržby“, ktorý sa konal 17. a 18. júna 1996 v Žiline 
Spoluorganizátorom ATD bol SSE š.p. Žilina, ktorého garantmi boli Ing. Miloš Pešta 
a Ing. Štefan Mikuš. Zúčastnilo sa na ňom 70 odborníkov. V danom roku sa konal aj 
ďalší seminár „Technická diagnostika prevodoviek, prevodov a pohonov 
používaných v priemysle“. Tento sa konal 23.októbra 1996 v Slovnafte a.s. 
Bratislava. Organizačne úroveň zabezpečoval Ing. Branislav Pilňan. Zúčastnených 
bolo 84 ľudí.  

V aktivitách sa pokračovalo aj na príprave podujatí pod názvom „Dni novej techniky“ 
v ďalších metódach technickej diagnostiky. Ing. Viera Peťková organizovala 
pravidelne po niekoľko rokov po sebe stretnutia v oblasti infračervená termografická 
diagnostika, na ktorých sa okrem diagnostikov zo Slovenska zúčastňovali aj 
odborníci zo zahraničia. Tu sa mohli oboznámiť mnohí odborníci okrem správnych 
princípov, postupov merania, príkladmi z praxe aj s novými vyvíjajúcimi sa 
modernými prostriedkami techniky, ktoré sa dostávali aj k nám. 
ATD SR začala organizovať aj školenia pre prípravu certifikovaných pracovníkov vo 
všetkých akreditovaných oblastiach. V týchto aktivitách ďalej pokračuje. 
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Dnes sa stretávame už na 25. ročníku medzinárodnej konferencie DIS. Aj tu sa 
preukazuje sila a správnosť rozhodnutí zakladajúcich členov ATD SR. 
Prevádzkovanie špičkových technológií si vyžadovalo zvyšovanie úrovne údržby 
a hlavne prevencie metódami technickej diagnostiky tak po stránke vedomostnej 
ako i zručností pracovníkov.  

Už v programovom vyhlásení, prijatom na zakladajúcej konferencii ATD SR sa 
zdôrazňovala nutnosť vytvorenia systému pre certifikáciu pracovníkov v oblasti 
technickej diagnostiky, ktorý by potvrdzoval odbornú kompetenciu pracovníka, 
a ktorý by nadväzoval na Európsky systém certifikovania pracovníkov - 
diagnostikov. Vyvíjali sme úsilie a realizovali praktické kroky potrebné na jeho 
zorganizovanie , uvedenie do činnosti a akreditáciu.  

Keďže ATD SR je financovaná len z členských príspevkov členom, tieto zdroje 
nepostačovali na finančné krytie poplatkov akreditácie. Potrebnú sponzorskú 
finančnú pomoc nám poskytli zo strany SUZ chemického, farmaceutického 
a papierenského priemyslu. Sponzorom pre poskytnutie priestorov a laboratórií 
s vhodným prístrojovým vybavením pre činnosť a pôsobenie COP TD bol SPP š.p. 
divízia Slovtranzgas v Nitre pod gesciou Ing. Peťkovej. Manažment COP TD bol 
ustanovený s predsedom Ing. Vladimírom Kopáčekom, manažérom kvality Ing. 
Vierou Peťkovou a hlavným skúšobným komisárom Ing. Mariánom Péterim. Aj 
medzinárodný normalizačný proces bol v tej dobe iba v prípravnom konaní. Získali 
sme prvé pracovné verzie pripravovaných noriem pod číslom ISO/CD 18436 -  
Monitorovanie stavu a diagnostika strojov – Požiadavky na výcvik a certifikácia 
personálu podľa ktorých sme vykonávali prípravu COP. 

Vytvorili sme Certifikačný orgán personálu pre technickú diagnostiku (COP TD) ako 
nezávislý, neziskový orgán zriadený pri ATD SR. Vypracovali sa potrebné 
dokumenty potrebné pre akreditovanie SNAS. Po niekoľkých rokoch COP TD viedla 
a ďalej rozvíjala doc. Ing. Viera Peťková, PhD. V roku 2020 vedenie prevzala prof. 
Ing. Hana Pačaiová, PhD a manažérkou kvality je doc. Ing. Renáta Turisová, PhD.  

Úlohou akreditovaného certifikačného orgánu personálu pre technickú diagnostiku 
je najmä: 

- zabezpečiť certifikáciu vzdelaným pracovníkom vo vybraných oblastiach 
technickej diagnostiky 

- vykonávať kvalifikačné skúšky, ktoré overia teoretické a praktické schopnosti 
kandidátov pre vybrané činnosti, 

- potvrdiť preukázaný stupeň teoretických a praktických schopností kandidátov 
vydaním certifikátu v súlade so štandardom ISO, 

- spolupracovať s certifikovanými pracovníkmi v danej oblasti. 

Postupnou dobrovoľnou kreatívnou činnosťou zainteresovaných pracovníkov sa 
tvorili pracovné verzie potrebných  dokumentov. Boli to dokumenty ako Príručka 
kvality, Smernica COP TD-01, COP TD-02, COP TD-03, Štatút a rokovací poriadok 
Správnej rady COP TD a ďalšie dokumenty. Tieto dokumenty spolu so skúšobnými 
otázkami a testami  pri akreditácii posudzovala akreditačná komisia.  

ATD SR pre COP TD na vykonávanie certifikácia pracovníkov v oblasti 
vibrodiagnostiky a infračervenej diagnostiky získala osvedčenie pod číslom P 007. 
Neskôr sa akreditácia rozšírila o tribotechnickú diagnostiku. Doposiaľ získalo 
medzinárodne platný certifikát vo všetkých troch metódach technickej diagnostiky a 
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v troch kategóriách 332 odborných pracovníkov. Ich schopnosť sa overuje 
v teoretickej aj v praktickej oblasti.  

Na konferencii, ktorá sa konala 8.10.2003 sa vykonali voľby, kedy konferencia 
zvolila nového prezidenta ATD SR. Stal sa ním Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, 
DrSc. Po voľbe sa zmenilo i sídlo ATD SR v Technickej univerzite Košice. Prezident 
Sinay pôsobil do roku 2015, kedy bola zvolená za novú prezidentku ATD SR doc. 
Ing. Viera Peťková, PhD. 

ATD SR spolupracuje aj s ďalšími partnermi. Sú to hlavne ZSVTS, SSÚ, ZAP, 
Tribotechnickou a tribologickou spoločnosťou, VÚZ a partnerskou organizáciou 
ATD ČR.  
 

Ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz podieľali na rozvoji Asociácie a jej 

aktivitách. Medzičasom nastúpila nová generácia diagnostikov a verím, že bude 

pokračovať v nastúpenej ceste rozvoja aj ďalšia.  

 

Na záver prajem všetkým veľa úspechov v práci aj v osobnom živote, veľa 

pekných zážitkov z aktuálneho podujatia a teším sa na spoluprácu so všetkými 

dobre mysliacimi diagnostikmi.  

       

        

 

 

Košice, september 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         doc. Ing. Viera Peťková, PhD. 

                                    prezidentka Asociácie technických diagnostikov SR 
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Juraj GRENČÍK 

PRÍSPEVOK ÚDRŽBY K HODNOTE MAJETKU V RÁMCI 
MANAŽÉRSTVA HMOTNÉHO MAJETKU AKO HO 

CHARAKTERIZUJE NOVÁ NORMA EN 17485 

Contribution of maintenance to the assets value within the physical asset 
management as characterized by the new EN 17485 standard 

 
 
Annotation 
The paper points out the principles and procedures in maintenance within physical asset 
management for all levels and functions of organizational management, including corporate 
planning management, plant management, technical management, production 
management, financial management, asset management, maintenance management and 
quality management as defined in the new European standard EN 17 485: 2021 
Maintenance within physical asset management (Framework for improving the value of the 
physical assets through their whole life cycle). It also presents the principles of physical 
asset management and its key success factors relevant to maintenance. 
 
Key words: asset management, European standard, value of the physical assets 

 
 

ÚVOD 

Slovenská spoločnosť údržby (SSU) sa čoskoro po svojom založení  začala aktívne 
zasadzovať o zavádzanie európskych noriem z oblasti údržby aj formou ich 
prekladu do slovenčiny. Prvou aktivitou v tejto oblasti bolo spracovanie revízie 
prekladu terminologickej normy EN 13306: 2000, ktorá vyšla v slovenskom jazyku v 
roku 2003, avšak viaceré slovenské termíny v nej boli nevhodné.  

Táto aktivita odvtedy bez prerušenia pokračuje v spolupráci najskôr s SÚTN 
(Slovenským úradom pre technickú normalizáciu), neskôr s ÚNMS SR (Úradom pre 
normalizáciu, meranie a skúšobníctvo SR), do ktorého bol pred časom SÚTN 
začlenený. SSU doteraz spracovala už 11 prekladov noriem, pričom viaceré z nich 
boli vydané v revíziách (napr. terminologická norma má už dve revízie). 
 

1. ZAMERANIE NORMY EN 17485:2021 

Cieľom normy je 

 vytvoriť a systematizovať prepojenie medzi podnikateľskými činnosťami, 
manažérstvom hmotného majetku a činnosťami údržby organizácií; 

 ukázať vonkajšie a vnútorné ovplyvňujúce faktory a ich dôsledok na 
manažérstvo hmotného majetku a údržby; 

 podporovať medzifunkčnú spoluprácu; 

 riešiť transparentnosť pri rozhodovaní v organizáciách; 

 venovať sa simulácii a vizualizácii ako efektívnym nástrojom na podporu 
rozhodovania; 

 riešiť manažérstvo neistoty s cieľom zlepšiť kvalitu rozhodovania; 

 zlepšiť manažérstvo informácií ako činnosti na dosiahnutie uvedených cieľov; 

 riešiť udržateľnosť prevádzky. 
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Aplikáciou metodológie uvedenej v norme možno dosiahnuť viaceré prínosy: 

 ekonomicky účinnejšie, efektívnejšie a ziskovejšie využitie kapitálu: obrat a 
návratnosť majetku; 

 presnejšie dlhodobé rozhodnutia o životnom cykle; 

 integrované plánovanie investícií a údržby; 

 integrovaný prístup k výrobnej funkcii (k majetku, prevádzke a údržbe); 

 udanie smerovania stratégií a činností údržby; 

 zlepšené postavenie údržby medzi ostatnými funkciami spoločnosti; 

 zlepšené posudzovanie výkonnosti a riadenia; 

 zvýšená schopnosť fungovať v rámci rozšírených podnikových ekosystémov 
(vrátane zákazníkov/dodávateľov); 

 zvýšená reputácia; 

 trvalo udržateľnejšie využitie kapitálu. 
 
Ďalšie prínosy možno nájsť aj vo zvýšenej dôveryhodnosti z pohľadu zákazníkov či 
regulačných orgánov, vyššej angažovanosti a motivácii pracovníkov a trvalom 
zlepšovaní podnikateľských procesov. Manažérstvo hmotného majetku vytvára 
prepojenie medzi manažérstvom údržby a strategickým plánom organizácie a dáva 
smer činnostiam údržby. 

Normy EN 16646 [1] a EN 17485 [2] vytvárajú most medzi normami ISO 5500x 
(normy systému manažérstva majetku) a normami EN pre údržbu. Norma ISO 
55001 [3] uvádza, že organizácie majú určiť napr. organizačný kontext, požiadavky 
na majetok, rozhodovacie kritériá, strategický plán manažérstva majetku a plán 
manažérstva majetku (vrátane údržby). Neopisuje však, ako to urobiť. Respektíve 
normy údržby často uvádzajú napr. pojem požadovanej funkcie alebo pojem 
stratégie údržby, ale nevysvetľujú, ako sú určené. EN 17485 uvádza metodický 
rámec, ktorý radí organizáciám implementovať požiadavky uvedené v ISO 55001. 
Tým vytvára most medzi viacerými normami údržby a normami ISO 5500x, s cieľom 
poskytnúť použiteľný východiskový bod k podrobnejším dokumentom pre špecifické 
podfunkcie údržby. 
 
Členenie základných kapitol normy je uvedené na Obr. 1. 
 

 

Obr. 1 Štruktúra základných kapitol normy [2] 



  
 
 

 
 

8 

2. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE ÚDRŽBY V RÁMCI PAM 

Účelom manažérstva hmotného majetku je efektívne manažovať hmotný majetok 
organizácie, aby sa dosiahli ciele strategického plánu organizácie. Organizácia má 
preto pripraviť strategický plán manažérstva majetku (SAMP) pre hmotný majetok. 
SAMP ovplyvňujú rôzne faktory - organizačné, trhové a technologické vrátane 
požadovaných riešení majetku, prevádzkových politík, stratégií údržby a potrieb 
výmeny/modernizácie a nakoniec likvidácie majetku. Trvalú konkurencieschopnosť 
možno dosiahnuť najmä inovatívnymi spôsobmi prevádzky a technickým pokrokom. 

Podľa normy ISO 55002: 2018 má SAMP podrobne opísať rolu majetku, 
manažérstva majetku a systému manažérstva majetku pri podpore dosahovania 
cieľov organizácie a určiť miesto a smerovanie pre každého v organizácii od 
vrcholového manažmentu až po dodávateľské tímy. Má tiež dokumentovať kritériá 
rozhodovania, ktoré umožňujú definovať realizáciu hodnôt pre organizáciu a jej 
zúčastnené strany a koordinovaný prístup k hodnoteniu výkonnosti. 
Hmotný majetok prispieva ku kvalite služieb alebo produktov organizácie. Podobne 
má vplyv na náklady, výkonnosť a riziká organizácie.  

Faktory, ktoré môžu definovať strategický význam hmotného majetku, sú najmä: 
 a) Súvisiace so ziskovosťou a produktivitou: 

 typická návratnosť hmotného majetku v rámci odvetvia; 

 obrat hmotného majetku, produktivita fixného kapitálu: tržby/hmotný majetok 
(účtovná hodnota); 

 požadovaná prevádzková rýchlosť (pri akej percentuálnej miere je výroba 
zisková). 

b) Súvisiace s výkonnosťou a účinnosťou: 

 technický obrat hmotného majetku: predaj/reprodukčná hodnota hmotného 
majetku; 

 produktivita hmotného majetku ako konkurenčný faktor na trhu; 

 význam hmotného majetku pri plnení kritických faktorov úspešnosti 
organizácie; 

 dostupnosť riešení nesúvisiacich s majetkom. 
c) Súvisiace s nákladovou štruktúrou: 

 vzťah medzi osobnými nákladmi a kapitálovými nákladmi; 

 fixný kapitál ako prekážka vstupu (napr. minimálna efektívna investícia vo 
vzťahu k predaju); 

 náklady na riešenia hmotného majetku (veľmi vysoké investičné náklady 
môžu viesť k riešeniam nesúvisiacim s majetkom alebo sa môžu vyhnúť 
investícii). 

 
3.1    Vypracovanie politiky AM, SAMP a plánu AM 

Začlenenie údržby do manažérstva majetku a rozvoja stratégie a do procesu 
zavádzania organizácie je zobrazené na obrázku 2. Zvyčajne sa tento proces 
spúšťa každoročne. Na úrovni podniku alebo pracoviska sa identifikujú kritické 
faktory úspešnosti a definuje sa podniková politika, plán organizácie a ciele 
organizácie. Politika obsahuje trvalé princípy organizácie a slúži ako rámec pre 
rozvoj alebo revíziu plánu organizácie. Tento plán zohľadňuje dopyt zo strany trhu a 
okolitej komunity, ako aj príležitosti a výzvy prichádzajúce z plnenia cieľov 
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predchádzajúceho plánu organizácie, charakteristiky organizácie, politiky AM, 
SAMP a plánu AM  a dostupnej technológie na trhu. 
 

 
Obr. 2 Proces strategického manažérstva majetku [2] 

 
Kritické faktory úspešnosti vyplývajú z analýzy kontextu organizácie. Sú teda 
základom všetkých ďalších krokov. 
Údržba má byť zahrnutá do tohto procesu na úrovni portfólia majetku. Na úrovni 
systému majetku sú požiadavky odvodené na úrovni portfólia majetku (politika AM, 
SAMP a ciele AM) prevedené do plánu manažérstva majetku. Plán opisuje činnosti 
súvisiace s majetkom vhodné pre aktuálnu etapu životného cyklu. Požiadavky na 
údržbu sa musia zvážiť už v etape návrhu a implementácie systémov majetku. 
Pre etapu prevádzky a údržby sa má definovať špecifická kombinácia stratégií 
údržby súvisiacich s majetkom na základe požiadaviek z portfólia majetku a úrovní 
systému majetku a aktuálnej výkonnosti a stavu majetku. Následne tieto zvolené 
stratégie vedú k plánu údržby, ktorý pozostáva z rozvrhovaných a plánovaných 
činností údržby. 

Všetky vyššie uvedené prvky sú určené v neistom prostredí rozhodovania. Preto je 
veľmi dôležité zváženie neistoty. Existuje veľa neistôt, najmä pokiaľ ide o 
turbulentné časové horizonty, ako aj neistoty spojené s kritickými faktormi 
úspešnosti. 
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Kroky procesu vývoja periodickej stratégie sú vysvetlené na obrázku 3. Podrobnosti 
o každom kroku možno nájsť v ďalších článkoch normy (čísla príslušných článkov 
normy sú uvedené v obrázku). 
 

 

Obr. 3 Vývoj a zavedenie stratégie údržby [2] 
 

3.2 Vypracovanie stratégie údržby 

Stratégia údržby organizácie závisí od požiadaviek a je nevyhnutnou súčasťou 
stratégie manažérstva majetku. Ciele pre manažérstvo údržby naznačujú smer, 
ktorým sa treba uberať pri formulovaní stratégie a musia brať do úvahy schopnosti 
(možnosti) majetku. Dosiahnuteľné ciele závisia od prostredia údržby a priorít 
špecifikovaných v rámci štruktúry kritickosti hmotného majetku. 
Norma uvádza viaceré metódy a prístupy, ktoré môžu organizácie použiť v procese 
formulovania stratégie, ako napríklad (ale nie výlučne). 

 manažérstvo kritických faktorov úspešnosti a požiadaviek na hmotný majetok; 

 QFD – nasadenie funkcie kvality (angl. Quality Function Deployment); 

 PPA – analýza potenciálnych problémov / POA – analýza potenciálnych 
príležitostí; 

 RA – analýza rizík; 

 FMEA – analýza spôsobu a dôsledkov porúch; 

 FMECA – analýza spôsobu, dôsledkov a kritickosti porúch; 

 FTA – analýza stromu poruchových stavov; 

 RBI – inšpekcia založená na riziku; 

 RCM – údržba zameraná na bezporuchovosť; 

 RBD - blokový diagram bezporuchovosti; 

 úlohy odporúčané výrobcom; 

 skúsenosti s podobným majetkom, benchmarky; 

 zákonné požiadavky. 
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3. MANAŽÉRSTVO UDRŽATEĽNÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU 

Prístup manažérstva majetku vo všetkých etapách životného cyklu najkritickejšieho 
majetku (od nadobudnutia až po vyradenie) má zásadný vplyv na údržbu a ďalšie 
funkcie v rámci organizácie. Okrem toho správne rozhodnutia týkajúce sa riešení 
majetku v ich začiatočných etapách (návrh, predpokladaná spoľahlivosť atď.) majú 
obrovský vplyv na základnú údržbu a na výrobnú schopnosť organizácie a na ná-
sledné modifikácie, zlepšenia a výmeny, OEE, na celkové náklady na životný cyklus 
a na užitočný život. Odporúča metodický rámec na určenie manažérskeho prístupu 
a rozhodovacích kritérií v etape obstarávania majetku a ďalej na manažérstvo ži-
votného cyklu počas etapy využívania a likvidácie.  

 

Obr.4 Rôzne opatrenia v toku životného cyklu [2] 
 

Hlavnou úlohou manažérstva životného cyklu je identifikovať užitočný život každého 
jednotlivého majetku a pripraviť plán veľkých opráv a výmen. Plány vychádzajú 
z očakávaného užitočného života majetku hodnoteného počas procesu plánovania. 
Ako alternatíva k vyradeniu sa má zvážiť predĺženie času užitočného života 
majetku. 
Rozhodnutia o výmene starnúceho majetku sú významne viazané na spoľahlivosť, 
ako aj ovplyvňované nákladmi a výnosmi. Integritu systému alebo jednotlivého 
majetku možno indikovať pomocou trendu celkových nákladov na spoľahlivosť. 
Norma obsahuje viacero príloh, ktoré dávajú bližší návod na aplikáciu popisovaných 
postupov. Norma je značne rozsiahla, a preto, ak má priniesť efekt v podobe 
zlepšenia hodnoty majetku spoločnosti, vyžaduje systematický a dlhodobý prístup.  
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ÚVOD 

Počet dodávateľov surovín a výrobkov, ku ktorým organizácie majú prístup, v 
posledných rokoch rýchlo rastie v dôsledku zvýšenej globalizácie. Rastúce záujmy 
zainteresovaných strán a zložitejšie globalizované obchodné javy a vzťahy tlačili na 
vývoj a integráciu spoločensky zodpovedných postupov v rámci organizácií v 
rôznych svetových a miestnych odvetviach [1, 2]. Od organizácií, najmä tých, ktoré 
pôsobia na globálnych trhoch, sa čoraz viac vyžaduje, aby vyvážili spoločenské, 
ekonomické a environmentálne oblasti svojho podnikania a zároveň zvyšovali 
hodnotu pre akcionárov. Spoločenská zodpovednosť (angl. Corporate Social 
Responsibility - CSR) už nie je doménou jednotlivých organizácií, čoraz viac zahŕňa 
celý dodávateľský reťazec [3]. 

Očakáva sa, že veľké nadnárodné organizácie budú zodpovedné za 
environmentálne postupy a postupy riadenia zamestnancov svojich globálnych 
obchodných partnerov, ako sú dodávatelia, poskytovatelia logistiky a 
sprostredkovatelia, v ktorých nemajú žiadne vlastnícke vzťahy [4]. Dôkazy o 
zneužívajúcom alebo nezákonnom zaobchádzaní v rámci organizácie alebo jej 
dodávateľského reťazca môžu poškodiť značku organizácie. Príkladmi firiem sú 
Apple, Zara a Nestle’s KitKat, ktorých dodávateľské reťazce údajne zahŕňajú 

neudržateľné praktiky [5]. Rovnako prejavenie záujmu o udržateľnosť v 

dodávateľskom reťazci môže zvýšiť imidž a reputáciu organizácie. Udržateľnosť sa 
považuje za kľúčovú zložku konkurenčných výhod. Spoločenská 
zodpovednosť v organizáciách je nástrojom pre dosiahnutie trvale udržateľného 
rozvoja a je uplatňovaná v dodávateľských reťazcoch predovšetkým v 
nadnárodných koncových zákazníckych organizáciách. 
 

1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 

Európska komisia definuje trvalo udržateľný rozvoj (ďalej TUR) ako: „Uspokojenie 
potrieb súčasnosti a zároveň zabezpečenie toho, aby budúce generácie mohli 
uspokojiť svoje vlastné potreby“ (European Commission, 2021). TUR má 
definované tri oblasti: ekonomický, environmentálny a etický. Príslušné politiky EÚ 
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musia v uvedených troch oblastiach spolupracovať a navzájom sa podporovať, 
vrátane jej obchodnej politiky, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby hospodársky rozvoj 
bol naviazaný na: sociálnu spravodlivosť, dodržiavanie ľudských práv, správne 
pracovné normy, správne environmentálne normy. 

Obchodné dohody EÚ vydávané v posledných rokoch už obsahujú nielen pravidlá 
o obchode, ale aj o trvalo udržateľnom rozvoji, kde EÚ a jej obchodní partneri musia 
dodržiavať medzinárodné pracovné, environmentálne normy a dohody; účinne 
presadzovať svoje environmentálne a pracovné zákony; neodchyľovať sa od 
právnych predpisov v oblasti životného prostredia alebo práce, aby podporili obchod 
alebo investície; udržateľne obchodovať s prírodnými zdrojmi, ako sú drevo a ryby; 
bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s ohrozenými druhmi fauny a flóry; 
podnecovať obchod, ktorý podporuje boj proti zmene podnebia a presadzovať 
postupy pre spoločenskú zodpovednosť organizácií. Trvalo udržateľný rozvoj 

definovala norma ISO 26000 [6]. v roku 2010 ako: „Rozvoj, ktorý zodpovedá 

potrebám súčasnosti bez toho, aby znižoval možnosti budúcich generácií napĺňať 
svoje potreby“, čo je v zásade základná definícia, ktorá sa stala aj podkladom pre 
zadefinovanie tohto pojmu Európskou komisiou. 

Na samite OSN v roku 2015 prijali svetoví lídri oficiálne Agendu 2030 pre trvalo 
udržateľný rozvoj a definovali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (angl. 
Sustainable Development Goals). Naplnenie všetkých cieľov si bude vyžadovať 
veľké úsilie všetkých štátov a sektorov spoločnosti, kde podnikateľská sféra musí 
hrať veľmi dôležitú úlohu. Pri formovaní Agendy 2030 pomohla aj EÚ, ktorá sa 
zaviazala spolu s členskýmu štátmi implementovať Agendu 2030 a jej ciele trvalo 
udržateľného rozvoja zakomponovala do jednotlivých politík EÚ. Zásady pre 
udržateľný rozvoj, spoločenskú zodpovednosť, etické správanie v posledných 
dekádach prevzali mnohé organizácie vo  svete a snažia sa ich aplikovať podľa 
vlastnej znalostnej úrovne a pravidiel. Mnohé organizácie, vlády štátov a ďalšie 
zainteresované strany sa pozerajú rôznou optikou na uvedené zásady. Podobne 
rôzne názory panujú aj v súkromných priemyselných organizáciách, kde je 
naplnenie jednotlivých cieľov trvalo udržateľného rozvoja nielen správna vec, ale aj 
nevyhnutné pre dlhodobý úspech. Aplikovanie cieľov TUR v štátnych alebo 
súkromných organizáciách už v súčasnosti predstavuje značné výhody, ako napr. 
zlepšenie ziskovosti, financovania, lepšie prístupy na trhy, konkurenčnú výhodu, 
zníženie rizík a dlhodobú stabilitu partnerstiev. 

V dôsledku globalizácie sa kontext, v ktorom sa vo svete podniká, mení čoraz 
rýchlejším tempom. Nové zainteresované strany a rôzne národné legislatívne 
predpisy a regulácie kladú stále novšie očakávania na podnikanie a menia aj 
spôsob, ako by mali byť optimálne vyvážené ekonomické, environmentálne a etické 
zásady pri rozhodovaní v organizácii. V tomto kontexte sú teda na vývoj a 
implementáciu úspešnej obchodnej stratégie potrebné nástroje riadenia 
spoločenskej zodpovednosti [7]. 
 

2. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIÍ AKO NÁSTROJ 
TUR 

Ako príklad pre názorné vysvetlenie spoločenskej zodpovednosti podnikov (ďalej 
CSR) predstavil [8] tzv. „Model troch domén pre CSR“ znázornený na obr. 1. 
Uvedený model sa skladá z troch základných oblastí znázornených v tvare kružníc: 
ekonomickej, právnej a etickej. Model naznačuje, že žiadna z troch domén CSR nie 
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je dôležitejšia alebo významnejšia v porovnaní s ostatnými a ich uplatňovanie má 
byť rovnako vyvážené. Ideálne prekrytie pre CSR spočíva v strede troch kružníc 
modelu, ako prienik všetkých troch domén kde sa súčasne plnia ekonomické, 
právne a etické zodpovednosti v organizácii. Je možné konštatovať, že právna 
a etická oblasť sa prelínajú a v súčasnosti sa do popredia dostala environmentálna 
oblasť, ktorej kružnicu by bolo možno vhodné zdôrazniť, pričom právna oblasť je 
vlastne nepriamo aplikovaná vo všetkých troch oblastiach. 

Aj keď sa mnohé definície CSR mierne odlišujú v konečnom dôsledku poukazujú na 
to, že CSR nie je čo sa týka koncepcie nič nové, nakoľko v podnikateľskej sfére 
malo samotné podnikanie vždy ekonomické, environmentálne, ale aj etické rozmery 
a v podstate sa zaoberalo aj zainteresovanými stranami, ako je napr. vláda, 
zákazník, majiteľ a pritom sa zaoberalo a riadilo predpismi, reguláciami [9]. 

Je potrebné poznamenať, že vedci a renomované medzinárodné orgány poskytli 
niekoľko desiatok definícií CSR. Normy ISO 26000 a IQNet SR10 definujú 
spoločenskú zodpovednosť ako: „Zodpovednosť organizácie za vplyvy jej 
rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie na základe transparentného 
a etického správania, ktoré prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju vrátane zdravia 
a blahobytu v spoločnosti, zohľadňuje očakávania zainteresovaných strán, je 
v súlade s príslušnou legislatívou a medzinárodnými normami, a je integrované do 
celej organizácie a uplatňované v jej vzťahoch“. Výsledky rozsiahlej štúdie podľa [9] 
identifikovali 37 rôznych definícií CSR. Väčšina definícií CSR sa venovala niektorým 
alebo všetkým z nasledujúcich piatich kľúčových rozmerov: zainteresované strany, 
spoločensky - etické, ekonomické, environmentálne aspekty a dobrovoľníctvo. 

 

Obr. 1 Model troch domén pre CSR [8] 

Ochota venovať sa spoločenskej zodpovednosti organizácií znamená podniknúť 
kroky, ktoré nie sú stanovené zákonom. Aspekt dobrovoľnosti znamená, že 
organizácia by mala vykonávať činnosti nad rámec legislatívnych požiadaviek, 
avšak aký je optimálny výkon nad rámec legislatívy alebo v prípade ak neexistujú 
žiadne nadnárodné predpisy pre danú oblasť to nie je veľa krát jasné. Definície na 
to odpovedajú odkazom zamerať sa na požiadavky zainteresovaných strán [7]. 
Samozrejme nájsť rovnováhu medzi záujmami a požiadavkami rôznych 
zainteresovaných strán nie je ľahká úloha. 

Najčastejšími formami zabezpečenia spoločenskej zodpovednosti v dodávateľských 
reťazcoch sú normy a kódexy etického správania, ktorých aplikovanie a 
monitorovanie následne slúži pre hodnotenie súladu s požiadavkami a pre 
hodnotenie výkonnosti organizácie v oblasti CSR.  Spoločenská oblasť v rámci CSR 
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nie je nemenná a závisí od mnohých faktorov, ako je kultúra, dôvera medzi 
zainteresovanými stranami, stratégie organizácie a iné, ktoré je možné efektívne 
riadiť prostredníctvom nepretržitého dialógu so zainteresovanými stranami 
a vzájomným pochopením najdôležitejších požiadaviek na sociálnu oblasť  v 
dodávateľskom reťazci [10]. 
 

3. CSR V DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOCH 

Dodávateľský reťazec (angl. Supply chain) definuje norma ISO 26000 ako 
postupnosť aktivít alebo strán, ktoré poskytujú produkty alebo služby organizácii. 
Značná časť spotreby krajín EÚ zahŕňa výrobky, ktoré sa buď úplne alebo do určitej 
miery dovážajú alebo vyrábajú z dielov vyrobených v iných častiach sveta, vrátane 
rozvojových krajín, kde majú organizácie často menej zdrojov a podpory pri 
uplatňovaní ochrany práce, ochrany životného prostredia, zaručenia finančnej 
transparentnosti a teda CSR často presahuje hranice EÚ. V zmysle uvedeného si to 
vyžaduje certifikáciu alebo audit dodávateľských reťazcov, pre ich monitorovanie 
a hodnotenie, aby sa zabezpečilo, že výrobky, ako aj ich samotná výroba 
rešpektovali minimálne etické a environmentálne podmienky v globálnom 
hodnotovom reťazci a spĺňali očakávania spotrebiteľov. V zmysle uvedených 
súvislostí Európska komisia spolupracuje s ILO, OECD, OSN a ďalšími 
organizáciami. 

V súčasnosti existuje množstvo manažérskych systémov s rôznymi zameraniami, 
ktoré sú štandardizované podľa medzinárodných noriem, ako napr.: systém 
manažérstva kvality (EN ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1), environmentálne 
manažérstvo (EN ISO 14001, EMAS), systém manažérstva BOZP (ISO 45001), 
energetické manažérstvo (EN ISO 50001), informačná bezpečnosť (ISO/IEC 
27001), bezpečnosť potravín (EN ISO 22000), protikorupčné správanie (ISO 37001) 
a mnohé ďalšie normy a príručky pre rôzne sektory. Ak sa zamyslíme nad 
požiadavkami CSR môžeme konštatovať, že mnohé z vyššie uvedených noriem už 
napomáhajú čiastkovo splniť niektoré z požiadaviek na CSR, avšak to mnohokrát 
stále nepostačuje. Dobrá výkonnosť v oblasti CSR môže zvýšiť dôveryhodnosť 
organizácie, posilniť jej vzťahy so zainteresovanými stranami a vytvoriť dobré meno 
organizácie [11]. Zákaznícke organizácie používajú na hodnotenie a monitorovanie 
dodávateľskej výkonnosti dva základné spôsoby a to je audit alebo 
sebahodnotenie. Môžeme povedať, že oba tieto spôsoby sú veľa krát priamo alebo 
nepriamo akoby donucovacími stratégiami na dodávateľov ako splniť požiadavky na 
environmentálnu, etickú a ekonomickú oblasť. 
 

4. PREHĽAD UNIVERZÁLNYCH CSR NORIEM A ETICKÝCH KÓDE-
XOV 

Tabuľka 1 zobrazuje vybrané univerzálne (medziodvetvové) normy a kódexy CSR, 
ktoré môžu tvoriť základ pre definovanie rozsahu informácií, ktoré sa majú 
preskúmať počas auditov CSR v dodávateľskom reťazci. IQNet SR10 je normou 
systému manažérstva určená na certifikáciu, založená na princípoch a 
odporúčaniach ISO 26000 „Usmernenie pre spoločenskú zodpovednosť“  
poskytujúca usmernenie k CSR a jej integrácii v celej organizácii. ISO 26000 nie je 
určená na certifikáciu, hoci je základom pre mnoho ďalších noriem, metodík alebo 
iniciatív po celom svete, a to vďaka komplexnému prehľadu väčšiny odporúčaní 
CSR. Okrem IQNet SR10 existujú v niektorých krajinách aj ďalšie certifikačné 
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normy a normy pre overenie požiadaviek CSR, ktoré boli taktiež vyvinuté na 
základe ISO 26000, napr. ČSN 010391 Systém manažmentu spoločenskej 
zodpovednosti organizácií - požiadavky (Česká republika), XP X 30-027 Zvyšovanie 
dôveryhodnosti ISO 26000 – na základe prístupu k spoločenskej zodpovednosti 
(Francúzsko), DS 49001 Systém manažovania spoločenskej zodpovednosti. 
Požiadavky (Dánsko), ONR 192500:2011-11 Spoločenská zodpovednosť v 
organizáciách (Rakúsko), BS 8900 Pokyny pre riadenie trvalo udržateľného rozvoja 
(Spojené kráľovstvo), atď. 

IQNet, SA 8000, WCA, SMETA, BSCI a ETI opísané v tabuľke 1 sú normy a 
kódexy, podľa ktorých je možné vykonávať audity CSR v dodávateľských 
organizáciách. Motivácia pre použitie vybraného štandardu a hodnotiaceho rámca v 
dodávateľských reťazcoch sa môže líšiť od organizácie k organizácii. SA 8000 a 
IQNet sú normy manažérskeho systému a sú kompatibilné s normami 
manažérskych systémov ISO, ako sú napr. EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 
37001, ISO 45001, ktoré sa môžu vyžadovať aj v rámci hodnotení CSR alebo ju 
nepriamo podporujú. Normy a kódexy v tabuľke 1 zahŕňajú všetky kľúčové oblasti 
CSR (spoločenská, environmentálna, etická), okrem ETI a SA 8000, ktoré sa 
zameriavajú len na sociálnu oblasť. 

Tab. 1 Univerzálne CSR normy 

Norma CSR 

Vydavateľ – Krajina 
(Vydanie / Posledná verzia) 

Účel a stručný popis 

ISO 26000 

Usmernenie k sociálnej 
zodpovednosti. 
ISO; 2010/2010 (ISO, 2010) 

Medzinárodná norma pre komplexné usmernenie k CSR. Je známe po 
celom svete a berie sa ako základ mnohých štandardov. Obsahuje 
sedem základných predmetov CSR a neslúži na certifikačné účely.  

IQNet SR10 

Systém manažérstva spoločenskej 
zodpovednosti. Požiadavky. 
IQNet- Švajčiarsko;  
2011/2015 (IQNet Association, 
2015) 

Norma systému manažérstva pre audit a certifikáciu. Je založená na 
princípoch a odporúčaniach ISO 26000. Táto norma je kompatibilná s 
ostatnými normami systému manažérstva ISO a SA 8000. 

SA8000 

Sociálna zodpovednosť. 
Social Accountability International – 
USA; 1997/2014 (SAI, 2014) 

Norma pre auditovanie a certifikovanie pre sociálnu zodpovednosť, 
ktorá preukazuje záväzok k ľudskému pracovnému prostrediu a 
predstavuje zodpovednú výrobu. 

SMETA 6.1 

Sedex Members Ethical Trade 
Audit 
SEDEX – Anglicko;  
2010/2019 (SEDEX, 2020) 

Jedná sa o metodiku pre audit vytvorenú členstvom v Sedexe, ktorá 
poskytuje centrálne schválený protokol o audite. Používa základný 
kódex ETI a miestne zákony ako normy pre monitorovanie. 2-pilierový 
audit SMETA pozostáva z pracovných noriem a bezpečnosti a ochrany 
zdravia. 4-pilierový audit pozostáva z pracovných noriem, bezpečnosti 
a ochrany zdravia, životného prostredia a etiky podnikania. 

BSCI 

Business Social Compliance 
Initiative BSCI – Belgicko;  
2009/2014 (Amorfi, 2020) 
 

BSCI je programom Asociácie zahraničného obchodu. Je navrhnutý na 
zlepšenie CSR v dodávateľskom reťazci zúčastnených členských 
spoločností BSCI. Nastavuje Amfori BSCI Etický kódex správania a 
implementačný systém a poskytuje metodiku auditu a platformu s 
informáciami o výkonnosti dodávateľského reťazca. Nepoužíva sa na 
certifikačné účely. 

ETI 

Ethical Trading Initiative 
ETI- Anglicko;  
2012/2018 (ETI, 2020) 

Základný kódex ETI pozostáva z 9 prvkov, ktoré odrážajú 
najrelevantnejšie konvencie ILO týkajúce sa pracovných postupov. 
Používa sa ako globálna norma, podľa ktorého sa vykonávajú sociálne 
audity. Nejedná sa o certifikačnú schému. 

WCA 

(Workplace Condition Assessment) 
Intertek;  
2014 (Intertek, 2020) 

WCA je nástroj založený na hodnotení rizika a norme pre audit, ktorý 
vyvinula spoločnosť Intertek (poskytovateľ skúšobných a certifikačných 
služieb). Je v súlade s priemyselnými normami a najlepšími postupmi 
ako napr. Globálny program sociálneho zabezpečenia (GSCP) a 
špičkoví maloobchodníci a značky. 
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Existujú aj ďalšie nástroje CSR, ako napríklad GRI (angl. Global Reporting 
Initiative), ktoré poskytujú normy pre podávanie správ o dopadoch organizácií na 
udržateľnosť. Správy o CSR môže zabezpečiť nezávislá organizácia, čo môže 
znížiť informačné riziko a môže pomôcť dodávateľským organizáciám preukázať 
súlad s požiadavkami CSR [12,13]. Avšak s prihliadnutím na účel článku boli 
vybraté najrelevantnejšie normy uvedené v tabuľke 1. 

Okrem spomenutých medziodvetvových noriem a kódexov (uplatniteľných pre 
organizáciu všetkých typov a veľkostí) sa používajú odvetvové kódexy, ktoré 
regulujú rokovania medzi účastníkmi odvetvia. Aj kódexy vyvinuté a používané 
jednotlivými organizáciami môžu regulovať vzťahy medzi zákazníkmi a 
dodávateľmi. Tento článok  sa zameriava na kódexy a hodnotiace rámce používané 
v elektrotechnickom, automobilovom a oceliarenskom priemysle a jednotlivé kódexy 
organizácií spolupracujúcich v týchto odvetviach. 

 

5. PRESKÚMANIE NORIEM A POŽIADAVIEK CSR 
V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE  

Norma IATF 16949, je normou určenou na certifikáciu, povinnou pre organizácie v 
automobilovom dodávateľskom reťazci (pre organizácie zaisťujúce sériovú výrobu 
a výrobu príslušných náhradných dielov v automobilovom priemysle), ktorá 
obsahuje v kap. 5.1.1.1 požiadavky na spoločenskú zodpovednosť. Tieto 
požiadavky boli doplnené počas poslednej revízie normy, ktorá bola zverejnená v 
roku 2016. Norma stručne definuje požiadavku na stanovenie politiky spoločenskej 
zodpovednosti ohľadom úplatkárstva, pravidiel chovania zamestnancov 
a eskalovanie etiky. 

Na základe skúseností výrobcov originálnych dielov (angl. Original Equipment Ma-
nufacturer - OEM) v automobilovom priemysle s dotazníkmi o udržateľnosti, v kom-
binácii so spätnou väzbou od dodávateľov, že dodávatelia dostávajú príliš veľa rôz-
nych dotazníkov o udržateľnosti od OEM zákazníkov bol vytvorený prvý jednotný 
dotazník sebahodnotenia o udržateľnosti pre dodávateľov SAQ (angl. Self-
Assessment Questionnaire), ktorý bol zverejnený v roku 2014, alianciou CSR Euro-
pe a v spolupráci s Akčnou skupinou pre automobilový priemysel (ďalej aj ako 
AIAG). Partnerstvo 10-tich popredných automobilových spoločností (BMW Group, 
Daimler, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswa-
gen Group, Volvo Cars, Volvo Group) vytvorili partnerskú skupinu tzv. Drive Sustai-
nability, ktorá viedla smerom k cirkulárnemu a udržateľnému hodnotovému reťazcu 
využitím spoločného hlasu pri kontakte s dodávateľmi, zainteresovanými stranami. 
V októbri 2020 bola publikovaná už štvrtá verzia dotazníka sebahodnotenia SAQ 
4.0, ktorý mnohé automobilové spoločnosti používajú na hodnotenie udržateľnosti 
dodávateľov. V budúcnosti mieni skupina Drive Sustainability tiež vyvíjať spoločný 
štandard pre audit [14]. Hlavné požiadavky na CSR z IATF 16949 a SAQ 4.0 sú 
uvedené v tabuľke 2. 

Tab. 2 Normy a požiadavky CSR v automobilovom priemysle 

Norma Základný predmet a požiadavky 

IATF 16949  

(IATF , 2016) 
Politika CSR, ktorá má minimálne zahŕňať: Politiku proti úplatkárstvu, 

              Pravidlá chovania zamestnancov, 
              Politiku eskalácie etiky. 
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Norma Základný predmet a požiadavky 

SAQ ver 4.0  

(CSR Europe, 2021) 
Riadenie podniku, Pracovné podmienky a ľudské práva, Zdravie a bezpečnosť, 
Obchodná etika, Životné prostredie, Riadenie dodávateľov, Zodpovedné využívanie 
zdrojov nerastných surovín. 

Automobilové spoločnosti aplikujú na svojich dodávateľov svoje normy pre udrža-
teľnosť alebo kódexy správania pre dodávateľov a súlad s nimi je už mnohokrát 
podmienkou budúcej spolupráce. Vybrané  normy sú stručne uvedené v tabuľke 3. 
Súlad s kódexmi a normami sa hodnotí pomocou rôznych nástrojov posudzovania a 
audítorských metodík. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Drive Sustainability 
používajú SAQ 4.0 na hodnotenie výkonu CSR a monitorovanie svojich dodávate-
ľov. Skupina PSA využíva služby poskytovateľa EcoVadis pre hodnotenie udržateľ-
nosti. Platforma EcoVadis sa rýchlo rozvinula ako norma pre monitorovanie výkon-
nosti CSR u dodávateľov skupiny PSA, ktorý sa používa aj v mnohých rôznych 
priemyselných odvetviach. Výkonnosť sa hodnotí v štyroch oblastiach udržateľnosti 
(životné prostredie, etika, odbory a ľudské práva, udržateľné obstarávanie) pomo-
cou scorecard. Hodnotenie výkonnosti dodávateľov v skupine FCA sa vykonáva 
metódou sebahodnotenia udržateľnosti dodávateľa AIAG, ktorá pozostáva z piatich 
oblastí udržateľnosti (zdravie a bezpečnosť, ľudské práva, životné prostredie, roz-
manitosť, dodržiavanie predpisov a etika). Čo sa týka hodnotení vykonávajú sa au-
dity na mieste v dodávateľských organizáciách označených ako rizikový dodávateľ 
na základe kritérií, ako je napr. krajina, výrobky a procesy. Automobilové spoločnos-
ti v súčasnosti používajú rôzne metodiky auditovania udržateľnosti, ako sú RBA, 
VAP, WCA a niektoré z nich uplatňujú svoje vlastné individuálne metodiky, ako je 
zrejmé z tabuľky 3. Okrem toho sa rôzne techniky auditovania môžu líšiť od organi-
zácie k organizácii ohľadom preskúmania záznamov až po rozhovory so zamest-
nancami. 

Tab. 3 Normy CSR a prístupy hodnotenia dodávateľov v automobilovom priemysle 

Norma CSR 
organizácie 

Základný predmet a požiadavky Hodnotenie/ 
Prístup k auditovaniu 

BMW Group 

Politika udržateľnosti 
dodávateľov 
(BMW Group, 2021) 

 1. Zodpovednosť za životné prostredie; 2. Sociálna 
zodpovednosť; 3. Správa verejných vecí;  
4. Zodpovednosť dodávateľského reťazca 

SAQ 4.0 / akceptovaná norma 
pre auditovanie - WCA 
(Workplace Condition 
Assessment), SMETA  

DAIMLER  

Normy udržateľnosti 
dodávateľov 
(Daimler, 2020) 

1. Pracovné normy; 2. Podnikateľská etika 
a dodržiavanie predpisov; 3. Ochrana životného 
prostredia a bezpečnosť  

SAQ 4.0 / neaudituje sa 

FORD 

Kódex ľudských práv, 
základné pracovné 
podmienky 
a spoločenská 
zodpovednosť  
(Ford, 2021) 

1. Ľudské práva a pracovné podmienky; 2. Zapojenie 
do komunity a domorodé obyvateľstvo; 3. Úplatky a 
korupcia; 4. Environment a udržateľnosť,  
5. Zodpovednosť a implementácia 

SAQ 4.0 / RBA's VAP (audity 
3. stranou) 

PSA Group  

Pravidlá 
zodpovedného 
nakupovania 
(PSA Groupe, 2020) 

1. Sociálne princípy; 2. Ochrana životného prostredia;  
3. Etické princípy; 4. Udržateľné obstarávanie  

EcoVadis Platform/PSA 
Group 
Vlastná metodika (audity 3. 
stranou) 

Volkswagen Group  

Kódex správania pre 
obchodných partnerov 
(Volkswagen, 2020) 

1. Ochrana životného prostredia; 2. Ľudské a pracovné 
práva zamestnancov; 3. Transparentné podnikateľské 
vzťahy; 4. Spravodlivé trhové správanie; 5. Povinná 
starostlivosť pre podporu zodpovedného 
dodávateľského reťazca nerastných surovín; 6. 
Integrácia požiadaviek na udržateľnosť v organizácii a 
procesoch. 

SAQ 4.0 / WCA (audity 3-
stranou), VW CSR audit 
(menej detailné ako WCA) 
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Norma CSR 
organizácie 

Základný predmet a požiadavky Hodnotenie/ 
Prístup k auditovaniu 

FCA Group 

Pokyny pre 
udržateľnosť pre 
dodávateľov 
(FCA, 2020) 

1. Ľudské práva a pracovné podmienky;  
2. Environment; 3. Podnikateľská etika a korupcia;  
4. Monitorovanie a nápravné opatrenia. 

AIAG Supplier Sustainability 
sebahodnotenie / audit ako 
súčasť FCA Posúdenie 
oprávnenosti dodávateľa 
(audity 2. stranou) 

Vyššie uvedené normy, kódexy udržateľnosti dodávateľov sa väčšinou prekrývajú v 
hlavných oblastiach udržateľnosti. Stále však je možné nájsť určité rozdiely 
vyplývajúce z individuálnych hodnôt a priorít spoločností. Používanie spoločného 
prístupu niektorých automobilových spoločností k hodnoteniu udržateľnosti ako je 
SAQ a spoločná platforma umožňujú dodávateľom dobrovoľne zdieľať svoje 
výsledky a eliminuje tak záťaž spojenú s viacnásobnými hodnoteniami podľa 
rôznych rámcov. V metodikách auditovania však existujú rozdiely. Spoločná 
medzinárodná metodika pre auditovanie CSR nebola doteraz vyvinutá. 
 

6. PRESKÚMANIE POŽIADAVIEK CSR V OCELIARENSKOM PRIE-
MYSLE 

Organizácie z jednotlivých etáp dodávateľského reťazca ocele vytvorili neziskovú 
organizáciu ResponsibleSteel, ktorá koncom roka 2019 vydala nezávislú 
certifikačnú normu pod názvom ResponsibleSteel™, jedná sa o prvú globálnu 
normu a certifikačný program pre viacero zainteresovaných strán v oceliarenskom 
odvetví. 

Samotná norma obsahuje 12 environmentálnych, spoločenských a riadiacich 
princípov. Hnacou silou pri vytváraní ResponsibleSteel programu je AcelorMittal 
spolu s ďalšími výrobcami ocele, ako sú Voestalpine, Blue Scope, Aperam (členmi 
sú napr. Tata Steel, POSCO, United States Steel, Özkan Demir Çelik, Maxion 
Wheels, SKF) a niektorí OEM, ako sú Daimler a BMW a organizácie občianskej 
spoločnosti. V tabuľke 4 sú uvedené hlavné princípy a požiadavky normy 
ResponsibleSteel a príklad požiadaviek CSR na organizáciu vyrábajúcej oceľ 
(ThyssenKrupp), ktorá má vlastný kódex správania a na auditovanie svojich 
dodávateľov používa metodiku WCA (angl. Workplace condition assesment). 

Tab. 4 Normy CSR v oceliarenskom priemysle 

Norma CSR Základný predmet a požiadavky Prístup  
k auditovaniu 

ResponsibleSteel 

(ResponsibleSteel, 
2021) 

1. Vedenie spoločnosti; 2. Sociálny, environmentálny a 
spravovanie verejných vecí manažérsky systém; 3. Bezpečnosť 
a zdravie zamestnancov; 4. Pracovné práva; 5. Ľudské práva; 6. 
Zapojenie zainteresovaných strán a komunikácia; 7. Miestne 
komunity; 8. Klimatické zmeny a emisie skleníkových plynov;  
9. Hluk, emisie, odpadové vody a odpad; 10. Správa vody;  
11. Biodiverzita; 12. Vyradenie z prevádzky a uzavretie. 

Audit 3. stranou 
podľa normy 
ResponsibleSteel. 

ThyssenKrupp 

Kódex správania 
dodávateľa 
(ThyssenKrupp, 
2020) 

Ľudské a pracovné práva; Bezpečnosť a zdravie zamestnancov; 
Ochrana životného prostredia; Správanie sa podnikateľského 
prostredia; Vzťahy s dodávateľmi; Dodržiavanie kódexu správania 
ThyssenKrupp. 

ThyssenKrupp 
SAQ/ 
WCA audit 3. 
stranou. 

Program ResponsibleSteel™ a samotná norma s rovnomerným názvom je dobrým 
príkladom z praxe, kedy sa jeden z priemyselných sektorov rozhodol vytvoriť spo-
ločnú platformu pre CSR. Oceliarenský priemysel prináša prvú globálnu normu a 
certifikačný program pre zainteresované strany pre výrobu ocele, ktorý bude spra-
vovať nezávislý certifikačný program tretej strany pre dodávateľský reťazec výroby 
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ocele, aby si podniky a spotrebitelia mohli byť istí, že oceľ, ktorú používajú, bola 
získaná a zodpovedne vyrobená v každej fáze. Základným poslaním uvedeného 
programu je maximalizovať príspevok ocele k udržateľnej spoločnosti a uhlíkovej 
neutralite do roku 2050 [15]. Celý dodávateľský reťazec výroby ocele má významný 
vplyv na environment, sociálnu a ekonomickú oblasť. 
 

ZÁVER 

Ako je vidieť existuje v našom okolí mnoho a rôznorodých metodík a noriem, ktoré 
pojednávajú o spoločenskej zodpovednosti, avšak je potrebné mať o nich jasný 
prehľad a predovšetkým o ich rozdieloch, nakoľko je zrejmé, že rozsah a hĺbka 
jednotlivých oblastí je definovaná rozdielne.  

Problém môže nastať pri zákazníckych požiadavkách, ktoré nie sú vždy jasne 
vysvetlené a pochopené vo vnútri organizácie alebo naviac ak majú rôzny zákazníci 
rozdielne prístupy k spoločenskej zodpovednosti. V takomto prípade to začína 
vyvolávať v organizácii pochybnosti, ktorá metodika je lepšia, dilemu, ktorú 
metodiku nasledovať, ako  sa s nimi vysporiadať, vieme ich navzájom prepojiť. Ak 
organizácii spoločenská zodpovednosť nie je ľahostajná veľa krát má už zavedené 
základné pravidlá pre etiku, environment, odmeňovanie a pod. alebo má 
implementované vybrané oblasti spoločenskej zodpovednosti podľa vlastného 
zváženia a uvedomenia si potrieb zainteresovaných strán, resp. čo je častejšie 
materské organizácie, predovšetkým korporačné spoločnosti prinášajú a definujú 
svoje pravidlá pre celú skupinu vlastnených spoločností. 

Vzhľadom na množstvo manažérskych systémov či už vo forme medzinárodne 
uznávaných, platných ISO noriem alebo metodík a noriem jednotlivých segmentov 
trhu, asociácií či združení je pochopiteľné, že každý rozmýšľa ako sa s tým 
vysporiadať. Ktoré implementovať a v akom rozsahu? Ktorý manažérsky systém 
máme certifikovaný a ktorý alebo ktoré ešte je potrebné implementovať 
a certifikovať ? Ak sa organizácia rozhodne dobrovoľne alebo pod tlakom niektorej 
zo zainteresovaných strán implementovať a certifikovať znamená to auditovanie, 
zvýšenie nákladov a to nielen finančných ale aj ľudských technických a iných s tým 
spojených. 

Problém môže nastať ak rôzny zákazníci požadujú splniť požiadavky rôznych iných 
metodík, noriem a zvlášť ak sa jedná o špecifikum daného segmentu. Väčšinou 
vyvstáva otázka ako ich implementovať. A vieme niektoré oblasti spolu integrovať, 
ktoré a akým spôsobom?  

Možným východiskom by mohlo byť vytvorenie databázy na báze umelej 
inteligencie, ktorá by usmerňovala, napomáhala organizáciám sa zorientovať 
v množstve manažérskych systémov, resp. množstva metodík, ktoré napomáhajú 
spoločenskej zodpovednosti, či už všeobecne alebo detailnejšie v niektorej jej 
oblasti. 

Ďalším riešením by bola medzinárodne uznávaná norma, ktorá by bola 
akceptovaná všetkými zainteresovanými stranami zohľadňujúc jednotlivé oblasti 
života ľudí, výrobnú sféru a služby. 
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Renáta TURISOVÁ 

PODPORA ÚDRŽBY A DIAGNOSTIKY BUDOV POMOCOU 
UŽÍVATEĽSKÝCH REPORTOV 

Supporting building maintenance and diagnostics with user reports 
 
 
Annotation 
In the contribution, we present methods of user reporting applied to the identification of the 
priority of maintenance interventions and diagnostics of buildings. We have shown how 
large amounts of data can be obtained to identify the priority of potential interventions using 
condition assessment and user reporting.  
 
Key words: maintenance, building diagnostics, multicriteria analysis 

 
 

ÚVOD 

Za socializmu bolo na Slovensku postavené množstvo železobetónových budov, 
ktoré kvalitou a prevedením zodpovedali tej dobe. Dnes s odstupom času je veľmi 
dôležité neustále sledovať stav a opotrebovanie týchto budov a to nielen z dôvodu 
bezpečnosti. Ukážeme, ako dobre zorganizovaný User Reporting v spolupráci 
s vybranou metódou multikriteriálneho rozhodovania môžu byť relatívne veľmi 
efektívne pri riadení údržby a diagnostiky budov. Synergia multikriteriálneho 
rozhodovania s User Reporting dovoľuje rozsiahlu aplikáciu indexov, využívajúcu 
dáta získané užívateľmi, ale aj podporovanú modernými technologickými nástrojmi. 
Na definovanie vhodných hodnotení stavu pre hodnotenie stavu budovy sme navrhli 
proces analytickej hierarchie AHP (angl. Analytic Hierarchy Process). Ukážeme 
jednu z možných praktických aplikácií User Reporting aplikovanú na údržbu a 
diagnostiku budov. AHP sa používa najmä na určenie vhodných hodnotení stavov, 
ktoré už boli (vzhľadom na posúdenie stavu budovy) validované. Problém sa týka 
analýzy degradácie železobetónových budov a identifikácie priorít údržby. 
 

1. METODIKA AHP 

Navrhovaná AHP pozostáva z piatich krokov aplikovaných na analýzu degradácie 
budovy:  
1. štruktúrovanie problému v hierarchii,  
2. vyhodnotenie miestnych váh,  
3. test lokálnej konzistencie,  
4. vyhodnotenie globálnych váh a  
5. analýza citlivosti.  

Cieľom je dosiahnuť kompetentné zváženie všetkých získaných kritérií užitočných 
pre rýchlu vizuálnu kontrolu poškodení a patológií železobetónových budov. Prvým 
krokom AHP je štruktúrovanie problému. Zameriame sa v ňom na hodnotenie 
štrukturálnej degradácie železobetónových budov. Problém sme štrukturálne 
diverzifikovali do súboru 𝐶 kritérií  s mohutnosťou (𝐶) = 𝑚 = 4. Ide o: 

i=1  Poškodenie komponentu, t.j. dôležitosť toho, ako je poškodený komponent. 
i=2 Rozsah poškodenia, t.j. (percentuálne) odhad pomeru poškodenia vo vzťahu 

k rozmeru komponentu. 
i=3  Závažnosť poškodenia, t.j. závažnosť škody. 
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i=4 Poloha komponentu, t.j. poloha komponentu opísaná umiestnením pôdorysu 
v oblasti, v ktorej sa nachádza.  

Okrem toho je pre každé kritérium 𝑖 ∈ 𝐶 definovaná množina 𝐵𝑖, alternatív 𝑏𝑖𝑗 ∈ 𝐵𝑖 s 

mohutnosťou (𝐵𝑖) = 𝛼𝑖. Na Obr. 1 je znázornená hierarchická schéma štruktúry 
problému. Po definovaní problému sa do vývoja ďalších krokov AHP zapojila 
skupina odborníkov v oblasti degradácie železobetónových budov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 Príklad hierarchickej štruktúry analýzy degradácie železobetónových budov 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Sangiorgio a kol., 2022 

 
Nevyhnutným krokom metódy  AHP je vhodný odhad váh. Ich označenia sú 
definované takto: 

𝑣𝑖 je váha spojená s každým kritériom 𝑖 ∈ 𝐶,  
𝑤𝑖𝑗 je váha spojená s každou alternatívou 𝑏𝑖𝑗 ∈ 𝐵𝑖 vzhľadom na kritérium 𝑖 ∈ 𝐶.  

Obr. 1 ukazuje asociácie váh 𝑣𝑖 k 𝑖-tému kritériu pre 𝑖 = 1, … , 𝑚 a  váh 𝑤𝑖𝑗 k 𝑗-tej 

alternatíve pre 𝑗 = 1, … , 𝛼𝑖. V našom prípade je 𝑚 = 4, 𝛼1 = 22; 𝛼2 = 10, 𝛼3 = 24 a 
𝛼4 = 4. V druhom a treťom kroku AHP expertným hodnotením a  metódou párového 
porovnávania získame päť hodnotiacich matíc a to štyri matice na identifikáciu váh 
𝑤𝑖𝑗 alternatív a jednu maticu na identifikáciu váhy 𝑣𝑖 každého kritéria. Po získaní 

výsledkov modelu MCA (angl. Multi-Criteria Analysis) je možné definovať tri 
hodnotenia stavu a nastaviť postup User Reporting pre rozsiahlu aplikáciu 
využívajúcu získané tabuľkové váhy. Takáto operácia sa zhoduje so štvrtým krokom 
AHP, t.j. vyhodnotenie globálnych váh. Indexy pomáhajú najmä kvantifikovať 
poškodenie jedného komponentu, triedy komponentov alebo celej budovy tým, že 
sa prostredníctvom správy o vizuálnej kontrole získajú nasledujúce informácie a to 

Degradácia železobetónových budov 

Poškodený 

komponent V1 

Rozsah 

poškodenia V2 
 Závažnosť 

poškodenia V3 

Poloha komponentu 

V4 

Problém 

Kritéria 

100 %  𝑤2,1 

90 %  𝑤2,2 

80 %  𝑤2,3 

70 %  𝑤2,4 

60 %  𝑤2,5 

50 %  𝑤2,6 

40 %  𝑤2,7 

30 %  𝑤2,8 

20 %  𝑤2,9 

10 %  𝑤2,10 

 

Základy stavby 𝑤1,1 

Šmykové steny  𝑤1,2 

Stĺpy 𝑤1,3 

Nosné trámy  𝑤1,4 

Vystužené rámy  𝑤1,5 

Vysunuté poschodia  𝑤1,6 

Strechy 𝑤1,7 

Schodiská 𝑤1,8 

Vysunuté terasy 𝑤1,9 

Prízemné stavby 𝑤1,10 

Balkóny a projekcie 𝑤1,11 

Závesné steny 𝑤1,12 

Vonkajšie steny železobetónu 𝑤1,13 

Vonkajšie tehlové steny 𝑤1,14 

Fasády 𝑤1,15 

Vnútorné steny 𝑤1,16 

Falošné stropy 𝑤1,17 

Strešné okná 𝑤1,18 

Dvere 𝑤1,19 

Uchytenie okien 𝑤1,20 

Spoje medzi prvkami 𝑤1,21 

Výťah 𝑤1,22 

 

 

Praskliny spôsobené oxidáciou výstuže 𝑤3,1 

Odlupovanie  𝑤3,2 

Ťažké praskanie betónu 𝑤3,3 

Tenké praskliny 𝑤3,4 

Stredné trhliny 𝑤3,5 

Široké alebo aktívne trhliny 𝑤3,6 

Poruchy na križovaní 𝑤3,7 

Dilatácia prvkov 𝑤3,8 

Padajúce tehlové bloky 𝑤3,9 

Deformácia komponentov 𝑤3,10 

Nadmerné vychýlenie, deformácie 𝑤3,11 

Steny, prvky vykláňajúce sa z vertikály 𝑤3,12 

Malá základová osada 𝑤3,13 

Stredné vyrovnanie základov 𝑤3,14 

Vyrovnanie ťažkých základov 𝑤3,15 

Javy rozpadu (vlhká oblasť, exfolácia) 𝑤3,16 

Praskanie omietky alebo dyhy 𝑤3,17 

Oddelenie omietky alebo dyhy 𝑤3,18 

Korózia oceľového prvku 𝑤3,19 

Stav pružnosti 𝑤3,20 

Korózia s redukciou sekcií 𝑤3,21 

Pleseň alebo lemovanie 𝑤3,22 

Biologický útok hmyzu 𝑤3,23 

 Redukcia sekcií 𝑤3,24 

 

 

Prízemie 𝑤4,1 

Prvé alebo druhé 

poschodie  𝑤4,2 

Tretie alebo štvrté 

poschodie  𝑤4,3 

Ostatné 𝑤4,4 
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poškodený komponent, rozšírenie poškodenia, závažnosť poškodenia a poloha 
komponentu podľa štruktúry problému AHP.  

V ďalšom uvedieme matematickú formalizáciu použitú na získanie hodnotenia stavu 
pre analýzu degradácie budovy. V prvom rade je budova opísaná množinou tried 
komponentov 𝐹 = {𝑓 = 1, … , 𝑁𝐹} (strižné steny, stĺpy, nosníky atď.) a množinou 
komponentov  𝐸 = {𝑒 = 1, … , 𝑁𝐸}. Predpokladajme, že boli prijaté správy 𝐻 pre 
budovu so súvisiacimi informáciami o zisťovaných škodách. Pre každú vizuálnu 
kontrolu ℎ (ℎ = 1, … , 𝐻) je možné každému kritériu priradiť dvojicu alternatív. Preto 

je možné definovať množiny 𝑆ℎ (ℎ = 1, … , 𝐻), ktoré zhromažďujú alternatívy 

označené ako 𝑏𝑖𝑗
ℎ , ktoré sú spojené s každým kritériom 𝑖: 

 

𝑆ℎ = {𝑏𝑖𝑗
ℎ |𝑏𝑖𝑗

ℎ ∈ 𝐵𝑖, 𝑖 ∈ 𝐶}     pre      ℎ = 1, … , 𝐻.                                      (1) 

 

Následne vypočítame index poškodenia 𝐷ℎ s ℎ = 1, … , 𝐻, ktorý je daný 
nasledujúcim vzorcom (Sangiorgio et al., 2018): 
 

            𝐷ℎ = ∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 × 𝑤𝑖𝑗

ℎ       pre       𝑗 ∈ {1, … , 𝛼𝑖}                                   (2) 

kde: 𝑖 je spojené len s jedným 𝑗, 
       𝑣𝑖 je váha 𝑖-tého kritéria, 

       𝑤𝑖𝑗
ℎ  je váha priradená 𝑏𝑖𝑗

ℎ ∈ 𝑆ℎ. 

Uvažujme generický komponent 𝑒 a podmnožinu správ 𝛥 súvisiacich s 𝑒. Po získaní 

jednotlivého poškodenia 𝐷ℎ je prvé hodnotenie kritického stavu (angl. Criticality 
Condition Rating, 𝐶𝑟𝑒) venované kvantifikácii degradácie zložky 𝑒 definované ako 
funkcia hodnôt 𝐷ℎ takto: 
 

                    𝐶𝑟𝑒 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 (1 +
∑ 𝐷ℎ

∆
ℎ=1 −𝐷𝑚𝑎𝑥

2∗∑ 𝐷ℎ
∆
ℎ=1

)                                                  (3) 

kde: 𝐷𝑚𝑎𝑥 je maximálna hodnota získaná pre 𝐷ℎ s ℎ = 1, … , 𝛥. 
 
Rovnica (3) je overená na použitie s tabuľkovými váhami AHP. 
 

2. USER REPORTING 

Na získanie akýchkoľvek inšpekcií poškodenia pre každú uvažovanú budovu je 
potrebné zhromaždiť veľký súbor údajov. Navrhujeme teda  nasledujúcich osem 
krokov User reporting (Obr. 2): 
1. Identifikácia zainteresovaných strán – začať brainstormingom, počas ktorého sa 

zhromaždí nasledujúci zoznam potenciálnych zainteresovaných strán: 
a) neodborní užívatelia, spravidla obyvatelia budov bez spôsobilosti v oblasti 

stavebníctva, 
b) odborní používatelia, definovaní ako obyvatelia, resp. vlastníci skúmanej 

budovy s kompetenciou v oblasti stavebníctva, 
c) stavební technici, identifikovaní ako ľudia zodpovední za monitorovanie, 

riadenie a bezpečnosť týchto budov, 
d) miestne verejné orgány, ktoré môžu mať záujem o výsledok projektu, ale 

nie sú aktívnymi účastníkmi, 
e) iní miestni obyvatelia, ktorí sú susedmi, t.j. obyvatelia miest, ale nie 

užívatelia predmetných skúmaných budov. 
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Medzi stavebnými technikmi a odbornými používateľmi budov sú identifikovaní 
ľudia s vysokým výkonom a veľkým záujmom. Miestne verejné orgány uznávajú 
ľudí s vysokým výkonom a menším záujmom. Ľudia s nízkym výkonom a 
veľkým záujmom sú identifikovaní v časti Neodborní používatelia budov. Nízky 
výkon, menej záujmu zastupujú Iní miestni obyvatelia. 

2. Definícia užívateľov – Akonáhle sú zainteresované strany klasifikované, je 
medzi nimi potrebné identifikovať potenciálnych používateľov (realizátorov User 
reporting). Ide o základ pre identifikáciu typológie a kvality informácií, ktoré 
môžu používatelia poskytnúť počas hlásenia. Zistilo sa, že nie je 
potrebný vysoký počet používateľov s vysokou odbornosťou. Nahradia ich aj 
používatelia (spravidla vo väčšom počte) s nízkou odbornosťou, ktorí sú 
schopní poskytnúť veľký súbor údajov na overenie. Používatelia s nízkym 
počtom a vysokou odbornosťou sú identifikovaní v dvoch potenciálnych triedach 
– Stavební technici a Experti. Počet týchto používateľov nie je vysoký, ale môžu 
poskytnúť spoľahlivé informácie. Nízky počet používateľov s nízkou 
odbornosťou môžu zastupovať Iní miestni obyvatelia, ktorí nemusia byť schopní 
poskytnúť užitočné informácie, pretože nežijú ani nepracujú v uvažovanej 
budove, ale ich podnetmi je tiež potrebné sa zaoberať. 

3. Výber technologických nástrojov na podporu analýzy degradácie budov – Z 
analýzy a klasifikácie zainteresovaných strán je skutočne zrejmé, že 
technologické nástroje môžu poskytnúť tieto výhody: 
a) Zlepšenie počtu vykazovaných údajov zapojením veľkého počtu expertných 

a neodborných používateľov. 
b) Zabezpečenie dobrej kvality získaných informácií na zlepšenie 

používateľskej odbornosti. Za týmto účelom je poskytovaná technologická 
podpora pre vedenie užívateľa pri získavaní fotografických prieskumov a 
informácií týkajúcich sa poškodeného komponentu, rozšírenia poškodenia, 
závažnosti poškodenia a polohy komponentu. 

c) Umožnenie stavebným technikom zobraziť nahlásené údaje na overenie 
alebo revíziu informácií. 

4. Tvorba dotazníkov a usmernení – Aplikáciu môžu využívať používatelia budovy 
na nahlásenie svojej vizuálnej kontroly, t.j. fotografií a iných užitočných 
informácií o škodách na budove. Je založená na dvoch hlavných operáciách a 
to fotografie a zostavenie riadeného dotazníka. Fotografie umožňujú 
používateľom posielať obrázky o kritických stavoch vybavené štítkami s 
lokalizáciou a dátumom snímky. Okrem toho sa na dokončenie opisu navrhujú 
dva štruktúrované dotazníky, ktoré používateľa usmernia a správne identifikujú 
ďalšie údaje, ktoré sa podieľajú na nahlásenej škode. Prvý dotazník je určený 
pre neprofesionálnych ľudí (nie expertní používatelia) a druhý dotazník je 
určený pre ľudí so špecifickými kompetenciami v oblasti stavebníctva (expertní 
používatelia). Nech už je užívateľom ktokoľvek, dotazník je navrhnutý tak, aby 
z neho bolo možné získať  informácie V1 až V4. Stojí za zmienku, že každá 
odpoveď používateľa otvára následný súbor možných odpovedí pre ďalší krok. 
Na základe odpovedí používateľov totiž APP (angl. application software) 
navrhne, ako postupovať pri fotografickej kontrole alebo vykonať iné správy v 
riadenom postupe.  

5. Definícia vývojového diagramu opisujúceho User reporting – V tomto bode sú 
známe všetky vstupy pre tvorbu diagramu aktivity UML (angl. Unified Modeling 
Language). Pri získavaní údajov sú klasifikované odborné alebo neodborné 
dotazníky na základe typológie používateľov (odborník alebo 
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neodborník). Okrem toho v kroku Spracovanie údajov stavební technici 
skontrolujú všetky užívateľské správy (od odborníkov aj neodborníkov), aby 
mohli potvrdiť alebo opraviť odpovede užívateľov. Nakoniec sa v kroku Analýza 
údajov vyhodnotí hodnotenie stavu a definuje sa priorita zásahu. Okrem toho, 
ak niektoré ukazovatele prekročia špecifické prahové hodnoty, stavební technici 
sú povinní vykonať rýchly prieskum na mieste. 

 
Obr.1 Vývojový diagram postupu UML štruktúry pomocou User reporting 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Sangiorgio a kol., 2022 
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6. Efektívny zber dát – v tomto kroku sa vykonáva operatívne získavanie údajov 
z User reporting. Je možné  doplniť vhodné záložky Registre tak, aby 
obsahovali registratúrne údaje každej budovy vrátane deviatich súborov údajov 
a to všeobecné údaje, charakteristické údaje, rozmerové údaje, dostupnosť 
pôvodného projektu, zásah alebo úprava, štrukturálny zásah, posúdenie 
zraniteľnosti, referenčný technický kód a iné.  

7. Spracovanie a validácia údajov – Údaje nahlásené používateľom sú 
spracované  a technici môžu kontrolovať a overovať správy čítaním, úpravou 
alebo vymazaním informácií. Po dokončení kontroly je možné 
vypočítať hodnotenie stavu, aby sa vyčíslili škody každého jednotlivého 
komponentu, triedy komponentu a pre celú uvažovanú budovu. Okrem toho je v 
tejto fáze možné odhadnúť úroveň nebezpečenstva. Sú totiž identifikované 
špecifické limitné hodnoty pre každé hodnotenie stavu priradením číselného 
rozsahu ku kvalitatívnemu vyjadreniu. 

8. Analýza údajov a diagnostika budov – využitím správ, hodnotení stavu  
a relatívnych prahových hodnôt je možné porovnať stav budov vo veľkom 
meradle, aby sa určila priorita zásahu alebo potrebný rýchly zásah na mieste. 

 

ZÁVER 

Ukázali sme, ako je možné pomocou metódy multikriteriálneho rozhodovania 
zapojiť do riadenia údržby a diagnostiky stavu železobetónových budov ich 
užívateľov. Využitím výpočtovej techniky je možné problém kvalifikovaného odhadu 
skutočného stavu vykonať veľmi efektívne aj za pomoci laikov.  
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METODIKA POSÚDENIA VÝKONNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
MANAŽÉRSTVA ÚDRŽBY V PODNIKU 

Methodology for assessing the performance and efficiency of maintenance 
management in the company 

 
 
Annotation 
For a long time, maintenance management has lagged other areas of management applied 
mainly in the industrial field. Support for the management of quality, occupational health 
and safety and other areas using the defined structures of management systems described 
in international standards (ISO) clearly establishes the management structure of these 
areas. However, the management system for maintenance management is not described in 
such a way that it is possible to clearly check the functioning of this area, set its 
improvement and understand its obvious connection with other management systems and 
what is important with their goals. The Slovak Maintenance Society (SSU) offers a review of 
maintenance management, considering the requirements for its management on a 
structured basis using the EFQM model. The practical results of the application of this 
"model" (so-called VAU) accepting the framework of management systems, brought clear 
results pointing to the improvement of maintenance. The results of a regular audit (once 
every 3 years) make it possible to minimize weaknesses and strengthen those aspects of 
maintenance management that bring support for the long-term fulfilment of the 
organization's goals. 
 
Key words: Maintenance, Management systems, audit. 

 

 

ÚVOD 

Manažérstvo údržby dlhodobo zaostáva vo vývoji za inými oblasťami manažérstva 
aplikovanými najmä v priemyselnej oblasti. Podpora riadenia kvality, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ďalších oblastí s využitím definovaných štruktúr 
manažérskych systémov popísaných v medzinárodných normách (ISO) jasne 
stanovuje štruktúru riadenia týchto oblastí. Avšak manažérsky systém pre riadenie 
údržby  nie je popísaný tak aby bolo možné jednoznačne preveriť jeho fungovanie, 
nastaviť jeho zlepšovanie a pochopiť zrejmý súvis manažérstva údržby s inými 
manažérskymi systémami, a čo je dôležité s ich cieľmi. Základná norma - 
Terminológia údržby (EN 13306) definuje manažérstvo údržby (angl. Maintenance 
Management) ako všetky činnosti manažmentu, ktoré vychádzajú z požiadaviek na 
údržbu, cieľov, stratégií a zodpovedností, a ktoré sa realizujú prostredníctvom 
plánovania, kontroly a zlepšovania činností a ekonomiky údržby. 
V princípe, manažérstvo údržby je podľa tejto definície založené na procesnom 
prístupe (PDCA – Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj), pričom ISO 9001:2016 
(systém manažérstva kvality) popisuje tento prístup ako základnú požiadavku, 
ktorou organizácia preukazuje schopnosť riadiť svoje procesy s dostatočnými 
zdrojmi, pričom prostredníctvom tohto princípu je možné určovať a realizovať 
príležitosti na zlepšovanie. 
Niet pochýb, že manažérstvo údržby vyžaduje širší rámec ako len plnenie 
požiadaviek výroby. Totižto práve tieto požiadavky sú často v rozpore s 
požiadavkami zákazníkov a zainteresovaných strán. Práve výroba, má predstavu 
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o okamžitom zásahu po poruche (samozrejme zanedbateľného rozsahu) alebo ak 
preventívne činnosti, tak len vtedy keď rozhodne „ona“, že je na to vhodný čas. 
Zosúladenie legislatívnych požiadaviek (zákon 124/2006 Z. z., vyhláška 508/2009 
Z. z., nariadenie vlády 392/2006 Z. z. a pod) s požiadavkami kontinuity výroby 
vyžaduje jednoznačné strategické prepojenie manažmentu výroby a údržby pri 
zohľadnení cieľov organizácie. 

Prečo sa dodnes vlastne nezadefinovali požiadavky na systém manažérstva údržby 
(SMU), obdobne ako požiadavky na iné manažérske systémy?                      

Na túto otázku nie je možné odpovedať jednoznačne ale zrejme súvisí so 
samotným prístupom a vývojom v chápaní manažérstva údržby: 

- po 2. svetovej vojne sa priemysel zameriaval na zvyšovanie spoľahlivosti 
technických systémov, kde údržba bola vnímaná len ako súčasť výroby a jej 
úlohou bolo najmä rýchla reakcia na prestoje v prípade výskytu poruchy,   

- konkurenčné prostredie a požiadavky na kvalitu umožnili manažmentu 
údržby plánovať činnosti (plánovaná preventívna údržba), výroba začína 
vnímať údržbu ako nevyhnutnosť svojich procesov, 

- požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia vytvárajú tlak na údržbu 
podieľať sa na zodpovednosti za vykonávané činnosti na pracovisku 
a pracovných prostriedkoch, 

- požiadavky na environment prinášajú do manažérstva údržby pocit 
spoluzodpovednosti za predchádzanie havarijných stavov ako aj procesy 
a postupy realizácie činností údržby. 

Strategické nástroje na podporu dosahovania cieľov v organizáciách sa postupne 
vyvíjajú, so snahou minimalizovať straty, pričom využívajú rôzne metódy a nástroje 
ako tieto straty identifikovať (napr. FTA – strom porúch, FMEA – analýza príčin 
a následkov porúch, SWOT analýza – analýza identifikácie silných – slabých 
stránok, hrozieb a príležitostí a pod) [1].         

Manažérstvo kvality, najmä v automobilovej výrobe vyžaduje minimalizáciu porúch 
a poruchových stavov, ktoré by ohrozili jej požiadavky (ciele). V Japonsku vzniká 
metodológia ozn. ako TPM (Totálne produktívna údržba, angl. Total Productive 
Maintenance, rok 1971), ktorá sa chápe ako integrálna súčasť TQM (Totálneho 
manažérstva kvality). Tieto snahy je možné chápať ako vytváranie takých nástrojov 
„soft skills“, ktoré by pomohli požiadavky ISO noriem metodicky dosahovať, 
udržiavať a zlepšovať [2].        

V iných oblastiach priemyslu, najmä v hutníckom, chemickom, petrochemickom 
a jadrovom sa začína aplikovať metodika RCM (Údržby zameraná na 
bezporuchovosť, angl. Reliability Centered Maintenance), ktorá bola vyvinutá 
v civilnom leteckom priemysle v USA už v roku 1970, avšak oficiálne publikovaná 
v roku 1978. Tento prístup zameraný na zlepšovanie stratégií údržby na základe 
spoľahlivostných analýz (FMEA, FTA) na rozdiel od TPM, kladie dôraz na 
predchádzanie tých dôsledkov porúch, ktoré sú vymedzené aktivitami organizácie, 
t. j. môžu mať významné dopady na verejnosť, environment a majetok.       
Obidva tieto prístupu v podobe metodológií obsahujúcich špecifické nástroje, sa 
nevnímajú ako systémové rámce pre budovanie manažérstva údržby.  
Ak sa pozrieme na normu EN 13306, najmä obdobie jej vzniku, je zrejmé, že obrat 
v spoločnosti vo vnímaní manažérstva údržby nastáva až v 20. storočí, keď  sa 
vytvorila pracovná skupina v rámci CEN, ozn. ako Technická komisia CEN/TC 319 
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„Údržba“,  ktorá prvý krát v histórii oddeľuje údržbu, jej riadenie, od spoľahlivosti 
(IEC/56 Dependability) [3].  
Práve vďaka iniciatíve organizácie EFNMS (Európskej federácie národných 
spoločností údržby), je možné rok 2001 vymedziť ako rok oficiálneho začiatku 
podpory manažérstva údržby, prostredníctvom vydávania celej rady odborných 
noriem v rámci Európy.         
V roku 2016, bola publikovaná norma IATF 16949:2016, norma pre systém 
manažérstva kvality v automobilovom priemysle, kde v kap. 8.5.1.5 (kap. 8.5.1 
Riadenie výroby a poskytovanie služieb) sa požaduje „organizácia musí vytvoriť, 
zaviesť a udržiavať zdokumentovaný systém totálne produktívnej údržby“ [4].   
   

1. VÝVOJ AUDITU MANAŽÉRSTVA ÚDRŽBY 

Práve norma IATF v ods. g) kap. 8.5.1.5 sa odvoláva na pravidelné preskúmanie 
plánu údržby, cieľov a zdokumentovaného akčného plánu pre riadenie nápravných 
opatrení tam kde nie sú zdokumentované ciele údržby (požiadavka ods. f) 
dosiahnuté. Norma 13306 definuje ciele údržby (kap. 2.3) ako ciele týkajúce sa a 
akceptované  pre činnosti údržby [3]. 

Popis o aké ciele sa jedná definuje aj norma IATF (napr. celková efektívnosť 
zariadení, výkonnosť riadenia údržby, stredná doba do poruchy a pod.), avšak aj 
EN 13306 už v úvode upozorňuje na zodpovednosť manažmentu údržby, ktorý 
musí definovať svoju stratégiu údržby v súlade s hlavnými cieľmi, a to [3, 5]: 

• zabezpečiť pohotovosť objektu na danú funkciu, pri optimálnych nákladoch; 
• uvažovať bezpečnostné požiadavky, požiadavky na environment a iné 

významné oblasti súvisiace s objektom; 
• udržať životnosť objektu a/alebo kvalitu produktu alebo služby pri zohľadnení 

nákladov. 
Štruktúra systému manažérstva údržby musí byť jednoznačne vybudovaná na tých 
istých pravidlách ako ostatné manažérske systémy. Príklad modelovania procesov 
údržby v rámci SMU je na nasledujúcom obrázku. 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Manažérstvo údržby a procesy údržby (P - plánuj, D - urob, C - kontroluj, A - konaj) 
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Z toho vyplýva, že preskúmanie fungovania manažérstva údržby (audit) je jedným 
zo základných predpokladov splnenia jej cieľov a má svoje opodstatnenie pri 
dokazovaní celkovej výkonnosti a zlepšovaní organizácie.  

Audit predstavuje systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces pre získanie 
objektívneho dôkazu, jeho objektívneho vyhodnotenia s cieľom určiť rozsah nakoľko 
sú splnené kritériá auditu [6]. 

Práve tieto zmeny v pohľade na manažérstvo údržby a požiadavky na jej riadenie 
iniciovali už v roku 2014 aktivitu Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) vytvoriť taký 
rozsah kritérií auditu údržby, ktorý by čo najvýstižnejšie zadefinoval nevyhnutné 
oblasti a nástroje pre proaktívne riadenie údržby v ktorejkoľvek organizácii 
s ohľadom na jej ciele. Audit údržby dostal oficiálny názov VAU – tzv. Výkonnostný 
audit údržby, umožňujúci preskúmať procesy riadenia údržby,  zlepšovanie 
manažérstva údržby ale aj úroveň vzdelania v tejto oblasti, špecifickým 
dotazovaním, ak je to požadované [7].    

Základné kritériá VAU boli postavené na štruktúrovanej báze s využitím modelu 
EFQM, obr. 2.  

 

Obr. 2 Kritéria VAU s využitím modelu EFQM 

Model výnimočnosti EFQM (angl. Excellence Model) vznikol v roku 1988 a bol 
výsledkom iniciatívy zástupcov európskych organizácií, napr. Bosch, Electrolux, 
Fiat, Philips, Nestlé, Volkswagen, ktoré s podporou Európskej komisie, rozhodli o 
založení Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM, angl. European 
Foundation for Quality Management). Cieľom tejto nadácie bolo motivovať 
organizácie zlepšovať manažérstvo kvality a úroveň tohto zlepšovania hodnotiť 
práve na základe kritérií modelu výnimočnosti EFQM (obr. 3). Obdobné modely 
popisujúce rámce pre zlepšovanie kvality a ich hodnotenie existovali už v tomto 
období aj v USA (Malcolm Model Baldrige) a v Japonsku (Demingova cena). Model 
EFQM sa stal prostriedkom pre udeľovanie európskej ceny za kvalitu [8].    
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Obr. 3 Pôvodný model EFQM [8, 9] 

3. KRITÉRIÁ AUDITU MANAŽÉRSTVA ÚDRŽBY VAU 

Cieľom aplikácie modelu EFQM v rámci na hodnotenie úrovne manažérstva údržby 
bolo preverenie minimálne nasledujúcich oblastí: či je v organizácii jasne 
definovaná organizačná štruktúra - vodcovstvo, politika a ciele údržby, či ciele 
údržby odpovedajú požiadavkám zákazníkom a zainteresovaných strán (napr. 
právne požiadavky, požiadavky verejnosti), či sú nastavené procesy riadenia údržby 
vyplývajúce z týchto požiadaviek a spôsoby ich merania a hodnotenia (kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, tzv. KPI, kritické zariadenia a pod.), sú zabezpečené 
adekvátne zdrojov na realizáciu týchto procesov, aké metodiky sa používajú na 
zlepšovanie procesov, či je dostatočné vzdelávanie a motivácia zamestnancov 
údržby, aké informačné technológie sa aplikujú ako podpora riadenia procesov 
údržby a samozrejme či výsledky riadenia procesov údržby sú pravidelne 
verifikované a prehodnocované vedením a zainteresovanými stranami. 

Bola použitá metodika RADAR, ako nástroj EFQM na diagnostiku, t. j. objektívne 
hodnotenie výsledkov auditu. Tzv. kalibrácia VAU bola postavená na 500 bodoch 
získaných z predpokladov a 500 bodov získaných z výsledkov. Porovnávanie týchto 
výsledkov umožnilo nielen definovať celkovú dosiahnutú úroveň manažérstva 
údržby (obr. 4) ale aj definovať dosiahnuté úrovne v jednotlivých kritériách VAU.  

 

Obr. 4 Hodnotenie kritérií auditu VAU [7]    
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Celkové hodnotenie plnenia kritérií VAU je definované tzv. maticou, obr. 5. 
Jednotlivé úrovne, ktoré môže dosiahnuť manažment údržby, závisia od kombinácie 
získaných hodnotení z predpokladov a výsledkov. Každá úroveň získaná 
z výsledkov VAU, na základe podrobného popisu zistených nezhôd alebo odchýliek 
je stanovená tak aby bolo možné slabé miesta riadenia procesov údržby zlepšovať.  

Prvá úroveň je definovaná ako kritická, II. úroveň ako nedostatočná, III. ako 
počiatočná, IV. priemerná,  V. významná a posledná VI. ako excelentná.   

Audit VAU takto jednoduchým ale prehľadným spôsobom preveruje požiadavky na 
manažérstvo údržby (predpoklady) v súlade s požiadavkami v danej oblasti 
pôsobenia organizácie a štandardnými požiadavkami systémov manažérstva. Na 
druhej strane hodnotí ich dosiahnuté výsledky, ktoré umožňujú nastaviť rovnováhu 
medzi riadením procesov a dosahovaním stanovených cieľov.  

 

Obr. 5 Stanovenie dosiahnutej  úrovne auditu VAU [7]    
 

4. KRITÉRIÁ AUDITU MANAŽÉRSTVA ÚDRŽBY VAU 

Samozrejme SSU tento produkt vytvorila hlavne zo snahou byť dobrým partnerom 
pre členov ale aj nečlenov spoločnosti. Pomáhať aktívne a najmä odborne 
manažérom údržby byť relevantnými partnermi v organizáciách kde pôsobia, 
podieľať sa na zlepšovaní a udržateľnosti podnikania v súčasnom podnikateľskom 
prostredí.      

Výsledky auditu VAU, je možné transparentne prezentovať vrcholovému vedeniu 
organizácie a porovnávať výsledky z minulých období s výsledkami získanými po 
období 3 rokov stanovenými metodikou VAU ako potrebný čas na preukázanie 
zlepšovania v údržbe (obr. 6). 
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Obr. 6 Pavúčí diagram pre znázornenie dosiahnutej úrovne hodnotených kritérií VAU 

 

ZÁVER 

Je zrejmé, z historického vývoja, že postavenie údržby s dôrazom na jej význam 
pri dosahovaní cieľov organizácie je nezastupiteľné. Riziká s ktorými organizácia 
zápasí pri dosahovaní svojich podnikateľských zámerov sú v dnešnom prostredí 
často spájané s vysokou úrovňou neistoty. 

Práve manažérstvo údržby, efektívne riadenie jej procesov, môže významne 
ovplyvňovať, účinnými preventívnymi prístupmi znižovanie týchto rizík. Zmeny 
technológií, starnúce stroje a zariadenia, dôraz na šetrenie energií, fluktuácia 
pracovnej sily, a pod. sú faktormi, ktoré správnym prístupom nielen vo výrobe ale aj 
v starostlivosti o majetok môžu podporovať proaktívny prístup ku zlepšovaniu. 

VAU ako produkt SSU je jedným z vhodných nástrojov hodnotenia, monitorovania 
a smerovania manažérstva údržby tak aby bola spoľahlivým partnerom všetkých 
procesov riadenia organizácie a najmä významným prvkov v systéme manažérstva 
rizík.  

Excelentnosti v manažérstve údržby je predpokladom excelentnosti manažérstva 
celej organizácie.     

Keďže model EFQM [10] prešiel vývojom a v súčasnosti sa v praxi aplikuje nový 
model s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu, SSU pripravuje novú, vylepšenú 
štruktúru audit manažérstva údržby VAU v súlade so zmenami a cieľmi modelu 
EFQM.  
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DIGITÁLNOU ERGONÓMIOU K ZDRAVÝM PRACOVISKÁM 

Digital ergonomics to healthy workplaces 
 

 
Annotation 
Muskuloskeletálne poruchy súvisiace s prácou (WMSD) sú výsledkom nadmerného 
používania bremien, alebo nevhodných pracovných polôh a vyvíjajú sa v priebehu času. 
Pracovné činnosti, ktoré sú časté a opakujúce sa, alebo činnosti s nevhodným držaním tela 
spôsobujú poruchy, ktoré môžu byť bolestivé počas práce alebo v pokoji. Na posúdenie 
ergonomického rizika je možné použiť bezdrôtový senzorový ergonomický systém TEA 
Captiv. Formou digitálnej ergonómie môžeme posúdiť ergonomickú záťaž zamestnanca. 
Senzorický systém Captiv je inovatívna technológia, kde sú snímané údaje prepojené s 
vizuálnym pozorovaním, pričom prenos dát je bezdrôtový. Súčasťou funkcie systému je 
možnosť kvantitatívneho merania fyzického zaťaženia podporno-pohybovej sústavy 
s ohľadom na rozdiely v požiadavkách legislatívy v rámci EÚ a SR.  
 
Key words: ergonomics, health and safety, sensor system TEA Captiv 
 
 

ÚVOD 

Narastajúce pracovné tempo a neustále sa zvyšujúce požiadavky na pracovníkov vedú 
k zvýšeniu miery úrazovosti a práceneschopnosti zamestnancov v dôsledku neúmerného 
zaťažovania organizmu. Fenoménom v tejto oblasti sa v posledných rokoch stali 
poškodenia podporno-pohybovej sústavy človeka. Výrazne k tomu prispieva aj zavedenie 
automatizácie výrobných procesov, čo stavia pracovníka do pozície vyžadujúcej si 
monotónne, jednostranné pohyby, cyklické zaťažovanie rovnakých segmentov tela, 
prípadne prácu v neprirodzených či zaťažujúcich polohách. S rozvíjajúcimi sa možnosťami 
a pokrokom techniky a technológií sa však zlepšujú aj možnosti merania a hodnotenia 
pracovnej záťaže, čo by malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti a k rozvoju vhodných 
ochranných pracovných prostriedkov, ktoré by napomáhali redukcii vplyvov pracovnej  
záťaže na ľudský organizmus a zdravie.  

Zdravé pracoviská, ich usporiadanie a organizácia práce by mala vyhovovať všetkým 
vekovým kategóriám, účelom týchto pracovísk je pomôcť zamestnávateľom pri riešení 
výziev spojených so starnutím pracovnej sily a význame udržateľnej práce počas celého 
pracovného života zamestnancov. Pracovná sila má byť zdravá, produktívna a motivovaná, 
vďaka čomu si organizácie udržia svoju konkurencieschopnosť a inovačné schopnosti. 
Dôraz sa kladie na zručnosti zamestnancov. Predpokladom je, že budovaním zdravých 
pracovísk sa pracovná neschopnosť a absencie znížia, vďaka čomu sa znížia aj náklady 
organizácie za pracovnú neschopnosť a zvýši sa produktivita. Zníži sa fluktuácia 
zamestnancov. Pracovné prostredie bude pozitívnejšie a zamestnancov všetkých vekových 
kategórií bude motivovať k tomu, aby v plnej miere využili svoj potenciál. 

Naša legislatíva zatiaľ rieši problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci 
oddelene. Nevenuje pri tom pozornosť ergonómii, ktorá podľa skúsenosti z vyspelých 
štátov, cez preventívne ergonomické programy zamerané súčasne na znižovanie 
negatívnych vplyvov na zdravie pracovníkov a na dosiahnutie ekonomických prínosov, má 
potenciál zvyšovať efektívnosť ľudskej práce. Popri neustálej snahe o zvyšovanie efektivity 
a konkurencieschopnosti firiem sa na určitú dobu pozabudlo na človeka. Človek ako jeden 
zo základných výrobných faktorov každého podniku podľa Samuelsona a Nordhausa [1] 
(tiež pôda a kapitál) má značný potenciál a je základom úspechu každej firmy. 
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1. ŠTATISTIKY V OBLASTI POŠKODENIA PODPORNO-
POHYBOVEJ SÚSTAVY  

Najnovšie prieskumy a štatistiky, zamerané na choroby z povolania na území Slovenska, 
za rok 2021, hovoria o stúpajúcom trende výskytu chorôb z povolania. Oproti roku 2020, bol 
zaznamenaný nárast počtu chorôb z povolania o 169 prípadov. Celkový počet zistených 
prípadov za rok 2021 je 423. Najčastejšie sa vyskytujúcim typom ochorenia, boli práve 
ochorenia podporno-pohybovej sústavy, ktoré boli zaznamenané u 175 pacientov, čo je 
viac ako 41,3%. Nasledujú infekčné ochorenia, choroba z vibrácií a tiež poruchy sluchu [2].  

Choroby z povolania sa najčastejšie vyskytli u pracovníkov v oblasti zdravotníctva, 
konkrétne u 163 prípadov, čo je výrazný počet oproti iným odvetviam. Na druhom mieste sa 
umiestnilo odvetvie inej, bližšie nešpecifikovanej,  výroby s počtom 38 a nasleduje výroba 
kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a výroba motorových vozidiel, návesov 
a prívesov, so zhodným počtom 37 pracovníkov s chorobou z povolania.  Podľa NCZI sa 
choroby z povolania v roku 2021 vyskytli najviac vo vekovej kategórii medzi 50-59 rokov [2]. 

Pre ochranu zdravia človeka pri práci je dôležité sledovať parametre vplývajúce na jeho 
organizmus. Jedným z týchto parametrov je aj poloha a pohyb zamestnanca pri výkone 
pracovnej činnosti. Štandardy platné na území Slovenska sa navzájom líšia: Z.z. SR 
542/2007, STN EN 1005-4. Rovnako sa odlišujú aj hraničné hodnoty prednastavené 
v systéme CAPTIV, pomocou ktorého je  možné merať ergonomickú záťaž. Tento systém 
bol vyvinutý vo Francúzsku a hraničné hodnoty pre stanovenie neprijateľných 
a podmienene prijateľných polôh a pohybov pri práci sú prednastavené tak, aby podliehali 
miestnym štandardom, teda normám AFNOR A INRS [3]. Pre meranie adekvátne na území 
SR je potrebné tieto hodnoty prednastaviť tak, aby spĺňali štandardy platné na našom 
území.  
 

2. PROBLEMATIKA ŠTANDARDOV PLATNÝCH NA ÚZEMÍ SR 

Na území SR je platná Vyhláška č.542/2007 Z.z. SR, a zároveň aj norma STN EN 1005-
4+A1 (833502) Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 4: hodnotenie 
pracovných polôh a pohybov pri práci na stroji. Tieto platné štandardy sa však nezhodujú 
v mnohých parametroch v oblasti hodnotenia záťaže pri práci. Rovnako nie sú zhodné ani 
východiskové polohy, od ktorých sa odvíja následné odvodenie hraničných hodnôt pre 
určenie neprijateľných a podmienene prijateľných polôh a pohybov pri práci. Zhodné nie sú 
ani segmenty, resp. referenčné končatiny a ich časti. Z toho dôvodu vznikajú komplikácie 
pri snahe o výskum a vyhodnotenie, ktoré by bolo zhodné s platnými štandardmi. Odlišné je 
aj spektrum prijateľných hodnôt prednastavených v systéme CAPTIV.  

Výrazné odchýlky sa objavujú v oblasti ohraničenia prijateľných pohybov pre oblasť hlavy 
a krku, pričom vyhláška pojednáva o predklone a záklone hlavy, kdežto norma opisuje iba 
predklon, avšak s podstatne väčším rozsahom. V tomto prípade sa úplne nezhoduje nulová 
os, od ktorej sa odvíjajú hraničné hodnoty pohybov. Systém CAPTIV taktiež využíva pojmy 
predklon i záklon, no povolené hodnoty sa odlišujú od normy i od vyhlášky, pričom rozdiely 
sa pohybujú  v rozmedzí 5°-10° [4],[5],[6].  

V prípade stanovenia hraničných pohybov a polôh pre oblasť trupu pri statickej práci sa 
norma aj vyhláška zhodujú v limitácii predklonu do 60°. V oblasti dynamickej práce sa 
rozsah neprijateľných polôh už nezhoduje, pri ohraničení predklonu dokonca vzniká rozdiel 
až 40°, pričom väčší rozsah povoľuje norma. Pri ďalších polohách a pohyboch trupu pri 
práci sa norma a vyhláška zhodujú vo viacerých parametroch v oblasti podmienene 
prijateľných pohybov, konkrétne dovoľujú záklon s oporou pri statickej práci, pri výkone 
dynamickej práce rovnako dovoľujú záklon s frekvenciou pohybov nižšou ako 2.min-1, 
taktiež predklon 60° s rovnakou frekvenciou. V ohraničení laterálnych úklonov sa norma 
zhoduje so systémom CAPTIV [4],[5],[6].  
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Ak chceme pokračovať v rozbore a vzájomnom porovnaní normy a vyhlášky, nastáva tu 
pomerne veľký problém. Pre ohraničenie pohybov horných a dolných končatín totiž 
vyhláška a norma využívajú odlišné časti končatín, pre reprezentáciu ich pohybov, norma 
STN EN dokonca neobsahuje kapitolu s presnou špecifikáciou pohybov dolnej končatiny.  
Pre popis hraničných polôh a pohybov ostatných častí tela platí, podľa vyhlášky aj normy, 
všeobecný popis vylučujúci polohy blízko hraničných polôh rozsahov pohybov a tiež 
nepohodlné polohy [4],[5],[6].  

Taktiež je dôležité podotknúť, že v rámci štandardov  je často končatina reprezentovaná len 
jednou svojou časťou, napríklad horná končatina je reprezentovaná nadlaktím. Preto vzniká 
otázka adekvátnosti vyhlášky i normy v tomto smere, nakoľko každá končatina obsahuje aj 
kĺbové spojenia, ktorých pohyby sú smerodajnejšie a rovnako aj presnejšie merateľné. 
Z toho dôvodu je v praxi neadekvátne využitie takéhoto reprezentovania končatiny jednou 
jej časťou. Len samotná horná končatina pozostáva z ramenného a lakťového kĺbu a kĺbov 
zápästia, a rovnako dolnú končatinu tvoria kĺbové spojenia v oblasti bedra, kolena a členka. 
Pohyby jednotlivých kĺbov nemožno reprezentovať pohybom len jedinej časti končatiny, 
z čoho následne vyplýva aj nevhodnosť takéhoto hodnotenia. Preto si myslíme, že je 
potrebné prehodnotenie štandardov  a ich prípadná úprava, aby bolo možné praktické 
hodnotenie záťaže pri práci s odvolaním sa na platné štandardy. 

Systém CAPTIV presne vymedzuje neprijateľné a podmienene prijateľné pohyby a polohy 
pri práci. Ako však už bolo uvedené vyššie, tento systém nevychádza zo štandardov 
platných na území SR. V prípade potreby, je možné tieto prednastavené hodnoty meniť, 
avšak na to je potrebné presné a jednoznačné ustanovenie prostredníctvom platných 
štandardov, aby boli hodnotenia využiteľné a aplikovateľné v praktickej sfére.  
 

3. MERACÍ SYSTÉM TEA CAPTIV 

Na posúdenie ergonomického rizika je možné použiť bezdrôtový senzorový ergonomický 
systém TEA Captiv. Svetoví autori považujú Captiv za vhodný systém pre ergonomické 
analýzy z hľadiska presnosti vo väčšine prípadov, najmä v priemyselných pracovných 
prostrediach s oklúziami. Presnosť spočíva v spoľahlivosti používaného typu senzorov IMU 
(Inerciálne meracie jednotky) na zachytávanie vonkajšieho pohybu pri rôznych aktivitách 
(bežné úlohy ako chôdza, ale aj rýchle, komplikované úlohy ako rehabilitácia, šport). Captiv 
umožňuje adaptabilné a škálovateľné riešenie na zachytávanie pracovníkov v ich 
pracovnom prostredí vďaka multifunkčnej analýze posudzujúcej držanie tela, nosnosť, 
muskuloskeletálne obmedzenia a opakujúce sa pohyby a vibrácie. Ide o flexibilnú, 
škálovateľnú súpravu nástrojov na meranie a analýzu pre ergonómiu, analýzu pracoviska, 
bezpečnosť pri práci, HMI (angl. Human Machine Interface), prototypovanie, výskum, VR 
(virtuálnu realitu) a ďalšie aplikácie. Softvér umožňuje rýchlu analýzu úloh len na základe 
videa, až po komplexný multimodálny merací systém so synchrónnym videozáznamom. 
Bezdrôtové snímače pohybu, obr.1, využívajú inerciálne meracie jednotky (IMU) a 16-
kanálový bezdrôtový prijímač T-Rec s dosahom 15 metrov v reálnom čase. 

Stratégiou implementácie používania nositeľného bezdrôtového meracieho systému je 
aplikovať nasledujúcu metodiku: 

• vykonávať kontrolu pracovísk s určením rizikových pracovných činností menej 
rušivými metódami merania, 

• odhaliť zdravotné problémy zamestnancov v oblasti pohybového aparátu 
identifikované prostredníctvom upraveného ergonomického severského dotazníka,  

• vykonávať odborné posúdenie pracovných činností zameraných na rozbor a 
prevenciu chorôb z povolania (syndróm z nadmernej záťaže, syndróm karpálneho 
tunela, MSD (ochorenia pohybového aparátu), poúrazový stres a pod.) z dôvodu 
dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia. 
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Obr. 1 Rozmiestnenie pohybových senzorov prostredníctvom tzv. modelu Avatar (hore vľavo) [7]. 
Vyhodnotenie ergonomického zaťaženia pomocou softvéru CAPTIV (hore vpravo). Videoanalýza 

v systéme Captiv s vizualizáciou miery ergonomického rizika (dole). 

 
Meranie ergonomickej záťaže je možné aplikovať na akomkoľvek pracovnom mieste, pri 
rôznych pracovných činnostiach.  

Ako príklad uvádzame prípadovú štúdiu realizovanú pri činnosti vykonávanej v 
automobilovom podniku, kde zamestnanec montuje príslušné komponenty do prevodovky.  
 

 

Obr. 2 Pracovná činnosť so sústavou nameraných údajov 

 
Priebežná vizualizácia výsledkov merania z jednotlivých senzorov  v softvéri CAPTIV je na 
obr. 2. Výstupom merania je súbor údajov o polohe jednotlivých segmentov tela, ktoré po 
spracovaní znázornia zaťaženia jednotlivých častí tela. Na obr. 3 je výsledok pre 
flexiu/extenziu krku, ktorá sa pri vykonávaní pracovnej činnosti ukázala ako problematická. 
Z kvantitatívneho merania pomocou systému Captiv vyplynulo, že zamestnanec 29,05% 
času pracovnej činnosti vykonával v nevhodnej, čiže rizikovej pracovnej polohe pre 
segment tela – časti hlavy a krku, čo predstavuje červená oblasť. 51,25% pracovnej doby 
zamestnanec zotrváva v nežiaducej polohe v oblasti krku, čo predstavuje oranžová oblasť 



  
 
 

 
 

40 

na obrázku 3.  Legislatívne limity SR sú vo Vyhláške č.542/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou pri práci, pre pozíciu hlavy a krku v statickej polohe definované v 
tabuľke č.1. Z tabuľky vyplýva, že zamestnanec koná pracovnú činnosť v neprijateľnej 
polohe, keďže predklon hlavy je > 25°. Výhodou kvantitatívneho merania je aj zistenie, 
koľko % pracovnej činnosti  zamestnanec vykonáva reálne v neprijateľnej rizikovej polohe.  
 
Tab. 1 Polohy hlavu a krku 

Krok 1:                   

Neprijateľné polohy               

Statické 
polohy 

Predklon hlavy 25° bez podpory trupu. Záklon hlavy bez opory celej hlavy. Úklon a 
rotácia hlavy >15° 

Dynamické 
polohy 

Úklon a rotácia hlavy 15° pri frekvencii pohybov >2. min¯1. Predklon hlavy >25° pri 
frekvencii pohybov >2. min¯1 

Podmienene prijateľné polohy 

Statická 
poloha 

Predklon hlavy 25°-40° s oporou celého trupu. 

Dynamická 
poloha 

Predklon hlavy 25°-40° pri frekvencii pohybov 2.min¯1. Záklon hlavy do 15° pri frekvencii 
pophybov <2.min¯1. Úklon a rotácia hlavy do 15° pri frekvencii pohybov <2.min¯1. 

Krok 2:                   

A: Musí byť dodržaný najväčší prijateľný čas držania.  
B: Neprijateľná poloha, ak sa stroj používa viac ako polovicu pracovnej smeny. 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 3  Výsledok pre flexiu/extenziu krku [8] 

 
ZÁVER 

Riziká pracovného prostredia, nepohoda zamestnancov pri vykonávaní pracovných úloh 
vedie k vzniku neželaných chýb, ale najmä k znižovaniu produktivity a často aj k fluktuácii 
zamestnancov. Rýchly vývoj v oblasti počítačovej techniky a najmä softvérovej podpory je 
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generovaný neustálym nárastom požiadaviek na využitie digitálnych nástrojov v riadení 
najmä priemyselných organizácií. Využitím inovačného prístupu, v rámci inovačných 
technológií akými sú nástroje ergonomických analýz v digitálnom prostredí je možné 
dosiahnuť trvalé zlepšovanie riadenia kvality a súčasne hľadanie rezerv v oblasti riadenia 
výkonnosti ľudského faktora. 

Budovanie zdravých pracovísk práve s podporou digitálnych nástrojov má predpoklady ich 
úspešnej implementácie v pracovnom prostredí. Využitie senzorického nositeľného 
ergonomického systému Captiv pri ich tvorbe a príprave ergonomických štandardov má 
perspektívu integrácie procesov na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.  
 
 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky operačného programu Výskum a vývoj, pre projekt: APVV-19-0367 
Rámec Integrovaného prístupu riadenia procesnej bezpečnosti pre Inteligentný podnik. 
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