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1. Úvod 

Bezpečnosť leteckej dopravy sa za posledné obdobie dostala do stavu, kedy štatistiky 

o nehodovosti uţ nevypovedajú takmer nič o bezpečnosti systému. Výskyt nehôd 

a incidentov je príliš nízky nato, aby sme mohli vďaka ich skúmaniu zaistiť ich 

prevenciu a naskytá sa nám otázka, ako teda zvyšovať bezpečnosť v takýchto 

systémoch. Odpoveďou na túto otázku by mohlo byť práve zameranie sa na skúmanie 

bezpečnostnej kultúry vo vybraných organizáciách a preskúmanie faktorov, ktoré majú 

vplyv na bezpečnostnú kultúru. 

Bezpečnostná kultúra je prirodzeným výsledkom existencie ľudského faktoru 

v prevádzke jej implementácia závisí predovšetkým od manaţérov na vyšších 

pozíciách v hierarchii organizácie. Silný záväzok v oblasti vedenia priamo súvisí 

s bezpečnosťou a určuje aké správanie bude odmeňované, tolerované alebo 

potrestané, čo zasa ovplyvňuje, aké činnosti a správanie zamestnanci vykonávajú a 

dodrţiavajú. 

Pojem bezpečnostná kultúra je pojmom, ktorý sa dá povaţovať za subjektívny a je 

priamo naviazaný na definíciu bezpečnosti. To akým spôsobom je zadefinovaná 

bezpečnosť sa bude odráţať na vytváraní a vlastnostiach danej bezpečnostnej kultúry. 

To akou definíciou sa budeme riadiť sa bude takisto odráţať na samotnom meraní 

bezpečnostnej kultúry a určovaní jednotlivých faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. 

Skúmanie bezpečnostnej kultúry sa zameriavalo v posledných rokoch najmä na 

činnosť pilotov, pracovníkov v údrţbe a  riadiacich letovej prevádzky, ktorí svojou 

činnosťou výrazne napomáhajú zniţovaniu incidentov. Avšak nemali by sme zabúdať 

na iné oblasti, ako je napríklad vyvaţovanie lietadiel, ktoré má takisto výrazný vplyv na 

bezpečnosť pasaţierov počas letu. Dôvodom, ktorý ma viedol k preskúmaniu 

bezpečnostnej kultúry práve v oblasti vyvaţovania lietadiel boli moje skúsenosti 

s pracovnou pozíciou a zdanie, ţe sa tejto oblasti nedostáva dostatočná pozornosť pri 

skúmaní bezpečnosti a bezpečnostnej kultúry. 

Základnou črtou správneho zavedenia bezpečnostnej kultúry je jej prijatie 

a pochopenie najprv manaţérmi a postupne všetkými členmi organizácie. Práve preto 

bola pozornosť zameraná na manaţérov a supervízorov v organizácií, ktorá je 

zodpovedná za vyvaţovanie lietadiel.  

Diplomová práca si kladie za cieľ v teoretickej časti poskytnúť základné definície 

bezpečnosti a bezpečnostnej kultúry, takisto zosumarizovanie právnej úpravy 

podporujúcej vznik bezpečnostnej kultúry a v poslednej fáze opis metód vyuţívaných 

na meranie bezpečnostnej kultúry. 
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Cieľom praktickej časti diplomovej práce je analýza faktorov ovplyvňujúcich 

bezpečnostnú kultúru v danej doméne a vytvorenie systému hodnotenia bezpečnostnej 

kultúry spoločne so zadefinovaním 5 stupňov pre meranie a určenie bezpečnostnej 

kultúry. Ďalším účelom diplomovej práce je vykonanie merania bezpečnostnej kultúry 

na základe vytvoreného systému v oblasti vyvaţovania lietadiel a určenie stupňa 

bezpečnostnej kultúry vo vybranej organizácii.  
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2. Definície základných pojmov 

Letecká doprava sa počas svojej existencie presunula z éry technických faktorov, kedy 

boli nehody spôsobené technickou chybou postupne aţ do éry komplexných systémov, 

kde je pohľad na bezpečnosť systematickejší a zameriava sa okrem negatívnych 

udalostí aj na pozitívne prvky fungovania a riadenia bezpečnosti.  

V dobe komplexných systémov sa zmenil pohľad na bezpečnosť, ktorá sa zameriava 

na faktory, ktoré zabezpečujú správne fungovanie aj pri nepriaznivých okolnostiach. 

Tento vývoj ovplyvnil aj prístup k prevencií nehôd, ktorý je neustále dopĺňaný o prístupy 

ktoré oceňujú komplexnosť, kontext, variabilitu a prispôsobivosť. Do popredia sa 

dostávajú pojmy ako je   Safety-II alebo Resillience Engineering, ktoré sú efektívnejšie 

ako predchádzajúci pojem Safety-I, ktorej cieľom bolo dosiahnuť nízku nehodovosť. 

Okrem iného sa pozornosť začína zameriavať aj na bezpečnostnú kultúru, ktorá je 

neodmysliteľnou časťou týchto komplexných systémov a ktorá môţe byť pri správnom 

zavedení nástrojom ako predvídať udalosti majúce negatívny vplyv na bezpečnosť. 

Ako uvádza Sidney Dekker [1], kaţdý efektívny bezpečnostný systém závisí na 

ochotnom zapojení sa pracovnej sily a pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s 

potenciálnym rizikom a nachádzajú sa v prvej línii. V leteckých organizáciách sú to 

riadiaci letovej prevádzky, piloti, posádka lietadla, údrţbový personál a ostatní, ktorí 

poskytujú kľúčové informácie o leteckej bezpečnosti a potenciálnych riešeniach.  

Pri novom pohľade na bezpečnosť, ľudský faktor uţ nepredstavuje dôvod nehôd, ale je 

skôr prínosom pre zvýšenie bezpečnosti vďaka bezpečnostnej kultúre. Bezpečnostná 

kultúra vytvára priestor pre zlepšenie komplexného systému, kde jednotlivec, pracuje 

na tom, aby bola bezpečnosť lepšia. Bezpečnostná kultúra sa tak stáva základnou 

zloţkou pre rozvoj komplexných systémov a zlepšenie bezpečnosti vďaka ľudskému 

faktoru. 

 

2.1. Definícia pojmu bezpečnosť a vývoj prístupov 

k bezpečnosti 

V literatúre nachádzame rôzne definície bezpečnosti, čo je dôkazom rozdielneho 

prístupu k chápaniu obsahu a významu tohto pojmu. Ladislav Hoffleiter [2] pojednáva 

o tom, ţe rozdielny prístup k definovaniu bezpečnosti je ovplyvnený aj referenčným 

objektom, a teda iné definície sa pouţívajú pri definovaní ľudskej bezpečnosti, iné vo 

vzťahu k národnej či medzinárodnej bezpečnosti alebo k bezpečnosti technických 

zariadení.  
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Thomas uvádza [3], ţe bezpečnosť je najčastejšie vnímaná ako charakteristika 

prevádzky, ktorá vypovedá o správnej funkcii systému. Jedná sa o charakteristiku 

systému, ktorá je veľmi ťaţko merateľná a z veľkej časti ju ľudia vnímajú, aţ keď dôjde 

k nehode, teda v situácii kedy bezpečnosť zlyhá. Bezpečnosť sa tak vyznačuje 

predovšetkým tým, ţe sa v danom systému nevyskytujú ţiadne nehody. Napriek tomu 

by bolo mylné povaţovať systém, kde sa nevyskytujú nehody ani incidenty za 

bezpečný. V takom prípade sa dá hovoriť aj o takzvanom fenoméne „čakanie na 

nehodu“.  

Definícií bezpečnosti je mnoho a to, akým spôsobom je zadefinovaná bezpečnosť sa 

bude odráţať aj na vnímaní bezpečnostnej kultúry, a preto ďalej uvádzam takisto 

definície bezpečnosti, ktoré sú relevantné pre leteckú dopravu.  

Letecký predpis L19 – Řízení bezpečnosti [4] definuje pojem bezpečnosť ako stav, pri 

ktorom sú riziká spojené s leteckými činnosťami súvisiacimi s prevádzkou lietadiel 

alebo ich priamo podporujúcimi zníţené a riadené na prijateľnej úrovni.  

Ďalšiu definíciu bezpečnosti nám ponúka Safety Management Manual [5], ktorý 

definuje bezpečnosť ako stav, v ktorom je moţnosť zranenia osôb alebo ujmy na 

majetku minimalizovaná a udrţiavaná na hranici či pod hranicou oblasti prípustných 

rizík pomocou identifikácie nebezpečenstva a riadenia rizík.  

 

Safety Managent Manual [5] uvádza štyri obdobia akými bol vnímaný prístup k oblasti 

leteckej bezpečnosti.  

Éra technických faktorov je definovaná od začiatku 20. storočia do 60. rokov              

20. storočia, kedy sa letectvo sa pretransformovalo do formy masovej dopravy. 

Nedostatky v bezpečnosti boli spojené s technickými faktormi a technologickými 

poruchami a preto bolo všetko úsilie zameriavané na skúmanie a zlepšovanie 

technických faktorov. Technologické zlepšenia viedli k postupnému poklesu frekvencie 

nehôd a bezpečnostné procesy sa rozšírili tak, aby zahŕňali dodrţiavanie predpisov a 

dohľad nad nehodami. Bezpečnostná kultúra by sa v tomto štádiu dala definovať iba 

ako kultúra, ktorej fungovanie by záleţalo na technologických postupoch a ich 

dodrţiavaní. 

Začiatkom 70. rokov sa frekvencia leteckých nehôd výrazne zníţila z dôvodu 

významného technologického pokroku a vylepšenia bezpečnostných predpisov. Začala 

sa tak éra ľudského faktoru, kde úsilie o zlepšenie bezpečnosti zahŕňalo otázky 

zameriavajúce sa taktieţ aj na ľudský faktor vrátane rozhrania človek – stroj. Skúmanie 

ľudského faktoru však malo tendenciu zameriavať sa na jednotlivca bez toho, aby sa 

boli zohľadnené prevádzkové a organizačné súvislosti. V tomto štádiu by sme mohli 
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definovať kultúru bezpečnosti ako kultúru obviňovania, kedy je všetka zodpovednosť 

na jednotlivcovi a hľadá sa iba vinník nehody. 

Éru ľudského faktoru  tak vystriedala v 90.rokoch 20.storočia éra organizačných 

faktorov, kedy sa na bezpečnosť začalo pozerať zo systémovej perspektívy, ktorá mala 

okrem ľudských a technických faktorov zahŕňať aj organizačné faktory. Tento nový 

prístup bol zaloţený na rutinnom zbere a analýze údajov vyuţívajúcich reaktívne a 

proaktívne metodiky na sledovanie známych bezpečnostných rizík a zisťovanie nových 

bezpečnostných problémov. Bezpečnostná kultúra sa v tomto štádiu zameriava na 

proaktívny zber dát a do popredia sa dostáva kultúra ohlasovania. 

Doterajšie bezpečnostné systémy sa však vo veľkej miere zameriavali na výkonnosť 

individuálnej bezpečnosti a kontrolu s minimálnym ohľadom na širší kontext letectva 

ako komplexného systému. To viedlo k čoraz väčšiemu uznaniu zloţitosti leteckého 

systému a rôznych organizácií, ktoré sa ako celok podieľajú na bezpečnosti letectva 

a vzniku éry komplexných systémov. Bezpečnostná kultúra sa zameriava na 

postavenie jednotlivca a jednotlivec je prvok, ktorý vďaka hláseniam priepsieva 

k zlepšovaniu bezpečnosti. 

 

 

Obrázok 1: Vývoj prístupu k bezpečnosti (upravené) [5]  

 

2.2. Nové prístupy k bezpečnosti  

Niekdajší pohľad  interpretuje prevádzkové udalosti v oblasti bezpečnosti ako výsledok 

ľudských chýb. Tento pohľad má tendenciu zameriavať sa na jednotlivcov, hodnotí 

výkon systému na základe malého mnoţstva neţiaducich udalostí a systematicky 

nezohľadňuje bezpečnostné postupy, ktoré sa vyvíjajú v pracovnom prostredí s 

protichodnými cieľmi alebo meniacimi sa podmienkami [6]. Túto skupinu názorov 

opísali   Sidney Dekker [1] ako „starý“ alebo „tradičný“ pohľad a Erik Hollnagel [6] ako 
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„Bezpečnosť I“ a často súvisí s postupmi bezpečnostného vyšetrovania a tým ako sa 

nazerá na ľudský faktor. Karanikas a kol. [7] uvádzajú, ţe rozlišovanie medzi starými a 

novými bezpečnostnými paradigmami spočíva predovšetkým v tom, či sa pracovníci 

povaţujú za osoby, ktoré dosahujú bezpečnosť alebo či sú vnímaní ako potenciálne 

problémy v oblasti bezpečnosti.  

Sidney Dekker [1] popisuje rozdiely medzi starým a novým prístupom nasledovne. 

Starý prístup k bezpečnosti sa zameriava na to, čo ľudia neboli schopní vykonať 

správne a uvádza, čo mali urobiť, aby zabránili nepriaznivému výsledku. Nový prístup 

sa snaţí pochopiť príčiny a zmysel ľudského konania. Starý prístup k bezpečnosti 

povaţuje ľudské pochybenie za príčinu problémov a ako prijateľný záver vyšetrovania. 

Nový prístup nazerá na ľudskú chybu ako prejav hlbších príčin a ľudská chyba je 

východiskovým bodom pre ďalšie vyšetrovanie príčin. V novom prístupe sa ľudská 

chyba povaţuje za systematicky prepojenú s aspektmi nástrojov, úloh a operačného 

prostredia ľudí a nie je označená ako nespoľahlivé správanie. 

Nový prístup k zmýšľaniu o bezpečnosti dáva do pozornosť predovšetkým postavenie 

zamestnanca, ktorý uţ nie je vnímaný ako chyba v systéme, ale ako prínosom pre 

bezpečnosť a ďalšie skúmanie príčin incidentov. Tento nový prístup k bezpečnosti 

dáva základ pre vytvorenie kultúry spravodlivosti – „Just Culture“, ktorá je opísaná 

v závere kapitoly. Keďţe sa postavenie zamestnancov a pracovníkov v prvej línií mení, 

je potrebné klásť väčší dôraz na bezpečnostnú kultúru, ktorá  by mala byť základom, 

pre dobré fungovanie komplexného systému a ochranu zamestnancov pri ohlasovaní 

chýb.   

 

Erik Hollnagel [6] uvádza, ţe tradičný pohľad na bezpečnosť je definovaný paradoxným 

spôsobom, pretoţe bezpečnosť je určená opačným spôsobom a to tak, ţe je 

zadefinované, čo sa stane, ak bezpečnosť nie je prítomná. V dôsledku tejto definície sa 

bezpečnosť merala nepriamo ako dôsledok jej neprítomnosti a bol venovaný 

nedostatok pozornosti voči veciam, ktoré fungujú správne. Tradičnú definíciu 

bezpečnosti ako stavu, v ktorom je počet nepriaznivých následkov čo najmenší, moţno 

nazvať Safety-I. Pozadie perspektívy Safety-I sa nachádza v dobre pochopených, 

otestovaných a správne fungujúcich systémoch [6]. Podľa Safety-I môţe byť vysoký 

stav bezpečnosti dosiahnutý obmedzením všetkých druhov variability výstupov 

prevádzkových procesov. Príkladmi často pouţívaných obmedzení sú školenia, 

postupy, normalizácia, pravidlá a predpisy.  

Vplyvom neustáleho vývoja socio-technických systémov a informačných technológií, 

ktoré v nich pôsobia sa stali tieto systémy a pracovné prostredie postupne 

neovládateľnejšími, čo prinútilo zamýšľať sa nad tým, či je Safety-I postačujúca.  
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Výsledkom týchto úvah bolo dôvodom vzniku Safety-II, kde sa predpokladá, ţe 

systémy fungujú, pretoţe ľudia sú schopní prispôsobiť svoju činnosť, aby vyhovovala 

neustále meniacim sa pracovným podmienkam [6]. Ľudia sa učia identifikovať a 

prekonať nedostatky v systéme, pretoţe dokáţu rozpoznať skutočné poţiadavky a 

zodpovedajúcim spôsobom upraviť ich výkonnosť, aby vyhovovali daným podmienkam. 

Safety-II sa zameriava na pochopenie procesov, ktoré vedú k normálnej správnej 

činnosti systému, za účelom vysvetlenia bezpečného stavu. Pochopenie jednotlivých 

procesov a vzťahov medzi jednotlivými komponentmi systému dopomáha k správne 

nastavenému systému hodnotenia bezpečnosti celej organizácie. 

Erik Hollnagel [6] pojednáva o tom, ţe Safety II sa zameriava na čo najvyšší počet 

správnych vykonaných činností, nie na čo najmenší počet nehôd ako to je v prípade 

Safety-I. Safety II proaktívne predvída vývoj a udalosti, nereaguje aţ po tom, ako 

udalosť nastane. Zmena je takisto v chápaní ľudského faktoru, ktorý je vnímaný ako 

prostriedok na zlepšenie bezpečnosti a nie ako faktor, ktorý nesie vinu za zapríčinenie 

udalosti.  

 

Pri skúmaní nových princípov vnímania bezpečnosti vznikajú nepriaznivé vedľajšie 

efekty, ktorých je potrebné vyvarovať sa. Carsten Bursch a kol. [8] uvádzajú 

nasledovných 5 mechanizmov, ktoré môţu tieto efekty vyvolať: 

 jazyk, ktorým je vedená diskusia 

 vznik profesionálnej kolektívnosti 

 vývoj myšlienok a konceptov 

 vedľajšie účinky úspechu  

 etické dilemy, s ktorými sa môţeme stretnúť v kaţdodennej práci.  

 

Vzniku vedľajších efektov vnímania nových prístupov k bezpečnosti sa nedá zabrániť. 

Je však dôleţité vyrovnať sa s týmito zmenami a takisto je potrebné zmierniť negatívne 

efekty, aby bola implementácia nových stratégií účinnejšia.  

2.3. Resillience Engineering 

Preklad slova „resillience“ znamená odolnosť, ale pojem „Resillience Engineering“, 

ešte nemá v slovenskom jazyku ustálený význam, a preto je ponechaný pôvodný 

názov v anglickom jazyku.  

„Resilience“ je moţné podľa profesora Hollnagela [9]  vysvetliť ako schopnosť systému 

udrţiavať alebo znovu dosiahnuť dynamický stabilný stav po vystavení systému 

negatívnemu vplyvu okolitého prostredia alebo porúch. Erik Hollnagel [9] uvádza, ţe 

systém je odolný, keď si dokáţe udrţať poţadovanú prevádzku za očakávaných aj 
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neočakávaných podmienok úpravou fungovania pred udalosťami, počas nich alebo po 

nich. Zatiaľ čo súčasné riadenie bezpečnosti Safety-I sa zameriava na zníţenie počtu 

nepriaznivých výsledkov prevenciou nepriaznivých udalostí, Resilience Engineering 

hľadá spôsoby, ako zvýšiť schopnosť systémov uspieť v meniacich sa podmienkach 

podľa definície Safety-II.  

Definíciu „Resillience Engineering“ je moţné konkretizovať zváţením toho, čo 

umoţňuje odolné správanie. Pretoţe odolné správanie je moţné pre väčšinu systémov, 

vysvetlenie sa musí týkať niečoho, čo je nezávislé od akejkoľvek konkrétnej domény. 

Eric Hollnagel [9] uvádza 4 potenciály, ktoré sú konkrétnym nástrojom nepriameho 

merania odolnosti ako vlastnosti systému – predvídavosť, monitorovanie, reagovanie 

a učenie sa Tieto 4 potenciály sú súčasťou metódy RAG. 

2.4. Metóda RAG 

Základnou myšlienkou RAG je vypracovať súbor otázok s cieľom určiť, ako dobre 

systém funguje pri kaţdej zo štyroch základných schopností. Eric Hollnagel [9] uvádza 

štyri základné potenciály: 

 Potenciál reagovať – byť schopný reagovať na pravidelné a nepravidelné 

zmeny, poruchy a príleţitosti aktiváciou pripravených akcií alebo úpravou 

súčasného spôsobu fungovania. 

 Potenciál monitorovať – byť schopný monitorovať to, čo v krátkom čase môţe 

váţne ovplyvniť výkon systému pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.  

 Potenciál učiť sa – byť schopný poučiť sa zo skúseností, najmä naučiť sa 

vyhodnotiť správne situácie z ktorých je potrebné učiť sa. 

 Potenciál predvídať – byť schopný predvídať ďalší vývoj v budúcnosti, ako sú 

moţné poruchy, nové poţiadavky alebo obmedzenia, nové príleţitosti alebo 

meniace sa prevádzkové podmienky. 

 

Účelom pouţitia RAG nie je poskytnúť absolútne hodnotenie toho, ako dobre systém 

dosahuje štyri základné schopnosti. Cieľom RAG je skôr poskytnúť dobre definovanú 

charakterizáciu systému, ktorý sa môţe pouţiť na riadenie systému a konkrétne na 

rozvoj jeho potenciálu odolného výkonu. Zámerom je, aby sa RAG uplatňovala 

pravidelne, aby bolo moţné zistiť, či došlo k nejakým zmenám [9]. 

Metóda RAG nie je samostatným nástrojom, ktorý je moţné pouţiť priamo. Ide skôr o 

princíp, na základe ktorého je moţné rozvíjať konkrétnejšie súbory otázok. Otázky 

musia byť jasne relevantné pre systém, pre ktorý sú určené [9]. 
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Metóda RAG je vhodná aj pre skúmanie bezpečnostnej kultúry, keďţe podľa 

základných potenciálov by sa dali zadefinovať otázky pre hlbšie skúmanie postoja 

pracovníkov a ich vnímania bezpečnosti. 

 

2.5. Riadenie bezpečnosti  

Bezpečnosť potrebuje byť riadená a je potrebné zaviesť vhodné kontroly riadenia. 

Leveson [10] uvádza hlavné zloţky účinného riadenia bezpečnosti nasledovne: 

 Záväzok a vedenie 

 Podniková politika bezpečnosti  

 Informovanosť o rizikách a komunikačné kanály 

 Kontroly presunu systému smerom k vyššiemu riziku 

 Silná podniková bezpečnostná kultúra 

 Štruktúra bezpečnostnej kontroly s príslušným pridelením zodpovednosti, 

právomoci, a zodpovednosť 

 Bezpečnostný informačný systém 

 Neustále zlepšovanie a učenie 

 Vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj spôsobilostí. 

 

Jednou zo zloţiek riadenia bezpečnosti je zavedenie bezpečnostnej kultúry, ktorá 

závisí predovšetkým od záväzku manaţmentu a ďalších faktorov. Povaha riadenia 

bezpečnosti takisto závisí od definície bezpečnosti. Z hľadiska Safety-I je účelom 

riadenia bezpečnosti zabezpečiť, aby sa počet nepriaznivých výsledkov udrţiaval na čo 

najniţšej moţnej úrovni. 

Z hľadiska Safety-II je účelom riadenia bezpečnosti zabezpečiť, aby čo najviac vecí v 

čo najväčšej miere pracovalo správne. Aby takéto proaktívne riadenie bezpečnosti 

fungovalo, je potrebné predvídať, čo by sa mohlo stať so systémom a mať k tomu 

vhodné prostriedky - ľudí a zdroje. Predvídanie  si vyţaduje pochopenie, ako systém 

funguje, ako sa vyvíja a mení jeho prostredie a ako môţu funkcie závisieť a vzájomne 

sa ovplyvňovať. Toto porozumenie sa môţe rozvíjať skôr hľadaním vzťahov medzi 

udalosťami, neţ hľadaním príčin jednotlivých udalostí. Problémom proaktívneho 

riadenia bezpečnosti je samozrejme to, ţe budúcnosť je neistá a preto si proaktívne 

riadenie bezpečnosti vyţaduje, aby sa vopred vynaloţilo určité úsilie na premýšľanie o 

tom, čo by sa mohlo stať. Namiesto toho, aby sa riadenie bezpečnosti zakladalo na 

zriedkavých a nepravidelných výskytoch nepriaznivých okolností a výsledkov, malo by 

sa zamerať na kaţdodenné procesy prebiehajúce v rámci organizácie [6]. 
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2.6. Cena za zavedenie bezpečnosti a náklady na 

bezpečnosť  

Vo všeobecnosti je rozšírený názor, ţe zavedenie bezpečnostných systémov je cenovo 

náročné a ţe budovanie bezpečnosti si vyţaduje neprijateľné kompromisy na úkor 

iných cieľov v rámci spoločnosti [10]. Tento názor však nie je opodstatnený, pretoţe 

náklady závisia od metód pouţitých na dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti a v 

skutočnosti ich moţno eliminovať, ak je bezpečnosť zabudovaná do systému od 

začiatku  

Richard Maguire [11] hovorí, ţe náklady leteckej nehody je ťaţké určiť, pretoţe sa 

týkajú viacerých vzájomne súvisiacich  aspektov. Náklady na nehodu by mali zahŕňať 

iba priame náklady na samotnú udalosť, materiál, vybavenie a poškodené vozidlá a 

náklady na účasť na pohotovostnej sluţbe. Náklady na prevenciu nehody sa líšia od 

priamych nákladov na nehodu. Náklady na prevenciu nehôd nepredstavujú skutočné 

vzniknuté náklady, pretoţe v skutočnosti predstavujú prínosy, ktoré sa takouto 

prevenciou získavajú.  

Okrem zrejmých priamych nákladov na ľudský ţivot a poškodenie majetku, počas  

leteckej nehody vznikajú aj nepriame náklady, ako sú poškodenie dobrého mena 

spoločnosti, škody na ţivotnom prostredí, náklady na súdne spory, strata produktivity a 

strata vysokokvalifikovaných pracovníkov a personálu [12]. 

 

2.7. Definícia pojmu kultúra 

Vzhľadom na to, ţe je letectvo ovplyvňované existenciou ľudského faktoru v socio-

technickom systéme, je potrebné vysvetliť aj pojem kultúra a jeho zloţky. 

Kultúra by sa dala jednoducho opísať ako súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo 

vývine ľudskej spoločnosti alebo ako civilizácia. Kultúra je riadiacou zloţkou 

akéhokoľvek sociálneho systému, ktorým rozumieme celok tvorený jednotlivcami a 

sociálnymi skupinami medzi ktorými sa nachádzajú sociálne vzťahy [13]. 

Americký vedec Edgard Schein [14], ktorý sa podieľal na skúmaní organizačnej kultúry 

a kariérneho rozvoja definuje kultúru ako obraz zdieľaných základných predpokladov 

naučených určitou skupinou. 

Definícii kultúry sa venoval aj holandský vedec Hofstede [15], ktorý ju označuje ako 

mentálne naprogramovanie. Ľudská myseľ sa počas svojho vývoja učí rozličným 

vzorcom chovania a tie nazýva mentálne programy alebo aj inak „software mysle“. 

Tento software nám potom ukazuje aké sú pravdepodobné reakcie jedinca.  

Celková kultúra je ovplyvňovaná troma podzloţkami a to kultúrou organizačnou, 

profesijnou a národnou.  
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Organizačná kultúra  

SMM [5] nám bliţšie špecifikuje jednotlivé definície daných kultúr nasledovne. 

Organizačná kultúra poukazuje na vlastnosti a vnímanie bezpečnosti medzi 

zamestnancami v rámci jednej spoločnosti. Najväčší potenciál pre vytvorenie a 

udrţiavanie účinného riadenia bezpečnosti je práve na úrovni organizácie. Je tieţ 

významným faktorom ovplyvňujúcim prístup zamestnancov, s akým sa zapojí do 

realizácie riadiacich alebo prevádzkových činností. Organizačná kultúra stanovuje 

hranicu pre prijatú prevádzkovú výkonnosť zavedením noriem a poskytuje základný 

predpoklad pre manaţérske a zamestnanecké rozhodovanie. Má potenciál ovplyvniť 

napríklad vzťahy medzi sluţobne staršími a novými zamestnancami, správanie 

zamestnancov v náročných prevádzkových podmienkach, prijatie a vyuţitie nových 

technológií ale aj tendenciu prijať karhajúce opatrenia, ktoré sú následkom 

prevádzkových chýb. Efektívne kultúra spoločnosti slúţi ako metóda na synchronizáciu 

rôznych národných a profesijných kultúr v rámci celej organizácie. 

Dalo by sa povedať, ţe predmetom nášho skúmania je práve organizačná kultúra vo 

vzťahu k bezpečnosti v danej organizácií.  

 

Profesijná kultúra 

Profesijná kultúra odlišuje charakteristiky jednotlivých profesijných skupín, napríklad 

správanie pilotov k riadiacim letovej prevádzky, personálu leteckého úradu alebo 

zamestnancom údrţby. Profesijné skupiny majú tendenciu prijať hodnotový systém a 

rozvíjať správanie v súlade so svojimi rovesníkmi alebo predchodcami prostredníctvom 

výberu zamestnancov, ich vzdelávanie, školenia, skúseností, a tak ďalej. Profesijná 

kultúra efektívne odráţa schopnosť profesijných skupín rozlišovať medzi problémami s 

bezpečnosťou a problémami, ktoré sa napríklad týkajú podpísaných kontraktov. Zdravá 

profesijná kultúra potom môţe byť charakterizovaná ako schopnosť všetkých 

profesijných skupín v spoločnosti spolupracovať pri riešení bezpečnostných otázok [5]. 

V skúmanej doméne sa profesijná kultúra prejavuje ako vzťah medzi load control 

agenti a pilotmi, takisto medzi spolupracovníkmi z cargo oddelenia alebo pracovníkmi 

na oddelení odbavenia cestujúcich.  

 

Národná kultúra 

Národná kultúra rozlišuje vlastnosti jednotlivých krajín alebo národov, vrátane úlohy 

jedinca vo spoločnosti, spôsobu, akým sa je rozdelený systém leteckého úradu, a 

národných priorít s ohľadom na zdroje, zodpovednosť, etiku, ciele a rozdielne právne 

systémy. Národná kultúra tvorí súčasť osobného presvedčenia, ktoré formuje pohľad 

na bezpečnosť jednotlivcov v rámci organizácie. Organizačná kultúra teda môţe byť 
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výrazne ovplyvnená prítomnou národnou kultúrou medzi zamestnancami. Pri pouţití 

programu SMS by mali zamestnanci vo vedúcich pozíciách starostlivo posúdiť a zváţiť 

prítomnosť národnej kultúry svojich zamestnancov. U kaţdej kultúry sa totiţ môţe líšiť 

napríklad vnímania bezpečnostného rizika [5]. 

 

Kultúra ohlasovania 

Kultúra ohlasovania vyplýva z presvedčenia zamestnancov a postojov voči výhodám 

alebo prípadným karhajúcim opatrením spojených so systémom hlásenia a teda 

konečným dopadom na prijatí či vyuţitie týchto systémov. Ide o veľmi dôleţitý prvok 

pozitívnej kultúry spoločnosti. Do značnej miery je ovplyvnená organizačnou, 

profesijnou a národnou kultúrou a je jedným z kritérií hodnotenia účinnosti 

bezpečnostného systému. Cieľom zdravej kultúry ohlasovania je rozlišovanie medzi 

úmyselnými a neúmyselnými chybami zamestnancov a určenie najlepších nápravných 

opatrení ako z pohľadu celej organizácie, tak aj z pohľadu jednotlivcov [5]. 

Náš výskum skúma takisto prvky kultúry ohlasovania takým spôsobom, ţe zisťuje, či je 

počet hlásení dostatočný v rámci organizácie a takisto vzťah k podávaní hlásenia 

ohľadom negatívnych udalostí alebo rizík týkajúcich sa bezpečnosti.  

 

2.8. Bezpečnostná kultúra a jej hodnoty  

Pojem bezpečnostná kultúra bol prvýkrát oficiálne pouţitý  pri vyšetrovaní havárie 

jadrovej elektrárne v Černobyli, kedy Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 

(angl. IAEA) pri vyšetrovaní označila za príčinu nehody organizačné faktory a 

porušenie predpisov operátormi. Dôsledkom tohto bolo definovanie bezpečnostnej 

kultúry ako súboru vlastností a postojov v spoločnosti a u jednotlivcov, ktoré stanovujú 

ako prvoradú prioritu, ţe bezpečnosť jadrovej elektrárne bude mať adekvátnu 

dôleţitosť [16]. 

 

Následne boli zadefinované podmienky a predpoklady pre lepšie prijatie definície 

pojmu kultúra bezpečnosti: 

 pojem treba skúmať ako na individuálnej, tak i na skupinovej úrovni, 

 pojem musí mať relatívny, nie absolútny charakter, 

 pojem v sebe koncentruje hodnotový systém, tradície a materiálnu úroveň 

referenčných objektov bezpečnosti [12]. 

 

Vzhľadom na tieto poţiadavky môţeme kultúru bezpečnosti definovať ako určitú 

úroveň rozvoja človeka a spoločnosti, charakterizovanú významom zaistenia 
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bezpečnosti v systéme osobných a spoločenských hodnôt, zavedením stereotypov 

bezpečného správania sa ľudí ako v kaţdodennom ţivote doma, na verejnosti či na 

pracovisku, tak i v nebezpečných a mimoriadnych situáciách [2]. 

 

EUROCONTROL [16] definuje bezpečnostnú kultúru ako súbor vlastností a postojov 

jednotlivcov a spoločnosti, ktoré stanovujú ako prvoradú prioritu prevádzkovú 

bezpečnosť.  

EASA [17] nazerá na bezpečnostnú kultúru ako na vzťah jedincov organizácie k 

bezpečnosti a ich vôľu a aktivitu k zmenám, smerom k bezpečnejšiemu prostrediu. 

EASA [17] definuje bezpečnostnú kultúru definuje ako súbor trvalých hodnôt a postojov 

k bezpečnosti zdieľaných naprieč organizáciou všetkými jej pracovníkmi. 

Bezpečnostná kultúra odráţa mieru akou jedinec hľadí na prítomnosť nebezpečenstva 

a rizík vyplývajúcich z procesov v organizácií, jeho ochotu udrţiavať a zlepšovať 

úroveň bezpečnosti, rovnako ako schopnosť prispôsobiť sa nebezpečným situáciám a 

komunikovať o nich s poverenými spolupracovníkmi a hodnotiť svoje vlastné chovanie 

vo vzťahu k bezpečnosti. 

SMS [5] pojednáva o bezpečnosti ako o prirodzenom dôsledku existencie ľudí v 

leteckom systéme. Bezpečnostnú kultúru definuje ako správanie ľudí vo vzťahu 

k bezpečnosti a rizikám, „keď sa nikto nepozerá“. Je vyjadrením toho, ako vedenie a 

zamestnanci v organizácii vnímajú, oceňujú a uprednostňujú bezpečnosť. 

 

Z týchto definícií by sme mohli urobiť stručný záver pre charakteristiku bezpečnostnej 

kultúry: 

 je to súbor vlastností a postojov voči bezpečnosti 

 pojednáva  o bezpečnosti ako o priorite  

 je to vzťah jedinca k bezpečnosti  

 odraz vnímania bezpečnosti a rizika. 

 

Patankar, Brown, Sabin a Bigda-Peyton [18] navrhli model na popis kultúry 

bezpečnosti organizácie v tvare pyramídy, ktorý predstavuje dynamicky vyváţený 

vzťah medzi bezpečnostnými hodnotami, bezpečnostnými stratégiami, bezpečnostnou 

klímou a bezpečnostným správaním organizácie. Bezpečnostné hodnoty slúţia ako 

základ pyramídy bezpečnostnej kultúry. Základné hodnoty a nespochybniteľné 

predpoklady organizácie slúţia ako základný kameň rozvoja stratégií a ich uvádzania 

do prevádzky. Silné hodnoty v oblasti bezpečnosti oprávňujú manaţment na 

nastavenie organizačnej atmosféry v oblasti bezpečnosti a na stanovenie 

organizačných priorít.  Bezpečnostné stratégie zavádzajú organizačné hodnoty 



  

 
 23   
 

týkajúce sa bezpečnosti a zahŕňajú špecifické bezpečnostné programy, ako aj štruktúru 

riadenia bezpečnosti, individuálny vodcovský personál, politiky, postupy a zavedený 

systém na zvýšenie bezpečnosti. Bezpečnostná klíma a bezpečnostná kultúra sú veľmi 

závislé na zamestnancoch a to predovšetkým tým, ako zamestnanci bezpečnosť 

vnímajú a aké na ňu majú názory. Bezpečnostnou klímou je väčšinou mienený 

spoločný prístup zamestnancov a ich vnímanie prostredia vo vzťahu k bezpečnosti. 

Bezpečnostná klíma je teda vnímaná ako prejav bezpečnostnej kultúry. Je to práve jej 

aspekt, ktorý môţeme zaznamenávať a merať. Výkon v oblasti bezpečnosti 

predstavuje individuálne a skupinové správanie a môţe sa prejaviť v takých 

opatreniach ako: zranenie zamestnanca, stratený čas, poškodenie lietadla, rozvrhnutie 

letu atď. Bezpečnostný výkon predstavuje ich prejav hodnoty, stratégie, postoje a 

názory členov organizácie týkajúce sa bezpečnosti. 

 

 

Obrázok 2: Pyramída bezpečnostnej kultúry [18]. 

 

Kultúra bezpečnosti  je predovšetkým určená lídrami organizácie, pretoţe oni určujú 

hlavné hodnoty, na základe ktorých sa robia rozhodnutia. Práve preto je vedenie a 

angaţovanosť manaţérov rozhodujúca pri dosahovaní vysokej úrovne bezpečnosti. Na 

vytvorenie kultúry bezpečnosti je potrebné identifikovať poţadované princípy a hodnoty 

bezpečnosti organizácie a potom vytvoriť štruktúru kontroly bezpečnosti v podobe 

meraní a auditov, aby sa tieto hodnoty dosiahli a udrţali v priebehu času. Všetky 

aspekty bezpečnostnej štruktúry musia byť navrhnuté tak, aby boli v súlade s princípmi 

organizačnej bezpečnosti a manaţéri sa musia zaviazať k stanoveným zásadám a 

zásadám týkajúcim sa bezpečnosti v organizácii. Spolu s vedením a záväzkom k 

bezpečnosti ako základnej hodnoty organizácie pre dosiahnutie bezpečnostných cieľov 

je vyţadovaná aj otvorená komunikácia. Zamestnanci sa musia cítiť psychicky 

bezpečne v súvislosti s ohlasovaním obáv a veriť, ţe manaţérom moţno dôverovať, 

aby si vypočuli ich obavy a podnikli príslušné kroky. Manaţéri musia zase uveriť, ţe 

zamestnanci sú hodní toho, aby si ich vypočuli a rešpektovali ich [10]. 
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Na základe literatúry o organizačnej kultúre James Reason [19] identifikoval päť 

zloţiek kultúry bezpečnosti: 

 informačná kultúra  –  bezpečnostný systém, ktorý zhromaţďuje údaje z nehôd 

a incidentov, pri ktorých takmer došlo k nehodám, a kombinuje ich s 

poznatkami z bezpečnostných auditov a prieskumov bezpečnostnej klímy 

 referujúca kultúra/kultúra ohlasovania – systém, ktorý vyţaduje od 

zamestnancov aktívne hlásenie nehôd a incidentov, aktívnu účasť v 

prieskumoch a riadení bezpečnosti 

 kultúra spravodlivosti – je vytváranie prostredia dôveryhodnosti, kedy sa 

zamestnanci neobávajú oznámenia nehody alebo incidentu. Nejedná sa však o 

absolútne oslobodenie od viny, no na druhej strane môţu byť zamestnanci za 

takéto oznámenie v niektorých prípadoch odmenený. 

 poučujúca sa kultúra – je potrebná na vyvodenie záverov z nazbieraných 

informácií a ich aplikáciu pre zmenu predpisov alebo postupov 

 flexibilná kultúra – rozhodovacie procesy sa líšia v závislosti od naliehavosti 

rozhodnutia a odbornosti zúčastnených ľudí. 

 

Európsky tím pre bezpečnosť obchodného letectva ECAST [17] definuje kultúru 

bezpečnosti ako súbor trvalých hodnôt a postojov týkajúcich sa otázok bezpečnosti, 

zdieľaných kaţdým členom na kaţdej úrovni organizácie. Kultúra bezpečnosti označuje 

mieru, do akej si kaţdý jednotlivec a kaţdá skupina uvedomuje riziká a neznáme 

nebezpečenstvá spôsobené jej činnosťou, neustále sa správa, aby sa zachovala a 

zvýšila bezpečnosť, je ochotný a schopný sa prispôsobiť, keď čelí bezpečnostným 

problémom a dôsledne vyhodnocuje správanie súvisiace s bezpečnosťou  

 

Na podporu posudzovania a riadenia kultúry bezpečnosti ECAST opísal šesť hlavných 

charakteristík kultúry bezpečnosti: 

 Záväzok - odráţa mieru, do akej má kaţdá úroveň organizácie pozitívny postoj 

k bezpečnosti, a uznáva jej dôleţitosť. Vrcholový manaţment by sa mal 

skutočne zaviazať k udrţaniu vysokej úrovne bezpečnosti a dať zamestnancom 

motiváciu a prostriedky na to, aby tak urobili. 

 Správanie - odráţa rozsah, v akom sa kaţdá úroveň organizácie správa tak, 

aby udrţala a zlepšila úroveň bezpečnosti. Z hľadiska riadenia by sa mal uznať 

význam bezpečnosti a malo by sa zaviesť všetko potrebné na udrţanie a 

zlepšenie bezpečnostných záznamov. 
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 Povedomie - odráţa, do akej miery sú zamestnanci a vedenie informovaní o 

rizikách pre seba a ostatných, ktoré vyplývajú z činností organizácie. 

Zamestnanci a vedenie spoločnosti by si mali neustále zachovávať vysoký 

stupeň ostraţitosti v súvislosti s otázkami bezpečnosti. 

 Prispôsobivosť - odráţa mieru, do akej sú zamestnanci a vedenie ochotní 

poučiť sa z minulých chýb a sú schopní prijať všetky potrebné kroky na 

zvýšenie úrovne bezpečnosti v organizácii. 

 Informácie - odráţajú rozsah, v akom sa informácie distribuujú správnym ľuďom 

v organizácii. Zamestnanci by sa mali povzbudzovať, aby hlásili obavy o 

bezpečnosť. Informácie o práci sa musia oznamovať správnym ľuďom vhodným 

spôsobom, aby sa predišlo nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k rizikovým 

situáciám. 

 Spravodlivosť - odzrkadľuje, do akej miery sa podporuje alebo dokonca 

odmeňuje bezpečné správanie a podávanie správ o bezpečnostných 

problémoch a odrádza sa od nebezpečného správania [17]. 

 

Na tieto charakteristiky bol zameraný aj systém merania bezpečnostnej kultúry, ktorý je 

súčasťou praktickej časti tejto diplomovej práce. Tieto charakteristiky sa dajú skúmať v 

akejkoľvek organizácií, ktorej súčasťou je bezpečnostná kultúra. Najdôleţitejšími črtami 

bezpečnostnej kultúry je najmä záväzok manaţmentu v oblasti bezpečnosti a 

bezpečnostných hodnôt a zapojenie sa manaţmentu do dosahovania bezpečnostných 

cieľov a práve preto je bolo skúmanie bezpečnostnej kultúry zamerané na manaţérov 

a pracovníkov pôsobiacich na pozícii supervízora vo vybranej organizácii.  

2.9. Charakteristika organizácie s fungujúcou 

bezpečnostnou kultúrou 

Charakteristiky opísané v tejto časti sa vzťahujú na správne fungovanie bezpečnostnej 

kultúry a nadväzujú na podkapitolu 6.5 – Generatívny stupeň a jeho vlastnosti v oblasti 

Load Control, kde sa nachádza opis organizácie s najvyšším stupňom bezpečnostnej 

kultúry podľa Hudsonovho modelu, ktorý je pouţitý na určenie úrovne bezpečnostnej 

kultúry. 

Leveson [10] pojedná o organizácii so správne integrovanou bezpečnostnou kultúrou 

ako o mieste, kde by sa mala bezpečnosť implementovať do ústrednej organizačnej 

kultúry a nemalo by sa jednať iba o subkultúru. Zároveň by mala byť bezpečnosť 

integrovaná aj do výskumu a prevádzky. Jednotliví pracovníci by mali mať poţadované 

znalosti, zručnosti a schopnosti. Vízia bezpečnosti by mala byť jasne definovaná 

a zdieľaná medzi všetkými zúčastnenými stranami. 
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Všetci zamestnanci a skupiny by mali niesť zodpovednosť v oblasti bezpečnosti 

spoločne. Konflikty medzi bezpečnostnými prioritami a ostatnými prioritami 

v organizácii by sa mali riešiť prostredníctvom konštruktívneho vyjednávacieho 

procesu. Efektívne vedenie by malo existovať na všetkých úrovniach organizácie a 

všetky časti bezpečnostnej štruktúry by mali uznávať bezpečnosť ako najvyššiu prioritu 

organizácie. Na šírenie bezpečnostných informácií by mali existovať účinné 

komunikačné kanály. Informovanosť o rizikách by mala existovať na všetkých 

úrovniach bezpečnostnej štruktúry prostredníctvom vhodnej a účinnej spätnej väzby. 

Výsledky skúseností z prevádzky, analýzy nebezpečenstiev procesov, audity, alebo 

vyšetrovania nehôd by sa mali pouţívať na zlepšenie prevádzky a štruktúry 

bezpečnostnej kontroly. Nedostatky zistené počas hodnotení, auditov, inšpekcií a 

vyšetrovaní nehôd by sa mali riešiť okamţite a zisťovať sa aţ kým nie sú 

skompletizované . 

 

Na základe charakteristík bezpečnostnej kultúry môţeme rozlišovať medzi 

bezpečnostnou kultúrou, ktorá je pozitívna a medzi kultúrou, ktorá nie je postačujúca. 

SMM [5] taktieţ uvádza nasledujúce znaky pozitívnej bezpečnostnej kultúry: 

 manaţéri a zamestnanci chcú robiť rozhodnutia a podnikať kroky na podporu 

bezpečnosti ako jednotlivci, ale takisto ako kolektív 

 jednotlivci a skupiny neustále kritizujú svoje správanie a procesy a vítajú kritiku 

ostatných, ktorí hľadajú príleţitosti na zmenu a zlepšenie prostredia 

 vedúci pracovníci a zamestnanci sa delia spoločne o informáciách o 

nebezpečenstvách a rizikách, ktorým čelí organizácia a o potrebe riadiť tieto 

riziká 

 jednotlivci konajú a rozhodujú sa podľa všeobecného presvedčenia, ţe 

bezpečnosť je súčasťou spôsobu podnikania 

 jednotlivci si cenia informovanosť a informujú ostatných o bezpečnosti 

 jednotlivci dôverujú svojim kolegom a manaţérom a zdieľajú informácie o 

svojich skúsenostiach, ktoré podporujú hlásenie chýb a omylov, aby sa dalo 

predchádzať týmto udalostiam v budúcnosti. 

 

Okrem iného je dôleţité identifikovať niektoré beţné typy nefunkčných kultúr 

bezpečnosti, ktoré sú spoločné pre priemyselné odvetvia alebo organizácie.       

Hopkins [20] prvýkrát zaviedol pojem „kultúra popierania“ - “culture of denial” po 

vyšetrovaní nehôd v ťaţobnom priemysle. 

V takýchto kultúrach je hodnotenie rizika nerealistické, pretoţe manaţment chce počuť 

iba dobré správy a pričom hlásenie zlých správ sú potrestané. V týchto odvetviach sa 
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často uvádza, ţe podmienky sú vo svojej podstate nebezpečnejšie ako v iných 

oblastiach, a preto sa nedá urobiť nič pre zlepšenie bezpečnosti alebo ţe nehody sú 

cenou za produktivitu a nemoţno ich vylúčiť. Takýto prístup ku kultúre bezpečnosti je 

nepravdivý, avšak pohodlný pre danú situáciu [10]. 

Druhý typ nefunkčnej kultúry bezpečnosti by sa mohol označiť ako „papierová kultúra“. 

V týchto organizáciách zamestnanci trávia všetok svoj čas preukazovaním bezpečnosti 

systému, ale málo času venujú činnosti potrebnej nato, aby bol systém skutočne 

bezpečný. Kultúra bezpečnosti je tak preukázaná iba na papieri na úkor skutočnej 

bezpečnosti [10]. 

Tieto definície uľahčili vytváranie systému na meranie bezpečnostnej kultúry, pretoţe 

ponúkajú pohľad na správne a nesprávne fungujúcu bzpečnostnú kultúru a tak uľahčili 

aj vyhodnocovanie merania.  

2.10. Kultúra spravodlivosti – Just Culture 

Koncept bezpečnostnej kultúry „Just Culture“ je pomerne novým pohľadom na 

vnímanie bezpečnosti hlavne v oblasti letectva a medicíny. Je výsledkom moderného 

myslenia v rámci príčiny nehôd v komplexnom socio-technickom systéme a je čoraz 

viac podporovaný dôkazmi z oblasti výskumu mnoţstvom bezpečnostných organizácií. 

Sidney Dekker [1] definuje „Just Culture“ ako líniu medzi akceptovateľným a 

neakceptovateľným správaním a označuje kaţdé úmyselné porušenie predpisov ako 

neakceptovateľné. Dôraz je kladený predovšetkým na ohlasovanie chýb a netrestanie 

neúmyselne zapríčinených omylov. Pracovníci v organizácií s konceptom „Just Culture“ 

sú podporovaní v hlásení chýb bez akéhokoľvek strachu, pretoţe chyby a omyly sú 

chápané ako príleţitosti pre zlepšenie bezpečnosti a odhalenie skrytých prvkov. 

„Just Culture“ podporuje učenie sa z nebezpečných a rizikových situácii, za účelom 

zlepšenia úrovne povedomia o bezpečnosti prostredníctvom zlepšeného rozpoznania 

bezpečných situácií a zdieľania informácií o bezpečnosti.“  

 

Dekker [1] opisuje základne charakteristiky budovania „Just Culture“ nasledovne:  

 jednotlivec nemôţe byť súdený za komplexnosť udalostí  

 koncept „Just Culture“ neoznačuje automaticky mienku jednotlivca za pravdivú 

a správnu a názor ďalších ľudí ako nesprávny  

 dôleţitým krokom je kompromis  

 Just Culture“ nie je iba o dosahovaní cieľov ako takých  

 „Just Culture“ odhaľuje koreňové príčiny a chráni tých, ktorí na ne upozornili. 
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Výhody, ktoré môţu byť získané prostredníctvom vytvorenie a zavedenia konceptu 

„Just Culture“ zahŕňajú mnoţstvo faktorov, akými sú napríklad: 

 zvýšenie počtu hlásených nehôd a incidentov 

 budovanie dôvery medzi zamestnancami podniku 

 zefektívnenie bezpečnostného a riadiaceho manaţmentu [1] 

„Just Culture“ by sa dala do slovenského jazyka preloţiť ako kultúra spravodlivosti a jej 

fungovanie je podporené legislatívou a to konkrétne v nariadení Európskeho 

parlamentu a rady č.376/2014. Na území Českej a takisto aj Slovenskej republiky sa 

postupne zavádza v podnikoch, ktoré sprostredkúvajú riadenie letovej prevádzky.  

2.11. Zhrnutie  

Táto kapitola poskytla opis základných definícií ako je bezpečnosť, kultúra 

a bezpečnostná kultúra. Kapitola väčšinou skúma prácu popredných odborníkov 

v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej kultúry ako sú Patankar, Dekker, Leveson či 

Hollangel a poskytuje prehľad aj o novších spôsoboch nazerania sa na bezpečnosť 

ako je Safety-II alebo nazerania sa na bezpečnostnú kultúru – Just Culture.  Okrem 

iného definuje organizáciu so správne fungujúcou bezpečnostnou kultúrou podľa 

Nancy Leveson a SMM a od ktorej sa odvíja naše ďalšiu skúmanie a zadefinovanie 

generatívneho stupňa pri meraní bezpečnostnej kultúry vo vybranej organizácii.  

 

 

  



  

 
 29   
 

3. Požiadavky na legislatívu 

Spoločnosť sa chráni prostredníctvom svojich právnych predpisov a všetky predpisy, 

vrátane tých, ktoré upravujú riadenie bezpečnosti a rizika, musia preukázať svoju 

dôveryhodnosť. Tieto štandardy odráţajú úroveň spoločenskej tolerancie, tradične 

individuálneho správania, ale stále viac organizačného alebo kolektívneho      

správania [20]. 

Letecké bezpečnostné predpisy, či uţ na európskej alebo národnej úrovni, sa usilujú 

presadzovať trvalé zlepšenie v oblasti leteckej bezpečnosti. Toto úsilie je praktizované 

najmä neustálym dopĺňaním, obmieňaním a zlepšovaním právnych predpisov. Sidney 

Dekker [1] hovorí o tom, ţe dosiahnutie výsledku v oblasti zlepšenia bezpečnosti je 

podmienené takisto aj na základe dobrého rozhodovania sa, ktoré je poháňané 

legislatívou a domácou politikou zaloţenou na prevládajúcich sociálnych hodnotách. 

Pri zavádzaní bezpečnostnej kultúry je regulátor právnych noriem dôleţitým prvkom, 

ktorý má na začiatku vynútiteľnú funkciu voči zavádzaniu bezpečnostnej kultúry. 

Postupne sa však táto funkcia mení a z regulátora sa tak stáva uľahčujúci 

a udrţiavajúci prvok pri vytváraní a posilňovaní bezpečnostnej kultúry prostredníctvom 

právnych noriem. 

Vzhľadom na dôleţitosť právnych noriem táto kapitola opisuje legislatívu platiacu na 

území Českej republiky. Postupne sú rozobrané vnútroštátne, európske či 

medzinárodné predpisy zamerané na bezpečnostnú kultúru a riadenie bezpečnosti. 

Kapitola sa zameriava takisto aj na poţiadavky od EASA v skúmanej oblasti – a teda v 

oblasti hmotnosti a vyvaţovania lietadiel. 

3.1. Regulačné stratégie kultúry bezpečnosti 

Vzhľadom na dôleţitosť bezpečnostnej kultúry pri dosahovaní lepších výsledkov v 

oblasti bezpečnosti, je veľmi dobrým krokom, ţe regulačné orgány zahrnuli 

bezpečnostnú kultúru medzi právne normy a legislatívu. Štúdie regulačných orgánov 

ktoré sa začali zameriavať na kultúru bezpečnosti v spolupráci s leteckými 

spoločnosťami, naznačujú, ţe existuje niekoľko rôznych stratégií pre reguláciu 

bezpečnostnej kultúry [21]. 

V súčasnosti by sme mohli rozdeliť stratégie zavedenia právnych noriem týkajúcich sa 

bezpečnostnej kultúry do 4 skupín v závislosti od toho na akej úrovni sú jednotlivé 

právne normy zavádzané. Tabuľka č.1 poukazuje na jednotlivé stratégie a s nimi 

súvisiace výhody a nevýhody.  
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Stratégia Popis Výhody/Nevýhody 

Medzinárodný 

regulačný 

štandard 

kultúry 

bezpečnosti 

Regulátor definuje 

priemyselný štandard kultúry 

bezpečnosti. 

Zvyčajne je to jeden 

medzinárodný štandard. 

Tento prístup má význam, ak ide o kultúru 

bezpečnosti a jej poţadovanú úroveň, ktorá 

by sa prípadne mohla porovnávať s inými 

prevádzkovateľmi. Takto by zvykol 

merateľný medzinárodný štandard. 

Zlepšovaniu bezpečnostnej kultúry však 

môţe byť zabránené vplyvom národnej 

kultúry.  

Národné 

normy kultúry 

bezpečnosti 

Posúdenie bezpečnostnej 

kultúry národnými leteckými 

úradmi.  

Bezpečnostná kultúra sa tak 

prispôsobuje osobitným 

charakteristikám národa a 

jeho kultúrneho a právneho 

prostredia. 

Národné kultúrne správanie v rámci 

bezpečnosti sa prispôsobuje regulačnej 

štruktúre poskytovaním referenčných 

hodnôt v rámci vnútroštátnych noriem. 

Samotná povaha obchodného letectva však 

znamená, ţe multikultúrna interakcia je 

nevyhnutná a treba ju zohľadniť.  

Kultúra 

bezpečnosti 

definovaná 

organizáciou  

Definícia kultúry bezpečnosti 

prispôsobenej kaţdej 

organizácii jednotlivo 

umoţňuje cieľavedomejší a 

flexibilnejší prístup 

prispôsobený kaţdej 

organizácii. 

Kaţdá organizácia efektívne rozvíja svoje 

vlastné kultúrne črty, a preto pokus o 

prispôsobenie sa všeobecnému modelu 

môţe byť neúčinný. Tento prístup by mohol 

viesť skôr k vytvoreniu modelov kultúry 

bezpečnosti ako k jednej konkrétnej 

definícii.  

Ţiadna 

špecifikovaná 

regulačná 

norma alebo 

definícia 

kultúry 

bezpečnosti 

Regulátor neposkytuje nič 

iné ako usmernenie týkajúce 

sa osvedčených postupov. 

Prevádzkovatelia sú povinní 

iba posudzovať a 

zaznamenávať svoju kultúru 

bezpečnosti ako súčasť 

správ SMS. 

Presadzovanie bezpečnostnej kultúry nie je 

regulačnou stratégiou. Motivácia na rozvoj 

kultúry bezpečnosti je odvodená z 

významného finančného a verejného vplyvu 

trestného stíhania zo strany systému 

trestného súdnictva. 

 
Tabuľka 1: Regulačné stratégie bezpečnostnej kultúry [21] 

 

Predchádzajúca tabuľka dáva do pozornosti súvis medzi medzinárodným charakterom 

leteckej dopravy a národnou kultúrou. Ako je moţné vidieť je dôleţité, aby právne 

normy zahŕňali bezpečnostnú kultúru na medzinárodnom stupňa kvôli povahe leteckej 

dopravy, ale zároveň je potrebné dbať na národnú kultúru prostredníctvom legislatívy 

platnej v danom štáte, ktorá bude dbať na národný charakter. Tieto právne normy by 
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mali byť prepojené a vzájomne sa dopĺňať za účelom vytvorenia prostredia 

podporujúceho vznik bezpečnostnej kultúry.  

3.2. Právne predpisy na území Českej republiky 

Právne predpisy aplikované na území Českej republiky, ktoré majú vplyv na 

bezpečnostnú kultúru sa dajú podľa pôvodu členiť na predpisy: 

 vnútroštátne 

 európske – predpisy EÚ  

 medzinárodné. 

 

Z pohľadu skúmania bezpečnostnej kultúry na národnej úrovni sú pre naše skúmanie 

dôleţité tieto dokumenty a programy: 

 Letecký predpis L13 – Predpis o odbornom zisťovaní príčin leteckých nehôd 

a incidentov 

 Letecký predpis L19 – Riadenie bezpečnosti  

 Štátny bezpečnostný program Českej republiky – dodatok N k predpisu L19 

 Zákon o civilnom letectve č.49/1997  

 

Medzi dokumenty skúmané na európskej úrovni patria:  

 Európsky program pre bezpečnosť letectva 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 996/2010 

 Vykonávacie nariadenie komisie (EU) 2015/2018 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2018/1139 

 

K medzinárodným dokumentom, ktoré pojednávajú o bezpečnostnej kultúre patrí:  

 Safety Management Manual – štvrtá edícia 

3.3. Vnútroštátne predpisy  

3.3.1. Letecký predpis L13 

Predpis o odbornom zisťovaní príčin leteckých nehôd a incidentov definuje druhy 

udalostí (nehoda, váţny incident, incident), ďalej hlásenie v zmysle hlásenia ústavu do 

ďalších zemí, odborné zisťovanie príčin apod. Pre zber a vyhodnocovanie dát 

o udalostiach je dôleţitý dodatok N definujúci oznámenie o leteckej nehode alebo 

incidente, ktorý zodpovedá 11 bodom ICAO prílohy 13. Z pohľadu rozboru udalostí je 

najdôleţitejšia časť I – Popis udalosti. Po uskutočnení analýzy podľa časti I moţno 
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poskytovať dostatočný prehľad o faktoroch (príčinách) vrcholovej udalosti a taktieţ 

o reťazci udalosti, ktoré vrcholovej udalosti predchádzali. [22] Z pohľadu skúmania 

bezpečnostnej kultúry je tento dokument dôleţitý práve kvôli skúmaniu faktorov 

a udalostí, ktoré predchádzali nehodám a incidentom.  

3.3.2. Letecký predpis L19 

Predpis L 19 sa zaoberá všetkými procesmi riadenia bezpečnosti, ktoré rozhodujú o 

bezpečnosti civilného letectva. Vytvorenie samostatnej prílohy je podporené obnovou 

úlohy štátu pri riadení bezpečnosti na štátnej úrovni, v spolupráci s poskytovateľmi 

sluţieb a zdôraznenie konceptu celkovej bezpečnej výkonnosti vo všetkých oblastiach. 

V prílohe 19 sa vyţaduje, aby štáty aj poskytovatelia sluţieb propagovali pozitívnu 

kultúru bezpečnosti s cieľom podporiť účinné vykonávanie riadenia bezpečnosti 

prostredníctvom SSP/SMS. [23] 

Hlavnými benefitmi predpisu sú: 

 zdôraznenie riadenia bezpečnosti na štátnej úrovni,  

 zvyšovanie bezpečnosti zjednocovaním ustanovení o riadení bezpečnosti 

vzťahujúce sa na niekoľko oblastí letectva,  

 uľahčenie vývoja ustanovenia o riadení bezpečnosti,  

 podpora implementácie ustanovení o SMS a SSP,  

 zavedenie procesov k analýze spätnej väzby. [23] 

Presadzovanie bezpečnosti na úrovni štátu sa uskutočňuje prostredníctvom orgánov 

štátnej správy, ktoré stanovujú poţiadavky na interný výcvik, podporu informovanosti a 

obojstrannú komunikáciu o významných bezpečnostných informáciách v rámci 

organizácií civilného letectva a na rozvoj organizačnej kultúry, ktorá podporuje vývoj 

účinného a výkonného SSP [23]. 

Podľa prílohy 19 by mal kaţdý poskytovateľ sluţieb by mal zabezpečiť nepretrţité 

monitorovanie a pravidelné hodnotenie bezpečnostného výkonu, zabezpečiť nápravné 

opatrenia na zachovanie dohodnutého výkonu a zamerať sa na neustále zlepšovanie 

výkonnosti. [23] 

 

Štátny bezpečnostný program Českej republiky – dodatok N k predpisu L19 

ICAO definuje štátny bezpečnostný program ako „jednotný a ucelený súbor predpisov, 

pravidiel a činností slúţiacich k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti“ [5]. Program vyţaduje 

špecifické funkcie vykonávané jednotlivými štátmi, vrátane prijatia rôznych predpisov a 

smerníc na podporu bezpečného a efektívneho poskytovania leteckých sluţieb pod 
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jeho dohľadom. Základ SSP tvoria štyri komponenty, z ktorých je kaţdý ďalej delený na 

prvky, ktoré zahŕňajú procesy alebo činnosti vykonávanej štátom na riadenie 

bezpečnosti.  

 

Štruktúru SSP podľa poţiadaviek ICAO tvoria: 

 Bezpečnostná politika štátu a jej ciele 

 Riadenie bezpečnostného rizika na úrovni štátu 

 Zaistenie bezpečnej prevádzky na úrovni štátu 

 Presadzovanie bezpečnej prevádzky na úrovni štátu [23] 

Cieľom programu je predovšetkým zabezpečiť, aby mal štát minimálny poţadovaný 

regulačný rámec a zabezpečiť súlad medzi regulačnými a administratívnymi 

organizáciami z pohľadu riadenia rizík, ďalej uľahčiť monitorovanie a hodnotenie 

bezpečnostnej výkonnosti štátneho leteckého priemyslu a  podporovať spoluprácu so 

systémom SMS poskytovateľov sluţieb. Hlavným účelom vydávania SSP a SMS je 

dosiahnutie tzv. prijateľnej úrovne bezpečnosti. Dosiahnutie tejto úrovne bezpečnosti 

má byť zároveň prostriedkom k overeniu poţadovanej výkonnosti SSP a SMS 

u subjektov pôsobiacich v civilnom letectve. [23] 

3.3.3. Zákon o civilnom letectve 49/1997 

Zákon stanovuje osoby, ktoré sú povinné podať hlásenie a takisto stanovuje povinnosť 

podávať hlásenie stanovených leteckých nehôd a incidentov Ústavu pre odborné 

zaisťovanie príčin leteckých nehôd. ÚZPLN je povinný informácie analyzovať a prijímať 

preventívne opatrenia pri výučbe a výcviku, pri schvaľovaní spôsobilosti a v oblasti 

technického zabezpečenia letovej prevádzky. Zo strany ÚZPLN je plne podporovaný 

systém podávania dobrovoľných hlásení udalostí všetkými prevádzkovateľmi v civilnom 

letectve. ÚZPLN vyuţíva systém ECCAIRS k odovzdávaniu hlásení o leteckých 

nehodách a váţnych incidentoch od ICAO v rámci poţiadaviek na hlásenie ADREP 

(Accident / Incident Data Reporting). Zákon o civilnom letectve uvádza, ţe hlásenie 

udalostí, ani zisťovanie ÚZPLN a jeho závery, či bezpečnostné odporúčania sa nesmú 

zaoberať hodnotením či posudzovaním viny alebo zodpovednosti. Hlavným cieľom 

hlásenia a následného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov by preto zásadne 

malo prispenie k zvýšeniu bezpečnosti v civilnom letectve nie hľadanie subjektu 

nesúceho priamu zodpovednosť. [24] 

3.3.4. Zhrnutie vnútroštátnych právnych noriem 

Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad právnych noriem platných na území Českej 

republiky a dáva do pozornosti ich súvis s bezpečnostnou kultúrou. Z pohľadu 
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bezpečnostnej kultúry sú tieto normy dôleţité, pretoţe upravujú podmienky pre 

ohlasovanie incidentov, analýzu incidentov a zber dát prostredníctvom vytvorenia 

povinných a dobrovoľných  systémov hlásenia. Zberom a analýzou dát je moţné určiť 

faktory prispievajúce k negatívnym udalostiam, následne ich odstrániť a tak 

predchádzať týmto udalostiam v budúcnosti. Okrem iného právne normy pojednávajú 

o hlásení ako prvku, ktorý prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a jeho cieľom nie je 

hľadanie vinníka, čo prispieva k tvorbe a rozvoju bezpečnostnej kultúry na štátnej 

úrovni. Tieto právne normy sú dôleţité aj z hľadiska riadenia bezpečnosti na štátnej 

úrovni a lepšej implementácie systému riadenia bezpečnosti prostredníctvom štátneho 

bezpečnostného plánu.  

 

 Právna norma Charakteristika z pohľadu bezpečnostnej kultúry 

V
n
ú
tr

o
š
tá

tn
e
 p

rá
v
n

e
 n

o
rm

y
 

Predpis L13  zadefinovanie pojmov nehoda, incident 

 odborné zisťovanie príčin 

 zber a vyhodnocovanie dát  

Predpis L19  riadenie bezpečnosti 

 podpora implementácie SMS a SSP 

 zdôraznenie riadenia bezpečnosti na štátnej úrovni 

 uľahčenie vývoja ustanovenia o riadení bezpečnosti 

SSP/ Dodatok N 

k predpisu L19 

 zabezpečenie minimálne regulačného rámca v oblasti 

bezpečnosti a monitorovanie bezpečnosti 

 spojujúci prvok medzi vnútornými bezpečnostnými procesmi 

štátov 

Zákon 

o civilnom 

letectve  

 podmienky pre činnosť leteckého personálu 

 podmienky pre povinné a dobrovoľné hlásenia  

 stanovuje povinnosť podávať hlásenie leteckých nehôd 

a incidentov ÚZPLN 

 
Tabuľka 2: Vnútroštátne právne normy 
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3.4. Európske predpisy a nariadenia  

Európsky legislatívny rámec v oblasti bezpečnosti civilného letectva pozostáva z 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sú prípadne spojené s vykonávacími 

nariadeniami Komisie. V nasledujúcom diagrame sa uvádza súhrn platných právnych 

predpisov v oblasti bezpečnosti letectva prijatých na úrovni Európskej únie.  

 

Obrázok 3: Predpisy Európskej únie v oblasti bezpečnosti letectva [25]  

3.4.1. Európsky program pre bezpečnosť letectva  

Európsky plán pre bezpečnosť letectva je kľúčovým prvkom procesu manaţmentu 

bezpečnostného rizika na európskej úrovni a zahŕňa členské štáty, priemyselné 

odvetvie a EASA. Európsky program bezpečnosti letectva na úrovni EÚ funkčne 

zodpovedá národnému bezpečnostnému programu podľa prílohy 19 k Chicagskému 

dohovoru [25]. 

Cieľom európskeho programu bezpečnosti letectva je zabezpečiť, aby systém 

manaţmentu bezpečnosti letectva v Európskej únii poskytoval najvyššiu úroveň 

výkonnosti v oblasti bezpečnosti, ktorá sa bude vzťahovať jednotne na celú Úniu a v 

priebehu času neustále zlepšovať, pričom sa zohľadnia aj iné dôleţité ciele, ako je 

ochrana ţivotného prostredia. Európska politika bezpečnosti letectva zahŕňa aj 
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pouţívanie aktívnejších prvkov, ktoré sú vo väčšej miere zaloţené na dôkazoch a 

ktorých cieľom je identifikácia rizík predstavujúcich najväčšie ohrozenie bezpečnosti a 

prijímanie opatrení na zmiernenie týchto rizík [25]. 

3.4.2. Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 je ústredným prvkom bezpečnostného systému letectva 

EÚ. Jeho cieľom je stanoviť a udrţať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného 

letectva v Európe vytvorením spoločných pravidiel v oblasti civilného letectva [26]. 

Takisto vyzýva na posilnenie spolupráce medzi Komisiou, členskými štátmi a 

agentúrou pri odhaľovaní nebezpečných podmienok a prijímaní prípadných nápravných 

opatrení. Podpora „kultúry bezpečnosti“ a riadne fungovanie regulačného systému v 

oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, si vyţaduje, aby incidenty a 

nepríjemné udalosti spontánne ohlasovali ich svedkovia. Takéto ohlasovanie by sa 

uľahčilo vytvorením nerepresívneho prostredia a členské štáty by mali prijať vhodné 

opatrenia na ochranu takýchto informácií a ich poskytovateľov [26]. 

3.4.3. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) č. 996/2010 

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vyšetrovanie nehôd a incidentov, sú na európskej úrovni 

vymedzené v nariadení (EÚ) č. 996/2010. Zabezpečuje sa ním vysoká úroveň 

efektívnosti, prospešnosti a kvality pri bezpečnostnom vyšetrovaní v rámci európskeho 

civilného letectva. Cieľom je prevencia vzniku nehôd a incidentov v budúcnosti bez 

toho, aby sa pripisovala vina alebo zodpovednosť. Nariadenie ďalej posilňuje 

spoluprácu medzi orgánmi bezpečnostného vyšetrovania prostredníctvom zriadenia 

Európskej siete orgánov bezpečnostného vyšetrovania v civilnom letectve (ENCASIA) 

a zavádza ustanovenia na ukladanie bezpečnostných odporúčaní a s nimi súvisiacich 

reakcií do databázy EÚ. Nariadenie pojednáva aj o tom, ţe systém civilného letectva 

by mal rovnako podporovať nerepresívne prostredie uľahčujúce spontánne 

nahlasovanie udalostí a tým napomáhať rozvoju zásady tzv. kultúry spravodlivosti [27]. 

3.4.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 

Nariadenie (EÚ) č. 376/2014 obsahuje pravidlá týkajúce sa ohlasovania udalostí, ich 

analýzy a na ne nadväzujúcich opatrení. V týchto právnych predpisoch sa stanovujú 

poţiadavky zamerané na podporu silnej kultúry ohlasovania. Takisto sa v ňom 

stanovujú povinnosti pre priemyselné odvetvie, členské štáty a EASA súvisiace so 

zhromaţďovaním a analýzou udalostí s cieľom podporiť ich postupy pri manaţmente 

bezpečnosti. Nakoniec sa ním zabezpečuje, aby informácie boli vhodným spôsobom 

chránené a aby sa zdieľali medzi členskými štátmi a s EASA. Nariadenie si kladie si za 

cieľ zvýšiť bezpečnosť prostredníctvom zavedenia proaktívnych systémov, ktoré 
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predchádzajú vzniku incidentov a nehôd vďaka neustálemu skúmaniu bezpečnostných 

informácií z prevádzky a stanovuje pravidlá pre hlásenie závaţných udalostí týkajúcich 

sa bezpečnosti. V nariadení (EÚ) č. 376/2014 sa vyţaduje, aby sa na úrovni 

organizácie, členských štátov a na úrovni Únie zaviedli systémy ohlasovania udalostí. 

Okrem systému povinného hlásenia definuje nariadenie také poţiadavku na zriadenie 

systému dobrovoľného hlásenia, a to ako pre jednotlivé organizácie v letectve, tak aj 

pre relevantný štátny orgán (V Českej republike ÚCL a ÚZPLN) a agentúru EASA [28]. 

3.4.5. Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2018 

Vykonávacie nariadenie 2015/1018 nadväzuje na nariadenie č.376/2014 definovaním 

druhov udalostí, ktoré podliehajú povinnému hláseniu podľa systému hlásenia 

z nariadenia č. 376/2014 [29]. Cieľom tohto nariadenia je uľahčenie rozhodnutia, či 

udalosť musí byť povinne nahlásená alebo nie.  

3.4.6. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) 2018/1139 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) 2018/1139 pojednáva o spoločných 

pravidlách v oblasti civilného letectva. Nariadenie pojednáva o tom, ţe je potrebné za 

kaţdých okolností zaručiť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva, a 

to prijatím spoločných bezpečnostných pravidiel a opatreniami. Uplatňovanie náleţitých 

zásad manaţmentu bezpečnosti je podstatné pre neustále zvyšovanie bezpečnosti 

civilného letectva v Únii, predvídanie nových bezpečnostných rizík a čo najlepšie 

vyuţívanie obmedzených technických zdrojov. Preto je potrebné zriadiť spoločný 

rámec pre plánovanie a vykonávanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti 

prostredníctvom. Na uvedené účely by sa mal na úrovni Únie vypracovať európsky 

plán pre bezpečnosť letectva a európsky program bezpečnosti letectva. Kaţdý členský 

štát by mal takisto vypracovať národný program bezpečnosti v súlade s poţiadavkami 

uvedenými v prílohe 19 k Chicagskému dohovoru [30]. 

3.4.7. Zhrnutie európskych právnych noriem 

Tabuľka č.3 pojednáva o európskych právnych normách a ich hlavných vlastnostiach, 

ktoré sú prepojené s bezpečnostnou kultúrou. Ich význam spočíva najmä v riadení 

bezpečnosti a bezpečnostných rizík na európskej úrovni. Venujú sa takisto 

vyšetrovania a skúmaniu príčin na európskej úrovni, čo prináša väčšiu flexibilitu 

a takisto väčší objem dát pre analýzu negatívnych udalostí a ich prevencii. Jedným 

z najdôleţitejších dokumentov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 

376/2014, ktoré sa venuje poţiadavkách na vytvorenie systémov ohlasovania a takisto 

poţiadavkám, ktoré sú zamerané na podporu kultúry spravodlivosti, ktorá sa dá 

označiť ako bezpečnostná kultúra.  
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 Právna norma Charakteristika z pohľadu bezpečnostnej kultúry 
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Európsky program 

pre bezpečnosť 

civilného letectva 

 kľúčový prvok procesu riadenia bezpečnostného rizika na 

európskej úrovni 

 úlohou je zabezpečenie najvyššej úrovne výkonnosti v 

oblasti bezpečnosti a identifikácia nebezpečenstiev, ktoré 

ovplyvňujú európsky systém letectva a ich posúdenie rizík 

s nimi spojenými 

Nariadenie (ES) č. 

216/2008 

 vyzýva na spontánne ohlasovanie incidentov  

 vyzýva k spolupráci pri odhaľovaní nebezpečných 

podmienok a prijímaní prípadných nápravných opatrení 

Nariadenie 

európskeho 

parlamentu a rady 

(EU) č. 996/2010 

 právny základ pre vyšetrovanie a prevenciu nehôd a 

incidentov 

 cieľom je prevencia vzniku nehôd a incidentov v budúcnosti 

bez toho, aby sa pripisovala vina alebo zodpovednosť 

 zhromaţďovanie a analýza informácií  

 podpora nerepresívneho prostredia, ktoré by uľahčilo 

spontánne nahlasovanie udalostí a rozvoj kultúry 

spravodlivosti 

Nariadenie 

Európskeho 

parlamentu a Rady 

(EU)  

č. 376/2014 

 pravidlá týkajúce sa ohlasovania udalostí, ich analýzy a na 

ne nadväzujúcich opatrení 

 poţiadavky zamerané na podporu silnej kultúry ohlasovania 

 povinnosti súvisiace so zhromaţďovaním a analýzou 

udalostí 

 poţiadavky na zavedenie systémov ohlasovania udalostí  

 poţiadavky na zriadenie systému dobrovoľného hlásenia 

Vykonávacie 

nariadenie komisie 

(EÚ) 2015/2018 

 definovanie druhov udalostí, ktoré podliehajú povinnému 

hláseniu 

 cieľom nariadenia je uľahčenie rozhodnutia, či udalosť musí 

byť povinne nahlásená alebo nie 

Nariadenie 

európskeho 

parlamentu a rady 

(EU) 2018/1139 

 stanovenie základné poţiadavky týkajúce sa ohlasovania a 

analýzy udalostí súvisiacich s bezpečnosťou 

 ustanovuje, aby poskytovateľ zaviedol a udrţiaval systém 

riadenia bezpečnosti 

Tabuľka 3: Európske právne normy 
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3.5. Medzinárodné programy a predpisy  

Medzinárodným predpisom, ktorý sa zoberá bezpečnostnou kultúrou je Safety 

Management Manual. SMM je komplexným predpisom popisujúcim prevádzkovú 

bezpečnosť, dôvody a základné myšlienky pre riadenie bezpečnosti. Štvrté vydanie 

SMM nahrádza tretie vydanie, ktoré bolo uverejnené v máji 2013. 

Cieľom SMM je poskytnúť štátom: 

 prehľad základov riadenia bezpečnosti  

 súhrn riadenia bezpečnosti ICAO obsiahnutý v prílohách 1, 6, 8, 11, 13 a 14 

 usmernenie o tom, ako vypracovať a implementovať SSP v súlade s 

príslušnými SARP ICAO, vrátane harmonizovaného regulačného rámca pre 

dohľad nad SMS správ poskytovateľov produktov a sluţieb 

 návod na vývoj, implementáciu a údrţbu SMS [5]. 

Bezpečnostnej kultúre je venovaná tretia kapitola, kde sa nachádza jej definícia 

spoločne s krokmi ako vytvoriť bezpečnostnú kultúru a takisto elementy pozitívnej 

bezpečnostnej kultúry. V tejto kapitole je opísaných takisto 6 charakteristík 

bezpečnostnej kultúry a prvky, ktoré umoţňujú alebo znemoţňujú jej rozvoj.  

3.6. Požiadavky na oblasť vyvažovanie lietadiel od EASA 

Analýza skutočných alebo potenciálnych výsledkov všetkých nehôd a váţnych 

incidentov, ku ktorým došlo v rokoch 2014 aţ 2018, určila kľúčové oblasti rizika, ktoré 

sú strategickými prioritami úsilia v oblasti bezpečnosti na európskej úrovni [29]. Pre 

skúmanie v oblasti vyvaţovania lietadiel sú dôleţité najmä časti Poranenie/Poškodenie 

a preto je pozornosť zameraná iba na tieto kľúčové oblasti. 

Analýza a hodnotenie rizika príčin a predchádzania úrazov/poškodení identifikuje 

niekoľko prioritných bezpečnostných problémov, ktoré sú stredobodom úsilia v oblasti 

bezpečnosti na európskej úrovni. Pre oblasť vyvaţovanie lietadiel je to práve 

Plánovanie a príprava letu, ktorému sa venuje dokument RMT 0728 [31]. 

3.6.1. Zákonodarná úloha – Rulemaking task (RMT).0728 

Pre ďalšie skúmanie je potrebné nahliadnuť aj na dokument RMT 0728, ktorý určuje 

pravidlá ohľadom pozemnej obsluhy. Prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2018/1139 sú 

sluţby pozemnej obsluhy zaradené medzi oblasti letectva s dôleţitým významom z 

hľadiska bezpečnosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Poskytovanie 

sluţieb pozemnej obsluhy je oblasťou, v ktorej dochádza k viacerým udalostiam, ktoré 

majú za následok poškodenie lietadiel a vybavenia, zranenia alebo dokonca smrť a 

ktoré majú výrazný vplyv na náklady prevádzkovateľov lietadiel, prevádzkovateľov 
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letísk a poskytovateľov sluţieb pozemnej obsluhy. Okrem toho nezistené alebo 

neohlásené chyby a škody počas poskytovania sluţieb pozemnej obsluhy môţu 

ovplyvniť zaťaţenie a vyváţenie lietadla, aerodynamiku, letovú spôsobilosť a 

výkonnosť lietadla, čo má priamy vplyv na bezpečnosť letu [32]. 

Poskytovanie sluţieb pozemnej obsluhy doteraz podliehalo buď vnútroštátnym 

predpisom alebo dobrovoľnému dodrţiavaniu priemyselných noriem a nepriamo bolo 

regulované nariadením (EÚ) č. 965/2012. Cieľom RMT 0728 je udrţanie vysokej 

úrovne bezpečnosti, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých a podpora 

voľného pohybu osôb a sluţieb v EÚ vytvorením regulačného rámca pre poskytovanie 

sluţieb pozemnej obsluhy [32]. 

S cieľom vykonávať činnosti poţadované v základnom nariadení agentúra EASA 

vypracovala plán pre pozemnú obsluhu, ktorý má za úlohu zvýšiť úroveň bezpečnosti 

pri pozemnej obsluhe zabezpečením štandardizovaného uplatňovania prevádzkových 

postupov pri poskytovaní pozemných sluţieb a vytvoriť rámec pre účinné rozhrania 

medzi stranami zapojenými do operácií  pozemnej obsluhy vrátane výmeny informácií 

týkajúcich sa bezpečnosť. [32] 

3.7. Zhrnutie 

Vznik a postupný vývoj bezpečnostnej kultúry sa odvíja od mnohých prvkov. Právne 

normy ovplyvňujú bezpečnostnú kultúru aj vďaka tomu, ţe upravujú podmienky pre 

ohlasovanie incidentov a podmieňujú pouţitie povinných a dobrovoľných systémov na 

ohlasovanie udalostí, ktoré hrajú významnú rolu pri zbere a analýze dát.  

Legislatíva zohráva význam nie len pri určovaní, aké udalosti je potrebné hlásiť, ale 

určuje takisto aj to, aký spôsobom sa na tieto udalosti a na ohlasujúcu osobu bude 

nazerať. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvárať právne normy, ktoré budú podporovať 

vznik nerepresívneho prostredia, kde jednotlivci nebudú obviňovaní a tak bude 

umoţnený postupný rozvoj bezpečnostnej kultúry. Kapitola zosumarizovala právne 

normy na národnom, európskom a medzinárodnom stupni a tak zvýraznila ich 

dôleţitosť pri formovaní bezpečnostnej kultúry.  
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4. Techniky a nástroje pre meranie 

bezpečnostnej kultúry 

Meranie bezpečnostnej kultúry sa pri dnešnom veľmi nízkom počte nehôd a incidentov 

stáva neľahkou úlohou. Táto úloha je navyše sťaţená samotnou definíciou 

bezpečnosti, ktorá sa zameriava na to, čo by sa nemalo stávať v bezpečnom systéme, 

ale nedbá na to, čo uţ v danom systéme funguje správne a bezchybne.  

Medzi metódami bezpečnostnej kultúry si v počiatkoch našli svoje uplatnenie metódy 

ako sú dotazníky, kontrolné zoznamy, či bezpečnostné prieskumy, ktoré sú dopĺňané 

novšími konkrétnymi metódami od jednotlivých organizácií ako sú audity LOSA alebo 

IOSA. Aj napriek svojej jednoduchosti sú však dotazníky a kontrolné zoznamy 

najčastejšie pouţívanou formou merania bezpečnostnej kultúry práve kvôli tejto 

nenáročnosti a ľahkému prispôsobeniu sa akejkoľvek doméne.  

Táto kapitola je zameraná na špecifikáciu základných a overených metód pouţívaných 

na meranie bezpečnostnej kultúry. Zahrnuté je aj pouţitie ukazovateľov výkonnosti v 

oblasti bezpečnosti ako nástroja na meranie bezpečnostnej kultúry. Pozornosť je 

venovaná takisto aj problematike z pohľadu ultrabezpečných systémov.    

4.1. Spôsoby merania bezpečnostnej kultúry 

Tradičný prístup k meraniu bezpečnosti sa zakladal predovšetkým na sledovaní počtu 

leteckých nehôd. Vytváranie štatistík a databáz malo slúţiť k poučeniu sa z vlastných 

chýb. Organizácia zaoberajúca sa vyšetrovaním leteckých nehôd na základe analýzy 

leteckej nehody vydala odporúčanie, ktoré sa potom zapracovalo do predpisov. 

S ubúdaním nehôd prestal byť tento ukazovateľ dostatočný a neposkytoval mnoho 

moţností ako predchádzať leteckým nehodám. Letecké nehody sa tak stali ojedinelou 

udalosťou a prestali prinášať do procesu zvyšovanie bezpečnosti či dostatok 

informácií. Z toho dôvodu sa prešlo ku sledovaniu najprv incidentov a v dnešnej dobe 

dokonca chýb, ktoré nevedú k nebezpečnej udalosti, ale takisto poskytujú informácie 

o bezpečnosti systému [33]. 

V súčasnej dobe sa letecká doprava nachádza v situácii, kedy je bezpečnosť vysoká 

a nehody, či incidenty sa stávajú výnimočnou udalosťou, a preto je veľmi zloţité merať 

skutočnú bezpečnosť spoločnosti klasickými štatistickými nástrojmi. Štatistiky fatálnych 

nehôd leteckých spoločností prestávajú byť relevantné a preto je potrebné zavádzať 

iné spôsoby merania bezpečnosti, ktoré budú odhaľovať nedostatky v systéme ešte 

predtým ako k takým udalostiam dôjde.  
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Od merania, sledovania a vyhodnocovania leteckých nehôd sa prechádza k incidentom 

a ďalej i monitorovaniu beţných prevádzkových pochybení prostredníctvom merania 

bezpečnostnej kultúry. K tomu sa pouţívajú 4 hlavné metódy:  

 pozorovanie 

 audit 

 prieskumy (ankety, dotazníky) 

 interview [34]. 

4.2. Pozorovanie 

Pozorovane sa pouţíva na meranie alebo sledovanie správania. Správanie je totiţ 

podľa mnohých zdrojov prejavom prístupov a názorov. Pozorovanie môţe byť priame a 

nepriame. Metódou nepriameho pozorovania je zber údajov prostredníctvom správ a 

organizačných záznamov a priame pozorovanie sa uskutočňuje pomocou kontrolných 

zoznamov správania prispôsobených zvlášť pre kaţdú činnosť [34]. 

4.3. Bezpečnostné audity 

Audit je metodická, plánovaná kontrola beţných prevádzkových funkcií. Kaţdá časť 

pracovného systému je kriticky skúmaná s cieľom identifikovať silné a slabé stránky 

alebo oblasti rizika. Audit bezpečnosti porovnáva stanovené ciele a prevádzkové 

postupy so skutočnými pracovnými postupmi. Všetky audítorské postupy by mali byť 

dobre zdokumentované, aby bolo moţné ľahko zistiť akékoľvek nedostatky. Záznamy a 

výsledky auditu musia byť presné, úplné, spoľahlivé a ľahko dostupné na účely 

porovnania alebo analýzy trendov. Akýkoľvek bezpečnostný audit by mal takisto 

zahŕňať činnosti externých dodávateľov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky 

(napr. dodávatelia údrţby, personál prijímajúci náklad v mene prevádzkovateľa). 

Interné bezpečnostné audity by sa mali vykonávať ako beţná súčasť bezpečnostných 

programov. [35] 

Audity sa zameriavajú na bezpečnostné systémy, ktoré uţ fungujú a ktoré majú 

v spoločnosti zabezpečovať bezpečnostné procesy. Bezpečnostný audit má za úlohu 

ohodnotiť zavedenie a ďalej takisto aj funkčnosť bezpečnostných systémov. Pre 

získanie relevantných informácii je doporučené audit prevádzať vţdy pred plánovanou 

zmenou systému a po nej, aby sa dokázali ohodnotiť tieto zmeny z pohľadu 

bezpečnosti. Ďalšou moţnosťou je aj porovnávanie výsledkov auditov so 

spoločnosťami podobnej veľkosti a s podobnou štruktúrou [34]. 

Vykonanie auditu je veľmi silný prostriedok pre hodnotenie bezpečnostnej kultúry 

naprieč celou spoločnosťou či v jej častiach. Je ale veľmi zloţité správne nastaviť váhu 

jednotlivých otázok, ale takisto aj ich výber. Preto by kaţdá spoločnosť mala mať svoj 
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kontrolný zoznam vytvorený na mieru podľa povahy, veľkosti a štruktúry spoločnosti. 

Nielen vytváranie týchto záznamov je veľmi namáhavé ale takisto aj ich hodnotenie 

a interpretácia 

Vykonávanie auditov sa stalo jednou z najúčinnejších metód ako zistiť stav 

bezpečnostnej kultúry. Táto metóda si našla široké vyuţitie medzi viacerými leteckými 

spoločnosťami, organizáciami či letiskami. Výhoda tejto metódy spočíva v tom, ţe audit 

sa zameriava na širokú škálu faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť v celej organizácií, 

na jej štruktúru, výcviky a školenia, kultúru, a takisto na to, ako rôzne oddelenia 

komunikujú interne. Ako príklad auditov, ktoré sú pouţívané opisujem audity LOSA 

a IOSA. 

 

LOSA je navrhnutá ako organizačná stratégia zameraná na rozvoj protiopatrení v 

prípade prevádzkových chýb. Je to organizačný nástroj, ktorý sa pouţíva na 

identifikáciu hrozieb pre bezpečnosť letectva, minimalizáciu rizík, ktoré tieto hrozby 

môţu spôsobiť a na implementáciu opatrení na riadenie ľudských pochybení týkajúcich 

sa prevádzky. LOSA umoţňuje prevádzkovateľom posúdiť úroveň odolnosti voči 

systémovým hrozbám, operačným rizikám a chybám personálu v prvej línii, a tak 

poskytuje zásadný prístup zaloţený na údajoch s cieľom určiť priority a implementovať 

opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Údaje z LOSA poskytujú obraz o prevádzke 

systému v reálnom čase. Osobitnou silnou stránkou LOSA je to, ţe identifikuje príklady 

vynikajúcich prevádzkových výkonov, ktoré moţno posilniť a pouţiť ako modely pre 

výcvik. Údaje zozbierané prostredníctvom LOSA sú proaktívne a môţu sa okamţite 

pouţiť na prevenciu neţiaducich udalostí. Hoci bol audit LOSA pôvodne vyvinutý pre 

sektor leteckej posádky, táto metodika sa môţe uplatniť aj na ostatné sektory letectva 

vrátane riadenia letovej prevádzky, údrţby, palubných sprievodcov a dispečingu [36]. 

Ďalším auditom, ktorý je  dôleţitou súčasťou skúmania bezpečnosti a bezpečnostnej 

kultúry je IATA Operational Safety Audit (IOSA), ktorý je medzinárodne uznávaný a 

akceptovaný systém hodnotenia určený na posúdenie prevádzkových riadiacich a 

kontrolných systémov leteckej spoločnosti. Audit IOSA vytvára štandard, ktorý je 

porovnateľný na celom svete a umoţňuje maximalizovať spoločné vyuţívanie 

audítorských správ. Vyuţívanie auditu pod vedením IATA prináša výhody v podobe 

neustáleho aktualizovania noriem podľa aktuálnych právnych predpisov a postupov, 

ďalej zníţenie nákladov v podobe odstránenia nadbytočných auditov, spoluprácu s 

vyškolenými a kvalifikovanými audítormi a štruktúrovanú metodiku auditu a kontrolných 

zoznamov [37]. 
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4.4. Bezpečnostné prieskumy - ankety a dotazníky 

Prieskum sa uskutočňuje hodnotením vnímania bezpečnosti zamestnancov. Na rozdiel 

od beţnej štatistiky nehôd či incidentov sa jedna skôr o analytické skúmanie prístupu 

k bezpečnosti [34]. Pri bezpečnostných prieskumoch sa uskutočňuje meranie 

bezpečnostnej klímy spoločnosti, ktorú vnímame ako prejav bezpečnostnej kultúry. 

Bezpečnostný prieskum by sa dal takisto špecifikovať ako revízia určitého systému s 

cieľom odporučiť zlepšenia v prípade potreby, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 

súčasných činností a potvrdiť súlad s príslušnými časťami systému riadenia 

bezpečnosti [36]. Prieskumy bezpečnosti letectva sú uţitočné na identifikáciu postojov 

zamestnancov k programu bezpečnosti. Môţu byť tieţ uţitočné, keď sa opakujú v 

priebehu rokov na preukázanie zmien v postojoch. Bezpečnostné prieskumy sú 

rýchlym spôsobom, ako zbierať údaje, ktoré určujú, či je potrebné vykonať zmeny. 

 

Výhody pouţívania bezpečnostných prieskumov: 

 Získanie spätnej väzby od veľkého publika 

 Vytvorenie povedomia o bezpečnostnom programe 

 Vzdelávanie všetkých zamestnancov v bezpečnostnom programe [38]. 

 

Bezpečnostné prieskumy sú vo všeobecnosti nákladovo efektívne, ľahko 

spracovateľné a flexibilné metódy identifikácie nebezpečenstiev výberom vzorky 

pracovných síl v rámci organizácie.  

Prieskumy sa môţu pouţiť aj na preskúmanie konkrétnych oblastí bezpečnostných 

obáv, pri ktorých existuje podozrenie na nebezpečenstvo, a preto môţu byť dôleţitou 

súčasťou procesu identifikácie nebezpečenstva v rámci SMS [5]. 

Jeden z prieskumov, ktorý je vyuţívaný medzinárodne je IATA Aviation Safety Culture 

(I-ASC), ktorý bol vytvorený na podporu leteckých spoločností pri implementácii 

systémov riadenia bezpečnosti a budovania silnej kultúry bezpečnosti v súlade s 

aktualizovanými normami a odporúčanými postupmi ICAO. I-ASC poskytuje 

hmatateľné, identifikované, nezaujaté a merateľné informácie o angaţovanosti v 

bezpečnosti a vnímaných rizikových oblastiach personálu v prvej línií a riadiaceho 

personálu. Prieskum sa týka kľúčových hnacích síl kultúry bezpečnosti, ako sú 

odhodlanie manaţmentu, kultúra spravodlivosti a vzdelávanie v organizácii.                        

I-ASC meria päť kľúčových prvkov modelu kultúry bezpečnosti, ktoré uvádza James 

Reason [39]. 
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4.5. Kontrolný zoznam  

Analýza pomocou kontrolného zoznamu je veľmi jednoduchá technika vyuţívajúca 

zoznam poloţiek, krokov či úloh podľa ktorých sa overuje správnosť či úplnosť 

postupu. Analýza pomocou kontrolného zoznamu je často základom rôznych 

sofistikovaných metód v oblasti kvality, bezpečnosti či rizík. Kontrolný zoznam 

vychádza zvyčajne z nejakej dobrej praxe, pomocou ktorej je vytvorený - a voči nemu 

potom pracovník kontroluje správnosť či úplnosť svojho počínania alebo stavu 

kontrolovaného predmetu. Výsledok moţno buď zaznamenať ako áno/nie, alebo 

moţno kontrolnému zoznamu priradiť viac moţností [40]. 

4.6. Ukazovatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti  ako 

prvky merania bezpečnostnej kultúry 

SMS definuje ukazovatele bezpečnostného výkonu ako parametre zaloţené na 

údajoch pouţívané na monitorovanie a hodnotenie bezpečnostnej výkonnosti. V SMS 

sa ukazovatele bezpečnostného výkonu pouţívajú na monitorovanie známych 

bezpečnostných rizík, zisťovanie vznikajúcich bezpečnostných rizík a na určenie 

akýchkoľvek potrebných nápravných opatrení [5]. Ukazovatele výkonnosti v oblasti 

bezpečnosti letectva by mali naznačovať pravdepodobnosť nehody a jej vývoj.  

Bezpečnostné ukazovatele sa líšia medzi rôznymi odvetviami leteckého priemyslu, ako 

sú poskytovanie leteckých navigačných sluţieb, prevádzka leteckých spoločností a 

prevádzka letísk. Medzi ukazovateľ bezpečnostného výkonu patrí napríklad počet 

váţnych incidentov lietadla na 100 000 letových hodín. Ako poţadovaná charakteristika 

týchto ukazovateľov sa  často uvádzaná schopnosť kvantifikácie, avšak je ťaţké 

vyvinúť kvantifikovateľné ukazovatele pre niektoré oblasti výkonnosti, ako je napríklad 

kultúra bezpečnosti [41]. 

Leveson [42] napríklad diskutuje o tom, ako identifikovať ukazovatele ako varovné 

signály prostredníctvom modelu STAMP, navrhuje predpoklady a ich zraniteľné miesta 

ako proaktívnu metodológiu na identifikáciu vedúcich ukazovateľov v leteckom         

systéme. 

Proces vývoja a merania bezpečnostného výkonu prostredníctvom ukazovateľov 

bezpečnostného výkonu v leteckom priemysle stále prebieha a metodika stanovenia 

vhodných ukazovateľov ešte nie je jasná.  

Metodológia ICAO SMS na meranie bezpečnostného výkonu, neposkytuje ţiadne 

usmernenie, ako by mali zainteresované strany vyvíjať a udrţiavať ukazovatele 

výkonnosti, ktoré by mohli aktívne merať celkovú výkonnosť systému. Meranie 

výkonnosti v oblasti bezpečnosti pomocou ukazovateľov si bude vyţadovať určitý čas, 
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aby bolo moţné pochopiť mechanizmy, ktoré určujú, ako ukazovatele predstavujú 

výkonnosť v oblasti bezpečnosti [42]. 

Ukazovatele výkonnosti boli pouţité aj pri našom výskume a to konkrétne tak, ţe boli 

zadefinované pre oblasť vyvaţovanie lietadiel pre šesť charakteristík, ktoré definuje 

SMS ako charakteristiky správne fungujúcej bezpečnostnej kultúry. Kaţdá 

charakteristika obsahovala minimálne dve ukazovatele, ktoré sú relevantné pre oblasť 

vyvaţovania lietadiel a ktoré majú vplyv na bezpečnostnú kultúru v tejto doméne. 

Keďţe bezpečnostné ukazovatele sú spojené s cieľmi bezpečnosti, mohli by sme 

definovať, ţe v našom prípade je cieľom meranie bezpečnostnej kultúry a určenie jej 

stupňa práve pomocou týchto ukazovateľov a otázkam, ktoré k nim boli priradené.  

4.7. Teória merania ničoho v ultrabezpečných systémoch 

Meranie bezpečnosti v oblasti civilného letectva je náročná úloha, pretoţe 

pravdepodobnosť nehôd sa dnes blíţi k ultrabezpečnej úrovni, kde riziko takejto 

udalosti je v súčasnosti pod jednou nehodou na milión udalostí [33].  

Eric Lofquist [43] o tomto paradoxe pojednáva ako o teórii „merania ničoho“, pretoţe 

takéto merania nezachytáva primerane skutočný stav vyvíjajúceho sa bezpečného 

systému a to je zvlášť dôleţité pre manaţérov v odvetví civilného letectva, ktorí sú 

zodpovední za udrţiavanie a zlepšovanie ultrabezpečných výkonov. 

Špecifikom takého prostredia je, ţe v týchto systémoch nedochádza k závaţným 

chybám ani poruchám, čo sťaţuje  pouţitie štatistických údajov o nehodách. Nehody v 

tomto prípade bývajú dôsledkom kombinácie faktorov, ktorú je veľmi ťaţké odhaliť. Z 

toho istého dôvodu sa aj systém hlásení a vytvárania databáz vďaka komplexnosti 

celkového systému stáva menej účinným. Kvôli tomuto dôvodu je potrebné 

povzbudzovať zamestnancov k hláseniu kaţdej nepatrnej chyby, ktorá môţe pomôcť 

v odhalení doposiaľ nevzniknutej nehody.  

4.8. Zhrnutie  

Výber správnej metódy na meranie bezpečnostnej kultúry nie je jednoduchý, pretoţe 

od voľby metódy pouţitej na meranie závisí získanie plnohodnotných dát, od čoho sa 

čo odvíja aj celkový výsledok merania. Kapitola predstavila základné metódy na 

meranie bezpečnostnej kultúry a takisto konkrétne metódy od ICAO alebo IATA.  

V kapitole sa nachádza aj opis ukazovateľov výkonnosti v oblasti, ktoré boli spoločne 

s kontrolným zoznamom  vyuţité pri skúmaní bezpečnostnej kultúry vo vybranej 

organizácii.  
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5. Vytvorenie systému pre meranie 

bezpečnostnej kultúry podľa rešeršných 

častí 

Nasledujúca kapitola sa venuje vytvoreniu systému pre meranie bezpečnostnej kultúry 

pomocou metód spomenutých v predchádzajúcej kapitole. V kapitole sa nachádza 

špecifikácia systému, ktorý bol vytvorený Európskym tímom pre bezpečnosť 

obchodného letectva ECAST, ktorý slúţil ako podporný dokument pri tvorbe systému 

pre meranie v oblasti vyvaţovania lietadiel.  

Okrem iného sa kapitola zameriava na opis Hudsonovho modelu vyspelosti, ktorý bol 

vyuţitý a prispôsobený pre konkrétnu doménu v oblasti merania bezpečnostnej kultúry. 

Táto kapitola poskytuje iba všeobecné informácie o postupe práce. Konkrétny systém 

pre oblasť vyvaţovania lietadiel a postup pri jeho tvorbe sa nachádza v nasledujúcej 

kapitole.  

5.1. Meranie bezpečnostnej kultúry podľa ECAST a SM ICG 

V druhej kapitole bolo spomenutých 6 charakteristík, ktoré sa spomínajú v SMM [5], 

takisto v dokumente podľa Európskeho tímu pre bezpečnosť obchodného letectva 

ECAST [17] a sú pouţité Medzinárodnou skupinou pre riadenie                               

bezpečnosti SM ICG [44]. Týmito charakteristikami sú: 

 záväzok 

 správanie 

 adaptabilita  

 informácie  

 spravodlivosť  

 povedomie  

 

Obrázok 4: Charakteristiky bezpečnostnej kultúry(upravené)[5][17][44] 

 

Tento systém ďalej definuje ukazovatele bezpečnostného výkonu na meranie 

bezpečnostnej kultúry pre lepšiu špecifikáciu a presnejšie meranie daných 
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charakteristík. Ukazovatele pouţité Medzinárodnou skupinou pre riadenie                               

bezpečnosti SM ICG sa nachádzajú v tabuľke č.4. 

 

Záväzok  Záväzok riadenia 

 Osobný záväzok 

 Investície do bezpečnosti 

Správanie 

 

 Pracovná situácia 

 Správanie zamestnancov z hľadiska bezpečnosti 

 Vzájomné očakávania a povzbudenie 

Povedomie 

 

 Uvedomenie si rizika vyvolaného zamestnaním 

 Postoj k neznámym rizikám 

 Dbanie na bezpečnosť 

Adaptabilita  Opatrenia po bezpečnostných udalostiach 

 Proaktívnosť pri predchádzaní bezpečnostným udalostiam 

 Prínos zamestnancov 

Informácie  Poskytovanie informácií o bezpečnosti 

 Systém podávania správ o bezpečnosti 

 Ochota podávať správy 

 Dôsledky bezpečnostných správ 

Spravodlivosť  Hodnotenie (ne)bezpečného správania 

 Vnímanie hodnotenia 

 Prechod zodpovednosti 

 
Tabuľka 4: Ukazovatele podľa SM ICG [44] 

 

Tento systém sa ďalej zameriava na modely vyspelosti a následné vyhodnotenie 

jednotlivých oblastí v závislosti od dosiahnutého stupňa. Model tohto merania podľa 

ECAST uprednostňuje  pouţívanie otázok týkajúcich sa jednotlivých ukazovateľov, 

zatiaľ čo meranie podľa SM ICG vyuţíva moţnosť otvorených otázok a skúma ich 

u zamestnancov a takisto u manaţérov. Metóda zahrnutá v SMM zase popisuje faktory 

pre jednotlivé charakteristiky, ktoré umoţňujú alebo znemoţňujú rast pozitívnej 

bezpečnostnej kultúry.  

Metóda podľa ECAST a takisto podľa SM ICG zahŕňa určenie bezpečnostnej kultúry 

podľa modelov zrelosti, ktoré sa skladajú buď z piatich alebo troch stupňov a popisujú 

bezpečnostnú kultúru na jednotlivom stupni.  

5.2. Definícia modelov vyspelosti  

Modely vyspelosti zahŕňajú definovanie štádií alebo úrovní vyspelosti, ktoré hodnotia 

úplnosť analyzovaných objektov, zvyčajne organizácií alebo procesov, prostredníctvom 
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rôznych súborov viacrozmerných kritérií. Stav organizácie v oblasti bezpečnostnej 

kultúry sa tak vníma ako postupné napredovanie v etapách prostredníctvom budovania 

silných stránok a odstraňovania slabých stránok predchádzajúcich úrovní. Model 

vyspelosti popisuje základné alebo kľúčové atribúty, od ktorých sa očakáva, ţe budú 

charakterizovať organizáciu na určitej úrovni. Aplikácia tohto konceptu nie je 

obmedzená na ţiadnu konkrétnu doménu a modely zrelosti môţu byť pouţité ako 

nástroj na hodnotenie aj ako nástroj na zlepšenie bezpečnostnej kultúry [45]. 

Výskum Filha Goncalves a kol. [46] pojednáva o tom, ţe modely vyspelosti  sú stále 

populárnym prostriedkom hodnotenia bezpečnostnej kultúry v organizáciách. Zistenia 

naznačujú stály rast v pouţívaní modelov zrelosti na hodnotenie kultúry bezpečnosti, 

najmä v oblastiach ako stavebníctvo, ropný a plynárenský priemysel a zdravotníctvo. 

Predchádzajúce výskumy, ktoré pouţívali modely zrelosti bezpečnostnej kultúry sa 

uskutočnili v oblastiach, ako sú softvér, riadenie, riadenie obchodných procesov, 

riadenie informácií a riadenie informačných technológií. 

 

Goncalves [46] uvádza napríklad tieto výskumy, ktoré pri meraní vyuţívajú modeli 

vyspelosti: 

 Safety culture maturity model (Fleming, 2001)  

 A framework for understanding the development of organisational safety culture 

(Parker et al., 2006) 

 Measuring safety culture in a research and development centre: A comparison 

of two methods in the Air Traffic Management domain (Gordon et al., 2007) 

 A safety culture maturity model for petrochemical companies in Brazil 

(Goncalves Filho et al., 2010)  

 Understanding Safety Culture in Long-Term Care: A Case Study (Halligan et 

al., 2014) 

 An implementation evaluation of a qualitative culture assessment tool (Tappin 

et al., 2015)  

 

Výhody a nevýhody použitie modelov zrelosti kultúry bezpečnosti 

Výhodou modelov zrelosti je to, ţe sú flexibilné a môţu byť prispôsobené tak, aby 

vyhovovali konkrétnym poţiadavkám a cieľom organizácií a ich zamestnancov. Modely 

sa dajú jednoducho prispôsobiť pre kaţdú doménu. Ďalšou výhodou je určenie 

konkrétneho stupňa vyspelosti, v ktorom sa nachádza bezpečnostná kultúra a takisto 

nasmerovanie a poskytnutie odporúčaní, ktoré by umoţnili postup na vyšší stupeň 

zrelosti. 
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5.3. Hudsonov model vyspelosti bezpečnostnej kultúry 

Pouţitie modelov zrelosti ako nástroja na posudzovanie kultúry bezpečnosti vychádza 

z predovšetkým z typológii organizácií od Westruma, ktorý definuje 3 stupne vyspelosti 

a to: patologický, byrokratický a generatívny. S cieľom umoţniť presnejšiu klasifikáciu 

Hudson rozšíril Westrumov model.  V Hudsonovom modeli označenie „byrokratický“ 

bolo nahradené výrazom „kalkulatívny“ a boli zavedené dva ďalšie stupne, reaktívny 

a proaktívny [47]. 

 

 

 

Obrázok 5: Hudsonov model vyspelosti bezpečnostnej kultúry (upravené) [47] 

 

Hudsonov model bol vyuţitý aj pri našom skúmaní. Tento model bol upravený pre šesť 

charakteristík bezpečnostnej kultúry pre oblasť vyvaţovania lietadiel. Patrick Hudson 

[47]  a ECAST [17] definujú jednotlivé stupne nasledovne:  

 

Patologická (vznikajúca) kultúra 

Organizácia s patologickou bezpečnosťou bude mať tendenciu vidieť nehody ako 

nevyhnutnú súčasť práce a bezpečnosť bude povaţovaná za niečo, čo priamo narúša 

prevádzkové aspekty podnikania. Výsledkom je, ţe záväzok manaţmentu v oblasti 

bezpečnosti je často nízky a bezpečnosť bude mať prioritu iba vtedy, keď bude 

existovať tlak vyplývajúci z právnych predpisov a vynútenie zo strany regulačných 

orgánov. Mnohé nehody sa povaţujú za neodvratné a sú súčasťou práce. Väčšina 

pracovníkov v prvej línii neprejavuje záujem o bezpečnosť a bezpečnosť môţu 

pouţívať iba ako základ pre ďalšie argumenty. Patologická organizácia zvyčajne vníma 

bezpečnosť ako niečo, čo nie je dôleţité, pokiaľ nikto nie je pristihnutý pri čine. Dôvera 
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zamestnancov v riadenie bude zvyčajne nízka a informácie pre vrcholový manaţment 

budú skreslené, aby ukazovali správne výsledky na papieri.  

 

Reaktívna kultúra 

Reaktívna organizácia bude mať tendenciu byť charakterizovaná vývojom niektorých 

základných formálnych postupov, ktoré sa snaţia napraviť obavy o bezpečnosť, ale aţ 

potom, keď dôjde k incidentu. Prípady incidentov sú spôsobené tým, ţe personál prvej 

línie nedodrţal postupy a/alebo nedostatočné technické kontroly. Výsledkom je, ţe 

vyšetrovania sa zameriavajú na zistenie toho, kto alebo čo to malo na svedomí, a 

hlavným príčinám sa venuje malá alebo ţiadna pozornosť. Nahlasovanie nehôd a 

vykonávanie auditov sa povaţuje za niečo, čomu by sa malo vyhnúť, pretoţe by mohlo 

vzniknúť náklady, keď sa zistí problém. Typicky reaktívna organizácia bude povaţovať 

bezpečnosť za niečo dôleţité, len v prípade ak dôjde k nehode. Zamestnanci budú mať 

tendenciu prezerať si akékoľvek správy o bezpečnosti so skepticizmom a budú sa 

zdráhať ponúkať informácie vo viere, ţe sa s nimi nebude konať. Bezpečnosť je 

definovaná výlučne z hľadiska dodrţiavania pravidiel a postupov a technických kontrol. 

Manaţéri vnímajú, ţe väčšina nehôd je spôsobená výlučne nebezpečným správaním 

zamestnancov v prvej línii. 

 

Kalkulatívna kultúra 

Organizácia s kalkulatívnou bezpečnosťou kultúry bude mať dobre vyvinuté postupy a 

technické kontroly určené na riadenie bezpečnosti. Bezpečnosť sa bude riadiť podľa 

rizika a riziko sa bude vyšetrovať s cieľom identifikovať hlavné príčiny, a to aspoň na 

základnej úrovni. Zvyčajne bude citeľné, ţe spoločnosť má zavedené systémy na 

riadenie nebezpečenstiev, ale zamestnanci môţu vnímať, ţe bezpečnosť si vyţaduje 

veľa papierovania. V oblasti riadenia bude čoraz väčšia dôvera vo fáze, v ktorej sa 

domnievajú, ţe by mohli byť vypočutý manaţérom. Informácie týkajúce sa bezpečnosti 

sa budú získavať z rôznych opatrení a budú čoraz spoľahlivejšie. K pouţitým 

opatreniam však môţu existovať určité výhrady. 

 

Proaktívna kultúra 

Proaktívna organizácia bude mať tendenciu ísť nad rámec formálnych postupov a bude 

sa zameriavať na širšiu škálu popredných a koncových ukazovateľov výkonnosti v 

oblasti bezpečnosti. Bezpečnosť bude riadená na základe riešenia problémov, ktoré v 

systéme existujú. Organizácia sa zvyčajne bude usilovať o zlepšenie oproti 

predchádzajúcej výkonnosti. Zamestnanci budú mať tendenciu byť otvorení 

problémom, s ktorými sa stretávajú, a získavať presnejšie informácie. Záväzok vedenia 
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sa bude povaţovať za úprimný a odchýlky od denných pracovných postupov sa budú 

povaţovať skôr za zlyhanie riadenia ako za zlyhanie konkrétnej osoby. Manaţment 

bude mať tendenciu začať uznávať svoju pomocnú úlohu pri uľahčovaní pracovnej sily 

v prvej línii ako ďalšej fázy rozvoja bezpečnosti. Zamestnanci v prvej línií prijímajú 

osobnú zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Uznáva 

sa dôleţitosť všetkých zamestnancov, ktorí majú pocit, ţe sa s nimi zaobchádza 

spravodlivo a hodnotne. Organizácia vynakladá značné úsilie na aktívne opatrenia na 

predchádzanie nehodám. Výkonnosť bezpečnosti sa aktívne monitoruje pomocou 

všetkých dostupných údajov. 

 

Generatívna kultúra 

Organizácia na generatívnej úrovni bude mať tendenciu charakterizovať potrebu 

hľadať ďalšie zlepšenie aj v prípade, ţe k nemu nedôjde. Bude pouţívaný celý rad 

ukazovateľov. Bezpečnosť nebude poháňaná číslami, ale stane sa základnou 

hodnotou a neoddeliteľnou súčasťou prevádzky. Kaţdý manaţér, ktorý nezdieľa túto 

hodnotu, sa nebude v rámci organizácie cítiť pohodlne, pretoţe v podstate bezpečnosť 

spočíva v tom, ako organizácia podniká. Zlepšenie bezpečnosti bude povaţovať za 

investíciu, nie za náklady. Zamestnanci sa zvyčajne budú cítiť pohodlne a bezpečne pri 

kladení otázok a budú mať takmer absolútnu istotu a dôveru vo svoj manaţérsky tím.  

5.4. Metodika práce a vytvorenie systému pre meranie 

V úvode kapitoly bol bliţšie opísaný princíp meranie bezpečnostnej kultúry 

prostredníctvom skupín ECAST, SM ICG a takisto SMM. Metóda, ktorú som pouţila pri 

meraní bezpečnostnej kultúry nie je ţiadnou novou metódou, ale je overeným 

postupom práve týchto medzinárodných skupín, ktoré sa zaoberajú skúmaním 

bezpečnostnej kultúry dlhoročne a sú schopné prinášať overené metódy a praktiky 

z oblasti merania a skúmania bezpečnostnej kultúry.  

Aj keď sa nejedná o novú metódu, prínos práce spočíva vo vytvorení kontrolného 

zoznamu výrokov a v aplikácií Hudsonovho modelu konkrétnej doméne podľa šiestich 

charakteristík a teda poskytnutí systému pre meranie bezpečnostnej kultúry danej 

organizácii.  

 

Postup, ktorý som pri práci dodrţala bol nasledovný:   

 Štúdium dokumentov od ECAST, SM ICG a SMM 

 Preskúmanie negatívnych udalostí v danej doméne 

 Preskúmanie faktorov majúcich vplyv na doménu  

 Zadefinovanie ukazovateľov 
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 Zadefinovanie otázok pre danú doménu 

 Prispôsobenie Hudsonovho modelu pre danú doménu 

 Meranie bezpečnostnej kultúry 

 Vyhodnotenie bezpečnostnej kultúry 

 

V prvej fáze som sa venovala predovšetkým štúdiu dokumentov, ktoré sa venujú 

meraniu bezpečnostnej kultúry a ktoré boli spomenuté v úvode tejto kapitoly. Hoci 

existuje viacero metód pre meranie bezpečnostnej kultúry, kombinácia dotazníka 

spoločne s Hudsonovým modelom sa javí ako vhodný prostriedok pre meranie stupňa 

vyspelosti bezpečnostnej kultúry a z tohto dôvodu bol pouţitý. Takisto pouţívam 6 

oblastí, ktoré boli bliţšie opísané v kapitole 2.8. – Bezpečnostná kultúra a jej hodnoty.  

Po preskúmaní dokumentov nasledovalo skúmanie okolností, ktoré negatívne 

ovplyvňujú bezpečnosť v danej doméne. Tieto udalosti sú opísané v kapitole č.6 – 

Prispôsobenie systému pre konkrétnu doménu. Ďalším krokom bolo preskúmanie 

faktorov, ktoré majú vplyv na vznik týchto udalostí a ktoré by sa dali minimalizovať 

alebo eliminovať práve vytvorením alebo zlepšením bezpečnostnej kultúry. Tieto 

faktory sa nachádzajú v kapitole č. 7 – Výsledky merania a poznatky z praxe. 

Nasledovalo vybratie a preskúmanie vhodných ukazovateľov a zadefinovanie 

jednotlivých otázok tak, aby sme mohli určiť stupeň bezpečnostnej kultúry. Po 

vytvorení otázok pre šesť charakteristík bol zadefinovaný Hudsonov model pre vybranú 

oblasť a bolo zadefinované aké prvky by mala mať kaţdá zo šiestich charakteristík na 

danom stupni. Hudsonov model spoločne s otázkami, ktoré boli pouţité pri meraní 

bezpečnostnej kultúry sú súčasťou príloh. Nasledovalo samotné meranie 

a vyhodnocovanie výsledkov merania, ktoré sa nachádzajú v kapitole č.7.  

5.5. Zhrnutie  

Táto kapitola ponúkla opis základných charakteristík, ktoré budú skúmané 

prostredníctvom nášho systému. Ďalej bol v kapitole rozobratý Hudsonov model, ktorý 

sme pouţili v našom meraní. Hudsonov model predstavuje nástroj, ktorého úpravou je 

moţné prispôsobiť 5 stupňov pre ktorúkoľvek doménu. Z tohto hľadiska predstavuje 

Hudsonov model skvelú metódu ako zadefinovať stupne bezpečnostnej kultúry pre 

oblasť vyvaţovania lietadiel v našom skúmaní. Okrem iného bola zhrnutá metodika 

práce a postupné kroky pri tvorení systému pre meranie bezpečnostnej kultúry.  
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6. Prispôsobenie systému pre konkrétnu 

doménu 

Airbus A330-300 spoločnosti Qantas s registráciou VH-QPJ vykonávajúci let QF-87 zo 

Sydney do Hongkongu, odletel dňa 6.3.2009 zo Sydney s hmotnosťou, ktorá prekročila 

maximálnu vzletovú hmotnosť o pribliţne o 884 kg. Lietadlo bolo pripravované na odlet, 

ale pribliţne 80 minút pred plánovaným odletom systém riadenia letu naznačil, ţe pre 

prevádzkové poţiadavky je potrebné ďalšie zvýšenie paliva, ktoré by zapríčinilo 

preťaţenie lietadla pribliţne o 884 kg nad maximálnu vzletovú hmotnosť. 

Faktory, ktoré prispeli k danej udalosti boli najmä to, ţe Load Control Agent schválil 

distribúciu nákladu pred tým ako bola táto distribúcia reálne ukončená, čo malo za 

príčinu, ţe ťaţšia paleta, ktorá pribudla v systéme, bola automaticky umiestnená na 

palubu lietadla aj keď systém oznámil preťaţenie lietadla kvôli poţiadavke na zvýšenie 

objemu paliva. Load Control Agent si túto zmenu nevšimol a neukončil finálnu 

distribúciu nákladu po tom ako pribudla ťaţšia paleta, ktorá spôsobila preťaţenie. Pri 

finálnej kontrole si Load Control Agent tento rozdiel takisto nevšimol a nevydal nové 

nákladové inštrukcie so správnou váhou. Ďalším faktorom bolo zlyhanie interných 

postupov hlásenia prevádzkovateľa, čo prispelo k oneskorenému oznámeniu o 

prekročení maximálnej hmotnosti. 

Zadanie nesprávnych údajov o hmotnosti a vyváţení do systémov lietadla nepriaznivo 

ovplyvnilo presnosť údajov a funkcií poskytovaných týmito systémami a mohlo mať 

vplyv na bezpečnosť letu. Vyšetrovací úrad v Austrálií neskôr konštatoval, ţe hoci bol 

rozdiel medzi plánovaným a skutočným zaťaţením pomerne malý, tento rozdiel vo 

váhe mal potenciál ovplyvniť bezpečnosť letu [48]. 

Táto udalosť poukazuje na dôleţitosť správnej prevádzky oddelenia Load Control a na 

to, ţe aj menšia nepozornosť pri odosielaní nákladového listu, má vplyv na bezpečnosť 

letu. Táto kapitola sa venuje v úvode základným informáciám o oblasti Load Control. 

Dôraz je kladený predovšetkým na problémy spojené s bezpečnosťou, ktoré vznikajú 

nesprávnym naloţením nákladu, preťaţením lietadla, či problémom v prípade, ţe sa 

lietadlo nachádza mimo letovej obálky. Charakteristika spomenutých problémov slúţila 

ako podklad pre skúmanie bezpečnosti a udalostí, ktoré môţu dané problémy 

spôsobovať a pomohla pri tvorbe systému na meranie bezpečnostnej kultúry. 
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6.1. Charakteristika oddelenia Load Control a pozície Load 

Control Agent 

Za vyvaţovanie lietadiel zodpovedá oddelenie Load Control a pracovníci, ktorý sa 

nazývajú Load Control Agenti. Práca, ktorú vykonáva LCA patrí k najdôleţitejším 

úlohám odbavovania lietadiel, pretoţe LCA nesie zodpovednosť za správne 

vyhotovenie letovej dokumentácie, správne vyváţenie lietadla a kontrolu hmotnosti 

lietadla.  

 

Úlohy, ktoré vykonáva LCA sú:  

 príprava pokynov na nakladanie a ďalšej dokumentácie v súlade so všetkými 

poţiadavkami leteckej spoločnosti,  

 zaistenie bezpečnej distribúcie cestujúcich a nákladu, sledovanie správneho 

nakladania a dodrţiavania všetkých bezpečnostných limitov 

 koordinácia a komunikácia s rôznymi internými a externými stranami (manaţéri 

na zmene, agenti na odbavovacej ploche, manaţéri letov, piloti) 

 nahlásenie všetkých nezrovnalosti, ktoré sa vyskytnú počas procesu riadenia 

letu [49]. 

 

Pod sekciu LDC spadajú hmotnostné výpočty a výpočty k vyváţeniu lietadla, 

elektronická príprava letov (Príloha A), správne zostavenie nákladového plánu a 

vyhotovenie nákladových inštrukcií [49].Táto sekcia má prehľad o priebehu 

technického odbavenia, o mnoţstve a umiestnení nákladu a tieţ prehľad o špeciálnom 

alebo nebezpečnom náklade. Load Control ďalej dbá na to, aby sa jednotlivé 

pracoviská medzi sebou priebeţne a správne informovali o všetkých zmenách, 

dôleţitých informáciách, o všetkých informáciách okolo nákladu a aby mali prehľad o 

daných situáciách na jednotlivých pracoviskách [49].  

Pre zabezpečenie bezpečného letu, je okrem iného tieţ nevyhnutné ešte pred odletom 

lietadla, zabezpečiť v prvom rade to, aby bolo presne a správne vyváţené. Cieľom 

vyvaţovania je správne usporiadať náklad, batoţinu a cestujúcich tak, aby sa ťaţisko 

nachádzalo v predpísaných limitoch, t.j. v letovej obálke.  

Jednotlivé informácie a údaje o lete, cestujúcich, batoţine, nákladu, spoločne so 

všetkými hmotnosťami, ktoré sú dôleţité pre správne vyváţenie, indexy a polohy 

ťaţiska sú zaznamenávané v nákladovom liste – Load sheet (Príloha A) a v letovej 

obálke – Trim sheet. Letová dokumentácia je doplnená dokumentom NOTOC, kde je 

zaznamenaný špeciálny a nebezpečný náklad. Tieto dokumenty sa vyhotovujú 

manuálne alebo elektronicky v programe  Amadeus – Altea, ktorý bol vytvorený pre 
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minimalizáciu chýb. Modul riadenia letu automatizuje bezpečnú a presnú analýzu 

hmotnosti a vyváţenia lietadla a analyzuje zaťaţenie cestujúcich a nákladu tak, aby 

definoval optimálnu distribúciu nákladu a mnoţstvo paliva pre kaţdý let [50].   

 

6.2. Problémy pri výkone práce spojené s bezpečnosťou 

Počas vykonávania pozície Load Control Agent som sa sama dopustila chýb spojených 

s odbavovaním lietadiel a mohla som pozorovať aj omyly mojich kolegov. Niektoré 

z nich nemali vplyv na bezpečnosť, ako napríklad naloţenie tranzitnej batoţiny na 

nesprávnu pozíciu alebo neodoslanie prázdnych kontajnerov, ktoré si vyţiadalo letisko. 

Tento problém síce spôsobí cestujúcim alebo letisku prevádzkové problémy, avšak na 

bezpečnosť nemá ţiaden vplyv. Ďalšou kategóriou chýb a nedopatrení sú tie, ktoré 

ovplyvňujú priamo bezpečnosť.  

 

K týmto chybám patrí najmä: 

 nesprávne nákladové inštrukcie (Load Instruction Report) 

 nesprávny nákladový list (Loadsheet) 

o nesprávne naloţenie špeciálneho a nebezpečného nákladu  

o nesprávne zadané zmeny (Last Minute Change) 

o  nesprávny počet osôb na palube  

o  nesprávna registrácia lietadla 

 

Vplyvom týchto chýb môţe dôjsť k udalostiam, ktoré majú negatívny vplyv na 

bezpečnosť: 

 tail tipping – preklopenie lietadla umiestnením nesprávnej váhy v zadnej časti 

lietadla 

 ohrozenie bezpečnosti kvôli nesprávnej polohe nebezpečného nákladu 

 ťaţisko mimo letovej obálky po odoslaní nákladového listu  

 preťaţenie lietadla. 

 

 

Tail tipping 

K tail tippingu dochádza ak sú nákladové inštrukcie vydané nesprávne a v zadnej časti 

lietadla je umiestnená väčšia hmotnosť ako v prednej časti a zadná časť lietadla sa tak 

preklopí dozadu vplyvom nadmernej hmotnosti. Tail tipping môţe lietadlo váţnejšie 

poškodiť a takisto môţe počas neho dôjsť k zraneniam na palube alebo na ploche. 
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Príčinou tail tippingu je väčšinou nedostatočná pozornosť a nevykonanie kontroly Load 

agentom pri plánovaní nákladu a odosielaní nákladových inštrukcií.  

 

Obrázok 6: Tail tipping lietadla [51] 

 

Nesprávne naloženie špeciálneho a nebezpečného nákladu  

Počas prepravy civilným lietadlom je taktieţ moţné prepravovať nebezpečný tovar 

v obmedzenom mnoţstve. Tento tovar môţe byť prepravovaný, iba ak sú splnené 

prísne pravidlá od IATA a takisto od danej leteckej spoločnosti. Prepravovaný 

nebezpečný tovar ma určené presné pozície a mnoţstvo v akom sa smie preváţať.  

Pri úzkotrupych, ale najmä pri širokotrupých lietadlách vznikajú situácie, kedy je 

potrebné naloţiť viac druhov nebezpečného tovaru. V týchto situáciách je dôleţité dbať 

na to, aby naloţený tovar spĺňal váhové limity a bol naloţený na správnu pozíciu. Ak je 

naloţených viacero typov nebezpečného tovaru, je potrebné aby sa dodrţiavali 

pravidlá kompatibility. Ak sú dané typy nebezpečného tovaru nekompatibilné nesmú 

byť naloţené v spoločnom priestore alebo medzi nimi musí byť vynechaný dostatočný 

priestor, aby sa navzájom neohrozovali. Nekompatibilnými tovarmi sú napríklad: ţivé 

zvieratá a rádioaktívny náklad, alebo náklad podliehajúci skaze a zvieratá. Obzvlášť pri 

nakladaní rádioaktívneho a horľavého materiálu je potrebné dbať na správne 

umiestnenie a mnoţstvo.  

 

 

Obrázok 7: Pravidlá kompatibility [52] 
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Ťažisko mimo letovej obálky 

Udrţanie ťaţiska v limitoch letovej obálky je dôleţitým faktorom pre bezpečný let. Vplyv 

polohy ťaţiska na výkon lietadla, stabilitu a manévrovateľnosť sa mení počas letu v 

závislosti od fázy letu.  

Hlavné bezpečnostné problémy súvisiace s nevhodným umiestnením ťaţiska závisia 

od toho, či je ťaţisko umiestnené vpredu alebo vzadu. Ťaţisko mimo letovej obálky 

môţe spôsobiť problémy jednak počas nakladania alebo pri vzlete a pristáti. Úlohou 

Load Control Agenta je nie len udrţať lietadlo v letovej obálke, ale takisto dbať nato, 

aby sa ťaţisko nachádzalo pribliţne v strede obálky, kedy je zabezpečený konštantný 

výkon a primeraná spotreba paliva.  

Ťaţisko posunuté dopredu zniţuje výkon lietadla a jeho manévrovateľnosť. Ťaţisko 

posunuté príliš vpredu môţe spôsobiť problémy najmä pri vzlete a môţe ho dokonca 

aţ prerušiť, ak nebude mať lietadlo dostatočný výkon, kvôli váhe, ktorá bude uloţené 

príliš vpredu. Pri prílišnom posunutí ťaţiska dopredu je moţné prekročiť konštrukčné 

limity lietadla s následným poškodením nosníkov. Takisto aj ťaţisko posunuté dozadu 

môţe vytvárať problémy či uţ pri pristáti alebo pri státí a nakladaní. Ak poloha ťaţiska 

prekročí zadný limit, je moţné dosiahnuť konštrukčné limity lietadla hlavného podvozku 

s následným rizikom poškodenia [51]. 

 

Preťaženie lietadla 

Počas práce so systémom Altéa má Load Control Agent kompletný prehľad 

o jednotlivých váhach v daných častiach lietadla. Ak je lietadlo preťaţené, systém na to 

upozorní a nie je moţné odoslať nákladový list aţ do okamihu, kým váha nie je niţšia 

ako MTOW. Po odoslaní nákladového listu je moţné ešte pridať váhu, ale iba ak je 

v limite LMC – Last minute change, Tieto limity sa týkajú hmotnosti batoţiny, ktoré je 

naloţená po vydaní nákladového listu,  ktoré si kaţdá aerolínia stanovuje sama. 

V prípade, ţe sú LMC vyššie ako sú povolené limity, je nutné vydať nový nákladový list 

a oboznámiť o zmenách kapitána lietadla. Keďţe sú LMC pridávané veľmi krátko pred 

odletom, môţe nastať situácia, kedy je lietadlo uţ na rolovacej dráhe alebo po odlete 

s nesprávnym nákladovým listom a teda, nesprávnou váhou alebo mimo letovej obálky 

vďaka neskorému pridaniu LMC do systému lietadla.  

Preťaţené lietadlo môţe mať neočakávané a nezvyčajne zlé letové vlastnosti. 

Preťaţenie lietadla môţe spôsobiť problémy aj pri pristáti ak je LAW (Landing Weight) 

vyššia ako povolená hmotnosť a takisto môţe byť poškodený podvozok lietadla. 

Nadmerná hmotnosť zniţuje výkon letu takmer vo všetkých ohľadoch. K 

najdôleţitejším nedostatkom vo výkone preťaţeného lietadla sú najmä vyššia rýchlosť 
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vzletu, dlhšia vzletová a pristávacia dráha alebo zníţená manévrovateľnosť [53]. 

Riešenie preťaţenia lietadla si vyţaduje zvýšenú pozornosť zo strany Load Control 

Agent a takisto aj jeho schopnosť rýchle identifikovať problém a moţné riešenie.  

 

Faktory spôsobujúce negatívne udalosti 

Faktory, ktoré z pohľadu bezpečnostnej kultúry prispievajú k negatívnym situáciám sú 

nasledovné: neprimeraná pracovná záťaţ na jednotlivcov a nutnosť riešiť viacero 

stresových situácií v danom okamihu. K vzniku prispieva aj nedostatok skúseností 

a nedostatočný výcvik a skúsenosti s letmi, ktoré majú tendenciu byť problematickými 

a teda zvykne sa na nich vyskytnúť preťaţenie alebo sa nachádzajú mimo letovej 

obálky. Tieto faktory patria k tým najdôleţitejším a ich eliminovaním prostredníctvom 

zavedenia správne fungujúcej bezpečnostnej kultúry by sa zabrániť aj vzniku udalostí. 

Okrem týchto faktorov majú vplyv na bezpečnosť takisto celková  atmosféra na 

pracovisku, komunikácia medzi agentom a manaţérom, moţnosti hlásenia negatívnych 

udalostí a novovznikajúcich rizík a takisto aj moţnosti ohlasovania týchto udalosti. 

Tieto faktory sú bliţšie opísané v nasledujúcej kapitole.  

 

6.3. Postup pri vytváraní systému pre meranie 

bezpečnostnej kultúry v oblasti Load Control 

Pri zostavovaní systému pre meranie bezpečnostnej kultúry som sa riadila 

predovšetkým vlastnými skúsenosťami na pozícií Load Control Agent, kde som 

pôsobila ako Narrow Body Agent. Takisto som sa riadila dokumentom, ktorý bol vydaný 

pracovnou skupinou pre riadenie bezpečnosti SM ICG, ECAST a takisto aj SMS, kde 

sú zadefinované hlavné charakteristiky správne fungujúcej bezpečnostnej kultúr tak 

ako je spomenuté aj v kapitole 2.8. – Bezpečnostná kultúra a jej hodnoty.  

Metodika práce sa spomína aj v kapitole 5.4. – Metodika práce a vytvorenie systému 

pre meranie. V úvode tejto kapitoly sú opísané nepriaznivé udalosti, ktoré majú vplyv 

na bezpečnosti a ktoré by bolo moţné odstrániť prostredníctvom zavedenie 

a zlepšenia bezpečnostnej kultúry. Systém, ktorý bol vytvorený sa zameriava na to, 

aby bolo odhalené na akom stupni je daná charakteristika a daný ukazovateľ 

bezpečnostného výkonu a aby bolo moţné poskytnúť organizácii odporúčania ako sa 

prepracovať na ďalší stupeň alebo ako dosiahnuť generatívny stupeň, ktorý je 

najvyšším moţným stupňom pri danom systéme.  

 

Pri zostavovaná ukazovateľov som pouţívala takisto dokumenty, ktoré uţ boli 

spomenuté viackrát v predchádzajúcej kapitole. V oblasti Informácií je pouţitý najväčší 
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počet ukazovateľov, pretoţe táto oblasť je dôleţitá, pretoţe sa venuje vyuţitiu 

systémov na ohlasovanie udalostí a takisto skúma výcvik a komunikáciu medzi 

manaţérom a load control agentom. 

 

Záväzok 

 Záväzok manaţmentu 

 Záväzok Load Control Agentov 

 Prioritizácia bezpečnosti v organizácii  

 

Správanie 

 Správanie zamestnancov s ohľadom na bezpečnosť 

 Spokojnosť s prácou a atmosféra na pracovisku 

 Vzťah manaţér – Load Control Agent 

 Primerané vybavenie 

 

Povedomie 

 Uvedomenie si rizika v oblasti Load Control 

 Postoj k bezpečnosti a rizikám 

 

Informácie 

 Systém hlásenia udalostí 

 Hlásenia 

 Dostupnosť informácií 

 Komunikácia medzi agentmi a manaţérmi 

 Výcvik a školenie 

 Spätná väzba 

 

Adaptabilita 

 Proaktivita a predchádzanie nebezpečným a hazardným udalostiam 

 Opatrenia týkajúce sa nebezpečných a hazardných udalostí 

 Prínos zamestnancov 

 

Spravodlivosť 

 Hodnotenie správania súvisiaceho s bezpečnosťou 

 Vnímanie zodpovednosti 

 Vnímanie ľudského pochybenia  
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Po zadefinovaní jednotlivých ukazovateľov som vytvorila zoznam otázok k daným 

ukazovateľom, ku ktorým sa mali vyjadriť manaţéri a ich vyhodnotením  bol určený 

stupeň vyspelosti bezpečnostnej kultúry pre oblasť vyvaţovania lietadiel. Ešte predtým 

ako bol výskum uskutočnený som zhotovila a zadefinovala jednotlivé stupne 

Hudsonovho modelu, ktorý bol takisto poskytnutý pri meraní pre lepšiu orientáciu.  

Pri tvorbe vlastných otázok bola pozornosť zameraná práve na spomínané faktory, 

ktoré majú vplyv na bezpečnosť, tieto faktory sú bliţšie opísané v nasledujúcej 

kapitole. Otázky boli zadefinované spôsobom, ktorým by sa výsledok dal analyzovať 

a aby z nich bolo jasné v akej fáze sa organizácia práve nachádza. Zoznam otázok, 

ktorý bol pouţitý na spomínané meranie je moţné nájsť v prílohách B a C. Metóda bola 

zvolená vďaka svojej objektívnosti, manaţér alebo supervízor si prečítal kaţdé 

vyhlásenie a čestne ohodnotil výrok na 5-stupňovej škále podľa Hudsonovho modelu 

vyspelosti bezpečnostnej kultúry, ktorý bol respondentom takisto ponúknutý spoločne s 

otázkami. Zoznam s otázkami spoločne s Hudsonovým modelom vyspelosti 

bezpečnostnej kultúry bol vyhotovený v anglickom jazyku, vzhľadom na to, ţe väčšina 

manaţérov a supervízorov pochádzala z rozličných krajín a neovládali ani česky ani 

slovenský jazyk. Zoznam otázok a takisto aj Hudsonov model je súčasťou prílohy 

anglickom (Príloha B) a takisto aj v slovenskom jazyku (Príloha C). 

Metóda hodnotenia pomocou zoznamu otázok pozostáva z viacerých vyhlásení, ktoré 

sú pozitívne alebo negatívne a ponúkajú moţnosť výberu z 5 stupňovej škály – škála je 

prispôsobená piatim stupňom Hudsonovho modelu. Stupne vyspelosti boli upravené 

pre konkrétnu doménu Load Control pričom kaţdý stupeň od patologickej 

bezpečnostnej kultúry aţ po generatívnu opisuje 6 charakteristík bezpečnostnej 

kultúry.  

6.4. Popis charakteristík bezpečnostnej kultúry v oblasti 

Load Control  

Pre určenie úrovne bezpečnostnej kultúry som sa rozhodla aplikovať model vyspelosti 

bezpečnostnej kultúry, ktorý som upravila pre oblasť Load Control. V prílohe B a C je 

moţné vidieť ako sa postupne zlepšuje kaţdá charakteristika aţ po generatívny 

stupeň. Pre lepšie pochopenie presunu z patologického na generatívny stupeň stručne 

opisujem kaţdú charakteristiku z pohľadu organizácie pôsobiacej v oblasti vyvaţovania 

lietadiel.  
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Záväzok 

Záväzok je najdôleţitejším prvkom bezpečnostnej kultúry, pretoţe od záväzku 

manaţmentu sa odvíjajú rozhodnutia, aký trend bude organizácia v oblasti bezpečnosti 

sledovať a akú pozíciu zaujme. Rozhodnutia vedúcich pracovníkov ovplyvňujú dianie 

v celej organizácií a podľa ich rozhodnutí bude bezpečnosti prináleţať určitý stupeň 

dôleţitosti. Záväzok v oblasti Load Control bude pre agentov znamenať dodrţanie 

bezpečnostných postupov a odoslanie správanej dokumentácie aj napriek spôsobeniu 

meškania lietadla. Záväzok sa bude vyvíjať od úplného nepochopenia a prioritizácie 

bezpečnosti aţ do stavu, kedy bude dosiahnutie bezpečnosti dôleţitejšie ako 

spôsobenie meškania lietadla a agenti budú odosielať správnu dokumentáciu 

a reportovať udalosti, pretoţe to sami chcú a chápu, ţe bezpečnosť je najdôleţitejšou 

črtou organizácie.  

 

Správanie  

Správanie bude odzrkadľovať vzťahy na pracovisku medzi manaţérmi a load control 

agentmi a takisto medzi supervízormi a agentmi. Táto charakteristika sa bude týkať aj 

celkovej atmosféry na pracovisku a spolupráce. V počiatočných fázach bude atmosféra 

na pracovisku negatívna a agenti medzi sebou nebudú spolupracovať a zdieľať 

informácie o problematických letoch. Postupne sa bude atmosféra zlepšovať a bude 

vznikať spolupráca medzi agentmi, ktorá bude jedným z faktorov, ktorý bude prispievať 

k zlepšovaniu bezpečnostnej kultúry a zvyšovaniu bezpečnosti.  

 

Povedomie  

Povedomie bude skúmať, či si agenti uvedomujú, ţe odoslaním nesprávne naloţeného 

alebo vyváţeného lietadla môţu ohroziť bezpečnosť pasaţierov a takisto, či 

v organizácií existuje línia medzi hazardným a bezpečným správaním. Vývoj bude 

prechádzať od postoja agentov, kedy sa o bezpečnosť a nové riziká nezaujímajú aţ do 

fázy kedy si budú uvedomovať aj potenciálne riziká majúce vplyv na ohrozenie letu. 

V počiatočných fázach si nebudú uvedomovať, ţe nesprávne naloţené lietadlo 

negatívne ovplyvňuje všetky fázy letu. V neskorších fázach budú agenti proaktívne 

konať, aby sa vyšli akýmkoľvek rizikám.  

 

Informácie  

Cieľom tejto charakteristiky je preskúmať dostupnosť informácií o bezpečnosti 

a dostupnosť systémov na ohlasovanie. Pozornosť sa zameriava aj na agentov a ich 

vzťah k ohlasovaniu negatívnych udalostí. Okrem iného skúma takisto výcvik a to, či je 

prispôsobený aj ťaţším situáciám a problematickým letom. Vývin bude 
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charakterizovaný v patologickej fáze predovšetkým nedostatkom informácií, 

chýbajúcimi systémami na reportovanie a neochotou agentov reportovať udalosti. 

Takisto výcvik agentov nebude poskytovať dostatočné informácie, aby mali znalosti 

o jednotlivých lietadlách, ktoré má aerolínia vo svojej flotile. S prechodom do 

generatívnej fázy sa budú zlepšovať systémy na ohlasovanie a takisto aj výcvik. 

Organizácia bude mať k dispozícií viac zdrojov o spôsobe, akým vznikajú nepriaznivé 

udalosti.  

 

Adaptabilita  

Adaptabilita bude skúmať vyuţívanie proaktívne konanie agentov pri prevencii 

negatívnych udalostí, ich schopnosť overovania si nedostatkov pomocou dostupných 

manuálov a celkovú snahu o zlepšenie sa. V počiatočných fázach bude organizácia 

doslova vyčkávať na nehody a incidenty vzniknuté odoslaním chybnej dokumentácie. 

Postupne bude narastať proaktivita v podobe vyuţívania dostupných manuálov na 

overenie vedomostí a vzájomná spolupráca v podobe riešenia problémov s náročnými 

letmi. 

 

Spravodlivosť  

Spravodlivosť v oblasti Load Control bude predstavovať chápanie a zdieľanie spoločnej 

zodpovednosti na všetkých úrovniach pri spôsobení udalostí, ktoré majú vplyv na 

ohrozenie bezpečnosti. Takisto je dôleţité ako sa bude nazerať na ľudské pochybenie 

a prípadne potrestanie/odmeňovanie agentov, ak k týmto pochybeniam dôjde.  

V patologickej kultúre bude spravodlivosť zadefinovaná chybou a obviňovaním 

jednotlivých agentov bez chápania organizačných faktorov. Agentom bude častokrát 

pohrozené stratou zamestnania. Postupne bude organizácia tieto organizačné faktory 

vnímať, a v štádiu generatívnej kultúry bude vnímaná komplexnosť systému a agenti 

uţ viac nebudú obviňovaní za nesprávne odoslanú dokumentáciu.  

6.5. Generatívny stupeň a jeho vlastnosti v oblasti Load 

Control 

Generatívny stupeň je najvyšší moţný stupeň, ktorý sa dá dosiahnuť prostredníctvom 

zvoleného systému merania. V podkapitole 2.9. – Charakteristika organizácie 

s fungujúcou bezpečnostnou kultúrou sa nachádza opis správne zavedenej 

bezpečnostnej kultúry, ktorý by sa dal prirovnať ku generatívnemu stupňu nášho 

systému na meranie.  

Na generatívnom stupni bude záväzok manaţmentu a Load control agentov jasne 

viditeľný a praktizovaný prostredníctvom všetkých vykonaných činností. Bezpečnosť 



  

 
 64   
 

bude prioritou pre všetkých zamestnancov. Bezpečnosť bude pre agentov prioritou a aj 

napriek nedostatku času a v okamihoch nadmernej pracovnej záťaţe, budú schopní 

odoslať správne vyplnenú dokumentáciu lietadla, a to aj  napriek spôsobeniu meškania 

letu. 

Celková atmosféra na pracovisku bude priateľská a uvoľnená a medzi agentmi bude 

vládnuť spolupráca. Medzi agentmi a manaţérmi bude panovať takisto uvoľnená 

atmosféra, manaţéri budú povzbudzovať agentov k hláseniu udalostí a medzi oboma 

stranami bude vládnuť dôvera.  

Manaţéri budú neustále povzbudzovať agentov, aby ohlasovali akékoľvek udalosti 

a novovznikajúce riziká.  Agenti si budú uvedomovať, ţe nesprávnym vyváţením 

lietadla je ohrozená bezpečnosť pasaţierov a preto budú robiť všetko, aby 

predchádzali týmto situáciám. Agenti budú ohlasovať akékoľvek uţ poznané alebo 

novovznikajúce hrozby pre oblasť vyvaţovania lietadiel. Agenti budú rozumieť 

rozdielom medzi hazardným a bezpečným správaním.  

Informácie o bezpečnosti a výsledky vyšetrovaní budú ľahko dostupné a zdieľané 

naprieč organizáciou. K dispozícií bude formálny a neformálny systém ohlasovania, 

ktorí bude dostupný všetkým zamestnancom bez ohľadu na vykonávanú pozíciu. 

Agenti budú pracovať s najnovšími systémami na vyvaţovanie lietadiel, ktoré im budú 

uľahčovať ich kaţdodennú pracovnú činnosť. Pracovná záťaţ bude rozdelená 

primerane a to vrátané letov, ktoré majú tendenciu byť problematické. Agenti nebudú 

pociťovať stres  pri vykonávaní pracovnej činnosti. Agenti budú mať k dispozícií takisto 

dopĺňajúce informácie k jednotlivým typom lietadiel v prípade potreby overenia znalosti.  

Agenti budú konať proaktívne a budú sa snaţiť o dosiahnutie dokonalosti vo vzťahu 

k bezpečnosti. V prípade neistoty nebudú váhať a overia si svoje znalosti 

prostredníctvom manuálov, ktoré budú doplnené najnovšími poznatkami z oblasti 

vyvaţovania lietadiel. V prípade pozostávajúcich nejasností nebudú váhať a obrátia sa 

na supervízora. Agenti budú medzi sebou takisto zdieľať jednotlivé skúsenosti 

o problematických letoch. Agenti budú predvídať negatívne udalosti, ktoré sa môţu 

stať a tak budú zvyšovať bezpečnosť.   

Ľudská chyba nebude vnímaná ako chyba jednotlivca, ale ako spôsob, ktorým sa dá 

vylepšiť bezpečnosť v organizácií. Okrem iného sa ľudská chyba bude brať ako chyba 

v systéme a jednotlivec nebude ďalej obviňovaný. Vďaka tomu sa jednotliví agenti uţ 

nebudú obávať ohlasovať negatívne udalostí. Zodpovednosť bude zdieľaná na 

všetkých úrovniach v organizácií a bude vnímaná celková komplexnosť systému. 
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6.6. Zhrnutie 

V oblasti vyvaţovania lietadiel vznikajú riziká, ktorých následkom je nesprávne 

vyváţenie lietadla, pri ktorom je ohrozená bezpečnosť letu. Najčastejšími faktormi, 

ktoré ovplyvňujú správe naloţenie lietadla je predovšetkým nedostatočný výcvik 

a nadmerná pracovná záťaţ vďaka ktorej sa zniţuje sústredenie agentov na jednotlivé 

pracovné úkony.  

Vytvorenie systému na meranie bezpečnostnej kultúry má za úlohu určiť stupeň, ktorý 

zodpovedá jednotlivým charakteristikám a zároveň zistiť nedostatky, ktorých 

odstránením by sa dalo vopred predchádzať novovznikajúcim rizikám a minimalizovať 

vplyv neţiaducich faktorov v oblasti nakladania lietadiel. Systém na meranie 

bezpečnostnej kultúry pozostáva z piatich stupňov, ktoré určujú postupné zavádzanie 

bezpečnostnej kultúry a jednotlivé body charakteristické pre tieto stupne.  
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7. Výsledky merania a poznatky z praxe 

Medzi elementy prispievajúce k odoslaniu nesprávne vyváţeného lietadla patria 

predovšetkým časová tieseň, nesprávne prispôsobený výcvik alebo negatívna 

atmosféra na pracovisku. Vplyvom týchto negatívnych elementov môţe byť 

uprednostnené odoslanie nesprávnej nákladovej dokumentácie pre nedostatok času, 

nesprávne vyváţené lietadlo kvôli výcviku, ktorý neposkytuje dostatočnú praktickú 

prípravu na vykonávanie pracovnej pozície alebo neohlasovanie dôleţitých udalostí 

kvôli strachu pred manaţérom a jeho reakcii.  

Tieto prvky prispievajú k zvyšovaniu rizík, ktoré môţu byť v komplexnom systému 

prepojené s inými negatívnymi elementmi a tak vytvoriť incidenty, ktoré je veľmi ťaţké 

odhaliť vzhľadom na uţ vzniknuté bezpečné prostredie. 

Analýza týchto faktorov a zameranie sa na ich vplyv vo vybranej organizácii dopomohla 

k vytvoreniu systému na meranie bezpečnostnej kultúry, ktorý je tvorený upraveným 

Hudsonovým modelom vyspelosti bezpečnostnej kultúry a pouţitím ukazovateľov pri 

meraní. Určenie negatívnych faktorov napomáha nasmerovať pozornosť pri zlepšovaní 

bezpečnosti na jadro problému a skúmať ho aţ kým sa nenájde riešenie na jeho 

elimináciu.  

Úvod tejto kapitoly sa venuje práve opisu faktorov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť 

v organizácií a ktoré by sa dali minimalizovať alebo odstrániť zavedením a postupným 

presunom bezpečnostnej kultúry z patologického stupňa na generatívny stupeň.  

Najdôleţitejšou časťou tejto kapitoly je predovšetkým hodnotenie a analýza výsledkov, 

ktoré boli získané meraním bezpečnostnej kultúry prostredníctvom vytvoreného 

systému na meranie. Záver kapitoly sa venuje odporúčaniam pre zlepšenie úrovne 

bezpečnostnej kultúry na základe dosiahnutých výsledkov. 

7.1. Faktory ovplyvňujúce bezpečnostnú kultúru v oblasti 

Load Control 

Pracovné skúsenosti na pozícii Load Control Agent mi poskytli potrebné znalosti pre 

identifikáciu hlavných faktorov, ktoré môţu ovplyvňovať bezpečnosť v tejto oblasti. 

Tieto faktory sa dajú minimalizovať alebo úplne odstrániť správne zavedenou 

bezpečnostnou kultúrou a pozornosť im bola venovaná aj pri zostavovaní systému na 

meranie bezpečnostnej kultúry. Tieto faktory takisto pribliţujú predstavu o prevádzke 

v oblasti vyvaţovania lietadiel.  
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Časová tieseň a pracovná záťaž 

Práca v letectve je náročná a častokrát stresová. Práca na oddelení Load Control nie je 

výnimkou. Load control agenti za deň odbavia pribliţne 20 – 30 lietadiel, pričom 

pracovné vyťaţenie nie je počas dňa konštantné. Počas dopravnej špičky v ranných a 

poobedňajších hodinách je toto zaťaţenie neporovnateľne vyššie ako mimo nej. Agenti 

majú na starosti viacero letov a mnohokrát je viacero z nich aj problématických 

(problémy s váhou, let mimo letovej obálky). Počas zvýšenej pracovnej záťaţe je 

prirodzene vyššie aj riziko vzniku chýb a problémov týkajúcich sa bezpečnosti. 

Vytvorením konštantnej pracovnej záťaţe by sa dali tieto chyby minimalizovať a zlepšiť 

takisto aj pracovné podmienky pre jednotlivých pracovníkov. Ďalším dôleţitým prvkom 

je potreba odoslania nákladového listu v stanovenom čase, pri vzniku meškania 

vznikajú sankcie, a preto je na load control agentov vytvorený časový nápor, aby bola 

dokumentácia odoslaná načas. To môţe spôsobovať u pracovníkov potrebu voľby 

medzi uprednostnením odoslania nesprávnej dokumentácie načas alebo odoslanie 

správnej dokumentácia so spôsobením meškania letu. Správne zavedená 

bezpečnostná kultúra by mohla tieto okolnosti ovplyvniť tým, ţe pracovníci by si 

jednoznačne volili odoslanie správne vyplnenej dokumentácie a správne naloţeného 

lietadla.  

 

Výcvik a skúsenosti s danou pozíciou a obsluhou problematických letov 

Výcvik je dôleţitým faktorom, pretoţe počas výcviku získavajú budúci Load control 

agenti všetky potrebné informácie o vykonávaní danej pozície. Výcvik na pozíciu Load 

control agent trvá pribliţne 2 mesiace a je zloţený z teoretickej a praktickej časti. 

Teoretická časť pozostáva z oboznámenia sa so základnými pojmami v oblasti Load 

Control a pravidlami na ktoré je potrebné dbať pri nakladaní lietadla. Počas praktickej 

časti sa agenti učia ako správne nakladať lietadlo a takisto aj zvládanie 

problematických letov. K praktickému a teoretickému výcviku je zakomponovaný aj 

výcvik, kde sa agenti učia správne naloţiť nebezpečný náklad. Následne po výcviku 

musia absolvovať skúšky a po ich úspešnom zvládnutí získavajú licenciu pre 

vykonávanie pozície. Správny výcvik by mal takisto poskytovať všetky podstatné 

informácie o konfigurácii kaţdého lietadla, ktoré sa nachádza vo flotile danej aerolínie. 

Ak je výcvik nedostatočný a agenti sa na ňom nenaučia dostatočné mnoţstvo 

informácií, je moţné, ţe bude často dochádzať k problémom so správnym vyváţením 

lietadla.  

Odbavovanie letov, ktoré sú preťaţené alebo mimo letovej obálky si vyţaduje 

skúsenosti s danou pozíciou. Hoci je časť výcviku zameraná aj na tieto problémy, 
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vďaka nedostatku skúsenosti s riešením týchto letov sa môţu vyskytnúť rôzne 

komplikácie, ktoré neskúsený agent nebude vedieť predvídať. 

Pracovníci oddelenia Load Control musia byť schopní poznať všetky lietadlá, ktoré má 

daná spoločnosť v svojej flotile. Rozloţenie jednotlivých nákladových priestorov je 

u kaţdého lietadla iné a takisto existuje niekoľko typov kontajnerov, ktoré majú nielen 

rôzne pouţitie, ale aj umiestnenie. Kontajnery sa zamykajú do kombinácií, ktoré závisia 

od umiestnenia zámkov na podlohe. Nedostatok skúsenosti s jednotlivým typom 

lietadla môţu spôsobiť to, ţe Load Control Agent naloţí nebezpečný tovar na pozíciu, 

ktorá je zakázaná pre daný typ konfigurácie lietadla a tak ohrozí bezpečnosť letu.  

Správne zavedená bezpečnostná kultúra by mala dbať na to, aby výcvik spĺňal všetky 

kritéria a aby mali Load control agenti dostatočné skúsenosti s odbavovaním 

náročnejších letoch.  

 

Atmosféra na pracovisku 

Celková atmosféra na pracovisku počas výkonu práce je dôleţitým faktorom, ktorý 

ovplyvňuje psychický stav zamestnancov. Príjemná atmosféra a spolupráca medzi 

agentmi dokáţu ovplyvniť celkovú bezpečnostnú výkonnosť. Taktieţ je veľmi dôleţité, 

aby agenti medzi sebou spolupracovali pri riešení problémov s odbavovaním letov, 

ktoré sú náročnejšie na prípravu a odovzdávali si medzi sebou informácie. Zlepšená 

kooperácia medzi agentmi prispieva k zniţovaniu rizík aj takým spôsobom, ţe agenti 

sú ochotní pomôcť svojim zaneprázdneným kolegom, aby bola pracovná záťaţ 

primeraná pre všetkých pracovníkov rovnako v prípadoch, ţe tak nebolo učinené 

vedením.  

 

Komunikácia medzi agentom a manažérom  

Komunikácia je rozhodne jeden z najdôleţitejších faktorov ovplyvňujúci celkovú 

atmosféru nielen na pracovisku oddelenia Load Control, ale na väčšine pracoviskách. 

Tento vzťah medzi nadriadeným a zamestnancom je o to dôleţitejší, ak sa jedna 

o pracovisko, kde má vplyv komunikácie dôsledky na ovplyvňovanie podávania hlásení 

o nebezpečných udalostiach a ich vyhodnocovanie. Komunikácia medzi manaţérmi 

a agentmi by mala byť plynulá, otvorená a pochopená oboma stranami. Medzi 

manaţérmi a agentmi by mala panovať dôvera a komunikovať by sa malo o rizikách, 

ktoré sa môţu vyskytnúť alebo uţ o udalostiach ktorým sa nedalo zabrániť. Vplyvom 

nedostatočnej komunikácie môţu byť zamlčané podstatné detaily o negatívnych 

udalostiach, ktoré môţe vyústiť do nehôd a incidentov. Potenciál správnej komunikácie 

by preto rozhodne nemal byť ignorovaný. Správne zavedená bezpečnostná kultúra by 
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preto mala podporovať dôleţitosť komunikácie medzi všetkými zamestnancami 

a takisto výmenu informácií.  

 

Možnosti hlásenia 

Vyuţívanie systémov hlásenia je dôleţité vo všetkých oblastiach leteckej dopravy. 

V oblasti vyvaţovania lietadiel by sa malo hlásiť z pohľadu bezpečnosti predovšetkým 

odoslanie nesprávnych nákladových inštrukcií a odoslanie nesprávneho nákladového 

listu. Predmetom hlásení sú aj udalosti, ktoré nemajú vplyv na bezpečnosť – napríklad 

naloţenie tranzitnej batoţiny na nesprávnu pozíciu alebo neodoslanie prázdnych 

kontajnerov, ktoré si vyţiada letisko. Okrem iného je moţné ohlásiť prípady, v ktorých 

Ramp agent nenaloţí lietadlo podľa vydaných správnych nákladových inštrukcií, ale 

podľa vlastného uváţenia bez ohľadu na pokyny Load Control Agenta. Vďaka 

ohlasovaniu udalostí a neskoršiemu určeniu príčin sa dá v budúcnosti vyhnúť týmto 

udalostiam a tak zvýšiť bezpečnosť. 

Bezpečnostná kultúra by mala byť nástrojom, ktorý umoţní ohlasovanie udalostí 

a zabezpečí ochranu osoby, ktorá hlásenie podala. V organizácií s nesprávne 

zavedenou bezpečnostnou kultúrou sa budú zamestnanci obávať podať hlásenie kvôli 

strachu zo straty zamestnania alebo finančných sankcií. Správne zavedená 

bezpečnostná kultúra by mala poskytovať povinné systémy na ohlasovanie, ktoré by 

mali byť doplnené dobrovoľným systémom na ohlasovanie udalostí. V organizácií by 

mal prevládať takisto pozitívny vzťah k ohlasovaniu a vzájomná dôvera medzi agentmi 

a manaţérmi.  

 

Podpora supervízora  

Úlohou supervízora na pracovisku je dohliadať na agentov a na to, aby bol zaistená 

prevádzka v prípade akýchkoľvek problémov. Okrem iného jeho ďalšou úlohou je 

takisto aj  komunikácia  s inými centrami a oddeleniami v závislosti od problémov, ktoré 

sa vyskytnú. V prípade odletu nesprávne naloţeného lietadla musia supervízori 

reagovať pohotovo, aby zaistili bezpečnosť. Napriek svojej zaneprázdnenosti je však 

dôleţité, aby komunikovali s agentmi a pomáhali im, ak sa vyskytne nejaký problém 

alebo v prípade neistoty agenta ohľadom nejasností s nákladom a naloţenia.  

V správne zavedenej bezpečnostnej kultúre by mali byť supervízori oporou pre load 

control agentov a mali by im pomáhať so znalosťami o problematických letoch.  

 

Používanie príručiek a manuálov 

Jedným z faktorov, ktoré minimalizujú chyby pri odosielaní chybných nákladových 

listov je vyuţitie príručiek k jednotlivým typom lietadiel v prípade, ak si load control 
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agent nie je istý svojimi poznatkami. Neistota nemusí byť nevyhnutne spôsobená 

neznalosťou alebo nedostatkom vedomostí. Ako bolo spomenuté, vo flotile leteckých 

spoločností sa nachádza viacero typov lietadiel, s rozdielnymi spôsobom nakladania 

jednotlivých kontajnerov a uloţenia nebezpečného materiálu. Z tohto hľadiska je 

mimoriadne dôleţité, aby si agent svoje znalosti v prípade nejasností overil a predišiel 

tak chybe. K dispozícií sú príručky ku všetkým typom lietadiel a takisto aj príručky s 

informáciami o nebezpečnom náklade a je mimoriadne dôleţité ich vyuţívať a takto 

predchádzať chybám. Z pohľadu bezpečnostnej kultúry je dôleţité, aby si load control 

agenti v stave neistoty naozaj svoje vedomosti overili touto formou a tak predchádzali 

negatívnym udalostiam.  

7.2. Metodika merania a vyhodnotenia výsledkov  

Meranie bezpečnostnej kultúry bolo vykonané na prelome júna a júla. Zúčastnili sa ho 

manaţéri a supervízori v organizácií, ktorá zodpovedá za vyvaţovanie lietadiel. Cieľom 

merania bolo zistiť stav bezpečnostnej kultúry v šiestich charakteristikách. Na určenie 

stupňa bezpečnostnej kultúry bol pouţitý upravený Hudsonov model vyspelosti 

bezpečnostnej kultúry. Meranie bolo vykonávané v anglickom jazyku a otázky spoločne 

s modelom vyspelosti sú súčasťou prílohy ako v anglickom (Príloha B), tak aj v 

slovenskom jazyku (Príloha C). Merania sa zúčastnili  6 respondenti, ktorí pracujú na 

vyšších pozíciách ako supervízori alebo manaţéri. Tento počet sa môţe zdať malý 

avšak z celkového počtu zamestnancov, ktorí pracujú na vyšších pozíciách je to 

pribliţne 60%. Meranie bolo bohuţiaľ skomplikované momentálnou situáciou 

zapríčinenou koronavírusom, kvôli ktorému bola daná organizácia počas merania 

mimo prevádzky a z tohto dôvodu sa jej nemohlo zúčastniť viac respondentov.  

Meranie bolo vykonávané nasledovne. Respondentom bol poskytnutý upravený 

Hudsonov model pre oblasť vyvaţovania lietadiel spoločne s výrokmi k bezpečnostnej 

kultúre. Súčasťou bola definícia bezpečnostnej kultúry a opis jednotlivých charakteristík 

ktoré boli skúmané, ktoré sú súčasťou prvej kapitoly. Okrem iného bolo zadefinované 

hazardné správanie ako nesprávne odoslanie nákladovej dokumentácie a nesprávne 

naloţeného lietadla, aby sa predišlo nesprávne pochopeným výrazom. Respondenti 

mali následne zaradiť výroky na škále, ktorá bola označená od patologického stupňa 

aţ po generatívny stupeň.  

Vyhodnocovanie prebiehalo ako percentuálne zobrazenie odpovedí respondentov ku 

kaţdému indikátoru a ako posúdenie jednotlivých charakteristík a určenie stupňa, na 

ktorom sa momentálne nachádzajú. Od dosiahnutých výsledkov boli odvodené takisto 

aj odporúčania pre zlepšenie bezpečnostnej kultúry.  
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7.3. Hodnotenie bezpečnostnej kultúry 

Percentuálne zobrazenie početností odpovedí nám ukazuje, ţe najčastejšie vyberaným 

stupňom spomedzi odpovedí bol proaktívny a generatívny stupeň.  

Označenie stupňa bezpečnostnej kultúry medzi proaktívnym a generatívnym by bolo 

nesprávne, pre určenie stupňa bezpečnostnej kultúry je potrebné preskúmať jednotlivé 

charakteristiky a ukazovatele, ktoré nám napomáhajú bliţšie určenie výsledného 

stupňa. Percentuálne zobrazenie nízkej početností v patologickom stupni nám však 

napovedá, ţe bezpečnostná kultúra nie je na začínajúcom stupni a môţeme očakávať 

priaznivé výsledky nášho merania.   

 

 

Obrázok 8: Výsledok merania  

 

Nasledujúca tabuľka ponúka percentuálne zobrazenie početnosti odpovedí podľa 

jednotlivých ukazovateľov. Pre lepšiu analýzu sa však bude venovať kaţdej 

charakteristiky osobitne a rozoberieme výsledky výskumu.  

  

3% 17% 

17% 

41% 

22% 

Výsledok merania 

Patologický Reaktívny Kalkulatívny Proaktívny Generatívny
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Ukazovateľ  Pat. 
stupeň 

Reakt. 
stupeň 

Kalk. 
stupeň 

Proakt. 
stupeň 

Gen. 
stupeň 

Záväzok manaţmentu 
0% 0% 0% 50% 50% 

Záväzok agentov 
0% 0% 0% 50% 50% 

Prioritizácia bezpečnosti 
0% 0% 17% 33% 50% 

Správanie zamestnancov s ohľadom 

na bezpečnosť 
0% 0% 8% 42% 50% 

Spokojnosť s prácou a atmosféra na 

pracovisku 
3% 37% 20% 37% 3% 

Vzťah manaţér – Load Control Agent 
6% 22% 22% 33% 17% 

Primerané vybavenie 
0% 0% 0% 58% 42% 

Uvedomenie si rizika v oblasti Load 

Control 
0% 0% 0% 58% 42% 

Postoj k bezpečnosti a rizikám 
0% 28% 28% 28% 17% 

Proaktivita a predchádzanie 

nebezpečným a hazardným 

udalostiam 
4% 21% 8% 58% 8% 

Opatrenia týkajúce sa nebezpečných 

a hazardných udalostí 
17% 0% 17% 67% 0% 

Prínos zamestnancov 
4% 21% 21% 46% 8% 

Systém podávania správ o 

bezpečnostných problémoch 
4% 13% 17% 46% 21% 

Hlásenia 
0% 22% 28% 39% 11% 

Dostupnosť informácií 
33% 33% 17% 0% 17% 

Komunikácia medzi agentmi 

a manaţérmi 
0% 42% 17% 25% 17% 

Výcvik a školenie 
6% 17% 0% 39% 39% 

Spätná väzba 
8% 25% 25% 33% 8% 

Hodnotenie správania súvisiaceho 

s bezpečnosťou 
0% 0% 33% 17% 50% 

Vnímanie zodpovednosti 
0% 50% 0% 17% 33% 

Vnímanie ľudskej chyby 
0% 33% 17% 42% 8% 

 
Tabuľka 5: Percentuálne zobrazenie odpovedí podľa jednotlivých ukazovateľov 
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Záväzok  

V oblasti záväzku bolo poloţených 5 výrokov, ktoré sa týkali záväzku manaţmentu, 

záväzku agentov a toho ako organizácia pristupuje k bezpečnosti v rámci kladenia 

priorít.  V oblasti záväzku manaţmentu a agentov sa odpovede takmer zhodujú a 

naznačujú stav na vysokom leveli, a teda medzi proaktívnym a generatívnym stupňom. 

Ako bolo spomenuté v úvode práce, záväzok manaţmentu je veľmi dôleţitým prvkom 

pre úspešné zavedenie a rozvíjanie sa bezpečnostnej kultúry. Je dôleţité, aby 

manaţéri chápali dôleţitosť prijatia bezpečnostnej kultúry a je pozitívnym znakom, ţe v 

tejto oblasti respondenti hodnotili výroky vysokým stupňom. V oblasti prioritizácie 

bezpečnosti boli poloţené tri výroky ktoré boli ohodnotené takisto vyšším proaktívnym 

stupňom. Výrok, ktorá sa vzťahoval na vykonávanie auditov bol ohodnotený 

kalkulatívnom stupňom. Táto odchýlka môţe byť spôsobená nedostatočným 

vysvetlením pojmu audit alebo absenciou zamestnanca počas vykonávania takýchto 

meraní.  

 

Správanie 

V oblasti správania bolo skúmané správanie zamestnancov s ohľadom na bezpečnosť, 

spokojnosť s prácou a atmosféra na pracovisku, ďalej vzťah medzi manaţérmi a load 

control agentmi a takisto primerané vybavenie. Výsledok v tejto oblasti sa nachádza 

kalkulatívnym a proaktívnym stupňom. Najvyšší stupeň bol dosiahnutý v oblasti 

správneho vybavenia a správania sa zamestnancov z hľadiska bezpečnosti. Práca so 

správnym vybavením je dôleţitá a môţe ovplyvňovať bezpečnostnú výkonnosť. 

Najnovšie systémy ako je systém Altea dokáţu rozoznať, ak sa na palube nachádza 

vyššia hmotnosť ako je povolené a takisto vedia detekovať neprávnu pozíciu pre 

naloţenie nebezpečného nákladu, čo samozrejme ovplyvňuje aj vzťah k bezpečnosti. 

Vďaka najnovším systémom je moţné minimalizovať ľudské pochybenie. Niţší, 

kalkulatívny level bol zaznamenaný v tom ako sú agenti spokojní s atmosférou na 

pracovisku a vzťahom medzi manaţérom a agentom. Niţším level naznačuje, ţe medzi 

agentmi a manaţérmi nevládne úplná dôvera a je potrebné popracovať na vzájomnom 

vzťahu. Pri výroku, ktorý pojednával o tom, či sa Load Control Agenti cítia motivovaní, 

respondenti takisto hodnotili tento výrok veľmi nízkym stupňom, čo značí, ţe 

pracovníkom chýba motivácia. Chýbajú motivácia môţe ovplyvňovať počet získaných 

hlásení o rizikách a bezpečnostnú výkonnosť.  Ďalším zaujímavým výsledkom je, ţe pri 

výroku, kedy mali respondenti označiť, či je pracovná záťaţ rovnaká pre všetkých 

agentov všetci označili odpoveď takisto veľmi nízkym reaktívnym stupňom, čo ukazuje, 

ţe pracovná záťaţ nie je rovnaká pre všetkých agentov. Nerovnomerne rozdelená 

pracovná záťaţ môţe prispievať k stresovým okamihom pre jednotlivcov, ktoré nebudú 
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schopní zvládať a bude sa tak zvyšovať riziko nesprávne odoslaného nákladového listu 

a ohrozenie pasaţierov na palube lietadla.  

 

Povedomie  

Táto charakteristika bola skúmaná prostredníctvom dvoch ukazovateľov a to 

uvedomenia si rizika v oblasti Load Control a postoja k bezpečnosti a rizikám. V tejto 

oblasti sa organizácia nachádza organizácia na proaktívnom stupni. V oblasti 

povedomia o rizikách respondenti väčšinou volili medzi generatívnymi a proaktívnym 

stupňom, čo ukazuje, ţe load control agenti sú si vedomí rizík spojených s odoslaním 

nesprávnej dokumentácie a ohrozením pasaţierov na palube. V oblasti Postoja k 

bezpečnosti a rizikám sa organizácia nachádza na kalkulatívnom stupni. Všetky výroky 

dosiahli pribliţne rovnaký stupeň, avšak pri výroku „Safety performance is carefully 

monitored“ bol dosiahnutý veľmi nízky stupeň.  

 

Informácie 

V oblastí skúmania informácií bol k dispozícií najväčší počet ukazovateľov, pretoţe 

dostatok informácií prostredníctvom systémov na podávanie hlásenia je ďalším 

dôleţitým prvkom pre úspešné fungovanie bezpečnostnej kultúry. Hlásenie 

akýchkoľvek incidentov a ich následná analýza je dôleţitým nástrojom na zvyšovanie 

bezpečnosti. Informácie o vyšetrovaní incidentov a hláseniach by mali byť dostupné 

všetkým zamestnancov. Táto charakteristika zahŕňa takisto oblasť komunikácie medzi 

manaţérmi a agentmi, ktorá je taktieţ dôleţitým prvkom správne fungujúcej 

bezpečnostnej kultúry. 

Skúmanie tejto oblasti bolo zamerané na reportovanie, dostupnosť informácií, 

komunikáciu, výcvik a spätnú väzbu. V oblasti systémov ohlasovania boli poloţené 4 

výroky a výsledkom je stupeň medzi kalkulatívnou a proaktívnou bezpečnostnou 

kultúrou. Priemerný výsledok sa viaţe hlavne na výrok o neformálnom systéme 

hlásenia, čo môţe znamenať jeho nedostatočne zavedenie alebo dokonca aj absenciu. 

V oblasti hlásenia bol takisto dosiahnutý priemerný výsledok a označuje tak, ţe 

organizácia sa nachádza na kalkulatívnom stupni. Kalkulatívny stupeň v oblasti 

hlásenia znamená, ţe agenti ohlasujú iba hrozby, ktoré sú im dobre známe, ale 

neohlasujú novovznikajúce riziká a dôraz pri podávaní hlásení sa kladenie na počet 

hlásení a nie na kvalitu podaného hlásenia.  

V oblasti dostupností informácií bol dosiahnutý iba reaktívny stupeň a viacero 

respondentov dokonca uvaţovalo o tejto oblasti a jej hodnotení ako o patologickom 

stupni. Tento level je nízky a poukazuje na nedostupnosť informácií v rámci 

organizácie.  V oblasti komunikácie bol dosiahnutý kalkulatívny stupeň, čo značí 
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komunikovanie iba po udalostiach. V oblasti výcviku a vzdelávania sa nachádza 

organizácia medzi kalkulatívnym a proaktívnym stupňom, čo poukazuje na to, ţe výcvik 

je dopĺňaný najnovšími poznatkami a agenti majú prístup k informáciám o všetkých 

typoch lietadiel, ale chýba individuálny prístup k agentom a ich potrebám. V oblasti 

spätnej väzby bol dosiahnutý takisto kalkulatívny level a takisto ako v prípade 

komunikácie sa agentom dostáva spätnej väzby iba po negatívnych udalostiach a 

chýba proaktivita a spätná väzba aj v prípade pozitívneho konania. 

 

Adaptabilita 

Táto charakteristika bola skúmaná prostredníctvom výrokov v oblastiach proaktivita a 

predchádzanie nebezpečným a hazardným udalostiam, opatrenia týkajúce sa 

nebezpečných a hazardných udalostí a prínos zamestnancov. V oblasti proaktivity bol 

dosiahnutý výsledok, ktorý je medzi kalkulatívnym a proaktívnym stupňom. V oblasti 

opatrení tykajúcich sa nebezpečných a hazardných udalostí bol dosiahnutý takisto 

kalkulatívny stupeň, čo poukazuje na to, ţe vyšetrovanie incidentov nastáva iba po 

udalosti a chýba proaktivita pre skúmanie týchto incidentov. V oblasti prínosu 

zamestnancov bol dosiahnutý takisto kalkulatívny stupeň, čo značí spoluprácu medzi 

agentmi iba po udalostiach a nikdy nie pred ňou. Takisto je to s vyuţitím akéhokoľvek 

materiálu na overenie znalostí, ktoré nastáva iba po zistení negatívnej udalosti. Pri 

oblasti týkajúcej sa opatrení negatívných udalostí sa vyskytovali aj odpovede, ktoré 

poukazovali na veľmi nízky stupeň úrovne bezpečnostnej kultúry v tejto oblasti.  

 

Spravodlivosť 

Pre zistenie stupňa tejto charakteristiky boli kladené  štyri otázky a skúmané bolo 

hodnotenie správania súvisiaceho s bezpečnosťou, vnímanie zodpovednosti a 

vnímanie ľudskej chyby. V oblasti spravodlivosti sa organizácia nachádza medzi 

kalkulatívnym a proaktívnym stupňom. V oblasti hodnotenia správania súvisiaceho s 

bezpečnosťou bol zaznamenaný vyšší stupeň bezpečnostnej kultúry a pár respondenti 

ho označilo za generatívny stupeň. Hodnotenie vnímania zodpovednosti a vnímania 

ľudskej chyby dosiahlo priemerný výsledok a často krát boli tieto oblasti hodnotené iba 

reaktívnym stupňom, čo naznačuje nesprávny prístup k zaobchádzaniu chyby a 

pochybeniu zamestnancov. Tento nízky stupeň poukazuje na to, ţe ľudské pochybenie 

bude chápané ako príčina negatívnych výsledkov a nie ako príleţitosť na zlepšenie 

bezpečnosti a komplexnosť systému nebude takisto braná do úvahy.  
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Celkové hodnotenie bezpečnostnej kultúry 

Celkové hodnotenie bezpečnostnej kultúry a záver merania by sme mohli formulovať  

nasledovne: Dosiahnutie vysokého stupňa pri záväzku v oblasti bezpečnostnej kultúry 

predurčuje postupný kladný vývoj zvyšných charakteristík a ich premostenie do 

vyššieho stupňa, ak bude zachovaný postoj manaţérov a ich vízia bezpečnosti ako 

priority v danej organizácii.  

Postoj load control agentov a ich vzťah k bezpečnosti by sa dal zlepšiť zvýšenou 

motiváciou a nabádaním v upevňovaní ich znalostí a povzbudzovaním, aby sa nebáli 

komunikovať s nadriadenými v prípade akéhokoľvek problému. Vyššia proaktivita 

v správaní load control agentov a ich záujmu o bezpečnosť by tak dopomohla prvku 

Adaptabilita presunúť sa z kalkulatívneho stupňa na vyšší stupeň.  

 

Po bliţšom preskúmaní jednotlivých charakteristík a vyhodnotení otázok by sa dal 

celkový stupeň bezpečnostnej kultúry ohodnotiť ako medzistupeň medzi kalkulatívnym 

a proaktívnym stavom. Niektoré charakteristiky dosiahli vyšší stupeň, čo je pozitívnym 

znakom pre ďalší rozvoj bezpečnostnej kultúry. Väčšina oblastí sa nachádza na 

kalkulatívnom stupni, čo naznačuje iba priemerné prijatie a priestor na zvýšenie 

bezpečnostnej kultúry. Veľmi dôleţitým výsledkom je dosiahnutie vysokého stupňa v 

oblasti záväzku. Záväzok v budovaní bezpečnostnej kultúry je rozhodujúcim faktorom, 

ktorý ovplyvňuje všetky ostatné charakteristiky. Je moţné predpokladať, ţe so 

zavádzaním bezpečnostnej kultúry v danej organizácií sa začalo iba nedávno, čo by 

vysvetľovalo, prečo nie sú ostatné stupne ohodnotené vyšším stupňom. Takisto 

môţeme predpokladať, ţe v prípade, ak by sa meranie opakovalo o pár mesiacov 

alebo rokov neskôr a postup zavádzania by bol takisto v súlade so všetkými 

vlastnosťami správne fungujúcej bezpečnostnej kultúry, tak by boli výsledky iné  a 

poukazovali by na vyšší stupeň aj v iných oblastiach.   

7.4. Odporúčania pre zlepšenie bezpečnostnej kultúry 

Meranie bezpečnostnej kultúry ukázalo, ţe najväčší predpoklad pre správne 

fungovanie a ďalšie zlepšovanie bezpečnostnej kultúry je splnený a síce, ţe záväzok 

manaţérov a load control agentov voči bezpečnosti je prijatý a agenti spoločne s 

manaţérmi sú ochotní pokračovať v budovaní správne fungujúcej bezpečnostnej 

kultúry.  
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Na základe analýzy odpovedí by sme mohli vyvodiť nasledujúceho závery merania 

bezpečnostnej kultúry: 

 záväzok v oblasti manaţmentu je dostatočné silný pre budúce posilňovanie  

bezpečnostnej kultúry 

 organizácia potrebuje zapracovať a zlepšiť oblasť adaptability, kde bolo 

dosiahnuté najniţší stupeň spomedzi všetkých charakteristík 

 v zvyšných charakteristikách oblasť napreduje smerom ku proaktívnemu stupňu 

 

Vďaka analýze získaných výsledkov by sme mohli poskytnúť organizácií nasledovné 

odporúčania 

 rovnomerné rozdelenie pracovnej záťaţe pre všetkých  agentov  

 zvyšovanie dôvery medzi agentmi a manaţérmi 

 zlepšenie celkovej atmosféry na pracovisku  

 zameranie sa na posilnenie postavanie agentov a ich vnímanie ako prvku, ktorý 

môţe zlepšiť bezpečnosť na základe reportovania 

 väčšie pochopenie komplexnosti systému a prijatie kolektívneho správania  

 výraznejšie odmeňovanie správneho vykonávania pracovnej činnosti   

 povzbudzovanie agentov k podávaniu hlásení  

 zlepšenie dostupnosti informácií  

7.5. Prekážky v prijatí bezpečnostnej kultúry a jej zlepšení  

Ako uţ bolo mnohokrát spomínané prijatie bezpečnostnej kultúry závisí predovšetkým 

od záväzku manaţmentu. Ak je tento faktor splnený, prijatie a rozvoj by malo byť 

bezproblémové, avšak okrem záväzku manaţmentu existujú iné faktory, ktoré sa pri 

nedostatočnej pozornosti môţu stať prekáţkami pri úspešnom prijatí správne 

fungujúcej bezpečnostnej kultúry a jej postupnom prechode na vyšší stupeň.   

Jednou z nich je napríklad nedostatočné pochopenie zo strany agentov aj napriek 

záväzku manaţmentu. Pri zavadzaní a zlepšovaní bezpečnostnej kultúry je dôleţité, 

aby všetci zamestnanci pochopili význam bezpečnosti a boli schopní prijať ju ako 

prioritu. Nedostatočné vysvetlenie významu bezpečnosti môţe byť výrazným 

problémom, ktorý bude ovplyvňovať počet hlásení o negatívnych udalostiach. 

Ďalším faktorom je zmena v manaţmente počas budovania bezpečnostnej kultúry a 

prehodnotenie priorít v organizácií. Takéto zmeny môţu narušiť alebo dokonca úplne 

zastaviť rozvoj pozitívnej bezpečnostnej kultúry a preto je potrebné dbať uţ od začiatku 

na to, aby nový člen manaţmentu bol stotoţnený so záväzkom voči bezpečnosti ako 

priorite spoločnosti.  
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Posledným faktorom, ktorý môţe ovplyvniť dosiahnutie generatívneho stupňa je 

zdanie, ţe organizácia uţ dosiahla najvyšší moţný stupeň a uţ neexistuje priestor pre 

zlepšenie sa. Tento postoj je chybný, pretoţe dnešné komplexné systémy ponúkajú 

veľa príleţitostí, ktoré ponúkajú priestor na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti aj napriek 

tomu, ţe sa na prvý pohľad zdá, ţe tam uţ ţiadna príleţitosť pre rozvoj nie je. 

7.6. Zhodnotenie merania  

Meranie nám odhalilo ţe systém hodnotenia bezpečnostnej kultúry je pouţiteľný, 

overený a schopný prinášať výsledky, ktoré sa dajú analyzovať. Meranie 

bezpečnostnej kultúry sa môţe zdať namáhavou úlohou, ale táto úloha prináša 

výsledky, ktoré pomáhajú v rozvoji bezpečnosti a organizácie samotnej.  

Meranie prinieslo pozitívny výsledok najmä v oblasti záväzku. Od prijatia záväzku 

v oblasti bezpečnosti sa tak teda postupne môţu rozvíjať ostatné charakteristiky, ktoré 

ešte nedosiahli svoje úplne maximum. Výhodou merania bezpečnostnej kultúry je 

práve odhalenie základných nedostatkov, na ktorých odstránení je potrebné 

zapracovať.  

Nevýhodou merania môţe byť práve jeho načasovanie a vplyv koronavírusu na leteckú 

dopravu a redukovanie kapacity a počtu zamestnancov. Z tohto dôvodu bol počet 

respondentov niţší neţ bolo plánované a takisto spôsob získavania odpovedí bol viac-

menej komplikovaný. Ďalší negatívny aspekt je samotné skúmanie bezpečnostných 

údajov. Skúmanie bezpečnosti a bezpečnostnej kultúry v prípade, ţe nie ste 

zamestnancom danej spoločnosti ovplyvňuje prístup k bezpečnostným informáciám 

a preto bolo zdĺhavé dopracovať sa ku spolupráci s vybranou organizáciou, ktorej 

názov sme sa rozhodli nezverejniť práve z dôvodu, ţe sa jedná o citlivé informácie.  

7.7. Zhodnotenie  použitia vybranej metódy 

Vyuţitie Hudsonovho modelu je vhodnou metódou pre meranie bezpečnostnej kultúry, 

pretoţe poskytuje zadefinovanie jednotlivých stupňov bezpečnostnej kultúry a 

prostredníctvom týchto stupňov je moţné nasmerovať organizáciu pomocou 

odporúčaní k dosiahnutiu vyššieho stupňa a zvýšeniu bezpečnostnej kultúry. Avšak 

kaţdý systém pre meranie má svoje výhody a nevýhody, ktoré môţu ovplyvňovať 

vierohodnosť zvolenej metódy.  

Meranie prostredníctvom Hudsonovho modelu, nám preukázalo, ţe tento systém je 

ako metóda merania a vyhodnotenia bezpečnostnej kultúry pouţiteľný a zrozumiteľný a 

so získanými výsledkami sa dá pracovať vhodným spôsobom.  

Zvolená metóda sa môţe zdať na prvý pohľad zloţitou a komplikovanou a môţe ľahko 

zavádzať a zmiasť respondentov. Metóda nie je iba jednoduchým dotazníkom či 
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zoznamom výrokov, a preto bol k dispozícií aj popis jednotlivých stupňov, aby bolo 

uľahčené rozhodovanie sa medzi jednotlivými stupňami bezpečnostnej kultúry. 

Výhodou vybranej metódy bolo jednoduché spracovanie a zber odpovedí, aj keď 

absencia osobného kontaktu pri zadávaní pokynov pre vyplnenie mohla ovplyvniť 

celkový výsledok.  

Problémom pri zostavovaní tohto systému môţe byť formulácia otázok a nedostatočné 

pochopenie zo strany respondentov. Pri meraní bezpečnostnej kultúry je mimoriadne 

dôleţité dbať na to, akým spôsobom kladieme otázky alebo ako sú zostavené 

jednotlivé výroky, pretoţe kaţdý respondent ich môţe pochopiť odlišne.  

Ďalším nedostatkom zvolenej metódy je obmedzená moţnosť odpovede pri daných 

výrokoch a zároveň absencia moţnosti otvorenej odpovede. Otvorené odpovede by 

poskytli lepší prehľad o fungovaní organizácie a presnejšie určenie stupňa 

bezpečnostnej kultúry.  

Nevýhodou môţe byť aj pouţitie anglického jazyka pri výskume a zadefinovaní 

jednotlivých stupňov bezpečnostnej kultúry. Anglický jazyk bol zvolený kvôli rozdielnej 

národnosti respondentov. Vďaka viacvýznamovosti anglických slov mohlo dôjsť k 

nedorozumeniu a nesprávnej interpretáciu daného výroku a nesprávnemu ohodnoteniu 

stupňa bezpečnostnej kultúry.  
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8.  Záver 

Existujúce a novovznikajúce riziká ovplyvňujú bezpečnosť v oblasti nakladania 

a vyvaţovania lietadiel signifikantným spôsobom. Nesprávne vyváţenie lietadla môţe 

negatívne ovplyvniť letové vlastnosti počas nakladania alebo počas letu a tak ohroziť 

bezpečnosť pasaţierov.  

Minimalizovanie a odstránenie faktorov, ktoré majú vplyv na ohrozenie bezpečnosti by 

mohlo nastať vďaka správne zavedenej bezpečnostnej kultúre a pozornosti namierenej 

na load control agentov, ktorý zabezpečujú vyvaţovanie lietadiel. Postavenie ľudského 

faktoru do popredia pri riešení problémov spojených s bezpečnosťou je okrem iného 

hlavnou myšlienkou nových konceptov a pohľadov na bezpečnosť.  

Výsledkom existencie ľudského faktora v systémoch je práve bezpečnostná kultúra, 

ktorá vďaka správnemu zavedeniu dokáţe prispievať k postupnému zvyšovaniu bez 

bezpečnosti vďaka nástrojom ako sú: záväzok manaţmentu, reportovanie existujúcich 

a novovznikajúcich rizík, komunikácia medzi zamestnancami a nadriadenými, pracovná 

atmosféra a pocit motivácie, zdieľanie informácií naprieč celou organizáciou. 

Bezpečnostná kultúra by sa dala jednoducho definovať ako prístup ku bezpečnosti 

a práci, ak sa nikto nedíva. Bezpečnostná kultúra by mala byť zdieľaná všetkými 

zamestnancami od vedúcich pracovníkov a manaţérov aţ po všetkých zamestnancov 

v organizácii. Aby bezpečnostná kultúra fungovala správne je dôleţité, aby najprv bola 

prijatá vedúcimi pracovníkmi a manaţérmi, pretoţe práve oni určujú smer, akým sa 

bude chod organizácie uberať a častokrát rozhodujú aj o finančných plánoch 

organizácie. Záväzok vedúcich pracovníkov je dôleţitý takisto, pretoţe oni vyhodnocujú 

a majú prístup k hlásenia a všetkým udalostiam. Bezpečnostná kultúra by sa tak mala 

postupne šíriť od manaţérom ku všetkým zamestnancom v organizácií.  

Jednotlivé kapitoly tejto záverečnej práce poskytli v úvode teoretický podklad pre 

definície bezpečnosti a bezpečnostnej kultúry. Ďalej sa zamerali na legislatívu, ktorá je 

dôleţitá pre správne zadefinovanie bezpečnostnej kultúry prostredníctvom právnych 

noriem a opisujú techniky na merania bezpečnostnej kultúry.  

Na meranie bezpečnostnej kultúry existuje mnoţstvo nástrojov a metód. Metóda, ktorá 

bola pouţitá pre vytvorenie systému merania bezpečnostnej kultúry definuje 5 stupňov 

bezpečnostnej kultúry, ktoré sú známe ako model vyspelosti bezpečnostnej kultúry. 

Vyuţitie modelov vyspelosti bezpečnostnej kultúry má vyuţitie aj v dnešnej dobre, aj 

napriek svojmu dlhoročnému pouţitiu. Hudsonov model vyspelosti predstavuje vývoj od 

patologickej aţ po generatívnu kultúru, ktorá predstavuje najvyšší stupeň. Zavádzanie 

bezpečnostnej kultúry predpokladá postupné zlepšovanie, čo zdôrazňuje výhodu 

pouţitia Hudsonovho modelu. 
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Táto práca navrhuje systém hodnotenia bezpečnostnej kultúry, ktorého základnou 

myšlienkou je vyuţitie a prispôsobenie Hudsonovho modelu vyspelosti bezpečnostnej 

kultúry pre oblasť vyvaţovania lietadiel. Modely vyspelosti merania bezpečnostnej 

kultúry sú flexibilné a môţu sa prispôsobiť konkrétnym situáciám a zohrávajú uţitočnú 

úlohu v definovaní aspektov kultúry bezpečnosti podľa jednotlivých charakteristík.  

Cieľom práce bolo vytvorenie systému na meranie bezpečnostnej kultúry vo vybranej 

organizácii v leteckej doprave. Tento systém sa podarilo vytvoriť a otestovať, čím bol 

naplnený cieľ tejto diplomovej práce. Systém je pouţiteľný na meranie bezpečnostnej 

kultúry a priniesol výsledky, ktoré pomohli zistiť stupeň bezpečnostnej kultúry vo 

vybranej organizácii. Zadefinovanie jednotlivých stupňov pre danú organizáciu viedlo 

takisto, k poskytnutiu odporúčaní ako sa prepracovať aţ ku generatívnemu stupňu.  

Meranie bezpečnostnej kultúry si vyţaduje dostatočnú znalosť danej oblasti a práve 

kvôli tomuto dôvodu sa autorka rozhodla preskúmať oblasť vyvaţovania lietadiel. 

Pracovná skúsenosť na pozícií load control agent poskytla autorke cenné informácie 

a skúsenosti, ktoré boli vyuţité pri skúmaní bezpečnostnej kultúry a pri vytváraní 

systému na jej meranie.   

 

 

 

.  
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