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Abstrakt
Diplomová práca je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík v troch
základných oblastiach (kvalita, enviroment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V práci
je analýza rizík vyhotovená podľa normy ČSN ISO 31000:2010 Manažment rizík – Princípy
a smernice. K posúdeniu rizík vybraných stavebných technológii boli zvolené nasledujúce
metódy – analýza spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA), Paretov diagram, analýza príčin
a dôsledkov (Ishikawa diagram) a analýza typu motýlik. Pomocou týchto metód sú
ohodnotené vybrané riziká s návrhom opatrenia na zníženie jeho hodnoty a dopadu. Cieľom
diplomovej práce je identifikovať, posúdiť a analyzovať riziká a spracovať jednoduché
nástroje pre jeho riadenie a elimináciu.

Abstract
The thesis is focused on the identification, analysis and assessment of risks in three
key areas (quality, environment, occupational safety and health). The paper made a risk
analysis according to ISO 31000: 2010 Risk Management - Principles and guidelines. The
risk assessment of selected construction technologies were chosen following methods analysis methods and consequences of failures (FMEA), Pareto diagram, analysis of the
causes and consequences (Ishikawa) and analysis of the type of butterfly. Using these
methods are evaluated selected risks to propose action to reduce its value and impact. The aim
of this thesis is to identify, assess and analyze the risks and handle simple tools for the
management and elimination.
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ÚVOD
Cieľom riadenia rizík je snaha o zamedzenie vzniku alebo zmiernenie možného
dopadu pri výskyte rizika. V mnohých odvetviach je posudzovanie vzniku možných rizík
zanedbávané a ľudia si mnohokrát neuvedomujú ich možné následky. Výnimkou nie je ani
oblasť stavebníctva, kde je podľa môjho názoru legislatíva oproti ostatným odvetviam
rozsiahlejšia.
Táto práca je rozčlenená do dvoch častí – teoretická časť a časť praktická. Teoretická
časť práce sa zaoberá riadením podnikových rizík, ktorých cieľom je identifikovať udalosti,
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť chod organizácie. Pre správne riadenie je potrebné na
úvod upresniť stratégiu firmy a presne definovať jej ciele. V ďalšom kroku sa v organizácii
vykoná interný audit, ktorého výstupom bude dokument obsahujúci analýzu a vyhodnotenie
možných rizík s návrhom na ich opatrenie. Po zavedení potrebných opatrení sa následne
sleduje funkčnosť zavedených opatrení a celý proces sa vyhodnocuje. V prípade, že zavedené
opatrenia aj naďalej nie sú postačujúce, analýza sa opakuje.
Praktická časť práce je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík u
vybraných technologických etáp zatriedených podľa triednika stavebných prác a konštrukcií
(TSKP) realizovaných na konkrétnom stavebnom diele. Vyhodnocovanými parametrami sú
rizika v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a enviromentu. U
vybraných analytických metód sa vychádza z expertného odhadu, ktorý je v mnohých
prípadoch subjektívny čo môže mať za následok skreslenie výsledkov jednotlivých analýz.
Analyzovanými stavebnými technológiami diplomovej práce sú zemné práce a základové
konštrukcie realizované na stavebnom diele s názvom Bytový dom Zdravie v Hornom
Smokovci. Po vyhodnotení výsledkov jednotlivých analýz a identifikácii najzávažnejších rizík
sú navrhnuté protiopatrenia vedúce k ich eliminácii. Po dosiahnutí požadovanej mieri rizika je
výsledok zosumarizovaný.
Cieľom práce je identifikácia, analýza a hodnotenie rizík vybraných technologických
etáp, ktorých výsledky je možné využiť aj pre ďalšie realizované stavebné diela firmou
Krypton, s.r.o., prípadne ďalšími organizáciami s podobným zameraním. Pomocou týchto
analýz sa stanovia najkritickejšie oblasti s výskytom najzávažnejších rizík a určia opatrenia na
ich elimináciu alebo zmiernenie ich dopadu.
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TEORETICKÁ ČASŤ
1

VÝSTABA VŠEOBECNE
Počiatky výstavby spadajú do dôb dávno minulých. Od počiatku sa ľudia

zhromažďovali na miestach, ktoré im poskytovali ochranu. Prvotne to boli rôzne jaskyne a iné
prírodné útvary, ktoré sa postupne formovali na primitívne prístrešky a obydlia. Postupom
času však ľudia začali vyvíjať čoraz vyššie nároky na svoje obydlie s neustálou snahou o ich
vylepšenie. Postupným rozvojom spoločnosti a získaním mnohoročných skúseností dochádza
k rozvoju technológii výstavby stavieb. Technológia výstavby sa od doby skalných
prístreškov a jaskýň menila a postupne zdokonaľovala až po súčasnú výstavbu z pálených
tehál, pórobetónových tvárnic, betónových blokov až po aktuálne rozšírenú výstavbu
pasívnych domov.

2

DRUHY VÝSTAVBY
V súčasnej dobe má investor pri výbere výstavby na výber z dvoch možností:
•

svojpomocná výstavba;

•

výstavba pomocou stavebnej firmy.

Pri oboch druhoch výstavby je potrebné postupovať v súlade s aktuálne platným
Stavebným zákonom č. 183/2006 Zb. (1) a Vyhláškou č. 62/2013 Zb. O dokumentácii stavby
(2) v aktuálnom znení.
Pod pojmom projektová dokumentácia rozumieme ucelenú textová dokumentáciu a
súboru technických výkresov, ktorej vypracovanie je podmienené odbornosťou projektanta
(stavebného inžiniera) či architekta.
Základné členenie projektovej dokumentácie stavby:
•

„projektová dokumentácia pre ohláseniu stavby;

•

projektová dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie;

•

projektová dokumentácia pre realizáciu stavby;
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•

projektová dokumentácia skutočného prevedenia stavby.“ (1, §105 a §110,
vlastný preklad)

REALIZÁCIA STAVBY POMOCOU STAVEBNEJ FIRMY
Hlavnou podstatou realizácie stavby pomocou stavebnej firmy je výber jedného
generálneho dodávateľa stavby (stavebnej firmy). S týmto dodávateľom sa investor vopred
dohodne na podmienkach realizácie stavby a to najmä na presnom časovom harmonograme
a celkovej finančnej náročnosti stavby.
V nasledujúcej tabuľke sú pomocou SWOT analýzy identifikované silné a slabé
stránky realizácie stavby pomocou stavebnej firmy a rovnako možné príležitosti a hrozby pri
tomto druhu výstavby.

Tabuľka 1 –SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

- generálny dodávateľ stavby

- vyššie náklady spojené s cenou práce

- presný položkový rozpočet

- riziko prenesenia zodpovednosti na jednu

- presný časový harmonogram

dodávateľskú firmu
- riziko pri nekvalitne spracovanej zmluve o dielo

- záruka
Príležitosti

Hrozby

- časová úspora

- nevhodný výber dodávateľa

- firma sa stará o celú stavbu (od projektovej

- nepredvídané finančné výdavky

dokumentácie, realizácie až po kolaudáciu)

- nedodržanie kvality výstavby

- záruka

Silné stránky: silnými stránkami výstavby pomocou stavebnej firmy je vopred
zmluvne dohodnutý presný prepočet nákladov na stavbu a časový harmonogram, kedy sú
všetky tieto požiadavky odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, a generálny dodávateľ
stavby (stavebná firma) sa tak zaručuje za realizovanú stavbu.
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Slabé stránky: slabými stránkami tohto druhu výstavby sú vyššie náklady spojené
s cenou práce, pričom investor prenáša všetky zodpovednosti spojené s realizačnými prácami
na dodávateľskú firmu. Slabou stránkou je aj riziko spôsobené nekvalitne spracovávanou
zmluvou o dielo, čím môže dôjsť k nesprávnemu prerozdeleniu povinností dodávateľskej
firmy a investora.
Príležitosti: Medzi príležitosti patrí prenesenie zodpovednosti na realizátorskú firmu,
čím u investora dochádza k veľkej časovej úspore. Dodávateľská firma sa zaväzuje poskytnúť
záruky na celú stavbu.
Hrozby: hrozbou u tohto typu výstavby je najmä nevhodný výber generálneho
dodávateľa stavby, čím môže dôjsť k nedodržaniu potrebnej kvality realizovaného diela, či
zvýšeniu nákladov na jeho realizáciu.

3

MEDZINÁRODNÉ NORMY ISO
ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných

normalizačných orgánov na určovanie štandardov so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bola
založená za účelom koordinácie obchodných a priemyselných štandardov. Vypracovaním
medzinárodných noriem je poverená technická komisia ISO. Práce na vytváraní technických
noriem sa zúčastňujú vládne aj nevládne medzinárodné organizácie, s ktorými ISO nadviazala
pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s aj s Medzinárodnou elektronickou komisiou IEC
v náležitostiach spojených s normalizáciou v elektronike.
Hlavnou činnosťou technickej komisie ISO je tvorba technických noriem, ktoré majú
dôležitý ekonomický i sociálny význam. Tieto normy riešia základnú problematiku hlavných
činností každej spoločnosti a tvoria pozitívnu zmenu. Medzinárodné normy sú užitočné pre
obchodné aj priemyselné organizácie všetkých typov, riadiace orgány, vlády, obchodné úrady,
pre odberateľov aj dodávateľov produktov, v rámci služieb verejného aj súkromného sektora
a rovnako pre ľudí v úlohe spotrebiteľa. (3)
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3.1

ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA

3.1.1 ČSN EN ISO 9001:2016 (4)
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN EN ISO 9001:2016 Systém
manažmentu kvality – Požiadavky (4).

VYBRANÉ POJMY
Kvalita, akosť: stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných charakteristík.
Účinnosť: vzťah medzi dosiahnutým výsledkom a použitými zdrojmi.
Zákazník: organizácia alebo osoba, ktorá prijímam produkt.
Dodávateľ: organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt.
Zmluva: záväzná dohoda.
Proces: súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich činností, ktoré premieňajú
vstupy na výstupy.
Projekt: jedinečný proces pozostávajúci z radu koordinovaných a riadených činností s dátami
začiatku a ukončenia, vykonávané k dosiahnutiu cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým
požiadavkám, vrátane obmedzení danými časom, nákladmi a zdrojmi.
Postup: špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu.
Spoľahlivosť: súhrnný termín používaný pre popis pohotovosti a faktorov, ktoré ovplyvňujú:
bezporuchovosť, udržateľnosť a zabezpečenosť údržby.
Vada: nesplnenie požiadaviek vo vzťahu k zamysleniu alebo špecifikovanému použitiu.
Kontrola, inšpekcia: hodnotenie zhody pozorovaním a posúdením, doplnené podľa vhodnosti
meraním, skúšaním alebo porovnávaním.
Odborná spôsobilosť: preukázané osobné vlastnosti a preukázaná schopnosť aplikovať
vedomosti a zručnosti.
Audítor: osoba s preukázanými osobnými vlastnosťami a odbornou spôsobilosťou na
vykonávanie auditov.
Systém: súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich prvkov.
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3.1.2 ČSN EN ISO 14001:2016 (5)
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN EN ISO 14001:2016
Systém environmentálneho manažmentu – požiadavky s návodom na použitie (5).

VYBRANÉ POJMY
Systém manažmentu: súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich
prvkov organizácie pre stanovenie politík, cieľov a procesov k dosiahnutiu týchto cieľov.
Systém environmentálneho manažmentu: časť systému manažmentu používaná k riadeniu
environmentálnych aspektov, k dodržiavaniu záväzných povinností a k riešeniu rizík
a príležitostí.
Organizácia: osoba alebo skupina osôb, ktoré majú svoje vlastné funkcie so zodpovednosťou,
právomocami a vzťahy k dosiahnutiu svojich cieľov.
Životné prostredie, enviroment: prostredie v ktorom organizácia prevádzkuje svoju činnosť,
zahrňujúcu ovzdušie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, rastliny, živočíchy, ľudí a ich vzájomné
vzťahy.
Environmentálny dopad: zmena v životnom prostredí či priaznivá alebo nepriaznivá ktorá
úplne alebo čiastočne vyplýva z environmentálnych aspektov organizácie.
Environmentálny cieľ: cieľ stanovený organizáciou, ktorý je v súlade s environmentálnou
politikou.
Prevencia znečistenia: používanie procesov, praktík, techník, materiálov, produktov, služieb
alebo energie k vylúčeniu, zníženiu alebo regulovaniu (samostatne alebo v kombinácii)
vzniku, vyúsťovanie či uvoľňovanie akéhokoľvek druhu znečisťujúcej látky alebo odpadu tak,
aby sa znížili negatívne environmentálne dopady.
Životný cyklus: po sebe idúce a previazané štádiá produktového systému (alebo systému
služby), od ťažby alebo získania surovín z prírodných zdrojov po konečnú likvidáciu
(odstraňovanie).
Proces: súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré
premieňajú vstupy na výstupy.
Audit: systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pre získanie dôkazov z auditu a pre
jeho objektívne hodnotenie s cieľom stanoviť rozsah, v ktorom sú splnené kritéria auditu.
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3.1.3 ČSN OHSAS 18001:2008 (6)
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN OHSAS 18001:2008
Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky (6).

VYBRANÉ POJMY
Prijateľné riziko: riziko ktoré bolo znížené na úroveň, ktorú môže organizácia tolerovať so
zreteľom na svoje právne záväzky a vlastnú politiku BOZP.
Nápravné opatrenie: opatrenie k odstráneniu príčiny zistenej nezhodou alebo inou nežiadúcou
situáciou.
Nebezpečenstvo: zdroj situácie alebo činnosti s potenciálom spôsobiť vznik poranení človeka
alebo poškodenie zdravia alebo ich kombináciou.
Identifikácia nebezpečenstva: proces rozpoznania existencie nebezpečenstva a stanovenie
jeho charakteristík.
Poškodenie zdravia: identifikovateľný, nepriaznivý fyzický alebo psychický stav spôsobený
a/alebo zhoršujúcou sa pracovnou činnosťou a/alebo situáciou spojenou s prácou.
Incident: udalosť súvisiac s prácou, pri ktorej došlo, alebo mohlo dôjsť k úrazu, poškodeniu
zdravia (bez ohľadu na závažnosť) alebo k smrteľnému úrazu.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP): podmienky a faktory ktoré ovplyvňujú
zdravie a bezpečnosť zamestnancov alebo iných pracovníkov (vrátane dočasných pracovníkov
a pracovníkov dodávateľov), návštevníkov alebo iných osôb na pracovisku.
Systém manažmentu BOZP: časť systému manažmentu organizácie, ktorá sa používa
k vytvoreniu a implementácii jej politiky BOZP a riadeniu ich rizík v oblasti BOZP.
Cieľ BOZP: zámer BOZP z hľadiska výkonnosti v oblasti BOZP, ktorého dosiahnutie si
organizácia stanoví.
Záznam: dokument, v ktorom sú uvedené dosiahnuté výsledky alebo v ktorom sa poskytujú
dôkazy o realizovaných činnostiach.
Riziko: kombinácia pravdepodobnosti výskytu nebezpečnej udalosti alebo expozície
a závažnosti úrazu alebo poškodenia zdravia, ktoré môže byť spôsobené udalosťou alebo
expozíciou jej vplyvu.
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Posudzovanie rizika: proces hodnotenia rizika vyplývajúceho z nebezpečenstva, vzhľadom
k primeranosti akéhokoľvek existujúceho opatrenia a rozhodnutia, či riziko je alebo nie je
prijateľné.
Pracovisko: akýkoľvek fyzický priestor, kde sú vykonávané činnosti súvisiace s prácou
riadenou organizáciou.

3.1.4 ČSN ISO 31000:2010 (7)
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN ISO 31000:2010
Manažment rizík – Princípy a smernice (7).

VYBRANÉ POJMY
Manažment rizík: koordinované činnosti pre vedenie a riadenie organizácie s ohľadom na
rizika.
Vlastník rizika: osoba alebo entita so zodpovednosťou a právomocou riadiť riziká.
Posudzovanie rizík: celkový proces identifikácie rizík, analýzy rizík a hodnotenia rizík.
Identifikácia rizík: proces hľadania, rozpoznávania a identifikovania rizík.
Zdroj rizika: prvok ktorý sám alebo v kombinácii s inými prvkami má vnútorný potenciálnu
schopnosť spôsobiť riziko.
Udalosť: výskyt alebo zmena určitej množiny okolností.
Následok: výsledok udalosti pôsobiacej na ciele.
Možnosť výskytu, pravdepodobná možnosť (výskytu): možnosť že niečo nastane.
Analýza rizika: proces pochopenia povahy rizika a stanovenie úrovne rizika.
Úroveň rizika, stupeň rizika: veľkosť rizika vyjadrená ako kombinácia následkov a ich
možnosti výskytu.
Hodnotenie rizík: proces porovnávania výsledkov analýzy rizík a kritérií rizík k určeniu, či je
riziko a/alebo jeho veľkosť je prijateľné alebo tolerovateľné.
Ošetrenie rizika: proces pre modifikovanie rizika.
Opatrenie, riadenie: prostriedok riadenie ktorý modifikuje riziko.
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Monitorovanie: nepretržitá kontrola, dozor, kritické pozorovanie alebo určovanie stavu pre
identifikáciu zmeny od požadovanej alebo očakávanej úrovne výkonnosti.
Preskúmanie: činnosť vykonávaná k určeniu vhodnosti, primeranosti, a efektívnosti predmetu
skúmaní ako dosiahnutiu stanovených cieľov.

4

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM V
STAVEBNEJ ORGANIZÁCII
Hlavným zdrojom pre túto kapitolu je odborný článok na tému Integrovaný

manažérsky systém v stavebnej organizácii, Zdroj: Eurostav (8) a internetový portál Kiwi,
článok s názvom Význam a obsah integrovaného manažérskeho systému (9).

Hlavnou myšlienkou integrovaného manažérskeho systému (IMS) je snaha o prienik
medzinárodných noriem zahrňujúcich najčastejšie vyskytujúce sa oblasti:

4.1

•

manažérstvo kvality,

•

environmentálne manažérstvo;

•

manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

DÔVODY NA ZAVEDENIE IMS
V súčasnej dobe by malo k základným štandardom každej stavebnej organizácie patriť

spĺňanie základných požiadaviek. Pod týmto rozumieme, že by sa organizácie mali pri svojej
činnosti usilovať o dosiahnutie čo najvyššej kvality a spoľahlivosti, neohrozovať pritom
životné prostredie a v okolí zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov. Aby sa
všetky tri významné faktory dali efektívne manažovať, je potrebné zavedenie IMS. Aktuálna
legislatíva vyžaduje jej plnenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
a ochrany životného prostredia bez ohľadu na zavedené príslušné manažérske systémy.
Zavedením IMS sa preventívne predchádza finančným stratám z dôvodu nedostatočnej
kvality alebo porušenia legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP.
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HLAVNÉ PREDPOKLADY KTORÉ OVPLYVŇUJÚ IMS:
•

dodávatelia a zákazníci, ktorých prioritnou úlohou je určenie požiadaviek na
kvalitu produkcie;

•

spoločnosť a verejnosť určujúca environmentálne požiadavky;

•

zamestnanci určujúci požiadavky na BOZP. (8)

Dôvodov na integráciu systému ISM je mnoho. Medzi najvýznamnejšie patrí snaha o
zníženie finančných nákladov, zvýšenie profitu stavebnej spoločnosti a zníženie rizík, snaha o
zvýšenie podnikateľských cieľov, získanie dôvery zákazníkov kvalitnou realizáciou prác,
eliminovanie finančných pokút za porušenie legislatívy v oblasti ochrany životného
prostredia, eliminovanie finančných pokút za porušenie legislatívy v oblasti BOZP a iné.

VÝZNAM IMS
IMS je nástrojom efektívneho riadenia v oblastiach starostlivosti o životné prostredie
a riadenia environmentálnych aspektov s minimalizovaním environmentálnych vplyvov,
zvyšovania a zlepšovania kvality vyrábaných výrobkov alebo služieb, dodržiavania BOZP,
plnenia právnych a iných požiadaviek a iné.
Na základe IMS, dokáže spoločnosť preukázať svoj záväzok v oblasti vzťahu k
zákazníkovi, BOZP a životnému prostrediu.

4.2

ZAVEDENIE A IMPLEMENTÁCIA IMS
Zavedenie IMS v stavebnej firme sa odporúča zahájiť zavedením systému

manažérstva kvality (QMS). Dôvodom je, že väčšina dokumentov vyžadovaných ČSN EN
ISO 9001:2016 (4) je možné aplikovať aj na environmentálny manažérsky systém (EMS)
a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS).
ETAPY IMPLEMENTÁCIE ISM:
•

„príprava - školenia, poradenstvo, prieskum, ...;

•

realizácia - implementácia, dokumentácia, interný audit, ...;
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•

posúdenie zhody - externý audit, ....“ (9)

Integrovaný manažérsky systém a jeho dokumentácia je vytvorená a udržiavaná
v súlade s platnými požiadavkami a normami.
POŽIADAVKY NA DOKUMENTÁCIU IMS:
•

„dokumentované prehlásenie o politike, rizikách a cieľoch;

•

príručka IMS;

•

dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001:2016 (4),
ČSN EN ISO 14001:2016 (5), ČSN OHSAS 18001:2008 (6);

•

dokumentované postupy potrebné na zabezpečenie efektívneho plánovania,
prevádzkovania a riadenia identifikovaných procesov;

•

záznamy s dôkazmi o zhode s potrebami a požiadavkami na efektívne
prevádzkovanie integrovaného manažérskeho systému.“ (9)

Nasledujúce kapitoly popisujú zodpovednosti manažmentu jednotlivých úsekov
stavebnej organizácie.

4.2.1 Úsek riaditeľa stavebnej organizácie
Hlavnú úlohu pri preskúmaní IMS zohráva manažment organizácie, ktorého dôležitou
úlohou je prieskum po vykonaní interného auditu.
ÚLOHY:
Hlavnými úlohami úseku riaditeľa stavebnej organizácie je: „vyhodnotenie výsledkov z
interných auditov IMS; hodnotenie dodržiavania právnych požiadaviek a technických noriem;
posúdenie komunikácie so zainteresovanými stranami; preskúmanie hodnotenia IMS
organizácie zákazníkmi; vyhodnotenie správania organizácie v oblasti kvality, ochrany
životného prostredia a BOZP; prieskum rozsahu plnenia cieľov vo všetkých oblastiach;
preverenie stavu nápravných a preventívnych činností všetkých oblastí; vyhodnotenie
meniacich sa okolnosti; zhodnotenie odporúčaní na zlepšovanie IMS organizácie.“ (8)
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4.2.2 Úsek manažmentu IMS
Kľúčovú úlohu v procese prípravy a aplikácie IMS zohráva predstaviteľ manažmentu
pre IMS.
ÚLOHY:
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „zabezpečenie dokumentácie IMS;
zabezpečenie prehlásenia o oboznámení sa s dokumentáciou IMS; zabezpečenie prehľadu
interných a externých dokumentov IMS; zabezpečenie zmien a revízií dokumentov IMS;
vypracovanie záznamu o preskúmaní IMS manažmentom a jeho distribúciu na úseky;
zabezpečenie vyškolenia interných audítorov IMS; vypracovanie časového plánu auditu IMS;
zabezpečenie preventívnych činností súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia
a BOZP; preverenie nápravných činností na nezhody; zabezpečenie hodnotenia IMS
organizácie zákazníkom; evidovanie nezhôd, reklamácií a problémov v oblasti kvality,
ochrany životného prostredia a BOZP; analýza údajov IMS.“ (8)

4.2.3 Úsek manažérstva zdrojov
Pod pojmom manažérstvo zdrojov rozumieme proces, ktorý v sebe zahŕňa prípravu
pracovníkov na kvalifikovaný výkon.
ÚLOHY:
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „posúdenie kompetentnosti pracovníkov v
oblasti kvality, ochrany životného prostredia a BOZP; vypracovanie plánu vzdelávania vo
všetkých oblastiach; hodnotenie efektívnosti školení vo všetkých oblastiach.“ (8)

4.2.4 Úsek prípravy stavby
Zodpovednosť tohto úseku spočíva v poskytovaní všetkých informácií a dokumentov
súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP pre potreby realizátorov
stavieb.
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ÚLOHY:
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „zabezpečenie dokumentácie IMS na realizáciu
stavby; zabezpečenie kontrolných a skúšobných plánov na kvalitu, ochranu životného
prostredia a BOZP; zabezpečenie preventívnych opatrení vo

všetkých oblastiach;

zabezpečenie kalibrácie prístrojov používaných v organizácii; preverenie aktuálnosti
softvérov súvisiacich s procesmi IMS; kooperácia s vedúcimi výroby pri zabezpečovaní
požiadaviek dokumentov IMS.“ (8)

4.2.5 Úsek realizácie stavby
Úsek realizácie stavby je z hľadiska kvality, ochrany životného prostredia a BOZP
najdôležitejší.
ÚLOHY:
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „oboznámenie sa s dokumentáciou IMS a
dodržiavanie jej zásad; aplikácia plánu kvality stavby, programu environmentálneho
manažérstva, programu BOZP a preventívnych činností vo všetkých oblastiach; vedenie
záznamov súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP; plnenie cieľov a
hodnotenie efektívnosti výroby vo všetkých oblastiach; vedenie záznamov súvisiacich s
kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP; dodržiavanie kvality, ochrany životného
prostredia a BOZP pri skladovaní stavebných materiálov, odpadov a údržbe stavebných
mechanizmov; riešenie nezhody a prijímanie nápravných činností vo všetkých oblastiach.“ (8)

4.3

VYHODNOTENIE IMS
Po obdŕžaním certifikátov stavebná organizácia získava výhodu v konkurenčnom boji

a organizáciám môže pomôcť v snahe o získanie dôvery svojich zákazníkov.
Certifikáty ISO udeľujú zásadne renomované firmy na základe splnenia normových
požiadaviek daných predpismi v aktuálnom znení. Udelený certifikát neplatí navždy.
Obnovuje sa pre príslušnú oblasť a úroveň v pravidelných časových intervaloch, ktoré sú
uvedené v certifikáte. To znamená, že starostlivosť o kvalitu produkcie nesmie byť
jednorazovou záležitosťou, ale musí mať priebežný a trvalý charakter.
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4.4

ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA IMS

4.4.1 Quality management system (QMS)
Systém riadenia kvality – pre implementáciu tohto systému je využitá norma ČSN EN
ISO 9001:2016 (4).
SÚVISIACE NÁRODNÉ NORMY:
ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy manažmentu kvality – Základné princípy a slovník (10)
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy manažmentu kvality – Požiadavky (4)
ČSN EN ISO 9004:2010 Riadenie udržateľného úspechu organizácie – Prístup manažmentu
kvality (11)

Všeobecne
V norme ČSN EN ISO 9000:2016 (10) sú obsiahnuté základné zásady a slovník
systému manažérstva kvality, ktoré zahŕňa všetky činnosti vedenia podniku stanovujúce
politiku kvality, jej ciele a zodpovednosti. Za management kvality zodpovedajú všetky zložky
podniku, ich riadenie je však potrebné zabezpečiť vrcholovým manažmentom. Systém
manažérstva kvality obsahuje organizačnú štruktúru, postupy, procesy a zdroje potrebné pre
zavedenie a implementáciu QMS. Jeho hlavnou úlohou je predovšetkým uspokojovanie
interných potrieb vedenia podniku a požiadavky zákazníka. (4)

Zásady manažmentu kvality
Norma ČSN EN ISO 9001:2016 (4) je založená na zásadách manažmentu kvality
popísaných v norme ČSN EN ISO 9000:2016 (10). Popisuje všetky zásady, odôvodnenie,
prečo je zásada pre organizáciu dôležitá a uvádza príklady prínosov a príklady typických
opatrení pre zlepšovanie výkonnosti organizácie pri jej aplikovaní. (4)
ZÁSADAMI MANAŽMENTU KVALITY SÚ:
•

„zameranie na zákazníka;

•

vedenie (leadership);

•

angažovanosť ľudí;
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•

procesný prístup;

•

zlepšovanie;

•

rozhodovanie založené na faktoch;

•

manažment vzťahov.“ (4, s.10, vlastný preklad)

Procesný prístup
Táto norma vo svojej podstate presadzuje zavedenie procesného prístupu pri vývoji,
zavedení a zlepšovaní efektívnosti systému manažmentu kvality, pričom hlavným cieľom je
zvýšiť spokojnosť zákazníka plnením jeho požiadaviek. Procesný prístup umožňuje
organizácii efektívne riadiť vzájomné vzťahy a závislosti medzi procesmi systému pre
umožnenie zvýšenia celkovej výkonnosti organizácie. Tento prístup vyžaduje systematické
vymedzenie a manažment procesov a ich vzájomných väzieb, k dosiahnutiu zamýšľaných
výsledkov. Manažment procesov a systémov ako celku je možné zrealizovať s využitím cyklu
PDCA so zameraním na riziká s využitím príležitostí. Následne je možné predchádzať
nežiadúcim účinkom. V prípade využitia tohto prístupu v manažmente kvality je umožnené:
•

„pochopenie požiadaviek a dôslednosť pri ich plnení;

•

zvažovanie procesov z hľadiska ich prípadnej hodnoty;

•

dosiahnutie efektívnej výkonnosti procesov;

•

zlepšovanie procesov na základe hodnotených dát a informácií.“ (4, s.10,
vlastný preklad)

MODEL PDCA (PLÁNUJ – ROB – KONTROLUJ – JEDNAJ)
PDCA cyklus umožňuje organizácii uistiť sa, že pre jej procesy a zdroje, sú stanovené
príležitosti na zlepšovanie a postupuje sa v ich súlade.
„Plánuj - stanov ciele systému a jeho procesov a zdrojov potrebné pre dosiahnutie výsledkov
v súlade s požiadavkami zákazníka a s politikou organizácie, identifikuj riziká a príležitosti a
zameraj sa na nich.
Rob - implementuj to, čo bolo naplánované.
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Kontroluj - monitoruj a (pokiaľ je to možné) meraj procesy a výsledné produkty a služby vo
vzťahu k politike, cieľom, požiadavkám a plánovaným činnostiam a podávaj správy o
výsledkoch.
Konaj - podľa potreby príjem opatrenia pre zlepšovanie výkonnosti.“ (4, s.13, vlastný
preklad)

Obrázok 1 – QMS znázornená v cykle PDCA (4, s.12)

4.4.2 Enviroment management system (EMS)
Systém riadenia enviromentu – pre implementáciu tohto systému je využitá norma
ČSN EN ISO 14001:2016 (5).
SÚVISIACE NÁRODNÉ NORMY:
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálneho manažmentu – Požiadavky s návodom
pre použitie (5)
ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálneho manažmentu – Všeobecná smernica
k zásadám, systémom a podporným metódam (12)
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ČSN EN ISO 14006:2011 Systémy environmentálneho manažmentu – Smernice pre
začlenenie ekodesignu (13)
ČSN EN ISO 14031:2014 Environmentálny manažment – Hodnotenie environmentálnej
výkonnosti – Smernice (14)
ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentálny manažment – Posudzovanie životného cyklu –
Požiadavky a smernice (15)
ČSN ISO 14063:2007 Environmentálny manažment – Environmentálna komunikácia –
Smernice a príklady (16)

Všeobecne
Podľa medzinárodnej definície systém environmentálneho managementu je súčasťou
celkového riadiaceho systému podniku, ktorá využíva organizačnú štruktúru, činnosti,
procesy a postupy, zdroje podniku pre stanovenie, realizáciu a revíziu jeho environmentálnej
politiky.

Environmentálny

manažérsky

systém

je

v podstate

mnoho

vzájomne

koordinovaných činností, ktoré podnik systematicky zaradzuje do svojho systému, čím môže
systematicky znižovať negatívny dopad na životné prostredie. zavedenie tohto systému je
interaktívny spojitý proces, kde po splnení zadanej úlohy sa vyskytne úloha nová. (5)

Cieľ systému enviromenálneho manažmentu
Cieľom normy ČSN EN ISO 14001:2016 (5) je poskytnúť organizáciám systematický
návod na ochranu životného prostredia a možnosť efektívne reagovať na meniace sa
environmentálne podmienky. V norme sú špecifikované požiadavky, ktoré umožňujú
organizácii dosahovať výstupov, ktoré si stanoví pre svoj systém environmentálneho
manažérstva. Pri samotnom zavedení tohto systému sa firma usiluje o:
•

„ochranu životného prostredia, a to predchádzaním alebo zmierňovaním
negatívnych vplyvov na životné prostredie;

•

zmierňovanie možných nepriaznivých účinkov environmentálnych podmienok
na organizáciu;

•

podporu organizácie pri plnení záväzkov;
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•

zlepšovanie environmentálneho správania;

•

riadením alebo ovplyvňovaním spôsobu, akým sú výrobky a služby organizácie
navrhujú, vytvárané, distribuované, spotrebovávané a likvidované s použitím
kritérií životného cyklu;

•

dosiahnutím finančných a prevádzkových výhod, ktoré môžu vyplynúť z
implementovanie alternatív šetrných k životnému prostrediu a upevňujúcich
pozíciu organizácie na trhu;

•

oznamovanie informácií o životnom prostredí relevantnom zainteresovaným
stranám.“ (5, s.8, vlastný preklad)

Faktory úspechu
Úspech systému environmentálneho manažmentu závisí na záväzku všetkých úrovní
a funkcií v organizácii riadenej vrcholovým vedením. Organizácie tak môžu predchádzať,
alebo zmierňovať negatívne dopady na životné prostredie vo všetkých odvetviach svojho
pôsobenia. Hlavnou podstatou je začlenenie environmentálneho manažmentu do svojich
podnikateľských procesov, do stratégie a rozhodovania firmy, ich stotožnenie s ostatnými
podnikateľskými prioritami a začlenenie environmentálneho riadenia podniku do celého
systému manažmentu organizácie. (5)

EMAS – Eco Management and Audit Scheme
EMAS je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky firmy, ktorého hlavným
cieľom je podporovať neustále zlepšovanie vplyvu organizácií na životné prostredie
zavádzaním systému riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia a
systematickým hodnotením činnosti týchto systémov s poskytnutím informácií o vplyve
organizácie na životné prostredie a rovnako aktívnym zapojením zamestnancov v organizácii
vhodným vzdelávaním.
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4.4.3 Occupational health and safety management system (OHSAS)
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - pre implementáciu
tohto systému je využitá norma ČSN OHSAS 18001:2008 (6).
ZÁKLADNÉ NÁRODNÉ NORMY:
ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci –
Požiadavky (6)
ČSN OHSAS 18002:2009 – Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci –
Smernice pre implementáciu OHSAS 18001:2007 (17)

Všeobecne
Organizácia všetkých druhov a veľkostí si osvojujú systematický prístup k riadeniu
BOZP a k rozvíjaniu systémov manažérstva BOZP v kontexte všeobecného rastu záujmu
všetkých zainteresovaných strán o otázky BOZP, zmien právnych predpisov a ďalších
opatrení k podpore trvalého zlepšovania BOZP.
Systém umožňuje organizácii vytvoriť politiku BOZP s presne stanovenými cieľmi a
procesmi na dosiahnutie záväzkov obsiahnutých v politike a prijať opatrenia potrebné na
zlepšenie jej výkonnosti a zároveň preukázať súlad s požiadavkami normy ČSN OHSAS
18001:2008 (6).
Zavedenie OHSAS vedie k eliminácii pracovných úrazov pri minimalizácii nákladov
spojených s nehodami na pracovisku. OHSAS rovnako slúži organizáciám k tomu, aby
interne preukazovali, systematické obmedzovanie rizík. (6)

Identifikácia nebezpečenstva, posudzovanie rizika a určenie spôsobu riadenia
Organizácia vytvorí, implementuje a udržiava postupy na priebežnú identifikáciu
nebezpečenstva, posudzovanie rizika a určenie spôsobu nevyhnutného riadenia.
Postupy na posudzovanie rizika a nebezpečenstva musia brať do úvahy nasledujúce:
•

„bežné a mimoriadne činnosti;

•

činnosti všetkých osôb, ktoré majú prístup na pracovisko (vrátane zmluvných
partnerov a návštevníkov);
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•

ľudské správanie, spôsobilosť a ďalšie ľudské faktory;

•

identifikovať nebezpečenstvá vznikajúce mimo pracoviska, ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb riadených organizácií na
danom pracovisku;

•

nebezpečenstvo v okolí pracoviska spôsobené činnosťami súvisiacimi s
aktivitami riadenými organizáciami;

•

infraštruktúru, vybavenie a materiály na pracovisku poskytované organizácii
alebo inými subjektami;

•

zmeny alebo navrhované zmeny v organizácii, jej aktivitách alebo materiáloch;

•

úpravy systému manažmentu BOZP, vrátane dočasných zmien, a ich vplyvy na
prevádzku, procesy a činnosť;

•

akékoľvek požiadavky iných právnych predpisov súvisiace s posúdením rizika
a implementáciou nevyhnutného riadenia;

•

návrh pracovísk, procesov, zariadení, strojov/vybavenia, prevádzkových
postupov

a organizácie

prác,

vrátane

ich

prispôsobenia

ľudským

schopnostiam.“ (6, s.16, vlastný preklad)

Metodika identifikácie nebezpečenstva a posudzovania rizík musí byť stanovená
s ohľadom na jej predmet a primerane umožňovať identifikáciu rizík, stanovenie priorít,
dokumentovanie a aplikáciu opatrenia.
Pri určovaní spôsobu riadenia alebo zmien spôsobu riadenia musí byť pre znižovanie
rizík použitý nasledujúci postup:
•

„odstránenie;

•

nahradenie;

•

technické opatrenia;

•

značenie;

•

varovanie;

•

osobné ochranné pomôcky.“ (6, s.17, vlastný preklad)
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Výsledky identifikácie nebezpečenstva, posudzovanie rizík a určeného spôsobu
riadenia musí organizácia uchovávať v aktuálnom stave. Ďalej musí organizácia zaistiť, aby
boli všetky riziká a ich spôsob riadenia pri implementovaní a udržiavaní jej systému
manažmentu BOZP brané v úvahu. (6)

Ciele a programy
Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať dokumentované ciele BOZP
pre príslušné funkcie, pričom cieľ musí byť merateľný a musí byť v súlade s politikou BOZP.
Pre dosahovanie svojich cieľov musí organizácia vytvoriť, implementovať a udržiavať
programy, ktoré musia obsahovať:
•

„určenie zodpovednosti a právomoci na dosiahnutie cieľov v príslušných
funkciách a úrovniach organizácie;

•

zdroje a časový rámec, v ktorom má byť ciele dosiahnuté.“ (6, s.18, vlastný
preklad)

Aby bolo možné dosiahnuť požadované ciele, musia byť programy v pravidelných
intervaloch preskúmané a prípadne prispôsobené.

5

IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA A HODNOTENIE RIZÍK
Pod pojmom riziko rozumieme možnosť utrpenia straty, poškodenia alebo zničenia.
Základným dokumentom pre spracovanie tejto kapitoly je norma ČSN ISO

31010:2011 Manažment rizík – Techniky posudzovania rizík (18)

5.1

IDENTIFIKÁCIA RIZIKA
Pod pojmom identifikácia rizík rozumieme proces slúžiaci k nájdeniu, rozpoznávaniu

a zaznamenávaniu možných rizík. Jej úlohou je zistiť, čo by sa mohlo stať, alebo aké by
mohli nastať situácie, ktoré by ovplyvnili dosiahnutie požadovaných cieľov. (18)
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5.2

ANALÝZA RIZIK
Pri analýze rizík sa stanoví možný dopad, ktorý predpokladáme pri vzniku rizika.
U analýzy rizík sú využívané tri základné metódy:
•

kvalitatívna: je stanovený následok, pravdepodobnosť a úroveň riziká

pomocou úrovne dôležitosti, ako je vysoká, stredná a nízka úroveň. Pri tejto
metóde sa môže kombinovať následok a pravdepodobnosť a následne je možné
hodnotiť výslednú úroveň rizika vo vzťahu ku kvalitatívnym kritériám;
•

semikvalitatívna: pri tejto metóde sa pre následok a pravdepodobnosť

používa numerická stupnica a kombinuje sa s cieľom stanoviť úroveň rizika
s použitím vzorca;
•

kvantitatívna: pri kvantitatívnych analýzach sú odhadnuté praktické

hodnoty pre následky a ich pravdepodobnosti a stanovia sa hodnoty úrovne
rizika v špecifických jednotkách stanovených v priebehu vypracovania. Plne
kvantitatívna analýza nemusí byť vždy možná alebo žiaduca v dôsledku
nedostatočných informácií o systéme alebo analyzovanej činnosti, nedostatku
dát, vplyvu ľudských faktorov, alebo keď nie je úsilie o kvantitatívnu analýzu
zaručené alebo požadované. (18)

5.3

HODNOTENIE RIZÍK
Hodnotenie rizík vyplýva z analýzy rizík za účelom rozhodnutia o budúcich

opatreniach na jeho elimináciu.
U hodnotenia rizík je potrebné rozhodnú o nasledujúcich faktoroch:
•

či riziko potrebuje ošetrenie;

•

poradie ošetrenia rizík;

•

či je vhodné vykonávať ošetrenie;

•

či je zvolená cesta nápravy vhodná. (18)
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5.4

NÁSTROJE A TECHNIKY
Popisované techniky sú technikami vybranými z normy ČSN ISO 31010:2011

Manažment rizík – Techniky posudzovania rizík (18).
Metódy pre analýzu a vyhodnocovanie rizík sa delia do dvoch základných skupín
rozdelených podľa cieľov ich použitia:
•

verbálne analýza – riziko je vyjadrené slovne;

•

numerická analýza – riziko je vyjadrené číselnou hodnotou; táto analýza
umožňuje kvalifikovať nebezpečenstvo a kvantifikovať riziko.

5.4.1 Analýza spôsobov a däsledkov poruch (FMEA – Failure Modes and Effects
Analysis)
Analýza spôsobov a dôsledkov porúch sa využíva k identifikácii spôsobov porúch, ako
môžu súčasti, systémy alebo procesy zlyhať pri plnení ich zámerov. Pomocou analýzy FMEA
sa identifikujú nasledovné:
•

všetky možné spôsoby porúch rôznych časti systému (spôsob poruchy je to, čo
je pozorované, že má poruchu (zlyhalo), alebo čo funguje nesprávne);

•

dôsledky, aké môžu mať tieto poruchy na systém;

•

mechanizmy poruchy;

•

spôsob, ako zabrániť poruchám a/alebo zmierniť následky porúch na systém.
(18, s.43, vlastný preklad)

Metóda FMEA patrí do skupiny základných analytických metód a patrí k základným
metódam používaným v semikvantitatívnej analýze rizík.
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Aplikácia metódy FMEA
Aplikácia tejto metódy pozostáva z dvoch základných fáz:
•

fáza identifikácie: kedy sa sústreďuje na identifikáciu všetkých

potenciálnych chýb, ktoré môžu vzniknúť, na identifikáciu všetkých možných
následkov vzniknutých chýb a možných príčin vzniku chyby;
•

numerická fáza: zameraná na výpočet miery rizika vo forme rizikového

čísla (RPN).
Miera rizika sa počíta podľa vzťahu:
RPN = PV x VV x PO
PV - pravdepodobnosť výskytu chyby;
VV - význam chyby;
PO - pravdepodobnosť odhalenia chyby.
Hodnoty pravdepodobnosti výskytu chyby, významu chyby a pravdepodobnosti jej
odhalenia sa volia na základe stupníc, ktoré sú zväčša pre každú konkrétnu situáciu rôzne.
Podľa veľkosti vypočítanej hodnoty RPN možno stanoviť priority pre nápravné a
preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie výskytu potenciálnych chýb. Po zavedení
nápravných opatrení sa opäť vypočítajú sa nové hodnoty RPN. (19)

5.4.2 Paretov diagram
Paretov diagram je súčasťou Paretovej analýzy. Táto analýza spočíva v zistení nezhôd
výrobku, nevyhľadáva však príčiny týchto nezhôd. Tento diagram je založený na myšlienke,
že približne 20% príčin spôsobuje až 80% výsledných efektov. Základným princípom je že
odstránením malého počtu systematických príčin sa môže odstrániť väčšina negatívnych
javov. (20)
Paretov diagram je typ grafu, tvorený kombináciou stĺpcového a čiarového grafu,
pričom stĺpce znázorňujú početnosť jednotlivých kategórii zoradených podľa veľkosti
pričom čiara v diagrame (Lorenzova krivka) predstavuje kumunálnu početnosť. Táto čiara
zobrazuje súčet hodnôt, aktuálnej kategórie a kategórii, ktoré sú vľavo od nej. Kumunálna
početnosť býva vyjadrená v percentách. (21)
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Obrázok 2 – Paretov diagram (22)

5.4.3 Analýza príčin a dôsledkov(Cause-and-effect analysis)
„Analýza príčin a dôsledkov je štruktúrovaná metóda slúžiaca na identifikáciu
možných príčin nežiaduce udalosti alebo problému. Pomocou nej sú usporiadané možné
prispievajúce faktory do obsiahlych kategórií, takže môžu byť zohľadnené všetky možné
hypotézy. Sama o sebe však nepoukazuje na skutočné príčiny, pretože tieto môžu byť
stanovené len na základe skutočného dôkazu a empirického testovania hypotéz. Informácie sú
zoradené buď do diagramu typu rybia kosť (tiež nazývanom lshikawov), alebo do diagramu v
podobe stromu.“ (18, s.51, vlastný preklad)
Analýza príčin a následkov je nástroj na riešenie problémov cez odhaľovanie príčin
ich vzniku. Jej hlavnou úlohou je:
•

„nájsť a identifikovať všetky možné príčiny;

•

roztriediť príčiny do príslušných kategórií a usporiadať ich vzájomný vzťah a
vplyv na výstup;

•

analyzovať existujúce problémy a odhaliť príležitosť na zlepšenie.“ (18, s.51,
vlastný preklad)
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Rozdelenie hlavných kategórii príčin:
•

ľudia, práca (Man);

•

metódy a postupy (Method);

•

systém merania (Measurement);

•

stroje (Machine);

•

systém organizovania a riadenia (Management);

•

materiál (Material);

•

vonkajšie okolie procesu (Mother nature).

Obrázok 3 – Analýza príčin a dôsledkov – Ishikawa diagram (18, s.51)

Obrázok 4 – Analýza príčin a dôsledkov – strom príčin a dôsledkov (18, s.51)
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5.4.4 Analýza typu motýlik (Bow tie analysis)
„Analýza typu motýlik sa používa na znázornenie rizika ukazujúceho rad možných
príčin a následkov. Používa sa, keď situácia nezaručuje, že sa dosiahne zložitosti plnej
analýzy stromu poruchových stavov, alebo keď je pozornosť zameraná skôr na zabezpečenie,
že pre každú cestu poruchy existuje bariéra alebo prvok riadenia rizika. Je užitočná v
prípade, že existujú jasné nezávislé cesty vedúcej k poruche.“ (18, s.58, vlastný preklad)
Analýza typu motýlik popisuje a analyzuje cesty od príčin rizika po jeho následky. Jej
cieľom je znázorniť mechanizmy vzniku a následkov rizika doplnené o:
•

preventívne pôsobiace faktory (riadiace prvky, ktoré by mohli zabrániť vzniku
rizikovej udalosti);

•

reaktívne riadiace akcie (prvky pre zabránenie dôsledkov alebo vedúce k ich
zmierneniu v prípade, že k rizikovej udalosti dôjde).

Tento diagram je ľahko zrozumiteľný, pričom sú v ňom znázornené možné
preventívne aj reaktívne opatrenia pre zmiernenie dôsledkov rizika.

Obrázok 5 – Analýza typu motýlik (18, s.58)
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PRAKTICKÁ ČASŤ
6

APLIKÁCIA
Analýza a hodnotenie rizík boli zhotovení pre konkrétne stavebné dielo s názvom

Bytové domy Zdravie v Hornom Smokovci, pričom zhotoviteľom stavby bola stavebná firma
Krypton, s.r.o. Na základe podkladov, boli vybrané stavebné technológie zaradené podľa
triedniku stavebných prác (TSKP) a hodnotené z hľadiska kvality, BOZP a enviromentu.

Všeobecné informácie o stavbe, materiálové a konštrukčné riešenie stavby
„VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE
Názov stavby:

BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II

Miesto stavby:

Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec

Adresa:

Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry

Popisné čísla:

46/2, 46/3

Katastrálne územie:

Vysoké Tatry – Starý Smokovec

Parcela č.:

148/2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Investor:

Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 062 01

Projektant:

Ing. arch. František Belansky TOUTS ProReal

Stavebná firma:

KRYPTON, s.r.o.
Partizánska 2898/92
058 01 Poprad“ (23, s.44)
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„KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ ROEŠENIE JEDNÉHO BYTOVÉHO DOMU
Základy:
Jedná sa o murovaný objekt založený na monolitických železobetónových pätkách doplnených
o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté z monolitického betónu tr.
C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. Základové pasy a pätky sú založené na
úroveň -1,400 m (merané od ± 0,000 m). Výťahová šachta je založená na úroveň -2,250 m.
Zvislé konštrukcie:
Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm kotvené
na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. Svetlá výška u jednotlivých podlaží je
identická 2,600 m.
Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 400 mm
so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén.
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250
mm. Ostatné deliace priečky a nenosné konštrukcie sú z priečkoviek Porotherm hr. 125 mm a
150 mm.
Stropy:
Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky
kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm.
Vodorovné konštrukcie:
Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na stropné
monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne.
Schodisko:
Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm.
Zastrešenie:
Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového reziva.
Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. Pomurnice
sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená klieštinami 35 x
150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch kotvených do
železobetónových vencov.
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Tepelná izolácia:
Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm.
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím
systémom s izolantom polystyrén hr. 80 mm.
Výplne otvorov:
Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov s izolačným
dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú navrhnuté ako
drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné otvory do
oceľových zárubní.
Povrchové úpravy:
Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú
obložené keramickými obkladmi.
Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej farby.“
(23, s.27)

Zatriedenie podľa TSKP
Diplomová práce je zameraná na hodnotenie rizík pri realizácii zemných prác
a základových konštrukcií z toho dôvodu boli hodnotenými technológiami výstavby
zaradenými podľa triedniku stavebných prác (TSKP):
03 – Zariadenie staveniska:
031 - Súvisiace prípravné práce; 032 - Vybavenie staveniska; 033 - Pripojenie na
inžinierske siete; 034 - Zabezpečenie staveniska;
11 - Prípravné a pridružené práce:
111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín;
12 - Odkopávky a prekopávky:
121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy;
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13 - Hlbinné vykopávky:
131 - Hĺbenie jám;
132 - Hĺbenie rýh;
16 - Premiestnenie výkopov:
161 – Zvislé; 162 - Vodorovné na povrchu; 167 - Nakladanie, prekladanie, vykladanie;
21 - Úprava podložia a základovej škáry:
215 - Zhutnenie podložia;
216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia;
27 – Základy:
274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy; 275 - Základové pätky a bloky.

6.1

ANALÝZA SPÔSOBOV A DÄSLEDKOV PORUCH (FMEA –
FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS) - APLIKÁCIA
Pomocou analytickej metódy hodnotenia rizík FMEA, boli hodnotené vybrané

technológie výstavby s jednotlivými prislúchajúcimi činnosťami nachádzajúcimi sa v každom
z analyzovaných procesov.
Pri analýze FMEA sa vychádza z expertného odhadu, ktorý je v mnohých prípadoch
subjektívny a tým môžu byť ovplyvnené výsledky jednotlivých analýz.
Pre hodnotenie závažnosti rizika, jeho odhalenie a výskyt bola zvolená stupnica
hodnotenia nasledovne:

Tabuľka 2 – Stupnica hodnotenia FMEA
Výskyt
Pravdepodobnosť výskytu

Popis

Klasifikácia

veľmi vysoká

Riziko je vysoko pravdepodobné.

5

vysoká

Riziko sa vyskytuje často.

4

stredná

Riziko sa vyskytuje príležitostne.

3
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nízka

Riziko sa vyskytuje ojedinele.

2

nepravdepodobná

Výskyt rizika je nepravdepodobný.

1

Závažnosť
Účinok, dopad

Popis

Klasifikácia

nebezpečný

Môže ohroziť zariadenie alebo človeka. Veľmi vysoký stupeň

5

hodnotenia.
vysoký

Potreba riešenia je prioritná, v prípade neplnenia legislatívnych

4

požiadaviek je potreba riešenia akútna.
stredný

Legislatívne požiadavky sú doposiaľ splnené, potreba riešenia je

3

naliehavá.
nízky

Legislatívne požiadavky sú splnené, potreba riešenia nie je

2

naliehavá.
nevýznamný

Nevýznamné, legislatívne požiadavky sú splnené, nikomu nehrozí

1

škoda.

Odhaliteľnosť
Možnosť odhalenia

Popis

Klasifikácia

takmer nemožná

Neexistuje žiadny spôsob odhalenia.

5

nízka

Nízka pravdepodobnosť odhalenia.

4

stredná

Stredná pravdepodobnosť odhalenia.

3

vysoká

Vysoká pravdepodobnosť odhalenia.

2

takmer určite

Je takmer isté, že sa závada odhalí.

1

Vyššia hodnota RPN znamená vyššiu problematickosť rizika.

Vyhodnotenie
Tabuľka 3 (FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska):
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nám zobrazuje, že v oblasti kvality je ako najzávažnejšie riziko vyhodnotené riziko K6
(RPN 48) nevhodné oplotenie staveniska s možným dopadom v podobe právnych sporov
s majiteľmi susediacich pozemkov s navrhnutým opatrením na jeho opätovnú kontrolu. Po
zavedení opatrenia sa pôvodná hodnota RPN zníži (RPN 36). Zodpovednosť za prevedenie
tejto kontroly nesie hlavný stavbyvedúci a geodet, na základe ktorého meraní bolo stavenisko
vytýčené. Pri nesprávnom vytýčení pozemku môže okrem právnych sporov dôjsť
k nesprávnemu umiestneniu celej stavby a zvýšeniu nákladov. V oblasti enviromentu je ako
najnepriaznivejšie riziko vyhodnotené riziko E1 (RPN 36), u ktorého sa predpokladá
nesprávna likvidácia vzniknutých odpadov s následným negatívnym dopadom na životné
prostredie. Stavebníctvo je oblasť s vysokou produkciou odpadov a preto sa v tejto oblasti
odporúča školenie pracovníkov kvalifikovanou osobou. Po zavedení opatrenia sa hodnota
rizika zníži (RPN 27). Najzávažnejším rizikom v oblasti BOZP je riziko B1 (RPN 24), kde
v dôsledku poškodenia inžinierskych sietí môže dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom
čo vedie k prípadným zraneniam či úmrtiu pracovníkov. Toto riziko je možné eliminovať
dôkladnou kontrolou vytýčenia inžinierskych sietí na základe podkladov od správcov sietí.
Rovnako je pri vytýčení týchto sietí potrebné dodržiavať požadované ochranné pásma. Po
zavedení rizika sa hodnota RPN zníži (RPN 12).

Tabuľka 4 (FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín) Príloha 1 –
Analýza FMEA u vybraných technologických etáp výstavby str.81:
u kvalitatívnych rizík je ako najkritickejšie riziko určené riziko K3 (RPN 36)
nevhodne zvolené pracovné pomôcky na odstránenie krovín ktoré môže mať za následok
celkové predĺženie stavebných prác a zhoršenie podmienok na realizáciu odstránenia
trávnatých porastov a krovín. Doporučeným opatrením pri tomto riziku je dôkladná kontrola
strojového parku po ktorého zavedení sa miera rizika zníži (RPN 27). U environmentálnych
rizík je najzávažnejšie podobne ako u zariadenia staveniska riziko E1 (RPN 36) nevhodná
likvidácia a triedenie odpadov s odporučením na preškolenie pracovníkov na elimináciu tohto
rizika (RPN 27). Z hľadiska BOZP je najkritickejšie riziko B1 (RPN 24) zasiahnutie
elektrickým prúdom pri nedostatočnom vyznačení inžinierskych sietí so zavedením opatrenia
na jeho opätovnú kontrolu (RPN 12).
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Tabuľka 5 (FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy) Príloha 1 – Analýza FMEA
u vybraných technologických etáp výstavby str.82:
ako najzávažnejšie kvalitatívne riziko je vyhodnotené riziko K9 (RPN 36) nevhodne
zvolené stroje a pracovné pomôcky, ktoré vedú k nekvalitnej realizácie snímky ornice.
Dôsledkom tohto rizika je celkové predĺženie stavebných prác a celkové zhoršenie kvality
snímania ornice s doporučeným opatrením na kontrolu strojového parku pred zahájením
samotných prác. Následne sa hodnota rizika zníži (RPN 27). Ako najzávažnejšie
environmentálne riziko bolo stanovené riziko E2 (RPN 27) znehodnotenie zeminy. Pod týmto
rizikom sa rozumie zníženie biogénnych vlastností zemín so znemožnením možnosti jej
ďalšieho využitia. Pre elimináciu tohto rizika je potrebná pravidelná kontrola výšky figúry
čím sa miera rizika zníži (RPN 18). Táto kontrola sa realizuje v súlade s technologickými
predpismi stavby so zameraním na kontrolné a skúšobné plány. Najkritickejším rizikom
v oblasti BOZP je riziko B5 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu
čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Eliminovať toto riziko je možné dodržovaním
aktuálnych bezpečnostných predpisov. Dôraz sa kladie najmä na dodržovanie bezpečnostných
vzdialeností a potrebného zabezpečenia vozidla pri jeho opustení. Po zavedení opatrenia sa
hodnota rizika zníži (RPN 60).

Tabuľka 6 (FMEA 131 - Hĺbenie jám) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných
technologických etáp výstavby str.84:
najzávažnejšími kvalitatívnymi rizikami sú K1 nesprávne vytýčenie stavebnej jamy
a K9 nevhodne zvolené stroje a pracovné pomôcky (RPN 36). Pod nesprávnym vytýčením sa
rozumejú nesprávne určené rozmery a poloha stavebnej jamy čo vedie k celkovému
predĺženiu stavebných prác. Toto riziko je zapríčinené chybou geodeta, prípadnou poruchou
meracích prístrojov alebo ich zlou kalibráciou. Eliminovať toto riziko je možné opätovným
premeraním a kontrolu súladu s projektovou dokumentáciou čím sa zníži miera rizika (RPN
27). Nevhodne zvolené stroje a pomôcky majú za dôsledok celkové predĺženie stavebných
prác a zhoršenie kvality. Eliminovať ich je možné dôkladnou kontrolou strojového parku
(RPN 27). U enviromentu je najkritickejším rizikom riziko E2 (RPN 27) znehodnotenie
zeminy so znížením požadovaných biogénnych vlastností. Eliminovať toto riziko je možné
pravidelnou kontrolou výšky figúry a dodržiavaním technologických predpisov (RPN 18).
Z hľadiska BOZP je najkritickejšie riziko B6 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla, narazenie
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vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Toto riziko je možné
eliminovať dodržiavaním aktuálnych BOZP predpisov (RPN 60).

Tabuľka 7 (FMEA 132 - Hĺbenie rýh) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných
technologických etáp výstavby str.86:
najzávažnejšími kvalitatívnymi rizikami sú K1 nesprávne vytýčenie stavebnej ryhy
a K9 nevhodne zvolené stroje a pracovné pomôcky (RPN 36). Nesprávne vytýčenie stavebnej
ryhy má za následok nesprávne umiestnenie a jej rozmery s možným opatrením v podobe
opätovného premerania (RPN 27). Environmentálne a BOZP riziká sú rovnaké ako u hĺbenia
stavebnej jamy E2 (RPN 27) a B6 (RPN 80).

Tabuľka 8 (FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - Nakladanie,
prekladanie, vykladanie) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných technologických etáp
výstavby str.88:
z hľadiská kvality sú najzávažnejšími rizikami riziko K1 nesprávne skladovanie
vyťaženej zeminy a riziko K9 nevhodne zvolené pracovné stroje a pomôcky (RPN 36). Oba
riziká majú za následok znemožnenie ďalšieho využitia vyťaženej zeminy so zavedením
opatrenia na potrebné preškolenie pracovníkov a dostatočnú kontrolu strojového parku.
Následne sa hodnota rizika zníži (RPN 24, RPN 27). Najzávažnejším environmentálnym
rizikom je riziko E1 (RPN 36) znečistenia okolitých komunikácii a tým zhoršenie prevádzky
na okolitých komunikáciách. Tomuto riziku je možné predchádzať zavedením umývačky
automobilov, čím sa však zvýšia náklady s tým spojené. Po zavedení opatrenia sa miera rizika
zníži (RPN 27). Najzávažnejším rizikom z hľadiska BOZP je pri využívaní nákladných
automobilov a inej mechanizácie rovnako riziko B5 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla,
narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Toto riziko je
možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60).

Tabuľka 9 (FMEA 215 - Zhutnenie podložia) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných
technologických etáp výstavby str.90:
najzávažnejším kvalitatívnym rizikom u tohto procesu je riziko K3 nevhodne zvolené
stroje a pomôcky a K4 nevhodne zvolený materiál (RPN 36). Riziká K3 aj K4 majú za
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následok celkové predĺženie stavebných prác a rovnako zhoršenie kvality podkladnej štrkovej
vrstvy. Tieto riziká je možné eliminovať pravidelnou kontrolou strojového parku
a pracovných

pomôcok

a pravidelnou

kontrolou

materiálu

v súlade

s projektovou

dokumentáciou a dodacími listami (RPN 27). Z environmentálnych rizík sú najzávažnejšie
riziká E1 znečistenie okolia zeminou a E2 nadmerná hlučnosť a prašnosť (RPN 24). Riziko
E1 je možné znížiť zavedením umývačky automobilov. U rizika E2 je potrebné dodržiavať
požadované predpisy a zamedziť nadmernej prašnosti a hlučnosti. Dôležitú úlohu tu zohráva
kontrola parametrov zvolenej techniky na realizáciu prác. Po zavedení týchto opatrení sa
miera rizika zníži (RPN 18). Najvýznamnejšie riziko z hľadiska BOZP je riziko B4 (RPN 80)
nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému
úmrtiu. Toto riziko je možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60).

Tabuľka 10 (FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia) Príloha 1 – Analýza
FMEA u vybraných technologických etáp výstavby str.92:
najzávažnejším kvalitatívnym rizikom je riziko K1 (RPN 6) nedostatočné začistenie
základovej spári spôsobené nepostačujúcou odbornosťou pracovníkov a nedostatočnou
kontrolou. Eliminovať toto riziko je možné kontrolou začistenia v priebehu prác i po ich
ukončení (RPN 4). Najzávažnejším a jediným rizikom z hľadiska enviromentu je riziko E1
(RPN 24) znečistenia okolia zeminou pri začisťovaní základovej spári, čo je možné
eliminovať zavedením umývačky a dodržiavaním technologických postupov (RPN 18).
Z hľadiska BOZP sú najzávažnejšími rizikami riziko B1 (RPN 18) nevhodná manipulácia
s nástrojmi s možnosťou poranenia pracovníkov ktoré je možné eliminovať ich dostatočným
preškolením (RPN 12). Ďalej je to riziko B5 (RPN 18) ochorenie pracovníka vplyvom
nepriaznivého pracovného prostredia, kde je potrebné zavedenie ochranných pomôcok na
elimináciu tohto rizika (RPN 12).

Tabuľka 11 (FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové
pätky a bloky):
z hľadiska kvality je najzávažnejším rizikom riziko K11 (RPN 48) nesprávne hutnenie
betónovej zmesi čo vedie k zníženiu jej požadovanej pevnosti. Eliminovať toto riziko je
možné pravidelnou kontrolou hutnenia v súlade s požadovanými parametrami na základe
spracovanej

projektovej

dokumentácie

a technologických
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predpisov

(RPN

36).

Z environmentálnych rizík sú najzávažnejšími rizikami riziká E3 (RPN 24) nadmerná
hlučnosť a prašnosť a E4 (RPN 24) znečistenie okolia betónovou zmesou. U riziká E3 je
potrebné dodržiavať požadované predpisy a zamedziť nadmernej prašnosti a hlučnosti.
Dôležitú úlohu tu zohráva kontrola parametrov zvolenej techniky na realizáciu prác. Po
zavedení týchto opatrení sa miera rizika zníži (RPN 18). Riziku E4 je možné predchádzať
zavedením umývačky automobilov a dodržiavaním BOZP predpisov. Následne hodnota RPN
bude znížená (RPN 18). Najzávažnejším bezpečnostným rizikom je riziko B6 (RPN 80)
nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému
úmrtiu. Toto riziko je možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60).

PREHĽAD HODNOTY RPN PRED A PO ZAVEDENÍ OPATRENIA U JEDNOTLIVÝCH
TECHNOLOGICKÝCH ETÁP
Tabuľka 12 (Vyhodnotenie FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

208

144

Enviroment

66

45

BOZP

99

67

∑ RPN

373

256

Tabuľka 12 – Vyhodnotenie FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska

Tabuľka 13 (Vyhodnotenie FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

72

50

Enviroment

60

42

BOZP

99

67

∑ RPN

231

159

Tabuľka 13 - Vyhodnotenie FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín
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Tabuľka 14 (Vyhodnotenie FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

178

117

Enviroment

69

45

BOZP

344

233

∑ RPN

591

395

Tabuľka 14 - Vyhodnotenie FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy

Tabuľka 15 (Vyhodnotenie FMEA 131 - Hĺbenie jám):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

225

154

Enviroment

69

45

BOZP

524

293

∑ RPN

818

492

Tabuľka 15 - Vyhodnotenie FMEA 131 - Hĺbenie jám

Tabuľka 16 (Vyhodnotenie FMEA 132 - Hĺbenie rýh):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

211

138

Enviroment

69

45

BOZP

524

293

∑ RPN

804

496

Tabuľka 16 - Vyhodnotenie FMEA 132 - Hĺbenie rýh
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Tabuľka 17 (Vyhodnotenie FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 Nakladanie, prekladanie, vykladanie):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

180

111

Enviroment

81

54

BOZP

464

283

∑ RPN

725

448

Tabuľka 17 - Vyhodnotenie FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - Nakladanie, prekladanie,
vykladanie

Tabuľka 18 (Vyhodnotenie FMEA 215 - Zhutnenie podložia):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

100

74

Enviroment

66

45

BOZP

379

220

∑ RPN

545

339

Tabuľka 18 - Vyhodnotenie FMEA 215 - Zhutnenie podložia

Tabuľka 19 (Vyhodnotenie FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

10

6

Enviroment

24

18

BOZP

60

40

∑ RPN

94

64

Tabuľka 19 - Vyhodnotenie FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia
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Tabuľka 20 (Vyhodnotenie FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 Základové pätky a bloky):
RPN pred zavedením opatrenia

RPN po zavedení opatrenia

Kvalita

302

212

Enviroment

86

55

BOZP

331

193

∑ RPN

719

460

Tabuľka 20 - Vyhodnotenie FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky a bloky

CELKOVÉ ZHODNOTENIE RPN PO ZAVEDENÍ OPATRENIA
Hodnota RPN po zavedení

Celkové zníženie hodnoty RPN

opatrenia v %

po zavedení opatrenia v %

Kvalita

68

32

Enviroment

67

33

BOZP

61

39

Aritmetický priemer

63

37

Tabuľka 21 - Celkové zhodnotenie RPN po zavedení opatrenia

Zhodnotenie
Po vyhodnotení aritmetického priemeru percentuálneho zhodnotenia rozdielu hodnôt
RPN pred ošetrením rizika a po ošetrení rizika u každej z hodnotených oblastí rizík vybraných
stavebných technológií bolo zistené, že k najväčšiemu zníženiu rizík po opatrení došlo
v oblasti BOZP. Hodnota RPN bola znížená o 39 %. V oblasti kvality o 32 % a v oblasti
enviromentu o 33 %. Celkovo došlo k zníženiu hodnôt rizika o 37 %.

50

K8

K9

K10

Doporučené opatrenia

Zodpovedá/ termín
splnenia

Uskutočnená
opatrenia

Pravdepodobnosť
výskytu

Význam vady

Pravdepodobnosť
odhalení

Mira rizika / priorita
(RPN)

Geologické podklady,
PD

Nedostatočná obhliadka
staveniska

2

3

2

12

Podrobný prieskum
terénu

neurčený

Podrobný prieskum
terénu

1

3

2

6

Geologické podklady,
PD

Nedostatočná obhliadka
staveniska

2

2

1

4

Podrobný prieskum
terénu

neurčený

Podrobný prieskum
terénu

1

2

1

2

Chyba prípravy

1

2

2

4

Dôkladná kontrola PD

neurčený

Dôkladná kontrola PD

1

2

2

4

2

5

2

20

Dôkladná kontrola PD

neurčený

Dôkladná kontrola PD

1

5

2

10

2

3

1

6

Dôkladná kontrola PD a
TP

neurčený

Dôkladná kontrola PD a
TP

1

3

1

3

4

4

3

48

Kontrola vytýčenia
oplotenia

neurčený

Kontrola vytýčenia
oplotenia

3

4

3

36

3

4

2

24

2

4

2

16

1

4

3

12

1

4

3

12

PD

Kontrolné opatrenia

Miera rizika/Priorita
(RPN)

Výsledky opatrenia

Nevhodne zvolené
technologické postupy

Nevhodne zvolené
technologické postupy

PD

Nedostatočné vyznačenie,
nevhodné dimenzie
prístupových ciest

Nevhodne navrhnuté TP

PD, TP

Zasahovanie na cudzí
pozemok

Právny spor s majiteľmi
susedných pozemkov

PD, TP

Obmedzenie okolia

PD, TP

Celkové predĺženie prác

Archeologický
prieskum

Nedostatočná dohoda
medzi projektantom,
investorom a
realizátorom
Zhoršenie pohybu
nákladných automobilov
a mechanizácie po
stavenisku
Nevhodné vytýčenie
staveniska, chyba
ľudského faktoru
Nevhodne zvolené
oplotenie staveniska
Nedostatočný
archeologický prieskum

Zlé vytýčenie inžinierskych
sietí a ochranných pásiem

Možné poškodenie IS

PD

Nedostatočná PD

3

5

2

30

Kontrola vytýčenia

neurčený

Kontrola vytýčenia

2

5

2

20

Nevhodné dimenzie ZS,
nevhodné umiestnenie ZS

Nedostatočný priestor pre
pracovníkov, zhoršenie
dopravy po stavenisku

PD, TP

Nevhodný návrh
zariadenia staveniska

3

2

2

12

Dôkladná kontrola PD a
TP

neurčený

Dôkladná kontrola PD a
TP

2

2

2

8

Nevhodne zvolené stroje
a pomôcky

Nevhodne zvolené stroje,
náradie a pracovné pomôcky

Predĺženie prác, zhoršenie
kvality realizovaných prác

TP

Nedostatočná kontrola
stávajúceho stavu

4

3

3

36

Kontrola stavu
vozového a strojového
parku

neurčený

Kontrola stavu
vozového a strojového
parku

3

3

3

27

Nevhodná likvidácia a
triedenie odpadov

Znečistenie okolia
nevhodnou likvidáciu,
environmentálny aspekt

Environmentálny dopad

TP

Zvýšená prašnosť a hlučnosť

Environmentálny dopad na
okolie

TP

Znečistenie pôdy

Zlý technický stav
pracovných pomôcok a
strojového parku

Technické listy

Nedostatočná projektová
dokumentácia

Nevhodne zvolené
prístupové cesty

Nevhodné oplotenie
staveniska

K6
K7

Zamedzenie prác na
stavenisku, zhoršenie
základových pomerov
Zvýšenie nákladov na
realizáciu stavby
Nevhodné dimenzie
zariadenie staveniska

Opatrenie

Pravdepodobnosť
odhalenia

K6

Nevhodné horninové
pomery, nevhodne zvolený
terén staveniska
Nerovnosť povrchu
staveniska
Nedostatočná projektová
dokumentácia

Jestvujúci stav
Význam závady

K5

Riaditeľský tým: -

Pravdepodobnosť
výskytu

K4
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Meno/oddelenie/dodávateľ: -

Predpokladaná príčina
závady

K3

Dátum: 2016

Porušenie jestvujúcich
predpisov

K2

Systém: 03 - Zariadenie staveniska
Podsystém: 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 Zabezpečenie staveniska

Spracoval, prepracoval:
Ing. Sláva Šifrová
Poradie, dátum revízie: -

Predpokl. dôsledky závady

Nevhodný terén
staveniska

FMEA Číslo: 1

Možné závady, ich prejav

Prvok, funkcia, systém,
znak

Číslo
K1

Analýza možnosti vzniku závad a ich následkov

Nález archeologický
cenných predmetov
Nedostatočné vytýčenie
inžinierskych sietí a
ochranných pásiem
Nevhodné dimenzie
zariadenia staveniska (st.
bunky a skládky)

Nevhodne zvolený typ
oplotenia
Nedostatočný archeologický
prieskum

Kontrola zvoleného
typu oplotenia
Podrobný prieskum
budúceho staveniska

neurčený
neurčený

Kontrola zvoleného
typu oplotenia
Podrobný prieskum
budúceho staveniska

208
E1
E2

E3

Nevhodne zvolené
oplotenie staveniska
Možný únik
prevádzkových kvapalín z
pracovných pomôcok a
strojov

Nedostatočné
preškolenie pracovníkov
Kontrola zvoleného typu
oplotenia
Nedostatočné kontrola
technickej stavu
pracovných pomôcok a
strojov

144

4

3

3

36

Preškolenie pracovníkov

neurčený

Preškolenie pracovníkov

3

3

3

27

2

3

2

12

Kontrola zvoleného
typu oplotenia

neurčený

Kontrola zvoleného
typu oplotenia

1

3

2

6

2

3

3

18

Kontrola technického
stavu

neurčený

Kontrola technického
stavu

1

3

3

9

66
B1
Poškodenie inžinierskych
sietí
B2

45

Zasiahnutie elektrickým
prúdom

Zranenie osoby, smrť

PD, TP

Nepresné vytýčenie IS

2

4

3

24

Kontrola vytýčenia IS,
kontrola súladu s PD

neurčený

Kontrola vytýčenia IS,
kontrola súladu s PD

1

4

3

12

Výbuch pri porušení
plynového vedenia, únik
plynu

Zranenie osoby, smrť

PD, TP

Nepresné vytýčenie IS

1

5

3

15

Kontrola vytýčenia IS,
kontrola súladu s PD

neurčený

Kontrola vytýčenia IS,
kontrola súladu s PD

1

5

3

15

51

B3
Zranenie pracovníka
B4

B5
Ochorenie pracovníka
B6

B7

Nevhodná manipulácia s
nástrojmi

Ukĺznutie osoby pri chôdzi
po teréne, na balvanitých,
zasnežených a namrznutých
staveniskových
komunikáciách
Ukĺznutie , zakopnutie a pád
pracovníka na neupravenom
teréne
Nevhodné klimatické
podmienky na realizáciu
prác

Zranenie osoby

TP

Neopatrnosť,
nepozornosť

3

1

2

6

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

neurčený

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

2

1

2

4

Zranenie osoby

TP

Neopatrnosť,
nepozornosť

3

1

2

6

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

neurčený

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

2

1

2

4

Prechladnutie, úpal, iné

TP

Nevhodné klimatické
podmienky

3

2

2

12

2

2

2

8

Nevhodné pracovné
prostredie na realizáciu prác

Pobodanie hmyzom,
rastlinami, iné

TP

Nevhodné pracovné
podmienky

3

3

2

18

2

3

2

12

Možnosť zranenia
pracovníkov

Pracovná neschopnosť

TP, technické listy

Neopatrnosť,
uponáhľanosť,
nepozornosť

3

3

2

18

2

3

2

12

99

Tabuľka 3 – FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska

52

Prispôsobenie
klimatickým
podmienkam
Prispôsobenie
pracovným
podmienkam
Preškolenie pracovníkov

neurčený

neurčený

neurčený

Prispôsobenie
klimatickým
podmienkam
Prispôsobenie
pracovným
podmienkam
Preškolenie pracovníkov

67

Systém: 27 - Základy

Dátum: 2016

Spracoval, prepracoval:
Ing. Sláva Šifrová
Poradie, dátum revízie: -

Podsystém: 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostrohy; 275 - Základové pätky a bloky
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Riaditeľský tým: -

K3
K4

K5

K6
K7
K8
K9

Nevhodný typ a množstvo
dodanej výstuže
Nesprávny druh a
Nesprávna dodávka
množstvo dodanej
materiálu
betónovej zmesi
Nesprávne množstvo a
typ doplnkového
materiálu (debnenie)
Nevhodne zvolené stroje,
Nevhodne zvolené stroje a
náradie a pracovné
pomôcky
pomôcky
Nedostatočná projektová
Nedostatočná PD
dokumentácia
Nesprávne zhotovenie
Nevhodne prevedenie
debnenia
debnenia
Nedostatočné previazanie
Nesprávne uloženie
výstuže, nesprávne
výstuže
uloženie

2

2

8

neurčený

neurčený

Preškolenie pracovníkov,
dôkladná kontrola
prevedených prác
Preškolenie pracovníkov,
dôkladná kontrola
prevedených prác

Mira rizika / priorita
(RPN)

2

Preškolenie pracovníkov,
dôkladná kontrola
prevedených prác
Preškolenie pracovníkov,
dôkladná kontrola
prevedených prác

Pravdepodobnosť
odhalení

12

Uskutočnená
opatrenia

2

Zodpovedá/ termín
splnenia

2

Doporučené opatrenia

Pravdepodobnosť
odhalenia
Miera rizika/Priorita
(RPN)

3

Výsledky opatrenia
Význam vady

TP

Význam závady

Nekvalitné prevedenie
zhutnenia

Nepozornosť pracovníkov,
nedostatočná kontrola
prevedenia prác
Nepozornosť pracovníkov,
nedostatočná kontrola
prevedenia prác

Opatrenie

Pravdepodobnosť
výskytu

Nedostatočné zhutnenie
podkladného násypu

TP

Kontrolné opatrenia

K2

Zhoršenie kvality
základových konštrukcií,
predĺženie prác
Zhoršenie kvality
základových konštrukcií,
predĺženie prác
Zhoršenie kvality, potreba
novej objednávky

Predpokladaná príčina
závady

Možné závady, ich prejav
Nevhodná realizácia
zemných prác

Porušenie jestvujúcich
predpisov

Prvok, funkcia, systém,
znak
Nevhodná realizácia
zemných prác

Predpokl. dôsledky závady

Číslo
K1

Jestvujúci stav

Meno/oddelenie/dodávateľ: -

Pravdepodobnosť
výskytu

FMEA Číslo: 9

Analýza možnosti vzniku závad a ich následkov

2

2

2

8

1

2

2

4

Dodacie listy

Nedostatočná kontrola

3

2

2

12

Kontrola dodávky

neurčený

Kontrola dodávky

2

2

2

8

Zhoršenie kvality, potreba
novej objednávky

Dodacie listy

Nedostatočná kontrola

4

2

3

24

Kontrola dodávky

neurčený

Kontrola dodávky

3

2

3

18

Zhoršenie kvality, potreba
novej objednávky

Dodacie listy

Nedostatočná kontrola

3

2

2

12

Kontrola dodávky

neurčený

Kontrola dodávky

2

2

2

8

Predĺženie prác, zhoršenie
kvality realizovaných prác

TP

Nedostatočná kontrola
stávajúceho stavu

4

3

3

36

Kontrola stavu vozového a
strojového parku

neurčený

Kontrola stavu vozového a
strojového parku

3

3

3

27

Zvýšenie náročnosti na
realizáciu prác

PD

Chyba projektanta

1

2

2

4

Dôkladná kontrola PD

neurčený

Dôkladná kontrola PD

1

2

2

4

Vyliatie betónovej zmesi

TP

Chyba pracovníkov

2

4

1

8

Preškolenie pracovníkov

neurčený

Preškolenie pracovníkov

1

4

1

4

Zhoršenie kvality
základových konštrukcií

TP, PD

Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť

3

4

2

24

Preškolenie pracovníkov

neurčený

Preškolenie pracovníkov

2

4

2

16

3

4

2

24

Preškolenie pracovníkov,
kontrola uloženia

neurčený

Preškolenie pracovníkov,
kontrola uloženia

2

4

2

16

4

4

3

48

Preškolenie pracovníkov,
kontrola zhutnenia

neurčený

Preškolenie pracovníkov,
kontrola zhutnenia

3

4

3

36

4

3

3

36

Preškolenie pracovníkov,
kontrola ošetrenia

neurčený

Preškolenie pracovníkov,
kontrola ošetrenia

3

3

3

27

3

3

2

18

Kontrola pevnosti

neurčený

Kontrola pevnosti

2

3

2

12

3

4

2

24

Kontrola geometrie
základových konštrukcií

neurčený

Kontrola geometrie
základových konštrukcií

2

4

2

16

3

2

2

12

Kontrola súladu s PD

neurčený

Kontrola súladu s PD

2

2

2

8

K10

Nesprávne uloženie
betónovej zmesi

Nesprávne uloženie
betónovej zmesi

Zhoršenie kvality
základových konštrukcií

TP

K11

Nesprávne hutnenie
betónovej zmesi

Nesprávne zhutnenie
betónovej zmesi

Zníženie pevnosti betónu

TP

K12

Nesprávne ošetrenie
betónovej zmesi

Nesprávne ošetrenie
betónovej zmesi

Zníženie pevnosti betónu

TP

K13

Nedostatočná pevnosť
betónu

Nedostatočná pevnosť
betónu

Zhoršenie kvality
základových konštrukcií

TP, PD

K14

Nepresnosť geometrie

Nedostatočná presnosť
prevedenia základových
konštrukcií

Zhoršenie kvality
základových konštrukcií

PD

K15

Nesprávne umiestnenie
prestupov základov

Nesprávne umiestnenie
prestupov základových
konštrukcií

Nesúlad s PD, predĺženie
prác

PD

Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nedodržanie
technologických predpisov
Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nedodržanie
technologických predpisov
Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nedodržanie
technologických predpisov
Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nedodržanie
technologických predpisov
Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nedodržanie
technologických predpisov
Chyba pracovníkov,
nedostatočná odbornosť,
nesúlad s PD

302
E1

Nevhodné klimatické
podmienky

Nevhodné klimatické
podmienky

Environmentálny odpad

TP

Nedodržanie TP

2

53

2

2

8

212
Kontrola klimatických
podmienok v priebehu
prác

neurčený

Kontrola klimatických
podmienok v priebehu
prác

1

2

2

4

E2

Nekvalifikovaná pracovná
sila

Nekvalifikovaná pracovná
sila

Environmentálny dopad

Potrebné školenia a
oprávnenia

Nedodržanie TP,
nedostatočné preškolenie
pracovníkov

2

3

2

12

Preškolenie pracovníkov

neurčený

Preškolenie pracovníkov

1

3

2

6

E3

Nadmerná hlučnosť a
prašnosť

Nadmerná hlučnosť a
prašnosť

Znečistenie ovzdušia,
nepriaznivý vplyv na okolie

TP

Nevhodne zvolené stroje a
pracovné pomôcky

4

3

2

24

Kontrola parametrov
techniky, dodržiavanie
bezpečnostných predpisov

neurčený

Kontrola parametrov
techniky, dodržiavanie
bezpečnostných predpisov

3

3

2

18

E4

Znečistenie okolia
betónovou zmesou

Možné znečistenie
okolitých komunikácií

Zhoršenie prevádzky na
priľahlých komunikáciách,
kontaminácia okolia

TP

Absencia umývačky,
nedodržanie TP

4

2

3

24

Zavedenie umývačky

neurčený

Zavedenie umývačky

3

2

3

18

E5

Možný únik
prevádzkových kvapalín z
pracovných pomôcok a
strojov

Znečistenie pôdy

Zlý technický stav
pracovných pomôcok a
strojového parku

Technické listy

Nedostatočné kontrola
technického stavu
pracovných pomôcok a
strojov

2

3

3

18

Kontrola technického
stavu

neurčený

Kontrola technického
stavu

1

3

3

9

Pracovná neschopnosť

TP, technické listy

Neopatrnosť,
uponáhľanosť,
nepozornosť

3

3

2

18

Preškolenie pracovníkov

neurčený

Preškolenie pracovníkov

2

3

2

12

Zranenie osoby, smrť

Bezpečnostné predpisy

Nedodržanie
bezpečnostných predpisov

3

5

3

45

Kontrola bezpečnostných
predpisov

neurčený

Kontrola bezpečnostných
predpisov

2

5

3

30

2

5

2

20

1

5

2

10

4

5

4

80

3

5

4

60

86
B1

Nevhodná manipulácia s
nástrojmi

B2
B3
B4

Možnosť zranenia
pracovníkov
Pád osoby z nákladnej
plošiny pri sklopení
zadného čela
Pritlačenie osoby spodnej
časti plošiny
Nežiaduci pohyb vozidla,
narazení vozidla na osobu
Náraz vozidla alebo stroja
na prekážku, prevrátenie
stroja
Zjazd vozidla alebo stroja
mimo vozovku, spevnenú
komunikáciu, prevrátenie
vozidla

Zranenie osoby, smrť
Zranenie osoby, smrť

Nedodržanie
bezpečnostných predpisov
Nedodržanie
Bezpečnostné predpisy
bezpečnostných predpisov
Bezpečnostné predpisy

55

Kontrola bezpečnostných
predpisov
Kontrola bezpečnostných
predpisov

neurčený
neurčený

Kontrola bezpečnostných
predpisov
Kontrola bezpečnostných
predpisov

Zranenie osoby, smrť

Bezpečnostné predpisy

Nedostatočné preškolenie
pracovníkov

2

4

2

16

Kontrola bezpečnostných
predpisov

neurčený

Kontrola bezpečnostných
predpisov

1

4

2

8

Zranenie osoby, smrť

Bezpečnostné predpisy

Nedostatočné preškolenie
pracovníkov, zlé pracovné
podmienky

2

5

2

20

Kontrola bezpečnostných
predpisov

neurčený

Kontrola bezpečnostných
predpisov

1

5

2

10

B7

Pád betónovej zmesi z
výšky na osobu

Zranenie robotníka, smrť

Bezpečnostné
predpisy, technické
listy

Nepozornosť,
uponáhľanosť,
nedodržanie
bezpečnostných predpisov

2

5

3

30

Preškolenie robotníkov,
ochranné pomôcky

neurčený

Preškolenie robotníkov,
ochranné pomôcky

1

5

3

15

B8

Pád stroja do výkopu

Poškodenie stroja, zranenia
robotníka

Bezpečnostné predpisy

Nepozornosť,
uponáhľanosť

2

5

1

10

1

5

1

5

B9

Pád osoby do výkopu

Zranenie robotníka

Bezpečnostné predpisy

Nepozornosť,
uponáhľanosť

2

5

2

20

1

5

2

10

B10

Zavalenia osoby
materiálom

Zranenie robotníka, smrť

Bezpečnostné predpisy

Nepozornosť

2

5

3

30

1

5

1

5

Zranenie osoby

TP

Neopatrnosť, nepozornosť

3

1

2

6

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

neurčený

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

2

1

2

4

Zranenie osoby

TP

Neopatrnosť, nepozornosť

3

1

2

6

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

neurčený

Zvýšená opatrnosť
zamestnancov

2

1

2

4

Prechladnutie, úpal, iné

TP

Nevhodné klimatické
podmienky

3

2

2

12

Prispôsobenie klimatickým
podmienkam

neurčený

Prispôsobenie klimatickým
podmienkam

2

2

2

8

Pobodanie hmyzom,
rastlinami, iné

TP

Nevhodné pracovné
podmienky

3

3

2

18

Prispôsobenie pracovným
podmienkam

neurčený

Prispôsobenie pracovným
podmienkam

2

3

2

12

B5

B6
Zranenie pri manipulácii
so strojom

B11
Zranenie pracovníka

B12

B13
Ochorenie pracovníka
B14

Ukĺznutie osoby pri chôdzi
po teréne, na balvanitých,
zasnežených a
namrznutých
staveniskových
komunikáciách
Ukĺznutie , zakopnutie a
pád pracovníka na
neupravenom teréne
Nevhodné klimatické
podmienky na realizáciu
prác
Nevhodné pracovné
prostredie na realizáciu
prác

331

Tabuľka 11 – FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky a bloky

54

Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem
Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem
Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem

neurčený

neurčený

neurčený

Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem
Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem
Preškolenie robotníkov,
dostatočné označenie
ochranných pásiem
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6.2

PARETOV DIAGRAM - APLIKÁCIA
Paretov diagram systematicky zoraďuje jednotlivé riziká stanovené pomocou

analytického nástroja FMEA podľa ČSN ISO 31010:2011 (18) od najvyšších hodnôt RPN po
ošetrení rizík po najnižšie. Paretov diagram je vytvorený pre vybrané stavebné technológie na
porovnanie výsledkov s dielčimi diagramami pre jednotlivé oblasti rizika a to kvalitu, BOZP
a enviroment. V diagramoch je vyznačená zelená čiara pretínajúca Lorenzovu krivku
predstavujúca kumulatívnu činnosť, pod čím rozumieme že činí 80 % dôsledkov. Táto oblasť
je sledovanou oblasťou rizík.

Diagram 1 (PARETOV DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska):
z diagramu je zreteľné, že najväčšie zastúpenie majú riziká spojené s BOZP a kvalitou,
čo je zapríčinené najmä nekvalifikovanosťou pracovníkov s následným znížením kvality
a BOZP.Z environmentálnych rizík je najkritickejšie riziko E1 nevhodná likvidácia a triedenie
vyhodnotené ako druhé najkritickejšie pri realizácií zemných prác a jeho výskyt nie je možné
zanedbať a je potrebné mu predchádzať.

Diagram 2 (PARETOV DIAGRAM 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín)
Príloha 2 – Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.93:
najpočetnejšími

rizikami

u odstraňovania

trávnatých

porastov

a krovín

sú

bezpečnostné riziká, ktoré vznikajú v dôsledku používania elektrických pracovných pomôcok
pričom ich neodborným užívaním môže dôjsť k zraneniu pracovníkov. Najkritickejším
rizikom u tejto činnosti je enviromentálne riziko E1 nevhodná likvidácia a triedenie. Správne
nakladanie s odpadom vzniknutým pri tejto činnosti docielime preškolením pracovníkov na
prácu a nakladanie s odpadmi.

Diagram 3 (PARETOV DIAGRAM 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy) Príloha 2 –
Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.94:
najviac vyskytujúcimi sa rizikami pri snímaní ornice a lesnej pôdy sú riziká spojené
s BOZP. Dôvodom je výskyt stavebných mechanizmov, ktorých riadenie je spojené
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s množstvom bezpečnostných obmedzení a rizík. Z kvalitatívnych rizík je najväčšou hrozbou
riziko K9 nevhodne zvolené pracovné stroje a pomôcky, ktoré majú za následok
nepostačujúcu kvalitu preverenia snímky ornice. Z environmentálnych rizík je potrebné klásť
dôraz na riziko E2 možné znehodnotenie zeminy a prípadné znečistenie okolitých
komunikácii, riziko E1. Týmto rizikám je potrebné predchádzať dostatočným množstvom
kontrol.

Diagram 4 (PARETOV DIAGRAM 131 - Hĺbenie jám) Príloha 2 – Paretov diagram
u vybraných technologických etáp výstavby str.94:
rovnako aj u hĺbenia stavebnej jamy sú najvýznamnejšími a najviac zastúpenými
rizikami riziká spojené s BOZP. Dôvodom je využívanie strojov k realizácii týchto prác
a s tým spojenou potrebou dodržiavania záväzne daných bezpečnostných predpisov. Z oblasti
enviromentu je potrebné klásť dôraz na riziko E1 znečistenie okolia zeminou a riziko E2
znehodnotenie zeminy. Z hľadiska kvality je potrebné sa zamerať na práce spojené
s vytýčením a vyznačením stavebnej jamy K1 a K2, aby nedošlo k nesprávnemu umiestneniu,
či nesúladu skutočného prevedenia s prevedením požadovaným. Z BOZP rizík je nutné sa
zamerať na riziko B6 a B7 a to možnosť vzniku nežiadúceho pohybu vozidla či možný zosuv
zeminy pri nedostatočnom svahovaní stavebnej jamy.

Diagram 5 (PARETOV DIAGRAM 132 - Hĺbenie rýh) Príloha 2 – Paretov diagram
u vybraných technologických etáp výstavby str.95:
BOZP a enviromentálne riziká sú u hĺbenia stavebných rýh totožné s rizikami
u hĺbenia stavebných jám. V oblasti kvality je najzávažnejším rizikom riziko K1 spojené
s nesprávnym vytýčením stavebnej ryhy čoho dôsledkom je celkové predĺženie stavebných
prác. U tohto rizika je potrebná pravidelná kontrola umiestnenia rýh v súlade s PD.

Diagram 6 (PARETOV DIAGRAM 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 Nakladanie,

prekladanie,

vykladanie)

Príloha

2

–

Paretov

diagram

u vybraných

technologických etáp výstavby str.95:
u premiestnenia výkopov sú najpočetnejšie zastúpené riziká z oblasti BOZP. Ich
výskyt je spôsobený použitím stavebných strojov a mechanizmov pri realizácii prác. Rovnako
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ako u predošlých stavebných technológií je pri manipulácii so stavenými strojmi potrebné
dbať na zvýšenú bezpečnosť a dodržiavanie všetkých záväzne platných noriem a nariadení.
Z environmentálnych rizík je opäť najvýznamnejšie riziko E1 znečistenie okolia zeminou
a u rizík kvalitatívnych je to riziko K9 nesprávne zvolené stroje a pomôcky. Pri
premiestňovaní výkopov je potrebné si vopred určiť veľkosť a typ potrebnej mechanizácie
aby sa predišlo prípadnému predĺženiu prác, prestojom či iným nežiadúcim dopadom.

Diagram 7 (PARETOV DIAGRAM 215 – Zhutnenie podložia) Príloha 2 – Paretov
diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.96:
Najviac zastúpenými sú opäť bezpečnostné riziká a to ako z dôvodu využívania
stavebného náradia tak aj z dôvodu pohybu osôb v hĺbkach. Medzi nežiadúce kvalitatívne
riziká patrí riziko K4 a to nevhodne zvolený materiál. Predchádzať tomuto riziku je možné
dostatočnou kontrolou dovezeného materiálu. Z environmentálnych rizík je najkritickejšie
riziko nadmernej hlučnosti a prašnosti čo môže svojou povahou negatívne ovplyvňovať
okolité prostredie a zároveň riziko možného znečistenia okolia E1.

Diagram 8 (PARETOV DIAGRAM 216 – Ochrana a očistenie povrchu podložia)
Príloha 2 – Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.96:
táto etapa je menej riziková avšak aj tu je potrebné klásť dôraz najmä na dodržiavanie
bezpečnostných predpisov z dôvodu zdržiavania sa osôb v hĺbkach. Rovnako treba klásť
dôraz na environmentálny aspekt, a to riziko E1 znečistenie okolia. Najkritickejšie
kvalitatívne riziko je riziko K1 nedostatočné začistenie základovej spári, ktoré má za následok
zníženie kvality následného prevedenia základových konštrukcií.

Diagram 9 (PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275
- Základové pätky a bloky):
kvalitatívne a bezpečnostné rizika sú u tejto stavebnej etapy obsiahnuté v rovnakom
množstve, čiže dôraz je potrebné klásť na obe z týchto oblastí. Keďže aj u tejto etapy je
použitá ťažká stavebná technika a stroje, je najkritickejším rizikom riziko B4 nežiadúci pohyb
vozidla, narazenia vozidla na osobu. U kvalitu zohráva rolu nesprávne hutnenie K11
a nesprávne ošetrenie betónovej zmesi K12, čo má za následok zníženie požadovanej pevnosti
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betónovej zmesi a zníženie jej kvality. Z enviromentu je rizikom s najvyššou hodnotou RPN
riziko E3 nadmerná hlučnosť a prašnosť a riziko E4 možné znečistenie okolia zeminou. Obom
rizikám je možné predchádzať dodržiavaním požadovaných platných predpisov a noriem aj
po zavedení potrebných opatrení.

Zhodnotenie
Výsledkom jednotlivých diagramov je vymedzenie najdôležitejších rizík v sledovanej
oblasti, ktorých vplyv na realizáciu prác má vysoký význam.
Pri celkovom zhodnotení diagramov je však podstatné zistenie, že v prípade že
zlúčime posudzované oblasti do jedného diagramu, výsledky môžu byť skreslené a nebude
obsiahnutá celá oblasť posudzovaných rizík.
Pri znázornení možného skreslenia výsledkov som uviedla dva príklady:
PRÍKLAD 1:
Diagram 1 (PARETOV DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska):
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Diagram 1 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska
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0

Percent

RPN

03 - Zariadenie staveniska

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI:
Označenie
K6

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

Nevhodné oplotenie staveniska - Zasahovanie na cudzí

52

pozemok
Nevhodná likvidácia a triedenie odpadov

27

K10

Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky

27

K8

Nedostatočné vytýčenie inžinierskych sietí a ochranných

20

E1

pásiem
B2

Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení

15

plynového vedenia, únik plynu
B1

Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení

12

plynového vedenia, únik plynu
B6

Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na

12

realizáciu prác
B7

Nevhodná manipulácia s nástrojmi

12

K7

Nález archeologický cenných predmetov

12

K4

Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne zvolené

10

technologické postupy
E2

Nevhodne zvolené oplotenie staveniska

9

Tabuľka 22 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie KVALITA, ENVIROMENT,
BOZP

V tabuľke 22 sú prehľadne znázornené riziká spadajúce do posudzovanej oblasti rizík.
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03 - Zariadenie staveniska - KVALITA
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Diagram 10 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – KVALITA

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - KVALITA:
Označenie
K6

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

Nevhodné oplotenie staveniska - Zasahovanie na cudzí

52

pozemok
K10

Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky

27

K8

Nedostatočné vytýčenie inžinierskych sietí a ochranných

20

pásiem
K7

Nález archeologický cenných predmetov

12

K4

Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne zvolené

10

technologické postupy
Tabuľka 23 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie KVALITA
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03 - Zariadenie staveniska - ENVIROMENT
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Diagram 11 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - ENVIROMENT

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - ENVIROMENT:
Označenie

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

E1

Nevhodná likvidácia a triedenie odpadov

27

E2

Nevhodne zvolené oplotenie staveniska

9

Tabuľka 24 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie ENVIROMENT
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03 - Zariadenie staveniska - BEZPEČNOSŤ
70

100

80

50

60

40
30

40

Percent

RPN - BEZPEČNOSŤ
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0
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B2
15
22,4
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B1
12
17,9
40,3

B6
12
17,9
58,2

B7
12
17,9
76,1

B5
8
11,9
88,1

B3
4
6,0
94,0

0

B4
4
6,0
100,0

Diagram 12 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BEZPEČNOSŤ

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - BOZP:
Označenie
B2

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení

15

plynového vedenia, únik plynu
B1

Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení

12

plynového vedenia, únik plynu
B6

Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na

12

realizáciu prác
B7

Nevhodná manipulácia s nástrojmi

12

Tabuľka 25 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie BOZP

VYHODNOTENIE
Z posudzovaného vyplýva, že pri zlúčení oblastí kvalita, enviroment a BOZP do
jedného Paretovho diagramu dochádza k jeho skresleniu. Skreslenie sa prejavilo v oblasti
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kvality a to vypustením rizika K4 - Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne
zvolené technologické postupy.

PRÍKLAD 2:
Diagram 9 (PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275
- Základové pätky a bloky):
27 - Základy
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Diagram 9 - PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky
a bloky

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI:
Označenie
B4

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

Zranenie pri manipulácii so strojom - Nežiaduci pohyb

60

vozidla, narazení vozidla na osobu
K11
B2

Nesprávne hutnenie betónovej zmesi

36

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby z nákladnej

30

plošiny pri sklopení zadného čela
K12

Nesprávne ošetrenie betónovej zmesi

27
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K6

Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky

27

E3

Nadmerná hlučnosť a prašnosť

18

E4

Znečistenie okolia betónovou zmesou

18

K4

Nesprávna dodávka materiálu - Nesprávny druh a množstvo

18

dodanej betónovej zmesi
K10

Nesprávne uloženie betónovej zmesi

16

K14

Nepresnosť geometrie

16

K9

Nesprávne uloženie výstuže

16

B7

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád betónovej zmesi z

15

výšky na osobu
B1

Nevhodná manipulácia s nástrojmi

12

B14

Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na
realizáciu prác

12

K13

Nedostatočná pevnosť betónu

12

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pritlačenie osoby

10

B3

spodnej časti plošiny
B6

Zranenie pri manipulácii so strojom - Zjazd vozidla alebo

10

stroja mimo vozovku, spevnenú komunikáciu, prevrátenie
vozidla
B9

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby do výkopu

10

E5

Možný únik prevádzkových kvapalín z pracovných pomôcok a

9

strojov
Tabuľka 26 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie KVALITA, ENVIROMENT, BOZP

V tabuľke 26 sú prehľadne znázornené riziká spadajúce do posudzovanej oblasti rizík.
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27 - Základy - KVALITA
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Diagram 34 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - KVALITA

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - KVALITA:
Označenie

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

K11

Nesprávne hutnenie betónovej zmesi

36

K12

Nesprávne ošetrenie betónovej zmesi

27

K6

Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky

27

K4

Nesprávna dodávka materiálu - Nesprávny druh a množstvo

18

dodanej betónovej zmesi
K10

Nesprávne uloženie betónovej zmesi

16

K14

Nepresnosť geometrie

16

K9

Nesprávne uloženie výstuže

16

K13

Nedostatočná pevnosť betónu

12

Tabuľka 27 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie KVALITA
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27 - Základy - ENVIROMENT
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40

E3
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Diagram 35 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - ENVIROMENT

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - ENVIROMENT:
Označenie

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

E3

Nadmerná hlučnosť a prašnosť

18

E4

Znečistenie okolia betónovou zmesou

18

E5

Možný únik prevádzkových kvapalín z pracovných pomôcok a

9

strojov
Tabuľka 28 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie ENVIROMENT
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27 - Základy - BEZPEČNOSŤ
200

100
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100
40

Percent

80

150

50
20

0
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B4
60
31
31

B2
30
16
47

B7
15
8
54

B1 B14
12 12
6
6
61 67

B3
10
5
72

B6
10
5
77

B9 B13
10
8
5
4
82 87

B5 B10
8
5
4
3
91 93

B8 Other
5
8
3
4
96 100
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Diagram 36 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - BEZPEČNOSŤ

RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - BOZP:
Označenie
B4

Názov rizika

RPN po zavedení opatrenia

Zranenie pri manipulácii so strojom - Nežiaduci pohyb

60

vozidla, narazení vozidla na osobu
B2

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby z nákladnej

30

plošiny pri sklopení zadného čela
B7

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád betónovej zmesi z

15

výšky na osobu
B1

Nevhodná manipulácia s nástrojmi

12

B14

Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na
realizáciu prác

12

B3

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pritlačenie osoby

10

spodnej časti plošiny
B6

Zranenie pri manipulácii so strojom - Zjazd vozidla alebo
stroja mimo vozovku, spevnenú komunikáciu, prevrátenie
vozidla
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10

B9

Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby do výkopu

10

Tabuľka 29 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie BOZP

VYHODNOTENIE
Pri porovnaní rizík spadajúcich do oblasti kvality, enviromentu a BOZP ku skresleniu
nedošlo. Oblasť rizík je identická pri oboch typoch Paretových diagramov.

6.3

ANALÝZA PRÍČIN A DÔSLEDKOV(CAUSE-AND-EFFECT
ANALYSIS) - APLIKÁCIA
Isikawov diagram je zhotovený na vybrané technológie stavebných prác zatriedených

podľa triedniku stavebných prác a to:
03 – Zariadenie staveniska: 031 - Súvisiace prípravné práce; 032 - Vybavenie staveniska; 033
- Pripojenie na inžinierske siete; 034 - Zabezpečenie staveniska;
11 - Prípravné a pridružené práce: 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín;
12 - Odkopávky a prekopávky: 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy;
13 - Hlbinné vykopávky: 131 - Hĺbenie jám; 132 - Hĺbenie rýh;
16 - Premiestnenie výkopov: 161 – Zvislé; 162 – Vodorovné na povrchu; 167 – Nakladanie,
prekladanie, vykladanie;

Všetky technológie výstavby sú vyhodnotené pre jednotlivé oblasti rizika (kvalita,
enviroment, BOZP). Pre všetky technológie sú vybrané kategórie s popisom príčin vzniku
rizika. Vybranými kategóriami sú:
•

prostredie;

•

meranie;

•

metódy;

•

podklady;

•

materiály;
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•

stroje a pomôcky;

•

pracovná sila.

Výsledkom analýzy je zhodnotenie riešenia problému u každej z oblastí (kvalita,
enviroment, BOZP).

Diagram 37, 38, 39 (ISHIKAWA DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska):
pre etapu zariadenia staveniska boli znázornené príčiny výskytu rizika. V oblasti
kvality je potrebné dohliadať na dodržiavanie technologických postupov a postupovať
v súlade s projektovou dokumentáciou. Rovnako je potrebné pred zahájením prác zrealizovať
obhliadku zariadenia staveniska a skontrolovať úplnosť a kompletnosť všetkých potrebných
dokumentov a podkladov. Pri meraní je potrebné dbať na presnosť a stav použitých meracích
prístrojov. U všetkých hodnotených oblastí je potrebná odbornosť pracovníkov a rovnako
dostatočný technický stav strojov a pomôcok. Rovnako je potrebná kontrola zvoleného typu
oplotenia. V oblasti enviromentu je potrebná neustála kontrola klimatických podmienok,
kontrola správneho nakladania s odpadmi, postačujúci technický stav strojov a pomôcok,
kvalifikovanosť a odbornosť pracovníkov a iné. Pre BOZP je dôležité dodržiavanie aktuálne
platných noriem a predpisov ako aj kvalifikovanosť a opatrnosť pracovníkov a bezpečné
zaobchádzanie s pracovnými pomôckami. U BOZP je potrebná kontrola presného vytýčenia
inžinierskych sietí a ochranných pásiem, aby sa tak zamedzilo vzniku havárií či smrteľných
úrazov.
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ISHIKA WA DIA GRA M 03 – Zariadenie stavenisk a - KVA LITA
prostredie

meranie

metódy, podk lady

Zasahovanie staveniska na
cudzí pozemok

Nevhodné horninové
pomery

Zlé vytýčenie inžinierskych
sietí a ochranných pásiem

Nerovnosť povrchu
staveniska

Nedostatočná projektová
dokumentácia
Nevhodne zvolené
technologické postupy

Nevhodné dimenzie
prístupových ciest

Nevhodne zvolený terén
staveniska

Nevhodné dimenzie ZS

Nedostatočný archeologický
prieskum

Nevhodné umiestnenie ZS
Nevhodné klimatické
podmienky

Nedostatočná obhliadka
staveniska

Nedostatočné vyznačenie
prístupových ciest

Zhoršenie
KVALITY
Nepozornosť, uponáhľanosť
pracovníkov

Poruchy meracích prístrojov

Nevhodne zvolený typ
oplotenia staveniska

Chyba projektanta
Nevhodne zvolené stroje,
náradie a pracovné
pomôcky

materiály

Nedostatočná dohoda medzi
projektantom, investorom a
realizátorom

Odchylka merania

stroje a pomôcky

Nekvalifikovaná pracovná sila

pracov ná sila

Diagram 37 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - KVALITA

ISHIKA WA DIA GRA M 03 – Zariadenie stavenisk a - ENVIROMENT
prostredie

metódy, podk lady

Nesprávna likvidácia
odpadov
Nevhodné klimatické podmienky
Nesprávne tiedenie
odpadov
Znečistenie
životného
prostredia

Nevhodne zvolené
oplotenie staveniska

Nevhodná likvidácia a
triedenie odpadov

materiály

Zlý technický stav
pracovných pomôcok a
strojov

Nekvalifikovaná pracovná
sila

Možný únik
prevádzkových kvapalín
z pracovných pomôcok
a strojov

stroje a pomôcky

pracov ná sila

Diagram 38 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – ENVIROMENT
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ISHIKA WA DIA GRA M 03 – Zariadenie stavenisk a - BOZP
prostredie

meranie

Nevhodné klimatické
podmienky na realizáciu
prác

Nevhodné pracovné
prostredie na realizáciu
prác

metódy, podk lady

Zasiahnutie elektrickým
prúdom pri
nedostatočnom vymeraní
IS

Nepresné vytýčenie IS

Výbuch pri porušení
plynového vedenia, únik
plynu pri nedostatočnom
vymeraní IS
Zranenie, úraz,
smrť, iné...

Ukĺznutie, zakopnutie a pád
pracovníka na neupravenom
teréne

Nevhodná manipulácia s nástrojmi

Neopatrnosť, uponáhľanosť,
nepozornosť

stroje a pomôcky

pracov ná sila

Diagram 39 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BOZP

Diagram 40, 41, 42 (ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov
a krovín) Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.108,
109:
u odstránenia trávnatých porastov a krovín v oblasti kvality dôvodom na jej zhoršenie
môže byť nedostatočná obhliadka staveniska a následné zvýšenie počtu porastov a krovín
nachádzajúcich sa na parcele výstavby a s tým zvýšenie nákladov a zvýšenie časovej
náročnosti na ich odstránenie. Rovnako je u kvality potrebné dodržiavanie daných
technologických

postupov

a potrebná

kvalifikovanosť

pracovníkov.

Kvalifikovanosť

pracovníkov je rovnako potrebná pri znížení dopadu na enviroment a BOZP. U enviromentu
je potrebné vhodne likvidovať zbytky porastov a krovín ako aj pravidelne kontrolovať
technický stav použitých pracovných pomôcok a strojov. U BOZP sa nemôže zabúdať na
dodržiavanie BOZP predpisov a používanie ochranných pracovných pomôcok.
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Diagram 43, 44, 45 (ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy)
Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných technologických etáp výstavby str. 110, 111:
u snímania ornice a lesnej pôdy dochádza k výskytu kvalitatívnych rizík napríklad
z dôvodu zlého vytýčenia ornice odobratí ornice o zlej mocnosti. Ďalšími dôvodmi sú
odchýlky merania, poruchy meracích prístrojov, nekvalifikovaná pracovná sila alebo aj
neúplnosť projektovej dokumentácie a iné. U enviromentu je to najmä zlý technický stav
vozového parku s následným únikom prevádzkových kvapalín. Rovnako je u enviromentu aj
BOZP potrebná kvalifikovaná pracovná sila aby sa predišlo negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a úrazovosti. Pri používaní stavebných strojov a pomôcok je potrebné klásť dôraz
na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a noriem, na správne bezpečnostné odstupy a iné.
Vplyv na BOZP majú aj nevhodné klimatické podmienky či nevodné pracovné prostredie. Pri
všetkých prácach je potrebné používanie ochranných pracovných pomôcok, čím sa zníži
pravdepodobnosť výskytu poranenia pracovníkov.

Diagram 46, 47, 48 (ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám) a diagram 49, 50,
51 (ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh) Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných
technologických etáp výstavby str. 111, 112, 113, 114:
riziká u hĺbenia stavených jám a rýh v oblasti BOZP a enviromentu majú rovnaký
charakter. Pri hĺbení stavebných jám a rýh presievajú k výskytu environmentálnych rizík
nevhodné klimatické podmienky, znehodnotenie zeminy, nekvalifikovaná pracovná sila a zlý
technický stav vozového parku s prípadným únikom prevádzkových kvapalín zo strojov
a pomôcok. K výskytu bezpečnostných rizík prispieva napríklad nepresné vytýčenie
inžinierskych sietí a zanedbanie hydrogeologických pomerov čo môže viesť z zraneniam či
smrteľným úrazom. Ďalej je to nedodržanie bezpečnostných predpisov spojených s prácami
v hĺbke a prácami so stavebnými strojmi a mechanizmami. Kvalitatívne riziká u hĺbenia
stavenej jamy môžu byť v dôsledku nesprávneho vytýčenia a hĺbky. U hĺbenia stavených rýh
dochádza k zhoršeniu kvality v dôsledku nedostatočnej rovinnosti povrchu.
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Diagram 52, 53, 54 (ISHIKAWA DIAGRAM 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na
povrchu, 167 - Nakladanie, prekladanie, vykladanie) Príloha 3 – Ishikawa diagram
u vybraných technologických etáp výstavby str. 114, 115:
pri premiestnení výkopov zohrávajú najväčšiu úlohu riziká BOZP. Pri premiestnení
výkopov je využívaná stavebná technika a stroje, čo pri neodbornom zachádzaní
a nedodržovaní

bezpečnostných

predpisov

vedie

k vzniku

pracovných

úrazov.

Environmentálny aspekt sa týka najmä kvality vozového parku a prípadnému znečisteniu
okolitých komunikácii v dôsledku neodborného prevážania zeminy. U kvality dochádza k jej
zhoršeniu v dôsledku nesprávneho skladovania zeminy, nevhodne zvolenými pracovnými
postupmi ale aj neodbornosťou pracovníkov. Prípadné nesprávne určenie množstva zeminy
môže viesť k zvýšeniu nákladov na realizáciu prác a celkovému predĺženiu prác. Potrebná je
aj kontrola správne zvolených mechanizmov pre odvoz zeminy na miesto určenia. Týmto je
možné eliminovať prestoje strojov.

Zhodnotenie
Výsledkom jednotlivých diagramov je zhodnotenie riešenia problému u každej
z posudzovaných oblastí a to kvality, enviromentu a BOZP. V diagramoch sú názorne
zobrazené príčiny vzniku rizika pre vybrané kategórie.

73

6.4

ANALÝZA TYPU MOTÝLIK (BOW TIE ANALYSIS) APLIKÁCIA
Princípom analýzy typu motýlik je zhodnotenie príčin a dôsledkov pre jednotlivé

oblasti (kvalita, bezpečnosť a enviroment) u vybranej etapy 27 – Základové konštrukcie.
U vybraného stavebného diela spadá do tejto etapy podľa triedniku stavebných prác (TSKP)
274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy; 275 - Základové pätky a bloky.
Postup analýzy spočíva v prvotnej identifikácii rizika u každej z oblasti (kvalita,
BOZP a enviroment) a určením hlavnej udalosti rizika. Vpravo od hlavnej udalosti sú
vykreslené dôsledky a vľavo príčiny udalosti. Súčasťou príčin sú preventívne pôsobiace
bariéry, resp. riadiace akcie, ktoré by mohli zabrániť vzniku rizikovej udalosti. Pri dôsledkoch
sa nachádzajú reaktívne riadiace akcie pre zabránenie dôsledkov alebo ich zmierneniu a
obnovu v prípade, že k rizikovej udalosti dôjde.
Týmto spôsobom boli zostavené diagramy znázorňujúce postupy pre zmiernenie príčin
a následkov nežiadúcich udalostí.

Diagram 55 (ANALÝZA TYPU MOTÝLIK 27 – Základové konštrukcie –
KVALITA):
z diagramu vyplýva, že zlepšenie kvality a elimináciu rizík je možné dosiahnuť
pravidelnými kontrolami za ktoré zodpovedajú poverený pracovníci (zväčša sa jedná
o hlavného stavbyvedúceho). Rovnako je z diagramu zrejmé, že pri dodávkach materiálu je
potrebná opätovná kontrola jeho akosti. Je potrebné dodržiavať technologické predpisy
a práce realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou.

Diagram 56 (ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie ENVIROMENT):
diagram znázorňuje potrebu dodržiavania normových požiadaviek a technologických
predpisov pre zamedzenie vzniku rizík a ich elimináciu. Potrebná je neustála kontrola
technického stavu strojového parku, aby nedošlo ku kontaminácii zeminy a podzemných vôd
pri prípadnom úniku prevádzkových kvapalín a olejov z automobilov. Kontrolu dodržiavania
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technologických predpisov, kontrolu očistenia automobilov ako aj kontrolu dodržiavania
čistoty na stavenisku musí vždy realizovať kvalifikovaná osoba.

Diagram 57 (ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie –
BEZPEČNOSŤ):
diagram znázorňuje potrebu preškolenia zamestnancov v oblasti BOZP. Rovnako
potrebné je dodržovanie technologických predpisov a využívanie ochranných pracovných
pomôcok, čím je možné výrazne znížiť dopad rizikovej udalosti v podobe zranenia
pracovníka či jeho smrti.
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Nekvalitné
prevedenie
zemných prác

Opetovná kontrola
pred zahájením prác
na základových
konštrukciách
SV, M, TDI

Dodržovanie
technologických
postupov
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Ako môže kontrola
zlyhať?

Nedostatočné
zhutnenie
podkladného
násypu
Dôkladné preškolenie
pracovníkov
M

Zvýšenie pracovného
nasadenia
pracovníkov
M

Dodržovanie
technologických
postupov

Kontrola zhutnenia
podkladného násypu
SV, M

SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Ako môže kontrola
zlyhať?

Nesprávna
dodávka materiálu
Kontrola dodaného
materiálu pri každej
dodávke

Opatovná
objednávka
materiálu
Zodpovedný pracovník
vykoná opätovnú
objednávku materiálu

SV

SV
Technické listy nie
sú totožné s
požiadavkami
Opätovná kontrola
materiálu pri
každej dodávke

Ako sa predíde
nesprávnej
dodávke?

Ako sa uistíme že
kontola bude v
súlade s PD?
Nevhodne zvolené
stroje a pomôcky
Kontrola stavu
vozového a strojového
parku pred zahájením
prác

Celkové predĺženie
prác na
základových
konštrukciách

SV, ST

Priebežná kontrola
stavebných prác

Dodržiavanie PD a TP
SV, M

M

Diagram 55 – ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie -KVALITA

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Dôkladná kontrola
realizovaných prác

Ako može kontrola
zlyhať?

Zodpovedný pracovník
vykoná opätovnú
kontrolu prác
M

Ako sa uistíme že
kontrola bude v
súlade s PD?

Nesprávne
zhotovenie
debnenia
Priebežná kontrola
ukladania debnenia
SV, M

Vyliatie betónovej
zmesi
27 - Základy

Ošetrenie a
odstránenie
vzniknutých závad,
opätorvná realizácia
SV

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

Zníženie pevnosti
železobetónových
základových
konštrukcií

Ako môže kontrola
zlyhať?

Zhoršenie
kvality
základových
konštrukcií

Nesprávne
uloženie výstuže
Priebežná kontrola
uloženia výstuže
SV, M

Kvalifikovaná
pracovná sila
M

Ošetrenie stávajúceho
stavu
SV

Kntrola prevedenia
SV, M

Dodržovanie
technologických
postupov

Dôkladná kontrola
realizovaných prác

SV, M
Zodpovedný pracovník
vykoná opätovnú
kontrolu prác

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

SV, M

Ako môže kontrola
zlyhať?

Ako sa uistíme že
kontrola bude v
súlade s PD?

Zvýšená náročnosť
na realizáciu prác
Zvýšenie pracovného
nasadenia
pracovníkov

Nesprávne
uloženie betónovej
zmesi

M
Priebežná kontrola
uloženia betónovej
zmesi
SV, M

Preškolenie
pracovníkov
M

Kontrola správnosti
zrealizovaných prác
SV

Dodržovanie
technologických
postupov
Dôkladná kontrola
realizovaných prác

SV, M
Zodpovedný pracovník
vykoná opätovnú
kontrolu prác

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

SV

Ako môže kontrola
zlyhať?
Zvýšenie nákladov
na realizáciu prác
Kontrola správnosti
zrealizovaných prác

Nesprávne
hutnenie
betónovej zmesi
Priebežná kontrola
hutnenia betónovej
zmesi
SV, M

Preškolenie
pracovníkov
M

Dodržovanie
technologických
postupov

SV, M

SV, M

Dôkladná kontrola
realizovaných prác
Zodpovedný pracovník
vykoná priebežnú
kontrolu prác

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

SV, M

Ako môže kontrola
zlyhať?

Nesúlad s PD
Nesprávne
ošetrenie
betónovej zmesi

Odstránenie odchyliek
Priebežná kontrola
ošetrovania betónovej
zmesi
SV, M

Dodržovanie
technologických
postupov
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Ako môže kontrola
zlyhať?

Nedostatočná
pevnosť betónu
Dodržovanie
technologických
postupov
SV, M

Nesprávne
umiestnenie
prestupov
základov
Priebežná kontrola
súladu s PD
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Ako môže kontrola
zlyhať?

SV, M

Ako sa uistíme že
kontroly budú v
súlade s PD?

Ako sa uistíme že
kontrola bude v
súlade s PD?

Nevhodné
klimatické
podmienky
Kontrola klimatických
podmienok v priebehu
prác
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Znečistenie
ovzdušia

Ako môže kontrola
zlyhať?

Opätovná kontrola
dodržovania
technologických
predpisov
SV, M

Nekvalifikovaná
pracovná sila
Preškolenie
pracovníkov

Diagram 56 – ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie - ENVIROMENT

Dôkladná kontrola
doržiavania TP

SV

Kvalifikovaný
pracovník vykoná
kontrolu
SV, M

Nadmerná
hlučnosť a
prašnosť
Kontrola dodržiavania
normových
požiadaviek
SV, M

Ako sa uistíme že
kontrola bude v
súlade s TP?

Kontrola technických
parametrov strojov

Zhoršenie
prevádzky na
priľahlých
komunikáciách

SV, ST
27 - Základy

Odstránenie
znečistenia
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

Opätovná kontrola
čistoty automobilov
SV, ST

Ako môže kontrola
zlyhať?
Kvalifikovaná osoba
vykoná kontrolu
čistoty automobilov

Znečistenie
prírody,
negatívny
dopad na
životné
prostredie

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

SV

Dôkladná kontrola
čistoty
automobilov
Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Ako môže kontrola
zlyhať?
Znečistenie pôdy
Opätovná kontrola
dodržiavania
technologických
predpisov

Odňatie znečistenej
pôdy
Únik betónovej
zmesi

M
Kontrola debnenia
SV

SV, M

Dodržiavanie
technologických
postupov
SV, M

Dôkladná kontrola
dodržiavania TP
Kvalifikovaný
pracovník vykoná
kontrolu

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

M

Ako môže kontrola
zlyhať?
Znečistenie
podzemnej vody
Únik
prevádzkových
kvapalín z
pracovných
pomôcok a strojov

Kontrola udržiavania
čistoty na stavenisku
Kontroly technického
stavu strojov

M

SV, ST
Dôkladná kontrola
udržiavania čistoty
Kvalifikovaná osoba
vykoná kontrolu
udržiavanie čistoty

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba

M
Ako môže kontrola
zlyhať?

Nesprávne
nakladanie s
odpadmi

Pri likvidácia odpadov
postupovať v súlade s
normovými
požiadavkami
SV, M

Preškolenie
pracovníkov
SV

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Nepozornosť,
uponáhľanosť
Zvýšenie pracovného
nasadenia
M

Školenia BOZP
Koordinátor BOZP

Používanie
ochranných
pracovných pomôcok

Pracovný úraz

SV, M
Poskytnutie prvej
pomoci

Preškolenie BOZP

Diagram 57 – ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie - BEZPEČNOSŤ

Neznalosť
technologických
postupov a
predpisov

Koordinátor BOZP

Kontrola dodržiavanie
technologických
predpisov
SV, M

Pracovníci, SV, M

Kontrola používania
ochranných
pracovných pomôcok
SV, M

Preškolenie
pracovníkov

Dôkladná kontrola

SV
Zodpovedný pracovník
vykoná kontrolu
SV, M

Kontrolu realizuje
nekvalifikovaná
osoba
Ako môže kontrola
zlyhať?

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Prechladnutie,
úpal, iné.
27 - Základy

Neodstatočné
zabezpečenie
vozidla

Kontrola používania
ochranných
pracovných pomôcok
M

Zabezpečenie stroja
pri jeho opustení
ST

Školenia BOZP
Dôkladná kontrola

Koordinátor BOZP
Zodpovedný pracovník
vykoná kontrolu

Zranenie,
ochorenie,
úraz, smrť,
iné...

Nevhodné
pracovné
podmienky

M

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Zlepšenie pracovných
podmienok
Pobodanie
hmyzom,
rastlinami

SV
Používanie
ochranných pomôcok

Nevhodné
klimatické
podmienky

M
Kontrola klimatických
podmienok
SV, M

Dôkladná kontrola
Zodpovedný pracovník
vykoná kontrolu

Kontrola nie je
postačujúca

M

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

Ako môže kontrola
zlyhať?
Smrť pracovíkov
Preškolenia BOZP

Nedodržiavanie
BOZP predpisov

Koordinátor BOZP

Poskytnutie prvej
pomoci
Pracovníci, SV, M

Používanie
ochranných pomôcok
SV, M

Školenia BOZP
Koordinátor BOZP
Dôkladná kontrola
Zodpovedný pracovník
vykoná kontrolu

Nevhodná
manipulácia so
strojom, praocným
náradím,
pomôckami

SV, M
Preškolenie
pracovníkov
SV

Kvalifikovaná
pracovná sila
SV

Ako sa uistíme že
kontrola bude
postačujúca?

ZÁVER
Vo svojej praktickej časti bola diplomová práca spracovaná a hodnotená pomocou
vybraných analytických metód popísaných normou ČSN EN 31010:2011 Manažment rizík
Techniky posudzovania rizík (18), s verbálnym i numerickým zhodnotením výstupov a
poukázaním na možnosť výskytu rozličných nepriaznivých okolností.
V diplomovej práci boli názorne spracované grafické vystúpi pomocou analýzy typu
motýlik a Ishikawa diagramu. V týchto diagramoch sú graficky znázornené príčiny možného
vzniku rizika. Na základe výsledkov týchto diagramov je možné vybraným rizikám
predchádzať zavedením potrebných opatrení. Pre riadenie výstavby a manažment je
najužitočnejším nástrojom vyhodnocovania rizík analytická metóda FMEA z ktorej výstupov
sú zrejmé najzávažnejšie riziká a ich dopad na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a rovnako na environmentálny aspekt pred a po zavedení opatrenia. Na základe tejto analýzy
je možné presne definovať a vymedziť riziká, na ktoré je potrebné sa pri riadení rizík
zamerať. Tento fakt je rovnako zrejmí z Paretových analýz s vymedzením tých
najvýznamnejších.
U všetkých typov analýz je potrebné zohľadniť, že analýzy boli vypracované jednou
osobou, čo môže mať za následok mierne skreslenie výsledkov. U týchto typov analýz sa
odporúča posudzovať riziká skupinou ľudí, čím sa zvýši pravdepodobnosť odhalenia
najzávažnejších rizík a predíde sa subjektívnemu skresleniu výsledkov.
Pri celkovom zhrnutí boli vyhodnotené možné riziká v troch základných oblastiach a
to kvalita, BOZP a enviroment. Z hľadiska kvalita bolo pomocou všetkých použitých metód
preukázané, že opakovanosť meraní a správne dodržiavanie technologických postupov
rovnako ako súlad s projektovou dokumentáciou môžu výrazne znížiť pravdepodobnosť
výskytu rizika či jeho dopad. U enviromentu je dôležité, aby boli zrealizované potrebné
školenia zamestnancov a pri nakladaní s odpadmi musia byť dodržované všetky aktuálne
nariadenia, aby sa tak zamedzil nepriaznivý dopad na životné prostredia a predišlo sa jeho
znečisteniu. V súčasnosti sa kladie dôraz na dodržiavanie nariadení vyplývajúcich z vyhlášky
č. 383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadmi (24). Oblasť BOZP je u všetkých
posudzovaných technológii výstavby najrozsiahlejšia a najkritickejšia. Dôvodom tohto faktu
je, že nedodržiavanie aktuálne platných nariadení ktorými sú: Nariadenie vlády č. 591/2006
Zb., o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na
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stavenisku (25), Nariadenie vlády č.362/2005 Zb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky (26)
a Nariadenie vlády č.378/2001 Zb., ktorým sa stanovia bližšie požiadavky na bezpečnú
prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia (27), môže mať na
následok zranenia či prípadnú smrť pracovníkov.
Po celkovom zhodnotení je možno skonštatovať, že analýza rizík zohráva v dnešnej
spoločnosti významnú rolu a bez dôkladného prešetrenia týchto nežiadúcich faktorov nie
možné efektívne a kvalitné riadenie spoločnosti a výstavby. V súčasnosti by malo
k základným potrebám každej stavebnej spoločnosti patriť spĺňanie požiadaviek v oblasti
kvality, BOZP a enviromentu. Týmto sa rozumie, že spoločnosti by mali vyvíjať úsilie na
dosiahnutie čo najvyššej kvality svojich výrobkov, či realizovaných prác, mali by vyvíjať
snahu na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosť pri práci zamestnancov a zároveň
neohrozovať životné prostredie. A práve manažovanie týchto významných faktorov je možné
zabezpečiť zavedením integrovaného manažérskeho systému.
Pri analýze pomocou Paretových diagramov bolo zistené, že pri zhrnutí všetkých
posudzovaných oblastí do jedného diagramu dochádza ku skresleniu výsledkov a analýzu je
potrebné rozdeliť po oblastiach zvlášť. Dôvodom tohto skreslenia môže byť najmä rozličná
závažnosť rizík, a to z dôvodu, že pri BOZP rizikách môže dôjsť k úmrtiu pracovníkov, čo je
považované za riziko najzávažnejšie.
Zavedenie IMS do stavebných spoločností pri správnom dodržovaní zvyšuje profit
spoločnosti, zvyšuje dôveru zákazníkov a konkurencieschopnosť na trhu, eliminuje výskyt
finančných pokút a množstvo ďalších faktorov.
Výsledky diplomovej práce prinášajú náhľad na najkritickejšie oblasti výskytu rizík
a poskytujú stavebnej firme návod na elimináciu pri realizácii podobných stavebných diel.
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Diagram 39 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BOZP
Diagram 40 – ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín KVALITA
Diagram 41 – ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín ENVIROMENT
Diagram 42 – ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín BOZP
Diagram 43 – ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - KVALITA
Diagram 44 – ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy ENVIROMENT
Diagram 45 – ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - BOZP
Diagram 46 – ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - KVALITA
Diagram 47 – ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - ENVIROMENT
Diagram 48 – ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - BOZP
Diagram 49 – ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - KVALITA
Diagram 50 – ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - ENVIROMENT
Diagram 51 – ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - BOZP
Diagram 52 – ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - KVALITA
Diagram 53 – ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - ENVIROMENT
Diagram 54 – ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - BOZP
Diagram 55 – ANALÝZA TYPU MOTÝLIK 27 – Základové konštrukcie –KVALITA
Diagram 56 – ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie - ENVIROMENT
Diagram 57 – ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie –BEZPEČNOSŤ
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