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Abstrakt 

V praxi sú využívané viaceré nástroje v oblasti manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a 

ergonómie, ktorých zameranie a pôsobnosť sa často prekrýva. Prijatie jednotlivých manažérskych 

systémov musí byť strategickým rozhodnutím organizácie. Návrh a zavedenie jednotlivých 

manažérskych systémov v organizácii ovplyvňujú rozličné potreby, konkrétne ciele, poskytované 

produkty, používané procesy, veľkosť a štruktúra organizácie. Medzi najdôležitejšie aspekty, na ktoré 

by mali  manažéri klásť dôraz v svojej práci, patria výkonnosť pracovníkov a udržiavanie kvality 

pracovnej sily. Pod výkonnosťou sa myslí kvantita a kvalita práce, ktorú vykonávajú pracovníci v 

danom útvare. Je snahou analyzovať vzniknutú situáciu alebo potenciálne riziká a prijímať adekvátne 

opatrenia. Ergonomické programy sa považujú za prostriedok na zvyšovanie efektívnosti ľudskej 

práce s protikrízovým potenciálom. Ergonomické programy majú v podnikoch výrazný podiel na ich 

konkurencieschopnosti, prosperite a dlhodobej stabilite. Ergonómia venuje pozornosť predovšetkým 

technickým a environmentálnym faktorom pracovného procesu ohrozujúcim zdravie pracovníkov. 

Všíma si však aj oblasti nebezpečenstva vplyvu jednotlivých faktorov tohto procesu na zdravie 

človeka a stáva sa tak aj oblasťou medicínskeho záujmu. K uplatňovaniu ergonomických poznatkov v 

praxi výrazne prispel rozvoj výpočtovej techniky a vývoj nových softwarových metód. 
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Abstract 

In practice, there are used several instruments in the field of the management of quality, 

environment, safety and ergonomics which focus and scope are often overlapping. The adoption of 

individual management schemes must be a strategic decision of an organization. Design and 

implementation of individual management systems in organization is affected by a variety of needs, 

the specific objectives, the products provided, the processes used, the size and structure of the 

organization. Among the most important aspects on which the managers should place emphasis in 

their work, there belong performance of workers and maintaining the quality of the workforce. The 

performance is understood as the quantity and quality of the work performed by personnel in the 

branch of the organization given. There is an effort to analyze situation arisen or potential risks and to 

adopt adequate measures. Ergonomic programs are considered to be ameans of increasing the 

efficiency of human labor having an anti-recessionpotential.The ergonomic programs in the 

enterprises have asignificant share of their competitiveness, prosperity and long-term stability. 

Ergonomics pays attention, in particular, to the technical and environmental factors of working process 

threatening the health of workers. It also notes, however, the areas of danger of influence of individual 

factors of this process to human health and it becomes a sphere of medical interest. The development 

of both computer technology and new software methods has significantly contributed  to the 

application of ergonomic knowledge in practice.  
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Úvod 

V poslednom čase sme konfrontovaní s dôsledkami globálneho krízového vývoja a výkyvmi 

ekonomiky. Toto prináša na Slovensku celý rad problémov. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí napr. 

aj problém financovania zdravotníctva. Na základe poznatkov zo zahraničia možno predpokladať, že 

ergonómia prostredníctvom ergonomických programov založených na účastníckom princípe má 

potenciál prispieť k riešeniu tohto problému. Medzi najdôležitejšie aspekty, na ktoré by mali  manažéri 

klásť dôraz v svojej práci, patria výkonnosť pracovníkov a udržiavanie kvality pracovnej sily. Pod 

výkonnosťou sa myslí kvantita a kvalita práce, ktorú vykonávajú pracovníci v danom útvare. 

Udržiavaním kvality pracovnej sily sa rozumejú noví alebo existujúci pracovníci, ktorí sú schopní 

trvale dosahovať vysokú výkonnosť. Z tohto pohľadu je dôležité zabezpečovať rozvoj pracovných síl 

tak, aby vysoká výkonnosť bola zárukou schopnosti konkurencie danej organizácie nielen v súčasnosti 

ale aj perspektívne.  

Prax ukázala, že potenciál ergonómie spočíva v možnostiach riešenia efektívnosti ľudskej práce, 

ktoré sa môžu naplno rozvinúť a realizovať len vtedy keď sa zabezpečí, že v dôsledku pracovného 

zaťaženia nebude dochádzať v podnikoch k poškodzovaniu zdravia zamestnancov a zároveň sa 

preukážu prínosy z vynaložených nákladov. Väčšina rozporov medzi technikmi, ekonómami a 

špecialistami s biologickomedicínskym zameraním vyplýva s neznalosti ľudskej variability o v 

snahách uvažovať o človeku podobne ako napr. o materiáloch ktoré sú normované. Nie je problém 

vypočítať a virtuálne riešiť model napr. súkolia prevodovky kde sú pre použitý materiál a jeho 

spracovanie stanovené technické normy. Žiaľ takéto presné normy práve kvôli ľudskej variabilite nie 

je možné urobiť pre človeka v pracovnom procese. K dispozícii máme väčšinou viac menej presné 

aproximácie takýchto dát, preto zatiaľ je najpresnejším spôsobom ako získať podklady pre 

ergonomické riešenie a tiež hodnotenie účinnosti realizovaných racionalizačných opatrení analýza 

zdravotné dopady práce najmä na podpornopohybový systém zamestnancov. 

 

Kvalita, environment, bezpečnosť a ergonómia 

V praxi sú využívané viaceré nástroje v oblasti manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti, 

ktorých zameranie a pôsobnosť sa často prekrýva. Manažérstvo ako proces - prebieha v organizácii 

a jeho poslaním je zabezpečiť efektívnu transformáciu vstupov na výstupy. Obsah manažérskeho 

procesu je tak totožný s obsahom práce manažéra.  

Na začiatku manažérskeho procesu stojí definovanie cieľov. Manažérstvo musí byť definované 

ako proces, ktorý smeruje k dosiahnutiu týchto cieľov využitím ľudských a iných zdrojov. Taktiež je 

definované ako činnosť na „vytvorenie prostredia, v ktorom môžu ľudia najefektívnejšie využiť ďalšie 

zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov“. [10] Organizácie sú stále častejšie vystavené úlohe 

preukazovať svoje zodpovedné chovanie. Najčastejšie používaným nástrojom na overenie správnosti 

takého chovania je postup nazývaný audit, auditovanie. V praxi sa používajú rôzne druhy auditov, 

špecializované podľa oblasti, ktorú preverujú a účelu, na ktorý sú určené.  Medzi často využívané 

audity patria technické audity - zameriavajú sa na environmentálne dopady surovín, materiálov, 

energií a prevádzkovania zariadení a s nimi spojené riziká (environmentálne, bezpečnostné atď.) 

Analyzuje sa a vyhodnocuje sa zhoda v oblasti plánovania zariadení, prevádzky výroby a organizácie 

procesu, údržby a ošetrovania stavu techniky, použitia a využívania surovín, zdrojov a energií, 

spracovania odpadu (sekundárnych produktov) s príslušnou politikou (kvality, environmentu a 

bezpečnosti a pod.). Využívajú sa  právne audity (Legal-Compliance) - audit zhody s právnymi 

požiadavkami, t.j. či sa  uznávajú a presadzujú príslušné právne aspekty  a tiež  organizačné audity / 

audity systému riadenia - slúžia k vyšetreniu dopadov (environmentálne, bezpečnostné atď.) 

vznikajúcich z organizačných procesov a s tým spojených rizík (environmentálne, bezpečnostné atď.).  

Medzinárodné normy radu ISO 9000 a ISO 14000 zdôrazňujú význam auditov ako nástroja 

manažmentu pre monitorovanie a overovanie efektívnej implementácie politiky kvality a/alebo 

environmentálnej politiky organizácie.  

Audity sú tiež neoddeliteľnou súčasťou činností posudzovania zhody ako pri externej 

certifikácii/registrácii, tak aj pri hodnotení a dozore nad dodávateľským reťazcom. Problematika 

auditov je v sústave STN  upravená v:  

 STN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány  

vykonávajúce audit  a certifikáciu systémov manažérstva  (ISO/IEC 17021: 2006)        

 STN EN ISO 19011 (01 0330) Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo 
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systému environmentálneho manažérstva (ISO 19011: 2002) 

 

 

Štandardizované postupy na podporu manažérstva kvality 

Prijatie systému manažérstva kvality musí byť strategickým rozhodnutím organizácie. Návrh a 

zavedenie systému manažérstva kvality v organizácii ovplyvňujú rozličné potreby, konkrétne ciele, 

poskytované produkty, používané procesy, veľkosť a štruktúra organizácie. SÚTN vydal 1.3.2006 

normu STN EN ISO 9000: 2006-03 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2005), 

ktorá nahradila normu STN EN ISO 9000: 2001-04 (01 0300). SÚTN publikoval STN EN ISO 9001: 

2009, štvrté vydanie medzinárodnej normy ISO 9001: 2008, ktoré sa používa v organizáciách vo viac 

ako 175 krajinách ako základ systému manažérstva kvality v kompetentnej organizácii.  Od vydania 

prvej normy systému manažérstva kvality ISO 9001 uplynulo viac ako dvadsať rokov. STN EN ISO 

9001: 2009 je identická so štvrtým vydaním medzinárodnej normy ISO 9001: 2008. Po prvý krát 

norma STN ISO 9001 nadobudla platnosť na Slovensku vo februári 1991 pod iným názvom a to: 

Systémy kvality. Model zabezpečovania kvality pri navrhovaní, vývoji, výrobe, uvádzaní do 

prevádzky a servise. 

 

Štandardizované postupy na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Systematické riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je právnou požiadavkou. Podľa § 

147 ods. 1 Zákonníka práce „zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu 

zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania 

prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je 

povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany 

práce meniacim sa skutočnostiam.“ Pri realizácii politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v praxi je potrebné zohľadňovať ďalšie rôzne faktory a vzťahy - vnútropodnikové aj vonkajšie. 

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

minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného 

prostredia na zdravie zamestnancov.  

Politika EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí je orientovaná aj na oblasť BOZP, na 

zlepšovanie pracovného prostredia a pracovných podmienok a to vytváraním právneho prostredia a 

podporou implementácie procesov nielen celoplošne, ale s ohľadom na špecifickosť problémov 

malých a stredných podnikov [1]. Bezpečnosť a ochranu práce tvoria jednotlivé prvky, ktoré sú 

vyžadované platnou legislatívou SR a tá zároveň určuje povinné prvky, ktoré musí mať organizácia 

bezpodmienečne zavedené, neurčuje však direktívne postupy, ako sa k danému stavu dopracovať [3].  

Zavedenie systému riadenia je významným a zároveň efektívnym nástrojom ako tieto povinné prvky 

zaviesť do praxe v organizácii. Zjednocuje a určuje nadväznosť krokov na zabezpečenie fungovania 

BOZP v organizácii v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Systémové riadenie je jedným z 

nástrojov strategického plánovania v podniku. Avšak nie vždy a pre všetky organizácie je zavedenie 

špecializovaného systému riadenia a jeho následná certifikácia potrebná, i keď je systematické 

riadenie BOZP právnou požiadavkou. 

Podľa platnej legislatívy je každý zamestnávateľ povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a 

ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane 

zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. 

Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať 

úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam [4].  

Toto ustanovenie nie je potrebné chápať ako požiadavku na zavedenie špecializovaného systému 

riadenia BOZP, pretože zavedenie špecifického systému riadenia BOZP na základe normy musí byť 

striktne dobrovoľné. Faktom zostáva, že nie každej organizácii špecifický systém vyhovuje a nie pre 

každú organizáciu je jeho zavedenie potrebné, preto toto ustanovenie možno skôr chápať ako akýsi 

návod. Každý subjekt si teda vyberie vyhovujúci systém, ktorý zabezpečí vhodný a neustále sa 

zlepšujúci stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u svojich zamestnancov. [7].  

Medzi najznámejšie používané a certifikované špecifické systémy riadenia BOZP využívané v EÚ 

a vo svete patria BS 8800, ILO – OSH 2001, OHSAS 18001. V tabuľke č. 1 je uvedená základná 

charakteristika týchto systémov riadenia. 
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 Tabuľka 1 Základné systémy riadenia BOZP používané v EÚ a vo svete [3,6,7,8] 

Označenie systému Popis systému 

BS 8800: 2004 

Smernica pre 

systémy manažérstva  

zdravia a bezpečnosti 

pri práci 

Algoritmus začína previerkou súčasného stavu, ktorá zmapuje možnosti, 

zdroje a potreby firmy a na základe výsledkov previerky definuje 

podnikovú politiku. Následne je politika modifikovaná na základe 

výsledkov auditu. Na základe auditu sa vykonajú ďalšie kroky 

(previerka, formulovanie koncepcie politiky BOZP, plánovanie, 

realizácia politiky a meranie), ktoré budú následne východiskom pre 

formulovanie novej, lepšej politiky na vyššej úrovni. 

ILO–OSH: 2001 

Pokyny na systémy 

manažérstva 

bezpečnosti a  ochrany 

zdravia pri práci 

 

Model vypracovala MOP (ILO) a vychádza z Demingovho modelu, 

ktorý obsahuje jednotlivé prvky riadenia: politika, organizovanie, 

plánovanie a implementácia, hodnotenie, opatrenia na zlepšenie a spätná 

väzba na formulovanie lepšej koncepcie politiky BOZP. Smernica 

zdôrazňuje väčšiu účasť zamestnancov na riadení BOZP. Podľa nej by 

politiku BOZP v organizácii mali formulovať kompetentné inštitúcie po 

konzultácii s predstaviteľmi zamestnancov. Príručka ILO–OSH: 2001 

nabáda k integrácii systému riadenia BOZP s inými systémami riadenia 

vo firme. 

STN OHSAS 18001: 

2008 Systém  

manažérstva 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci 

 

Medzinárodná norma STN OHSAS 18001: 2008 špecifikuje požiadavky  

na systém riadenia BOZP v organizáciách.  Vychádza  a je slovenskou 

verziou revidovaného normatívneho odporučenia Britského 

normalizačného inštitútu BSi OHSAS 18001:2007. Jednotlivé etapy 

PDCA korešpondujú s nasledovnými prvkami STN OHSAS 18001:  

P – plan –plánovanie 

D – do –realizácia 

C – check –kontrola  preverovanie 

A –act –vyhodnocovanie 

 

Jediným známym slovenským systémom na riadenie BOZP je systém Bezpečný podnik. Vznikol 

ako odpoveď na výzvu MOP pre členské štáty, aby na základe medzinárodnej smernice vypracovali 

celoštátnu (národnú) smernicu pre systém riadenia BOZP, zohľadňujúcu národnú legislatívu a tradície. 

Presadzovanie systémov riadenia BOZP v podnikovej praxi je súčasťou štátnej politiky v oblasti 

BOZP. [7] 

 

Štandardizované postupy na podporu ergonomických programov  
Ergonómia, ako veda o človeku pri práci venuje pozornosť predovšetkým technickým a 

environmentálnym faktorom pracovného procesu ohrozujúcim zdravie pracovníkov. Všíma si však aj 

oblasti nebezpečenstva vplyvu jednotlivých faktorov tohto procesu na zdravie človeka a stáva sa tak aj 

oblasťou medicínskeho záujmu. K uplatňovaniu ergonomických poznatkov v praxi výrazne prispel 

rozvoj výpočtovej techniky a vývoj nových softwarových metód. Z aspektu modernej medicíny 

ergonómia zasahuje do oblasti predovšetkým primárnej prevencie (charakterizuje riziká pre zdravie 

pracovníka a prostredníctvom technických opatrení zabezpečuje ich eliminovanie) a terciárnej (po 

adekvátnej rehabilitácii sa po úprave pracovného miesta a zásahom do pracovného procesu, sa 

odstraňujú podmienky pre riziká ďalšieho poškodenia organizmu čím sa vytvorí napr. aj možnosť 

návratu zamestnanca na to isté pracovisko do kolektívu, na ktorý bol zvyknutý).  Opatreniami 

primárnej prevencie sa vytvárajú podmienky pre zabránenie vzniku mikrotráum, úrazov a ďalších 

postihnutí rôznych systémov, predovšetkým pohybového systému: Opatreniami terciárnej prevencie 

readaptujeme funkcie postihnuté pracovným zaťažením a preťažením a rehabilitujeme človeka ako 

vykonávateľa pracovného deja. Z praktických dôvodov sa  ergonómia delí na mikro a 

makroergonómiu. Makroergonómia zahŕňa pôvodné chápanie ergonómie ako celku,  zameriava sa 

hlavne na vývoj nových zariadení a systémov spolu s vytváraním ergonomických databáz. [11] V 

rámci uvedeného riešenia je snaha o aktívny prístup, čo znamená že pri riešení by sa malo vychádzať z 

platnej legislatívy a používať pri tom čo najkvalitnejšie dáta, ktoré čo najpresnejšie charakterizujú 

populáciu, pre ktorú je riešenie určené. Pri riešení nových zariadení a systémov – v oblasti 

makroergonómie, uľahčuje prácu riešiteľom celý rad virtuálnych softwarových produktov. [13] Takéto 
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riešenie má čo najlepšie vyhovovať konkrétnej skupine užívateľov, je potrebné pri výbere metód 

zobrať do úvahy do akej miery daný software umožňuje využívať antropometrické údaje cieľovej 

populácie a do akej miery rešpektuje požiadavky platnej legislatívy a hygienických predpisov ale aj 

psychických nárokov a kultúry cieľovej populácie. Mikroergonómia sa vyznačuje snahou riešiť 

konkrétne problémy v podniku systematicky v rámci ergonomických programov. Prostredníctvom 

ergonomických analýz s využitím epidemiologických metód sa tu odhaľujú negatívne dopady 

modifikovateľných i nemodifikovateľných faktorov práce a pracovného prostredia na exponovaných 

pracovníkov. Tu sú dôležité najmä ťažkosti lokalizované do podpornopohybového systému ktoré 

indikujú nedostatky týchto pracovísk z hľadiska ergonómie. Analýza poskytuje podklady pre následné 

riešenie ergonomickej racionalizácie. Na rozdiel od aproximatívneho prístupu v makroergonómii ide o 

riešenie konkrétnych problémov, ktoré pokračuje až pokiaľ sa úplne neodstránia zistené ťažkosti a 

nedostatky, teda až pokiaľ sa nedocieli súčasne pozitívny dopad na zdravie exponovaných a prínosy z 

vynaložených nákladov.  Analýzy sa tu často nezameriavajú prednostne na zdravotné dopady ale na to 

či sú pracovné podmienky zosúladené s normami alebo požiadavkami metód ako sú napr. metódy 

RULA a REBA a tiež virtuálnych softwarových metód ako napr. EAWS. Pre tento účel existuje na 

Slovensku záväzná Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o psychickom a fyzickom zaťažené pri práci. 

Vedecko-technický pokrok priniesol rad metód ktoré sa využívajú pri ergonomickom riešení. 

Problém je že autori a používatelia uvedených metód často zjednodušujú hygienickofunkčné 

požiadavky ľudského tela pri práci a neberú do úvahy problémy súvisiace so špecifikami ľudskej 

variability. 

Vhodne vybrané virtuálne softwarové nástroje môžu pomôcť urýchlením prác najmä pri 

navrhovaní nových zariadení a systémov v oblasti makroergonómie. Nepostačujú však pri hodnotení 

pre riešenie ergonomickej racionalizácie práce v oblasti mikroergonómie na zariadeniach pri ktorých 

vývoji sa už použili tie isté alebo podobné metódy. 

Základný chybný krok v zabezpečovaní prevencie chorôb súvisiacich s prácou sa uskutočnil na 

Slovensku zrušením závodných ambulancií v podnikoch pod zámienkou slobodnej voľby lekára kde 

všetko zostalo na pleciach špecialistov z oblasti BOZP, ktorí neboli na takúto eventualitu odborne 

pripravovaní. V súčasnosti sa táto chyba postupne napráva, niektoré podniky si začali dobrovoľne 

zriaďovať závodné ambulancie. Ďalšou chybou je, že sa ergonómia vytráca z legislatívnych 

materiálov. Cez politické rozhodnutia tieto prechádzajú radom novelizácií, ktoré situáciu pri 

zabezpečovaní prevencie chorôb súvisiacich s prácou komplikujú. Na rozdiel napr. od USA, sa za 

základ nepovažuje požiadavka, že práca a pracovné podmienky nesmú poškodiť zdravie zamestnanca. 

Keď sa v USA zamestnancovi potvrdí poškodenie zdravia alebo choroba z povolania, na základe 

zákona „Disability Act“ podnik musí primerane zamestnanca odškodniť, zistiť, čo mu poškodilo 

zdravie, vyriešiť odstránenie zistených negatívnych faktorov a vytvoriť podmienky aby sa 

zamestnanec mohol vrátiť na svoje pracovisko a do kolektívu, na ktorý bol zvyknutý.  

Bolo potrebné na Slovensku zvýšiť informovanosť o hygienicko-funkčných požiadavkách človeka na 

efektívny pracovný výkon. Právne prostredie v SR by sa malo upraviť tak, aby bolo akceptované 

odporučenie realizovať v podnikoch ergonomický program (aby sa mohol účinne podieľať na 

udržateľnej efektívnosti ľudskej práce) [14] a aby sa zvýšila zodpovednosť podnikov za zdravie 

zamestnancov. 

 

Štandardizované postupy na podporu environmentálneho manažérstva 

Moderné proenvironmentálne orientované manažérske prístupy zdôrazňujú princíp trvalého 

zlepšovania. Tento moderný prístup manažérstva vychádza z Demingovho cyklu. Cieľom 

environmentálne orientovaného manažérstva je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie, 

optimalizovať využívanie surovinových a energetických zdrojov, minimalizovať tvorbu odpadov  

a vytvoriť predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj. [8] Moderné prístupy environmentálneho 

manažérstva od pôvodnej britskej normy BS 7750, neskôr ISO 14001, EMAS I a II, v súčasnosti 

EMAS III zdôrazňujú princíp trvalého zlepšovania. Tento moderný princíp manažérstva vychádza  

z Demingovho cyklu.  V súčasnosti sa uplatňe v rámci systémového prístupu v environmentálnom 

manažérstve najmä  EMS (Environmental Management Systems) podľa normy ISO 14001: 2004. 

Najmä v rámci EÚ sa uplatňuje obdobný systém EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) - 

Nariadenie ES 1836/1993  (EMAS I) o dobrovoľnej účasti priemyselných podnikov na programe 

Spoločenstva o environmentálnom riadení a hodnotení schválenom 29.6.1993 Radou ministrov ES; 
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revidované Nariadením EÚ  761/2001 z 19.3.2001 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 

environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS II), resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 

manažérstvo a audit (EMAS III). 

Cieľom environmentálne orientovaného riadenia je minimalizovať negatívne vplyvy na životné 

prostredie, optimalizovať využívanie surovinových a energetických zdrojov, minimalizovať tvorbu 

odpadov  a vytvoriť predpoklady pre  trvalo udržateľný rozvoj. [9] 

 

Záver 

V posledných desaťročiach došlo k významnému rozšíreniu spektra prístupov  v oblasti kvality, 

environmentu, bezpečnosti pri práci a ergonómii a to tak na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. 

Významnú úlohu zohrávajú dobrovoľné prístupy, pričom vo viacerých prípadoch došlo 

k štandardizácii niektorých postupov. V súlade s týmto prístupom sa postupne uplatňujú snahy 

o prechod od riešenia problémov následne po ich vzniku  k riešeniam  preventívnym a to nielen  

v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti pri práci ale aj v ergonómii. V praxi pokiaľ sa pravidelne 

nevyhodnocujú dopady ergonomického riešenia na zdravie používateľov a ekonomické prínosy, 

ergonómia stráca možnosti reálneho riešenia, navrhovania a overovania nových riešení a zároveň sa 

oberá o argumenty zdôrazňujúce nie virtuálne, ale reálne prínosy z realizácie ergonomického riešenia. 

Špecifikované reálne prínosy ergonomického riešenia ako v oblasti zdravia tak v ekonomickej oblasti 

by mohli výraznejšie pomôcť pri presadzovaní uplatňovania poznatkov ergonómie a jej 

emancipovania v praxi na Slovensku. 

 

Táto práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0448/13 (1428) „Transformácia 

ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, 

EMS a HSM“ 
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