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INDIKÁTORY KULTÚRY 

BEZPEČNOSTI ORGANIZÁCIÍ 

 

ORGANIZATION'S SAFETY CULTURE INDICATORS 

 

Martin Halaj
1
 

 

Autor pôsobí ako interný doktorand na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej 

univerzity v Žiline. Vo svojom výskume (resp. dizertačnej práci) sa venuje problematike 

bezpečnosti organizácií, jej činiteľom a indikátorom. 

 

The author work as an internal doctoral student at the Faculty of Security Engineering at the 

University of Žilina. In his research (or dissertation thesis), he deals with the security of 

organizations, its factors and indicators.  

 

Abstract 

Safety is a prerequisite for the existence of each organization. Some organizations are aware 

of the need for more, some less. Examining the security of organizations is conditional on the 

knowledge of all factors that can influence its level. One of these factors is the safety culture. 

The assessment of the safety culture consists of identifying and evaluating its indicators. The 

importance of safety culture indicators is different. We can identify this by using multi-critical 

decision-making, during which the identified indicators are compared on the basis of the 

selected criteria. 

Key words: security, safety culture, safety culture indicators, multi-critical decision-making 

 

Abstrakt 

Bezpečnosť je podmienkou existencie každej organizácie. Niektoré organizácie si jej potrebu 

uvedomujú viac, niektoré menej. Skúmanie bezpečnosti organizácií je podmienené poznaním 

všetkých činiteľov, ktoré môžu jej úroveň ovplyvňovať. Jedným z týchto činiteľov je kultúra 

bezpečnosti. Hodnotenie kultúry bezpečnosti pozostáva z identifikácie a hodnotenia jej 

indikátorov. Dôležitosť indikátorov kultúry bezpečnosti je rôzna. Môžeme ju zistiť využitím 

viackriteriálneho rozhodovania, počas ktorého sa vzájomne porovnávajú identifikované 

indikátory na základe zvolených kritérií.  

Kľúčové slová: bezpečnosť, kultúra bezpečnosti, indikátory kultúry bezpečnosti, 

viackriteriálne rozhodovanie 

 

Úvod 

Cieľom každej organizácie je zabezpečenie svojej existencie a neustáleho napredovania 
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a rozvoja. Na plnenie týchto cieľov má z veľkej časti vplyv bezpečnosť. Pri hodnotení 

bezpečnosti organizácie je dôležité vychádzať z jednotlivých činiteľov, ktoré celkovú 

bezpečnosť ovplyvňujú. Jedným z týchto činiteľov je aj kultúra bezpečnosti.  

Doposiaľ nie sú presne stanovené a popísané možné metódy či spôsoby posudzovania 

a hodnotenia dosiahnutej úrovne kultúry bezpečnosti organizácií. Pri snahách o návrh 

možných metód a nástrojov merania kultúry bezpečnosti je potrebné sústrediť sa na oblasti 

alebo situácie, ktoré môžu odrážať vplyv zavedenej úrovne kultúry bezpečnosti. Indikátory 

kultúry bezpečnosti odzrkadľujú jej úroveň. Je však dôležité určiť tie indikátory, ktoré sú pre 

hodnotenie kultúry bezpečnosti organizácií dôležitejšie.  

 

Obsah pojmu organizácia 

Existuje veľa prístupov k vymedzeniu pojmu organizácia. H.J. Leavitt charakterizoval 

organizáciu ako systém, ktorý sa skladá z podsystémov ako ľudia, úlohy, technológie 

a štruktúra. Zároveň vzhľadom na oblasť ľudskej aktivity vyčlenil dva druhy organizácií 

(March, 1965): 

- hospodárske organizácie, ktoré sú zamerané na dosahovanie finančného zisku formou 

uspokojovania potrieb ľudí a spoločenstiev, 

- nehospodárske organizácie, ktoré sú zamerané na iné ciele ako finančný zisk.  

G. Morgan ako súčasť systémového prístupu k definícii pojmu organizácia definoval päť 

podsystémov: stratégiu, technológie, štruktúry, manažment a ľudsko – kultúrny podsystém 

(Morgan, 1997). 

L.J. Krzyzanowski pokladá organizáciu za systém, v ktorom sa navzájom ovplyvňujú jeho 

zdroje (tvorivé, prírodné, umelé) a technológia (Krzyzanowski, 1999). 

Podľa Sedláka je pojem organizácia použiteľný pre označenie inštitúcie, organizovaného 

celku či konkrétneho objektu. V tomto význame možno organizáciu považovať za celok, 

v ktorom určitá skupina ľudí vykonáva konkrétnu činnosť s cieľom dosiahnutia stanoveného 

cieľa (Sedlák, 2001). 

Organizácia podľa Míku (Míka, 2013) je relatívne uzavretý reálny objekt, systém 

sociálnych prvkov, vzťahov a cieľov v inštitucionalizovanej materializovanej podobe či 

riadená sociálna sústava vytvorená za účelom plnenia stanovených cieľov.  

Za jednu z najkomplexnejších definícií pojmu organizácia môžeme pokladať definíciu 

L.F. Korzeniowskeho (Korzeniovski, 2010), ktorý upozorňuje, že predchádzajúce definície 

a podsystémy sú nápomocné pri analýze, no nie je možné dokázať vzťahy medzi nimi. Vo 

svojej definícii uvádza, že organizáciu možno považovať za skupinu ľudí v určitom prostredí, 

ktorá sa usiluje o synergický efekt a dosiahnutie požadovaných cieľov. Podstata takto 

definovanej organizácie je v spoločnom cieli, riadení, organizačnej kultúre, organizačnej 

štruktúre a v súčinnosti všetkých prvkov a členov organizácie pri dosahovaní požadovaných 

a stanovených cieľov.  

Aj na základe uvedeného budeme v tomto príspevku organizáciu pokladať za 

materiálne objekty a technológie výrobného alebo nevýrobného charakteru (inštitúcie), ktoré 

sú určené na poskytovanie služieb, produkciu tovarov či uspokojovanie ďalších potrieb 

obyvateľov. Takúto organizáciu môžeme považovať za komplexný, otvorený, sociálno – 
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technický a cieľovo orientovaný systém, ktorý je v nepretržitej interakcii so svojím okolím 

(Hofreiter, 2017).  

 

Bezpečnosť a bezpečnosť organizácie 

Jedným z problémov, ktoré nastávajú pri riešení bezpečnosti organizácie je definícia 

samotného pojmu bezpečnosť. Možno konštatovať, že definícií k pojmu bezpečnosť je 

niekoľko, keďže takmer každý odbor ľudskej činnosti si osvojil svoju definíciu. Samozrejme 

je potrebné súhlasiť s tým, že nie je možné stanoviť jednu definíciu bezpečnosti, ktorá by vo 

všeobecnosti platila.  

Bezpečnosť sama o sebe je zložitý, vnútorne štruktúrovaný, multifaktorový a 

hierarchizovaný fenomén, ktorého obsah, štruktúra i funkcie presahujú hranice nielen jedného 

vedného odboru, ale dokonca i celých vedných oblastí (Hofreiter, 2006). 

Základná definícia bezpečnosti hovorí o neprítomnosti, resp. absencii nebezpečenstva. Takéto 

úzko poňatie pojmu bezpečnosť sa v reálnom živote môže považovať za nereálne, pretože je 

ťažké nájsť činnosť alebo stav pri ktorom nebezpečenstvo úplne absentuje.  

Definovanie bezpečnosti v širšom ponímaní musí vychádzať zo spolupráce indivíduí a 

sociálnych objektov v určitom prostredí, pričom táto spolupráca je ovplyvňovaná existenciou 

činiteľov, vplyvov a javov s negatívnym deštruktívnym potenciálom. Proces, v ktorom ide o 

odvrátenie, oslabenie alebo elimináciu hrozieb vyplývajúcich z bezpečnostného prostredia 

nám rozširuje predstavu o bezpečnosti (Hofreiter, 2017). 

Bezpečnosť organizácie je charakterizovaná ako neustále efektívne využívanie 

dostupných zdrojov, ktoré zabezpečujú stabilné fungovanie v súčasnosti a nepretržitý rozvoj 

v budúcnosti.  

Gašpierik (Gašpierik, 2011) uvádza, že bezpečnosť organizácie možno charakterizovať ako 

aktívne využívanie systému bezpečnosti, ktorého úlohou je zaistiť bezpečné prostredie, 

v ktorom organizácia môže napĺňať svoje funkcie a plniť vytýčené ciele. Na túto činnosť je 

potrebné, aby organizácia: 

- charakterizovala svoje bezpečnostné prostredie, 

- identifikovala možných narušiteľov bezpečnosti, 

- určila svoje významné aktíva, 

- dohliadala na nepretržitý proces identifikácie rizík a príčin vzniku nebezpečenstva, 

- vytvorila včas adekvátnu bezpečnostnú stratégiu, 

- zaviedla komplexný plán ochrany a zaistenia bezpečnosti, 

- dohliadala na zavedenie a vypracúvanie bezpečnostnej dokumentácie. 

Organizáciu možno považovať za bezpečnú v prípade, že nie je zdrojom ohrozenia, teda 

neohrozuje seba ani svoje okolie. Jej stabilný stav umožňuje stály rozvoj a aktívne plnenie 

stanovených cieľov. Je schopná eliminovať a minimalizovať vnútorné a vonkajšie ohrozenia 

rôznej povahy a zároveň je schopná na ne reagovať zmenou svojho stavu či prostredia.  

Systém bezpečnosti organizácie predstavuje účelné usporiadanie ľudských zdrojov, 

technických prostriedkov a organizačných opatrení s cieľom efektívnej ochrany pred 

identifikovanými bezpečnostnými ohrozeniami. Tento systém pre organizáciu zabezpečuje 

rozvoj, pevnosť a stálosť. Systém bezpečnosti organizácie môže pozostávať z nasledujúcich 

sektorov (špecifických pri každej konkrétnej organizácii) (Hofreiter, 2017): 
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- systém ochrany hmotného i nehmotného majetku, realizovaný použitím technických 

zabezpečovacích systémov a/alebo fyzickej ochrany, resp. režimovej ochrany, 

- systém ochrany osôb, napr. ochrana zdravia pri práci, ochrany dôležitých osôb 

(bodyguarding) ap., 

- systém ochrany informačných systémov, 

- systém ochrany utajovaných skutočností (vrátane ochrany osobných údajov, 

obchodného tajomstva, citlivých firemných informácií ap.), 

- systém technickej (technologickej) bezpečnosti, vrátane prevencie závažných 

priemyselných havárií, 

- systém protipožiarnej ochrany, 

- systém ochrany životného prostredia, 

- systém ochrany vnútorného poriadku v podniku, 

- systém ochrany ďalších bezpečnostných záujmov podniku. 
 

Pri skúmaní bezpečnosti organizácií je potrebné okrem systému bezpečnosti a sektorov 

bezpečnosti prihliadať aj činitele, ktoré môžu bezpečnosť ovplyvňovať. Jedným z týchto 

činiteľov, ktorý má zároveň vplyv aj na ostatné vnútorné činitele bezpečnosti organizácie je 

kultúra bezpečnosti. 

 

Kultúra bezpečnosti organizácie 

Kultúra bezpečnosti je súčasťou vnútorného bezpečnostného prostredia organizácie a odráža 

spôsob vnímania a zaistenia bezpečnosti organizácie. Vo veci bezpečnostných otázok je často 

krát subjektívna, pretože jednotliví zamestnanci majú rôzne trvalé postoje, názory a hodnoty. 

Kultúra bezpečnosti má veľa foriem a jej existenciu či účinnosť ovplyvňuje mnoho faktorov 

(normy, hodnoty, symboly a iné) (Halaj, 2017). 

Pojem kultúra bezpečnosti, ktorý spája pojmy bezpečnosť a kultúra bol prvý krát 

použitý v roku 1986 skupinou pracovníkov medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 

MAAE (International Atomic Energy Agancy, IAEA) po havárii atómového reaktoru 

v Černobyle. Vyšetrovací tím, ktorý celú haváriu skúmal konštatoval, že hlavným dôvodom 

prehriatia reaktoru boli nedostatky v súvislosti s kultúrou bezpečnosti organizácie. Po tejto 

udalosti sa kultúra bezpečnosti ocitla v centre záujmu, s cieľom optimalizovať vplyv 

podnikovej kultúry na správanie zamestnancov spojené s bezpečnosťou (Halaj, 2016). 

Postupom času sa kultúra bezpečnosti zapracovala okrem jadrových zariadení aj do 

ostatných odvetí priemyslu. Kultúra bezpečnosti nie je určená len pre personál ohrozených či 

nebezpečných objektov, ale vzťahuje sa k jednotlivcom, skupinám a štátu. Kultúra 

bezpečnosti sa začala používať ako nástroj na zníženie či elimináciu vplyvu nežiaducich 

udalostí a faktorov vzťahujúcim sa k jednotlivcom, skupinám a štátu (Hofreiter, 2015).  

Cieślarczyk (Cieślarczyk, 2011) pokladá kultúru bezpečnosti za spôsob uvažovania 

o bezpečnosti (čo je bezpečnosť, možnosť vyjadrenia bezpečnosti), vnímania bezpečnosti 

a zisťovania hodnôt bezpečnosti (ako dosiahnuť bezpečnosť, aké prostriedky, techniky 

a technológie možno použiť na dosiahnutie bezpečnosti). 

Lee definuje kultúru bezpečnosti organizácie ako výsledok individuálnych 

a skupinových hodnôt, postojov a prejavov správania, ktoré odrážajú záväzky vedenia 

organizácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Guldenmund, 2010). 
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Berendsova (Berends, 1996) definícia kultúry bezpečnosti hovorí, že kultúra bezpečnosti je 

ovplyvňovaná podvedomým správaním sa zamestnancov organizácií v otázkach bezpečnosti.  

Na základe dostupných informačných zdrojov môžeme kultúru bezpečnosti definovať ako 

sústavu hodnôt, tradícií, charakteristík, prístupov a postojov organizácie ako aj jednotlivcov, 

ktorá otázky bezpečnosti organizácie pokladá za najvyššiu prioritu, a ktorým vzhľadom na ich 

dôležitosť musí byť venovaná adekvátna pozornosť (Halaj, 2017).  

Hofreiter (Hofreiter, 2015) uvádza, že kultúra bezpečnosti na úrovni organizácie môže byť 

ovplyvňovaná: 

- prijatím bezpečnosti vrcholovým manažmentom pre stabilitu a rozvoj organizácie, 

a pre túto činnosť vyčlenením dostatočných zdrojov, 

- kvalitnou bezpečnostnou dokumentáciou a bezpečnostnými postupmi, 

- striktným dodržiavaním bezpečnosti vo všetkých sektoroch organizácie, 

- bezpečnostnými školeniami a vzdelávaním zamestnancov, 

- pripravenosťou organizácie riešiť krízové udalosti vyčlenením a trvale dostupnými 

silami a prostriedkami, 

- pravidelnými kontrolami, meraním a trvalým zvyšovaním bezpečnosti organizácie. 

 

Indikátory kultúry bezpečnosti organizácií 

Indikátor (z lat. indicare, ukazovať) predstavuje pojem ukazovateľ (ukazovateľ produkcie, 

ekonomický ukazovateľ a pod.). Ukazovateľ predstavuje hodnotu, ktorej charakter sa môže 

pri jednotlivých ukazovateľoch líšiť. Ukazovateľ vyjadruje okamžitý stav alebo úroveň 

zmeny sledovaného stavu (Hanušin, 2000). 

Indikátory kultúry bezpečnosti organizácií charakterizujú alebo odzrkadľujú úroveň kultúry 

bezpečnosti, ďalej slúžia na efektívne meranie jej úrovne a stanovenie úspešnosti stanovených 

cieľov bezpečnosti. Preto je potrebné aby indikátory kultúry bezpečnosti boli primerane 

viditeľné, identifikovateľné a merateľné (Belan, 2015). Na základe ich charakteru a možnosti 

ich vyjadrenia (kvalitatívne, kvantitatívne) ich bude možné využiť pri meraní, posudzovaní 

a hodnotení úrovne kultúry bezpečnosti. 

Medzi hlavné funkcie indikátorov kultúry bezpečnosti môžeme zaradiť (Hofreiter, 2016): 

- deskriptívna funkcia – umožňuje opis stavov skúmanej reality využitím relevantných 

indikátorov, 

- interkonektívna funkcia – umožňuje využívanie systémového prístupu skúmania 

reality prostredníctvom väzieb a prepojením čiastkových indikátorov, 

- analytická funkcia – umožňuje komplexný pohlaď na stav skúmanej reality, 

- prediktívna funkcia – umožňuje na základe sledovania tendencií vývoja predikovať 

budúce možné stavy skúmanej reality. 

Môžeme klasifikovať dve skupiny indikátorov kultúry bezpečnosti organizácií: 

- reaktívne indikátory – vyjadrujú počet konkrétnych bezpečnostných udalostí za presne 

časovo ohraničené obdobie (Belan, 2015), je možné ich definovať ex post využitím 

deduktívnej metódy (Hofreiter, 2016), 

- prediktívne indikátory – sú zamerané na monitorovanie procesov so zameraním na 

kritické miesta a vyhodnocovaním potenciálnych nehôd (Belan, 2015), sú vytvárané 
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ex ante a umožňujú vytvárať efektívne bezpečnostné systémy a bezpečnostné 

opatrenia ((Hofreiter, 2016). 

 

Vďaka indikátorom kultúry bezpečnosti je možné identifikovať stav kultúry bezpečnosti 

v danej organizácii a jej sektoroch bezpečnosti. Indikátory kultúry bezpečnosti organizácií 

môžu byť všeobecne platné pre väčšinu organizácií, no každá organizácia môže mať 

špecifické indikátory ktoré odzrkadľujú jej charakter, veľkosť, typ či druh. Na základe 

dostupných informačných zdrojov a vykonaných prieskumoch vo viacerých organizáciách 

(prevažne výrobného charakteru) môžeme stanoviť nasledovné indikátory (ukazovatele) 

kultúry bezpečnosti: 

- dôležitosť bezpečnosti pre manažment 

- dôležitosť bezpečnosti pre zamestnancov, 

- vytvorenie a zavedenie bezpečnostnej politiky, 

- množstvo vynaložených finančných prostriedkov pre bezpečnosť, 

- vykonávanie vstupných a priebežných školení v oblasti bezpečnosti, 

- požadovaná odborná spôsobilosť zamestnancov, 

- dodržiavanie zákonov, noriem a štandardov bezpečnosti, 

- pripravenosť organizácie riešiť krízové situácie, 

- početnosť / frekvencia pokusov o narušenie priestorov organizácie, 

- počet nehôd, pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

- bezpečnostné povedomie a správanie zamestnancov organizácií, 

- stotožnenie sa so zavedenými postupmi a úlohami v bezpečnostnom sektore, 

- čistota a poriadok na pracovisku. 

 

Posudzovanie indikátorov bezpečnosti organizácií 

Pri posudzovaní kultúry bezpečnosti na základe identifikovaných indikátorov nemôžeme 

považovať ich dôležitosť za rovnocennú. Niektoré indikátory môžu mať vo vzťahu k úrovni 

kultúry bezpečnosti vyššiu dôležitosť. Nedá sa povedať, že indikátory, ktoré majú nižšiu 

dôležitosť sú pre hodnotenie úroveň kultúry bezpečnosti alebo priamo pre manažment 

organizácie nepodstatné. Sú to však rozdielové indikátory, ktoré nám pomáhajú ohodnotiť 

úroveň kultúry bezpečnosti. Najskôr je ale potrebná identifikácia a následné začlenenie 

kultúry bezpečnosti, na čo slúžia indikátory vyššej dôležitosti. 

Na posudzovanie alebo vzájomné porovnávanie indikátorov kultúry bezpečnosti je 

možné využiť rozličné kritériá. Vďaka nim sme schopní jednoznačne stanoviť, na ktoré 

ukazovatele (indikátory) je potrebné sa sústrediť pri hodnotení kultúry bezpečnosti, v prípade 

obmedzujúcich podmienok (napríklad nedostatok času) tak, aby sa výsledky nameranej 

úrovne kultúry bezpečnosti využitím iba niektorých (najdôležitejších) indikátorov kultúry 

bezpečnosti odlišovali v čo najmenšej miere od možných výsledkov úrovne kultúry 

bezpečnosti dosiahnutej sústredením sa na všetky identifikované indikátory.  

Posudzovanie indikátorov kultúry bezpečnosti a stanovenie ich dôležitosti je možné 

využiť metódy viackriteriálneho rozhodovania. Spoločným znakom metód viackriteriálneho 

rozhodovania je fakt, že posudzujú niekoľko navrhnutých variantov riešenia problému na 
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základe stanovených kritérií. V prvom rade je dôležité určiť váhu (dôležitosť) vybraných 

kritérií a následne je možné kvantitatívne hodnotenie jednotlivých variant (Máca, 2007).  

Medzi metódy viackriteriálneho rozhodovania patria jednoduché metódy ako metóda 

rozhodovacej matice (DMM) či modifikovaná metóda rozhodovacej matice (FDMM), avšak 

je možné použiť objektívnejšie metódy. Jednou z nich je viacúrovňová analytická metóda 

AHP. Analytická viacúrovňová metóda (AHP – Analitic Hierarchy Process) spája výhody 

metód DMM a FDMM a čiastočne eliminuje ich nedostatky (Máca, 2002). Pri riešení úloh 

pomocou metódy AHP sa sústreďuje aj na párové porovnanie stupňa významnosti vybraných 

kritérií a mieru splnenia týchto kritérií jednotlivými variantami riešenia (Máca, 2007). 

Hodnotenie kritérií a hodnotenie variant riešenia prebieha na stanovenej stupnici od 1 po 9. 

Jednotlivým stupňom môžu byť pridelené slovné hodnotenia pre každý z nich alebo len pre 

niektoré (napr. pre stupne 1-3-5-7-9 je možné využiť slovné hodnotenie rovnaký – slabý – 

stredný – silný – veľmi silný) Je potrebné upozorniť na prvý stupeň hodnotenia, ktorý je 

využívaný v prípadoch, že porovnávané kritériá alebo varianty rovnako vyhovujú zvoleným 

kritériám (Máca, 2007) 

Postup riešenia viackriteriálnej úlohy pomocou metódy AHP je nasledovný (Máca, 2002): 

- uskutočnenie párového porovnania zvolených kritérií a následné porovnanie variantov 

riešenia podľa jednotlivých kritérií, 

- stanovenie vlastnej hodnoty (vlastného čísla) každej matice, 

- získanie hodnôt vlastného vektora matice, 

- premena vlastného vektora matice na normovaný vlastný vektor, 

- záverečné hodnotenie a určenie poradia využitím vážených súčtov. 

 

Faktor A 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

 

                  

Faktor 

B 

Veľmi silný Silný Stredný Slabý Rovnaký Slabý Stredný Silný Veľmi silný 
 

Tabuľka 1 - Príklad označenia stupňov hodnotenia kritérií a variant  

(Zdroj: Máca, 2002) 

 

Pri vzájomnom porovnaní kritérií a variant riešenia je možné využiť nasledovnú hodnotiacu 

tabuľku slovného porovnania jednotlivých stupňov hodnotenia. 

 

Hodnotiaci stupeň Porovnanie Kj a Kj+1 

1 Kj je rovnako dôležité ako Kj+1 

2 Kj je o niečo dôležitejšie ako Kj+1 

3 Kj je mierne dôležitejšie ako Kj+1 

4 Kj je mierne viac dôležité ako Kj+1 

5 Kj je silne dôležitejšie ako Kj+1 

6 Kj je o mnoho dôležitejšie ako Kj+1 

7 Kj je veľmi silne dôležitejšie ako Kj+1 

8 Kj je veľmi, veľmi silne dôležitejšie dôležité ako Kj+1 

9 Kj je extrémne dôležitejšie ako Kj+1 

Tabuľka 2 - Hodnotiace stupne pre kvalitatívne párové porovnanie zvolených kritérií  

(Zdroj: Hofreiter, 2015) 
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Za kritériá pre vzájomné porovnanie indikátorov kultúry bezpečnosti môžeme považovať 

nasledovné (Hofreiter, 2016): 

- Objektivita (hodnotenie indikátora) – hodnotenie indikátorov bezpečnosti môže byť 

objektívne, kedy vychádzame z faktov nezávislých na osobnom hodnotení alebo 

subjektívne, ktoré vychádza predovšetkým zo subjektívneho hodnotenia a vnímania. 

- Použiteľnosť – niektoré indikátory kultúry bezpečnosti môžu mať využitie iba pre 

konkrétne špecifické organizácie, avšak niektoré indikátory sú všeobecné a použiteľné 

pri veľkej časti skúmaných organizáciách. 

- Reprezentatívnosť – musí byť presne zrejmé a viditeľné, na ktorú oblasť či sektor 

kultúry bezpečnosti je indikátor zameraný. 

- Zrozumiteľnosť – indikátory musia byť jasné, zrozumiteľné a ich vyjadrenie by malo 

byť čo najpresnejšie. 

- Jedinečnosť – každý indikátor musí byť vo svojej podstate iný a zameriavať sa na 

rozdielne oblasti.  

- Spoľahlivosť – samotný indikátor ako aj zdroj jeho pôvodu musí byť považovaný za 

spoľahlivý pre presné výsledky. 

- Transparentnosť – pôvod indikátora musí byť jasne zrejmý. Musí byť presne 

stanovený zdroj údajov, či spôsob kvantitatívneho ohodnotenia indikátora. 

- Porovnateľnosť – indikátor musí obsahovať údaje vďaka ktorým je odlíšiteľný 

a existuje možnosť objektívneho porovnania viacerých indikátorov.  

- Analytickosť – indikátory musia obsahovať dostatok údajov potrebných pre analýzu 

problému.  

 

Pri určovaní váh kritérií a porovnávaní variantov riešení je potrebné (Máca, 2002): 

- určiť normovaný vlastný vektor pre každú maticu párového porovnania, ktorý 

odpovedá najväčšej reálnej vlastnej hodnote matice, 

- stanoviť výsledné hodnotenie variantov ako vážený súčet hodnotení vynásobených 

váhami kritérií. 

Pomocou metódy AHP dokážeme porovnať akýkoľvek počet indikátorov kultúry bezpečnosti 

pri stanovenom počte zvolených kritérií. Tento príspevok slúži ako príklad použitia tejto 

metódy viackriteriálneho rozhodovania, a nie je zameraný na všetky indikátory kultúry 

bezpečnosti ani na všetky možné kritériá. Pre príklad využitia metódy AHP budeme pracovať 

so štyrmi nekonkrétnymi kritériami a piatimi nekonkrétnymi indikátormi kultúry bezpečnosti 

organizácie 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 

K1 1 1/4 3 2 

K2 4 1 6 5 

K3 1/3 1/6 1 1/4 

K4 1/2 1/5 4 1 

Tabuľka 3 Párové porovnanie vybraných kritérií 

 

Vlastné číslo λ max= 5,555 

Normovaný vlastný vektor ak =
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Nasledujúcim krokom je vzájomné porovnanie jednotlivých indikátorov kultúry bezpečnosti 

pri stanovených kritériách. Pri každom porovnaní je potrebné určiť vlastné číslo (λ max) 

a normovaný vlastný vektor (a1-4). 

 

Podľa K1 I1 I2 I3 I4 I5 

I1 1  2  4  2  7  

I2  1/2 1  3  2  5  

I3  1/4  1/3 1   1/2 3  

I4  1/2  1/2 2  1  4  

I5  1/7  1/5  1/3  1/4 1  

Tabuľka 4 Vzájomné porovnanie indikátorov 

kultúry bezpečnosti pri kritériu K1 

 

 

 

Vlastné číslo λ max= 6,395 

Normovaný vlastný vektor a1 =

Podľa K2 I1 I2 I3 I4 I5 

I1 1  2  3  4   1/2 

I2  1/2 1   1/2 2   1/4 

I3  1/3 2  1   1/3  1/3 

I4  1/4  1/2 3  1   1/4 

I5 2  4  3  4  1  

Tabuľka 5 Vzájomné porovnanie indikátorov 

kultúry bezpečnosti pri kritériu K2 

 

Vlastné číslo λ max= 6,012 

Normovaný vlastný vektor a2 =  

 

 

 

Podľa K3 I1 I2 I3 I4 I5 

I1 1  3  4  4   1/2 

I2  1/3 1  3  2   1/3 

I3  1/4  1/3 1   1/3  1/4 

I4  1/4  1/2 3  1   1/3 

I5 2  3  4  3  1  

Tabuľka 6 Vzájomné porovnanie indikátorov 

kultúry bezpečnosti pri kritériu K3 

 

Vlastné číslo λ max= 6,192 

Normovaný vlastný vektor a3 =

 

Podľa K4 I1 I2 I3 I4 I5 

I1 1  2  3  4  5  

I2  1/2 1  3  4  5  

I3  1/3  1/3 1   1/3  1/2 

I4  1/4  1/4 3  1  3  

I5  1/5  1/5 2   1/3 1  

Tabuľka 7 Vzájomné porovnanie indikátorov 

kultúry bezpečnosti pri kritériu K4 

 

 

 

Vlastné číslo λ max= 6,406 

Normovaný vlastný vektor a4 =  
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Porovnaním indikátorov kultúry bezpečnosti pri jednotlivých kritériách sme získali potrebné 

údaje pre zostavenie výslednej matice s výslednými hodnotami. 

 

Kritériá Váha 
Indikátory 

I1 I2 I3 I4 I5 

K1 0,19922 0,40176 0,26875 0,10316 0,17961 0,04672 

K2 0,59581 0,27341 0,10974 0,09884 0,10360 0,41441 

K3 0,06180 0,30492 0,14891 0,05977 0,10654 0,37985 

K4 0,14316 0,40671 0,30823 0,07030 0,13915 0,07562 

Vážený súčet 0,32001 0,17225 0,09320 0,12402 0,29052 

Percentuálne 

vyjadrenie 
32,00% 17,23% 9,32% 12,40% 29,05% 

Poradie 1. 3. 5. 4. 2. 

Tabuľka 8 Výsledné hodnotenie a poradie dôležitosti indikátorov kultúry bezpečnosť 

 

Na základe výsledkov viackriteriálneho rozhodovania, počas ktorého sme porovnávali päť 

vybraných indikátorov kultúry bezpečnosti pri stanovených štyroch kritériách s cieľom zistiť 

najdôležitejší indikátor kultúry bezpečnosti môžeme konštatovať, že najdôležitejším 

indikátorom je Indikátor č. 1. To samozrejme neznamená, že zvyšné indikátory sú 

nepodstatné alebo im nie je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Výslednú úroveň kultúry 

bezpečnosti nie je možné určiť len na základe jedného indikátoru. Avšak poradie dôležitosti 

indikátorov nám môže pomôcť pri stanovení váh jednotlivých indikátorov a následnom 

presnejšom hodnotení úrovne kultúry bezpečnosti.  

 

Záver 

Bezpečnosť organizácie zaisťuje a podporuje jej existenciu, pretrvanie a stály rozvoj. Kultúru 

bezpečnosti pokladáme za jeden z činiteľov bezpečnosti každej organizácie a má vplyv na 

celkovú úroveň bezpečnosti danej organizácie. Pri hodnotení jej úrovne je dôležité poznať 

indikátory kultúry bezpečnosti. Indikátory kultúry bezpečnosti môžeme rozdeliť na tie, ktoré 

sú využiteľné pri všetkých typoch organizácií a tie, ktoré sú pre konkrétne organizácie 

individuálne a špecifické v závislosti od ich sektoroch bezpečnosti. 

Nemôžeme pokladať za rovnocenný každý indikátor kultúry bezpečnosti organizácie. 

Niektoré indikátory majú väčšiu váhu, väčšiu dôležitosť pri hodnotení kultúry bezpečnosti. 

Určenie ich poradia, priority či dôležitosti je možné vykonať ich vzájomným porovnaním za 

základe zvolených kritérií, ktoré jednotlivé indikátory odlišujú.  

Metóda AHP nám umožňuje vzájomné porovnanie jednotlivých indikátorov kultúry 

bezpečnosti pri zvolených kritériách. Použitím tejto metódy dokážeme stanoviť váhy 

jednotlivých kritérií, určiť výsledky porovnania pri jednotlivých kritériách, no aj výsledné 

hodnotenie a poradie porovnávaných indikátorov. Keďže doposiaľ nie sú presne stanovené 

a popísané možnosti merania kultúry bezpečnosti organizácií, výsledky vzájomného 

porovnania indikátorov a zistenie ich dôležitosti je v ďalšom možné využiť pri návrhu 

možného hodnotenia úrovne kultúry bezpečnosti, pretože je dôležité hodnotiť kultúru 

bezpečnosti na základe dôležitosti jednotlivých indikátorov 
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu IGP 201702 Východiská pre skúmanie 

kultúry bezpečnosti organizácií a spôsobov merania jej vplyvu na bezpečnosť organizácie. 
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