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SUZ
Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu

INFORMAČNÝ
SPRAVODAJCA

Za dôkaz vo vzniknutom sta
ve môžu slúžiť všetky prostried
ky, ktorými možno zistiť stav veci, 
najmä výsluch svedkov, znalec
ký posudok, správy a vyjadrenia 
orgánov, fyzických osôb a práv
nických osôb, listiny, obhliad
ka a výsluch účastníkov. Pokiaľ‘ 
nie je spôsob vykonania dôkazu 
predpísaný, určí ho súd. (§ 125 
– Dôkazné prostriedky, Občian
sky súdny poriadok). Tu pre níz
ke právne povedomie dochádza 

k zbytočným komplikáciam. 
Predsedníctvo SUZ po preve

rení možného riešenia, preverilo 
ako získať odporučenie zaistenia 
riešenia. Konkrétne v rámci mož
nej pomoci vedenia SUZ členom, 
bola na konferencii v Liptovskom 
Jáne prejednaná možnosť zave
denia odpovedí na otázky (po
dané aj elektronicy) členov SUZ, 
ktoré by sa týkali informácií ako 
je možné definovať, až získať dô
kazy a dôkazné prostriedky napr. 

pre využitie znaleckého dokazo
vania. V rámci odpovedí, ak budú 
zodpovedať zámeru poskytova
nia uvažovaných informácií, bude 
doporučené prípadné riešenie. 
Budú poskytované základné in
for mácie pre ďalší postup. Bude 
doporučené, ako sa dajú zaistiť 
súdnoznalecké riešenia, súdne 
podania a návrhy.
Týmto sa sleduje poskytovanie 

základnej orientácie vo vzniknu
tých problémoch, ktoré sa javia 
členom SUZ, že by bolo potreb
né získať potrebné informácie 
pre podporu riešenia technické
ho problému aj použitím existu
júcej legislatívy. Predsedníctvo 

vedie k tomu skutočnosť, že nie 
všetky problémy je potrebné rie
šiť obratom len súdnou cestou. 
Konanie advokátov je v podstate 
vzhľadom na ich existujúcu živ
nosť, nie vždy ale potrebné a na
viac nám zaberá čas, za ktorý je 
možné problém vhodným rieše
ním zdolať k spokojnosti zúčast
nených a prípadne za vzájomne 
prijateľných podmienok.
Na konkrétne otázky sa bude 

snažiť predsedníctvo v spolupráci 
s odborníkmi nájsť a minimálne 
odporučiť riešenie a tak aj v tejto 
oblasti byť prínosom pre členov.

Ing. Milan Podhradský, PhD, 
súdny znalec

P rvé  tohtoročné  stretnutie  sa  uskutočni
lo  v  netradičnom  termíne  v  hoteli  So

rea Máj  v  Liptovskom  Jáne. Organizátorom 
bola  spoločnosť  Mondi  SCP  Ružomberok. 
Rokovanie konferencie otvoril prezident SUZ 
Ing.  Íro,  ktorý  privítal  všetkých  prítomných 
členov a hostí. Informoval o drobných dopln
koch k programu konferecie a odovzdal slovo 
usporiadateľovi,  ktorý  predstavil  spoločnosť 
Mondi  a  pozval  na  exkurziu  do  priestorov 
SCP po skončení konferencie.
V súlade s programom odzneli plánované 

prezentácie a prednášky:
– Ing. Milan Podhradský z Ústavu súdneho 
inžinierstva predniesol prednášku na té
ma „Hospodárske právo z pohľadu súd
neho znalca – skúsenosti, aplikácie, upo
zornenia...“

– firmu SAPREM s.r.o. prezentoval Ing. Ma
rek Popeliš na tému „Bezpečnostné spr
chy a ich použitie podľa normy EN 15154“

– maklérsku firmu RESPECT Slovakia 
predstavil Pavol Beták na tému „Spolu
práca s poisťovacím maklérom pri poisťo
vaní a likvidácii poistných udalostí“.

– firmu JOHN CRANE a.s. predstavil 
Ing. Vlastimil Tešický na tému „Zvyšo
vanie spoľahlivosti rotačných zariadení 
s programom John Crane – Gold Service“

– firmu WITZENMANN Slovakia s.r.o. pre
zentoval Ing. Ivan Šteklač na tému „Sys
tém prídavného ohrevu potrubí“

– firmu IQ SERVICES s.r.o. prezentoval 
Ing. Ladislav Patay na tému „Digitalizácia 
podniku v chemickom priemysle“

– JUDr. Zdena Dvoranová – Energeticko

Chemický odborový zväz – predstavila té
mu „Zákonník práce – pripravované zme
ny – aktuálne informácie „

– firmu Slovnaft a.s. prezentoval Martin Bi
čan z útvaru riadenia GR na tému „Prí
prava a riadenie projektu generálnych re
vízií v rafinérii Slovnaft a.s.“

– nadáciu PONTIS fundation predstavila Ja
na Ružická na tému „Zodpovedné pod
nikanie ako nástroj konkurencieschop
nosti“.
V rámci konferencie sa uskutočnilo riadne 

Valné zhromaždenie SUZ za rok 2010. Val
né zhromaždenie schválilo:
– Správu o činnosti SUZ za rok 2010
– Správu o hospodárení SUZ za rok 2010
– Hlavné úlohy SUZ na rok 2011
– Rozpočet SUZ na rok 2011
V doplňujúcich voľbách boli zvolení 

za členov Predstavenstva Ing. Ladislav Mol
nár, Slovnaft MaO a.s a Karol Fronc, Plasti
ka a.s. Nitra.
Prezident SUZ Ing. Íro poďakoval 

všetkým prítomným členom za účasť, akti
vitu a disciplínu počas náročného programu 
a konferenciu ukončil.

Peter Petráš

Z aprílovej konferencie SUZ konanej dňa 13. 4. 2011 v Liptovskom Jáne

Z aprílovej konferencie SUZ v Liptovskom 
Jáne.

ĎALšIe SPRíStUPNeNIe PRáVNehO 
StAVU V RáMCI ReALIZáCIe úDRžby
V  reálnom živote dochádza k situáciám kedy je potrebné definovať 

legislatívou minimálne  podporené  definovanie  vzniklej  situácie 
pri rôznych interpretáciách realizácie dodávky (výrobku alebo služby, 
napr. vykonanej údržby zariadenia). 

V tOMtO ROkU PO NOVOM
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bURZA INFORMáCIí
N a základe rozhodnutia Predstavenstva SUZ ponúkame služ

bu našim čitateľom. V inzertnej rubrike pod titulkom BURZA 
bude vyhradená časť časopisu slúžiť na ponuky členských i ne
členských organizácií SUZ. Ponuky budú zamerané na spoluprá
cu v oblastiach:

– Prebytočného a nedostatkového materiálu,
– Prebytkových a nedostatkových profesných kapacít, 
– Nevyužívaných strojnotechnologických zariadení, 
– Hľadania organizácií pre profesnú spoluprácu. 
Podľa záujmu bude možné rozšíriť ponuky i do ďalších ob

lastí. Členom SUZ budú inzeráty v Burze uverejňované zadar
mo a nečlenovia budú platiť 8,30 € (250 Sk) / adresa, plus 20% 
DPH.

Kontakt: alaksa@salamon.sk

Nová inzertná rubrika v časopise

Pretože pri dodávkach 
a služ bách je vzájomný vzťah 
realizátora k potrebnému sub
jektu daný obsahom zmluvy 
(hlavne spresnením merita ko
nania, spôsobu, jeho hodnoty 
až termínu realizácie), je dô
ležitý jej vlastný obsah. Pre
to publikácia spresňuje otázku 
kedy a ako ju vyčerpávajúco 
vypracovať.
Druhá časť je zameraná 

na prípady nesplnenia podmie
nok zmluvy po ukončení jej re
alizácie, na odborné definova
nie konkrétneho nedostatku, 
či už zníženej kvality alebo až 
definovanie vady.
Tretia časť je venovaná spô

sobu zisťovania a definovania 
prípadných nedostatkov, v po
rovnateľných a merateľných 
jednotkách, napr. normami, 
diag nostikou stavu a pod..
Keďže je kniha riešená ako 

učebnica v rozsahu 105 strán, 

poskytuje nielen odborné práv
ne informácie pre širokú výrob
nú verejnosť, ale aj informácie 
využiteľné pri riešení vzájom
ných vzťahov a ich definovaní 
v zmluvnej forme. Právne defi
novanie problematiky dáva nie
len vyčerpávajúce informácie 
pre definovanie technického 
nedostatku v právnom poníma
ní, ale naznačuje aj možnosti 
jeho právneho riešenia.
V rámci vzájomnej doho

dy vydavateľa s distribútorom, 
na základe zaslanej objednáv
ky (treba uviesť nielen názov 
a počet kusov, ale aj konkrétnu 
dodaciu adresu vrátane odde
lenia, prípadne až mena) bu
de publikácia na dobierku (bez 
účtovania poštovného) uvede
ným kníhkupectvom dodaná. 
Prípadné informácie o obsahu 
uvedenej publikácie vám po
dá redakcia a predsedníctvo aj 
elektronickou formou.

Informácie o publikácii

PRáVO V hOSPODáRSkOM žIVOte
O dborné vedomosti vo výrobe a realizácii údržby výrobných 

zariadení je niekedy potrebné doplniť o existujúcu legislatí
vu. Ich štúdiu nie je venovaná ani potrebná pozornosť a následne 
po dodaní služby dochádza k jednaniam, pri ktorých pre nezna
losť, poväčšine technickí pracovníci ťahajú za kratší koniec. A to 
nielen  pre  neznalosť  či  nezvládnuté  využitie  existujúceho  zne
nia zákonov a nariadení, ale aj pre  ich nesprávne využitie. Aby 
technici nemuseli poznať celé znenie, vydala Žilinská univerzita 
v Žiline svoju publikáciu ako učebnicu zameranú aj na podrobné 
podanie  informácii  pre  širokú odbornú  verejnosť. Podáva  infor
mácie  aj  pre  pracovníkov  prichádzajúcich  v  rámci  výkonu  svo
jich riadiacich a výkonných pracovných postov ku kontaktu s le
gislatívou a to v takom rozsahu, aby ju nielen pochopili, ale ju aj 
mohli využiť.

Objednávky: Predajňa odbornej literatúry
kollárova 10, 917 01 trnava

Sprinton.tt@gmail.com, tel.: 0944 167 678
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– Jedno z kľúčových aktív skupiny Mondi
– Integrovaný závod na výrobu papiera, celuló
zy a energií s nízkymi nákladmi a blízkosťou 
kľúčových trhov

– 1,5 milióna metrov štvorcových plochy závodu
– Najväčší zamestnávateľ v regióne (7 000 ľu
dí / 1 500 zamest.)

– V top10 exportérov Slovenska
– Cez 620 tis. ton predajnej výroby za rok, vyrá
bajúc 8 miliónov hárkov A4 každú hodinu, vy
vážajúc ročne 32 000 kamiónov s papierom

– Spracúvajúci domácu obnoviteľnú surovinu 
– drevo

– Umiestnený v turistickom regióne
– Víťaz PPI Award 2010 v kategórii Environ
mentálna stratégia roka

– Dôraz na bezpečnosť a ekológiu

Výrobky pre digitálnu tlač  
Mondi Uncoated Fine Paper

»» Mondi»ponúka»kompletné»digitálne»portfó-
lia»pre»profesionálnu»tlač
•  ColorCopy
•  DNS®
•  BIO TOP 3®
•  NAUTILUS®

»» Komunikácia»digitálnou»tlačou
•  Nenákladný spôsob ako dosiahnuť vysokú 
kvalitu, výsledky 

•  Kratší výrobný čas, menšie množstvá 
a väčšia flexibilita

»» Tlačiarenská»digitálna»tlač
•  Tlač na požiadanie jednotlivých kusov, li
mitovaných, alebo špeciálnych edícií kníh, 
manuálov a pod. 

»» Obrázková»digitálna»tlač
•  Digitálne kópie, tlač a zobrazovanie foto
grafií, dizajnov

•  Personalizované fotoknihy, fotopohľadnice
»» Transakčná»tlač
•  transpromo, transkomunikácia & priamy 
mailing

DNS® premium – prémiový digitálny 
papier Mondi Group

DNS® premium ponúka profesionálnym tla
čiarom jednotné riešenie pre akúkoľvek apliká
ciu digitálnej a ofsetovej tlače.
»» DNS»premium®»benefity:»
•  Skvelá belosť pre tlač aj fotky
•  Široká škála formátov
•  FSC certifikovaný, EUFlower, Green Range
•  Vhodný pre predtlač, digitál aj ofset
•  Tiež použiteľný pre kancelársku laserovú 
tlač a atramentové tlačiarne a kopírky

•  ColorLok® Technology

IQ – Ideálne riešenie papiera
•  Celkové riešenie pre všetky aplikácie
•  Optimálne výsledky v atramentových, lase
rových, kopírovacích a faxových strojoch

•  Neustály rozvoj a prispôsobovanie naj
novším tlačovým technológiám

IQ color
•  Široká farebná škála 29 farieb
•  Skvelá farebná uniformita
•  Výborný beh strojom 
•  Neškodné farbivá – podľa európskych 
štandardov pre bezpečné hračky

•  FSC® certifikované a súčasť Green Range
MAeStRO® – Papier pre vysoký výkon
•  Výborné tlačové a kopírovacie výsledky
•  Škálu vhodnú pre všetky aplikácie
•  Optimálnu ochranu hardvéru a vysokej belosti

MAeStRO® color
•  Široká škála 29 farieb
•  Skvelá farebná uniformita
•  Výborný beh strojom 
•  Neškodné farbivá – podľa európskych 
štandardov pre bezpečné hračky

•  FSC® certifikované a súčasť Green Range
Ofsetové papiere pre tlač

»» BIO»TOP3®
•  TCF bez optických zjasňovačov
•  Najlepší environmentálny papier FSC®, EU 
Flower, posúdenie životného cyklu, nízka 
stopa CO2

»» MAESTRO®»PRINT
•  Výborný beh strojom
•  Vysoká dimenzia stability & dobrá povrcho
vá štruktúra

•  Široká škála formátov a gramáží
•  Možné s FSC® aleboPEFC™ certifikáciou, 
nízky uhlíkový dopad

»» DNS®»premium
•  Vysoká belosť pre pôsobivý kontrast, hod
ný pre text a grafiku

PReZeNtáCIA SPOLOČNOStI

MONDI SCP, a.s. RUžOMbeROk, člen Mondi Group

beZPeČNOSŤ
NA PRVOM MIeSte!
K 1. 4. 2011 sme fungovali 

s počtom dní bez:
 » 51» Úrazu»s»pracovnou»
» neschopnosťou»(LTI)

 » 167» Úrazu»s»ošetrením»
» u»lekára»(MTC)

 » 6» Úrazu»s»ošetrením»
» lekárničkou»(FAC)

Ing. Ľubomír Čech, 
PR manager
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MOžNOStI PRI VytVáRANí PROJektOVÝCh 
PARtNeRStIeV MeDZI SJF StU V bRAtISLAVe A FIRMAMI

Možnosti vytvárania partnerstiev

1. Oblasť vzdelávania
2. Oblasť vedy a výskumu

»» 1.»Partnerstvá»v»oblasti»vzdelávania

1.1»Spolupráca»s»VW»Slovakia,»a.s

• stredné školy – Strojárska olympiáda
• Bc. st. – zameranie ŠP „Automobilová produkcia“
• Ing. st. – Ing. v automobilovom priemysle
• PhD. – dlhodobé študijné stáže

1.2»Spolupráca»s»PSA»Peugeot»Citröen

– projekt PSA (200407), Od 1.1.2088 KCOV
– združuje (SjF, SPŠS, ZSPŠ, SPŠD)
– kurzy akreditované MŠ SR

1.3»Spolupráca»s»NSK

• vytvorené Konzultačné stredisko
• SjF, NSK, SES Tlmače, AE Mochovce,
• 178 študentov v štyroch ŠP

»» 2.»Partnerstvá»v»oblasti»výskumu

Spolupráca»SjF»STU»v»BA»s»praxou

2.1 v automobilovom priemysle
2.2 v energetike
2.3 v životnom prostredí

2.1»V»automobilovom»priemysle

•  Centrum excelentnosti – vývoj nových kompozitných materiá
lov CEKOMAT – v spolupráci s SAV

•  Projekt linky na zber a úpravu starých vozidiel, ŽOS EKO

Prof. Ing. Ľubomír šooš, PhD. 
Ing. katarína Grandová
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•  Integrované výskumné centrum recyklácie autovrakov „IcRa“

2.2»V»Energetike

Kompetenčné»centrum

– vývoj nových materiálov v energetike
– SAV, STU, ENEL, SE, Microstep,

•  Inšpekčný stend pre monitorovanie vyhoreného jadrového 
paliva SVYP440

2.3»V»oblasti»životného»prostredia

Centrum»excelentnosti

– Národné centrum obnoviteľných zdrojov energie
– Vývoj nových technológií a strojov

•  Peletovací lis s axiálnorotačnými valcami

•  Vypracovanie technologického zariadenia, Estónsko
•  Projekt briketovania pre firmu EKOSLOS, Gelnica
•  Projekt briketovania a peletovania pre firmu JUGA, Lučenec
•  Peletovacia linka KT Servis, Martin
•  Úprava čistiarenského kalu,

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Ing. Katarína Grandová
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1, SR
tel.: 00421257296543, email: lubomir.soos@stuba.sk, katarina.grandova@stuba.sk
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Respect Slovakia, s.r.o.
Centrála Piešťany
Valová 4274/38, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
email: respect@respectslovakia.sk 
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Definícia

Z P  je  spôsob  akým  firmy  riadia  svoje 
podnikateľské  procesy  s  cieľom  po

zitívne  vplývať  na  spoločnosť  a  životné 
prostredie.
ZP je schopnosť naplniť očakávania na

šich partnerov, udržateľným a transparent
ným spôsobom, v ekonomickej, sociálnej 
a environmentálnej oblasti.

terminológia
•  Spoločensky zodpovedné podnikanie,
•  Spoločenská zodpovednosť firiem 
(CSR) = Zodpovedné podnikanie (CR)

•  Dobré susedstvo (Corporate Citi
zenship, Corporate governance)

•  Filantropia
•  Trvaloudržateľný rozvoj (Sustainable
•  development)
•  Trojitá výsledovka (Tripple bottom line, 
3 P = People, Planet, Profit)

•  Zainteresované strany (Stakeholders)
•  Americký model vs. Európsky model

Začiatky na Slovensku
•  Tomáš Baťa
•  veľké firmy: BLF od 2004
•  neziskové organizácie, združenia, ob
chodné komory

•  odborné médiá: Stratégie; Hospodár
ske noviny, Trend, Sme, Pravda,

•  vysoké školy, vládne inštitúcie

Prečo sa obťažovať so 
zodpovedným podnikaním?

»» PRÍSTUP»KU»KAPITÁLU

Viete, čo majú spoločné 
ben&Jerry, body Shop a Innocent 

Drinks?

ben&Jerry
•  podporovatelia fair trade
•  20012006 rozložiteľné kelímky
•  platy: pomer 7:1

body Shop
•  osobnosť s hodnotami
•  propagácia tém:
•  testovanie na zvieratách
•  dažďové pralesy
•  ľudské práva

•  eko obchody a kancelárie

Innocent Drinks
•  eko fľaša uvedená na trh v 2007
•  10% zisku na charitu
•  podpora krajín odkiaľ dovážali ovocie

Prečo sa obťažovať so 
zodpovedným podnikaním?

»» ZVÝŠENIE»PREDAJA

etsy.com
•  DIY hnutie
Hodnoty:
•  komunita,
•  recyklácia
•  transparentnosť
•  dialóg
•  DÔVERA

Prečo sa obťažovať so 
zodpovedným podnikaním?

»» ZNIŽOVANIE»NÁKLADOV

Maja’s Salong
•  odpadový manažment
•  recyklácia
•  energetická efektívnosť
•  štandardy v kaderníckom odvetví

Prečo sa obťažovať so 
zodpovedným podnikaním?

»» LOJALITA»ZAMESTNANCOV

•  prístup ku kapitálu
•  zvyšovanie predaja
•  znižovanie nákladov
•  lojalita zamestnancov
•  nové biznis príležitosti
•  pozitívna reputácia

Prieskum
•  cieľ: zistiť vnímanie ZP slovenský
mi MSP (znalosť konceptu, asociácie 
s pojmom, realizované aktivity, motívy 
MSP, prínosy...)

•  realizátor: agentúra Focus
•  obdobie zberu: september – októb
er 2010

•  vzorka: 1001 MSP, riaditelia

Znalosť konceptu
Q1: „Počuli alebo čítali ste niekedy o koncep

te tzv. spoločenskej zodpovednosti firiem alebo 
koncepte zodpovedného podnikania, ktorý sa 
zvykne tiež označovať aj ako CSR?“

•  vysoká neznalosť pojmu ZP/CSR
•  rozdelenie respondentov variuje pod
ľalokalít, vlastníctva

Asociácie s pojmom – firmy
Q2: „Čo si pod pojmom zodpovedné podni

kanie alebo spoločenská zodpovednosť firiem 
predstavujete, ktoré aktivity firiem vám napa
dajú?“

AkO byŤ úSPešNÝ? 
PODNIkAJte ZODPOVeDNe

Janka Ružická, Nadácia Pontis/business Leaders Forum
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Asociácie s pojmom

•  vystihujú definíciu a filozofiu ZP na pr
vých troch miestach

•  ale obsahujú aj aktivity týkajúce sa sa
motného podnikania

•  asociácie/korelácie s prieskumom ve
rejnosti

Najdôležitejšie aktivity – firmy
Q3: „Prečítam vám zoznam aktivít a princí

pov. Ktoré z nich považujete v zodpovednom 
podnikaní za najdôležitejšie? Vyberte tri.“

Najdôležitejšie aktivity – verejnosť

Aktivity považované 
za najdôležitejšie v ZP

•  otázka bola zámerne formulovaná tak, 
aby oslovila realitu SMEs podnikate
ľov v súčasnom období a existujúcej 
ekonomickej situácii

•  odpovede ukazujú dnešné priority 
SMEs podnikateľov na Slovensku

ekonomické aktivity
Q4: „Ktoré z nasledujúcich princípov, aktivít 

v rámci spol. zodpovedného podnikania uplat
ňuje, vykonáva Váš podnik v ekonomickej ob
lasti?“

Sociálne aktivity
Q5: „Ktoré z nasledujúcich princípov, aktivít 

v rámci spol. zodpovedného podnikania uplat
ňuje, vykonáva Váš podnik v sociálnej oblasti?“

environmentálne aktivity
Q6: „Ktoré z nasledujúcich princípov, aktivít 

v rámci spol. zodpovedného podnikania uplat
ňuje, vykonáva Váš podnik v environ. oblasti?“

Soc., ekon., enviro. aktivity ZP
•  veľmi vysoké sebahodnotenie
•  veľmi vysoké údaje týkajúce sa cer
tifikovaného systému riadenia – 
49%,BOZP38%, ŽP20% – overenie

•  veľmi vysoké údaje týkajúce sa dodr
žiavania doby splatnosti88%, zavede
ného etického kódexu 47%,

Frekvencia
Q7: „Povedali ste, že vykonávate nejaké ak

tivity v rámci spoločensky zodpovedného pod
nikania v niektorej z vyššie spomínanej oblas
ti (ekonomická, sociálna, environmentálna ob
lasť)? Vo všeobecnosti majú tieto aktivity skôr 
pravidelný alebo skôr príležitostný charakter?“

Pozn.: Všetci oslovení predstavitelia firiem 
uviedli aspoň jednu z aktivít z predložených troch 
oblastí (ekonomická, sociálna, environmentálna) 
v rámci spoločensky zodpovedného podnikania.

Motívy
Q8: „Prečítam Vám niekoľko motívov, ktoré 

firmy môžu viesť k uplatňovaniu princípov zod
povedného podnikania. Vyberte 3 hlavné.“

•  požiadavka trhu 52% – ???
•  požiadavka zahraničných majiteľov 7%

Prínosy
Q9: „Aké prínosy podľa Vás môže Vašej fir

me priniesť uplatňovanie princípov zodpovedné
ho podnikania. Vyberte 3 hlavné.“

•  imidž a reputácia 48%
•  zlepšenie ekonomických výsledkov 
44%

•  vyššia lojalita a spokojnosť zamest
nancov 41%

•  inovácie 16%

Ako začať?

Proces implementácie ZP vo firme
•  partneri firmy
•  dialóg
•  očakávania parnerov
•  aktivity
•  komunikácia

Partneri firmy

Zainteresované strany =subjekty, na
ktoré má firma vplyv alebo oni na ňu

Ako začať?

www.zodpovednepodnikanie.sk
jana.ruzicka@nadaciapontis.sk



10 September 2011

Společné zvyšování spolehlivosti 
Statistika poruch čerpadel 

(Zdroj: BHRA, Shell, ICI)
»» 60»–»70%»odstávek»je»způsobených»selháním»mechanických»ucpávek,»
ALE 

»» 10%»selhání»je»způsobených»chybným»uložením»ložisek»
DALŠÍ 

»» 39%»selhání»bylo»způsobených»špatným»výběrem»čerpadla»nebo»uc-
pávky»
•  Parametry procesu jsou vyšší než projektová specifikace 
•  Čerpadlo změnilo původní použití 
•  Špatný výběr MU 
DALŠÍ 

»» 48%»selhání»mechanických»ucpávek»je»způsobených»chybou»montáže»
a»obsluhy»TO»ZNAMENÁ»
•  že cca. 97% odstávek čerpadel můžeme zabránit. 

Společné zvyšování spolehlivosti 
Rozbor příčin poruch mechanických ucpávek 

 
Společné zvyšování spolehlivosti. Jak? 

Zdokonalovací cyklus spolehlivosti

Společné zvyšování spolehlivosti 
Gold Service. „Co je to?” 

úrovně spolupráce JC pro zvýšení spolehlivosti

typické úrovně spolupráce pro zvýšení spolupráce
•  1. úroveň – Dodávky zboží 
•  2. úroveň – Dodávky zboží spolu se servisem 
•  3. úroveň – „GOLD SERVICE“ = nadstandardní spolupráce 
•  4. úroveň – „MANAGEMENT ALIANCE“ = stálý servis za poplatek 

1. úroveň – Dodávky zboží 
ZÁKAZNÍK má zájem provozovat MU: Všechno zvládnu – to přece nemůže 

být problém! „zlaté česko–slovenské ručičky“ 
John»Crane:»
•  Nízká frekvence návštěv ( jen na požádání zákazníka) 
•  Spolupráce ve smyslu požadavek – nabídka – objednávka 
•  Technický suport jen na vyžádání 
•  Žádné servisní aktivity 
•  Dodáme co chce zákazník… 

2. úroveň – Dodávky zboží spolu se servisem 
ZÁKAZNÍK má zájem provozovat MU: 
•  co nejlevněji i za cenu menší bezpečnosti 
•  „Je pro nás výhodnější když se čerpadla častěji odstavují alespoň jsme 
potřební a nepropustí nás!“ (filozofie mnohých údržeb – hlavně dříve!!!) 

John»Crane:»
•  Podpora lokálního zastoupení JC 
•  Pravidelné návštěvy a technický support 
•  Proaktivní návrhy řešení nových aplikací 
•  Návrhy inovací pro problémové aplikace 
•  Nabízíme servisní službu při složitých aplikacích 
•  Nepravidelná školení o nových produktech 

3. úroveň – „GOLD SeRVICe“ = nadstandardní spolupráce 
ZÁKAZNÍK má zájem provozovat MU: 
•  S nadstandardní podporou dodavatele 
•  Přesun zodpovědnosti při instalacích 
•  Zajištění opravy produktů dodavatelem 
•  Snižování pracovního kapitálu – Outsourcing služeb (údržba , sklady, 
zaměstnanci …) 

John»Crane:»
•  „Gold service“ 
•  zpracování a vedení databáze aplikací 
•  sledování selhání ucpávek 
•  analýzy přetrvávajících selhání 
•  detailní zprávy a rozbory 
•  doporučení řešení – nabídka realizace oprav přímo na místě 

•  Servisní středisko + technik (poskytování servisní podpory ZDARMA) 
•  Rámcové a Servisní smlouvy 
•  Opravy MU = garance jako u nových MU! 
•  Konsignační sklady na území Slovenska 
•  Pravidelná školení o produktech a provozování 

4. úroveň – „MANAGeMeNt ALIANCe“ = stálý servis za poplatek 
ZÁKAZNÍK má zájem: 
•  Dlouhodobě stabilizovat trend snižování nákladovosti provozování čerpa
del 

•  Přenést zodpovědnost za spolehlivost zařízení na dodavatele 
•  Úhrady konvertovat do poplatku „za spolehlivost“ 
•  Soustředit se na „svůj byznys“ – vydělávat efektivněji… 
John»Crane:»
•  24 hodinová asistence u zákazníka 
•  Supervize provozování čerpadel 
•  Přesnou analýzu (vývojový diagram) všech selhání 
•  Na základě analýzy, navržení nápravných opatření 
•  Kontrola a správa zásob 
•  Kontrola a správa zápisů o údržbě 
•  Kontrola a správa zápisů o spolehlivosti 
•  Pravidelné průběžné školení místní obsluhy 
•  Dozor a vedení komplikovanějších instalací 
•  Měsíční statistické zprávy předkládané managementu 
•  Aplikace John Crane INTERFACE (software řízení spolehlivosti) 

ZVÝšeNí SPOLehLIVOStI ROtAČNíCh ZAříZeNí 
S PROGRAMeM JOhN CRANe „GOLD SeRVICe“ 

Ing. Vlastimil těšický Sales Manager 
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úspora vody
– Ako usporiť až 60% 
na vodnom a stočnom 
v sociálnych zariade
niach?
»» Riešenie»–»tlačný»ventil
– Ako ušetriť čas spojenú 
so starostlivosťou o soc. 
zariadenia?
»» Riešenie»–»tlačný»ventil
– Ako znížiť prevádzkové 
náklady na servis
»» Riešenie»–»tlačný»ventil

– Náš tým má 11 ročné skú
senosti s návrhom bezpeč
nostných spŕch

– Návrh a ponuku dodáme 
do 24 hodín

– Všetky sprchy držíme 
na sklade v Bratislave

beZPeČNOStNÉ SPRChy
PODĽA NORMy eN 15 154

Spoločnosť založená 
v roku 2005 

sa zameriava na:
– úsporu vody
– úpravu vody
– riešenie BOZP
– výrobu svetlovodov

• Riešenie pre sprchy • Riešenie WC

• Riešenie pre umývadlá • Riešenie pisoár

bezpečnostná sprcha nie je obyčajná 
sprcha. Návrh sprchy ako aj samotná 

sprcha sa podriaďuje norme eN 15154 1-4

úprava vody 
»» filtrácia
– filtrácia ¾“ – DN 400
»» fyzikálna»úprava
– Zariadenia, ktoré chránia rozvody 
pred usádzaním vodného kameňa

– Dezinfekcia UV žiadením
»» chemická»úprava
– Zariadenia odstraňujúce nežiadú
ce látky z vody železo, mangán 
a tvrdosť

SAPREM s.r.o.
Ing. Marek Popeliš
Šustekova 49, 851 04 Bratislava
mobil: 0903 237 927
tel/fax: 02 – 63 815 014 
saprem@saprem.sk 

bOZP – očné vody 
a lekárničky

www.saprem.sk
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Novela zákona o SP z. č. 543/2010 Z. z. 
Vymeriavací základ aj z toho, čo sa nezahŕňa 

(príspevky zo SF, odstupné, odchodné, odmeny pri 
výročiach, náhrada za pohotovosť...okrem príspev
ku zamestnávateľ a na DDS). 
Ochranná lehota – zo 42 na 7 dní, predĺženie te

hotnej zamestnankyne na 8 mesiacov 34 týždňov 
materské, 60%.
Predčasný starobný dôchodok alebo zárobok. 

Novely ZP zákona č. 311/2001 Z. z. 
•  z. č. 543/2010 Z. z.– účinnosť od 1.1.2011(no
vela zákona o SP) 

•  z. č. 48/2011 Z. z. – účinnosť od 1.4.2011 
a 6.6.2011 (EZR) 

•  Pripravovaná novela ZP – účinnosť 
od 1.9.2011 a 1.1.2012 

Novela ZP z. č. 543/2010 Z. z. 
§ 166 ods. 1 – materská dovolenka – 34 týž

dňov. Osamelá – 37 týždňov. Dve alebo viac detí 
– 43 týždňov
§ 167 ods. 2 druhá veta § 169 ods. 2 § 252e – 

prechodné ustanovenie. 
Novela ZP z. č. 48/2011 Z. z. 

– antidiskriminačný zákon a ZP (čl. I. a VI. Základ
ných zásad ZP, § 13 ods. 2) 

– smernica o vykonávaní zásady rovnosti príležitos
tí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania

– § 157 – zaradenie na pôvodnú prácu a pracovis
ko, prospech z akéhokoľvek zlepšenia po ná
vrate 

– § 166 – oznámenie mesiac vopred pred nástu
pom 

– §§ 241 až 250a EZR 
Pripravovaná novela ZP 

po pripomienkovom konaní – apríl 2011 
Prechod práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov 
§ 29a: Ak sa prevodom zmenia pracovné pod

mienky dohodnuté v pracovnej zmluve a zamestna
nec nesúhlasí so zmenou pracovných podmienok, 
skončí pracovný pomer zamestnávateľ z dôvodov 
podľa § 63 ods. 1 písm. b) alebo dohodou z tých is
tých dôvodov. 

Pripravovaná novela 
29a: Ak sa prevodom majú zásadne zmeniť pra

covné podmienky a zamestnanec s ich zmenou ne
súhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený 
dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku 
dňu prevodu. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí 
odstupné podľa § 76. 

Doručovanie § 38 
– Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skonče
nia prac. pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku 
práv a povinností zamestnanca 

– Doporučená zásielka, do vlastných rúk 
– Na pracovisku, v byte, kdekoľvek 
– Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamest
nanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti 
odmietne 

Pripravovaná novela § 38 ods. 1 
Za poštu sa považuje aj iný poštový podnik pod

ľa osobitného predpisu (napr. kuriérska služba). Pri 
doručovaní poštovým podnikom musia byť splne
né podmienky doručovania do „vlastných rúk“ alebo 
doporučenú zásielku.

Pravidlá bOZP § 39 ods. 2 
Predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o bez

pečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané za
mestnávateľmi po dohode so zástupcami zamest
nancov. Predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané 
zamestnávateľmi po prerokovaní so zástupcami za
mestnancov. 

Pripravovaná novela § 39 
– V kolektívnej zmluve možno s odborovým orgá
nom dohodnúť aj 

– povinnosť zamestnávateľa vydávať pravidlá 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci len 
po dohode so zástupcami zamestnancov, 

Pracovná zmluva § 43 
– Podstatné náležitosti 
– Druh práce – stručná charakteristika 

– Miesto výkonu práce 
– Deň nástupu do práce 
– Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolek
tívnej zmluve 

Pripravovaná novela § 43 ods. 3 
Ak v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové 

podmienky a účinnosť ustanovení kolektívnej zmlu
vy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skonči
la, mzdové podmienky v nich dohodnuté sa pova
žujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracov
nej zmluve až do dohodnutia mzdových podmienok 
v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve. 

Skúšobná doba § 45 ZP 
– Najviac tri mesiace, nemožno predlžovať 
– Predlžuje sa o čas prekážok v práci na strane za
mestnanca 

Pripravovaná novela 
Skúšobná doba § 45: Navrhuje sa, aby v pracov

nej zmluve bolo možné dohodnúť skúšobnú dobu, 
ktorá je najviac jeden mesiac. Ak je základná zlož
ka mzdy vyššia ako 1,7 násobok MM – najviac tri 
mesiace. U vedúceho zamestnanca v priamej ria
diacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a ktorý je 
v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho za
mestnanca (I. a II. garnitúra) – skúšobná doba naj
viac šesť mesiacov. 

Pripravovaná novela § 45 
V kolektívnej zmluve možno ustanoviť: 

– dĺžku skúšobnej doby najviac deväť mesiacov pre 
vedúcich zamestnancov I. a II. garnitúra a naj
viac šesť mesiacov pre ostatných zamestnan
cov, ktorú je možné dohodnúť so zamestnancom 
v pracovnej zmluve 

– skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok 
v práci na strane zamestnanca alebo predlžuje 
aj z iných prekážok vrátane prekážok na strane 
zamestnávateľa 
Pracovný pomer na určitú dobu § 48 

– Najdlhšie na dva roky 
– Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch 
rokov bezdôvodne najviac dvakrát 

– Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie 
do dvoch rokov alebo nad dva roky len z ustano
vených dôvodov 
Navrhuje sa aby pracovný pomer na určitú dobu 

bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri roky. Pracov
ný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opä
tovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát. 

Dôvody § 48 ods. 4 
– Zastupovanie zamestnanca 
– Podstatné zvýšenie zamestnancov, sezónne prá
ce 

– Opatrovateľská služba, umelecké práce, veda, 
výskum, vývoj 

– Vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej 
zmluve 
Smernica 1999/70/ES o rámcovej dohode o prá

ci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE 
a CEEP 

Pripravovaná novela § 48 ods. 4 
– zastupovania zamestnanca počas materskej do
volenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pra
covnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý 
bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie 
alebo odborovej funkcie, 

– vykonávania prác, pri ktorých je potrebné pod
statne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný 
čas, vykonávania prác, ktoré sú závislé od strie
dania ročných období a nepresahujú osem me
siacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 

– vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej 
zmluve. 
• 49a Delené pracovné miesto 
• Delené pracovné miesto je pracovné miesto, 

na ktorom si zamestnanci sami medzi sebou roz
vrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu 
na toto pracovné miesto. 
• Dohoda o zaradení zamestnanca na zdieľa

né pracovné miesto musí byť písomná, inak je ne
platná. 
• Ak sa zamestnanci nedohodnú na rozvrhnutí 

pracovného času alebo pracovnej náplne, určí ich 
zamestnávateľ. 

§ 61 ods. 3 
• Zákaz vytvoriť zrušené pracovné miesto tri me
siace 

• Pripravovaná novela 
• Zákaz vytvoriť zrušené pracovné miesto dva me
siace 

Výpovedná doba § 62 
Je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca 

– dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnáva
teľ om zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamest
návateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba naj
menej tri mesiace. Výpovedná doba skončí uplynu
tím posledného dňa mesiaca, ak nie je ustanovené 
inak – § 64/2 
Navrhuje sa rovnaká výpovedná doba pre za

mestnanca aj zamestnávateľa. Výpovedná doba 
je najmenej jeden mesiac. Navrhuje sa v prípade, 
ak zamestnávateľ dá výpoveď zamestnancovi z or
ganizačného alebo zdravotného dôvodu, aby vý
povedná doba bola najmenej dva mesiace ak za
mestnanec pracoval u zamestnávateľa viac ako rok 
a menej ako 5 rokov, najmenej tri mesiace do de
sať rokov a najmenej štyri mesiace menej ako 20 
rokov, najmenej päť mesiacov najmenej 20 rokov. 

Výpovedná doba pri výpovedi zo strany 
zamestnávateľa z iných dôvodov § 62 
Výpovedná doba je dva mesiace – viac ako 1 

a menej ako 5 rokov tri mesiace – ak pracovný po
mer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 
rokov. 
Výpovedná doba, ak výpoveď dáva zamestna

nec a jeho pracovný pomer trval najmenej jeden 
rok je dva mesiace. 

Peňažná náhrada § 62 ods. 3 
– Ak zamestnanec nezotrvá počas výpov. doby 
– Zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu 
v sume priemerného zárobku 

– Ak sa dohodli v pracovnej zmluve 
– Dohoda musí byť písomná, inak je neplatná 
– V kolektívnej zmluve možno 
– Vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je 
v pracovnej zmluve možné dohodnúť rozsah pe
ňažnej náhrady odchylne, najviac však v sume 
násobku výpovednej doby, počas ktorej zamest
nanec nezotrval u zamestnávateľa a sumy prie
merného mesačného zárobku zamestnanca 

Pripravovaná novela § 62 od. 9 
V kolektívnej zmluve možno
• Vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je 

v pracovnej zmluve možné dohodnúť rozsah pe
ňažnej náhrady odchylne, najviac však v sume ná
sobku výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec 
nezotrval u zamestnávateľa a sumy priemerného 
mesačného zárobku zamestnanca

Ponuková povinnosť § 63 ods. 2 
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpo

veď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plne
nie pracovných úloh, pre menej závažné poruše
nie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý 
možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vte
dy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnan
ca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný 
čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto vý
konu práce 
V KZ možno s odborovým orgánom dohodnúť aj 
Vylúčenie povinnosti podľ a § 63 ods. 2 alebo 

stanovenie podmienok pre splnenie tejto povinnosti 
(ponuková povinnosť vhodného voľného miesta).

Skončenie pracovného pomeru 
v skúšobnej dobe § 72 

Z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dô
vodu. 
Pripravovaná novela: Pri skončení prac. pome

ru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou 
do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčia
cou ženou je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody 
skončenia pracovného pomeru, inak je skončenie 
pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné. 

hromadné prepúšťanie § 73 
Ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa 

rozviaže pracovný pomer výpoveďou z organizač
ných dôvodov alebo ak sa pracovný pomer skončí 
z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamest
nanca počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami.
Výpovede podľ a § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo 

ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dô
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vodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca počas 
30 dní najmenej so zamestnancami zamestnávate
ľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 
zamestnancov. 
Najmenej s 10 % zamestnancov z celkového 

počtu viac ako 100 a menej ako 300 zamestnan
cov. 
Najmenej s 30 zamestnancami – viac ako 300. 

Odstupné a odchodné § 76 
– Odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku 

– Ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, 
– patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku 

– Z určitých dôvodov odstupné v sume najmenej 
desaťnásobku jeho priemerného zárobku 

– Odchodné v sume najmenej priemerného mesač
ného zárobku 

Pripravovaná novela odstupné § 76 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstup

né, ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvo
dov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. 
b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľa
dom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho po
sudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu 
prácu. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí od
stupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho 
priemerného mesačného zárobku a počtu mesia
cov, počas ktorých by trvala výpovedná doba pod
ľa § 62. 
Zamestnancovi patrí odstupné §76 ods. 2 
Zamestnanec má právo požiadať, aby pracovný 

pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestná
vateľ povinný vyhovieť. Odstupné najmenej v sume 
– podľ a výpovednej doby. Ak sa dohodnú, že za
mestnanec zotrvá v pracovnom pomere len časť 
výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná 
časť odstupného. 
Pripravovaná novela Odstupné § 76 ods. 8 
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 

odstupné, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou 
zo strany zamestnávateľa aj z iných dôvodov. 

Pripravovaná novela. Odchodné § 76a 
Navrhuje sa, aby zamestnávateľ nebol povinný 

poskytnúť odchodné podľa odseku 1, ak sa pracov
ný pomer skončil podľa § 63 ods. 1 písm. e) a § 68 
ods. 1, to znamená neposkytovanie odchodného 
pri skončení pracovného pomeru za porušenie pra
covnej disciplíny. 

Základné povinnosti zamestnanca § 81 
Pracovná disciplína, Základné a iné povinnosti – 

príkladné uvedenie 
Pripravovaná novela: 
§ 81 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 
g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez 

zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré súvisia 
s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezvis
ka, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ad
resy pre doručovanie písomností, zdravotnej pois
ťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazu
je výplata na účet v banke alebo pobočke zahranič
nej banky, aj zmenu bankového spojenia. 

Výkon inej zárobkovej činnosti § 83 
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní 

vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zá
robkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom čin
nosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim 
písomným súhlasom. 
Výkon inej zárobkovej činnosti § 83 odsek 1: za

mestnanec – písomné oznámenie zamestnávateľo
vi o výkone inej zárobkovej činnosti, ktorá by moh
la mať k predmetu činnosti zamestnávateľa kon
kurenčný charakter. Zamestnávateľ do desať dní 
oznámi, aby sa zamestnanec zdržal výkonu tejto 
zárobkovej činnosti. Zamestnanec je povinný vy
hovieť.
Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení 

pracovného pomeru § 83a: 
Zamestnávateľ a zamestnanec môžu v pracov

nej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skon
čení pracovného pomeru po určitú dobu, najdlhšie 
jeden rok, nebude vykonávať zárobkovú činnosť, 
ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa kon
kurenčný charakter. Zamestnávateľ poskytne za
mestnancovi peňažné plnenie najmenej vo výške 
70 % priemerného mesačného zárobku zamestnan

ca za každý mesiac plnenia záväzku 
Pripravovaná novela § 83a 

– V kolektívnej zmluve je možné 
– Vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými mož
no dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnos
ti po skončení pracovného pomeru podľa § 83a, 
dobu trvania obmedzenia, minimálnu mieru pri
meraného peňažného protiplnenia a obmedzenie 
najvyššej sumy peňažného plnenia podľa ods. 6. 

Pripravovaná novela § 85a ods. 1 
• Priemerný týždenný pracovný čas zamestnan

ca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín 
za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujú
cich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamest
nanca podľ a osobitného predpisu alebo o vedúce
ho zamestnanca I. a II. garnitúra , ak zamestnanec 
s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Prie
merný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa 
prvej vety, vrátane práce nadčas, nesmie presiah
nuť 56 hodín. 

Pripravovaná novela: Pružný pracovný 
čas § 88 

Navrhuje sa, že pružný pracovný čas je spôsob 
rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia 
pracovného času dochádza k výraznému spružne
niu a zjednodušeniu ustanovení o pružnom pracov
nom čase. 

Pracovná pohotovosť § 96 
V odôvodnených prípadoch na zabezpečenie ne

vyhnutných úloh. Nariadiť 8 hodín v týždni, 100 ho
dín v kal. roku, dohodnúť (písomne). 
– V kolektívnej zmluve možno dohodnúť 
– rozsah pracovnej pohotovosti, ktorú možno naria
diť, najviac 250 hodín v kalendárnom roku, 

– rozsah pracovnej pohotovosti, ktorú možno so 
zamestnancom dohodnúť nad rámec nariadenej 
pracovnej pohotovosti, 

Práca nadčas § 97 
V prípadoch prechodnej a naliehavej potreby 

práce 8 hodín týždenne v priemere v období naj
viac štyroch mesiacov, po dohode s odborovým or
gánom najviac na 12 mesiacov, v kalendárnom ro
ku možno nariadiť najviac 150 hodín, z vážnych 
dôvodov dohodnúť so zamestnancom najviac 250 
hodín. 

Pripravovaná novela § 97 
– celkový rozsah práce nadčas nesmie presiah

nuť 400 hodín v kalendárnom roku a u vedúcich 
zamestnancov I. a II. garnitúry 550 hodín v kalen
dárnom roku, 
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť rozsah 

práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi nariadiť 
v kalendárnom roku, najviac v rozsahu 250 hodín. 

Výmera dovolenky § 103 
– Základná výmera dovolenky je najmenej šty
ri týždne 

– Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov 
patrí zamestnancovi, ktorý dovŕši aspoň 15 rokov 
pracovného pomeru po 18. roku veku (započíta
teľné doby) 

– Dovolenka učiteľov, majstrov, vychovávateľov naj
menej osem týždňov. 

Pripravovaná novela ZP 
Dovolenka vo výmere najmenej päť týždňov patrí 

zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka 
dovŕši 33 rokov veku. 

Pripravovaná novela § 109 
Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpraco

vania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý 
sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krá
tiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracov
ných dní. 
– o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 za
meškaných pracovných dní rovnako 

– o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku 
nepracoval pre stanovené prekážky v práci 

§ 111 
– Zamestnávateľ môže po dohode so zástupca

mi zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovo
lenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvo
dov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hro
madné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako 
dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania 
štyri týždne. 

hromadné čerpanie dovolenky 
§ 111 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4: 

Hromadné čerpanie dovolenky podľa odseku 2 ne
smie byť viac ako dva týždne; to neplatí v prípade 
vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré sú zamest
nancom oznámené najmenej šesť mesiacov vo
pred, v takom prípade môže byť hromadné čerpa
nie dovolenky určené aj na tri týždne. 

Normy spotreby práce §133 ods. 3 
Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby prá

ce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamest
návateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva až 
po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k do
hode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, 
rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobit
ného predpisu. 
Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce 

nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestná
vateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva po pre
rokovaní so zástupcami zamestnancov. 
Prekážky v práci na strane zamestnanca 

§ 136 ods. 2 
– z dôvodu všeobecného záujmu (výkon verejných 
funkcií, občianskych povinností a iných úkonov 
vo všeobecnom záujme). 
Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo 

na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej 
funkcie. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, u kto
rého je v pracovnom pomere, mu nepatrí. V § 136 
odsek 2 znie: Zamestnávateľ uvoľní zamestnan
ca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon 
odborovej funkcie najviac na jedno funkčné obdo
bie; náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je 
v pracovnom pomere, mu nepatrí. 
Zamestnávateľ môže uvoľniť zamestnanca dlho

dobo na výkon verejnej funkcie a na výkon odboro
vej funkcie na ďalšie funkčné obdobie. Ak zamest
návateľ nevyhovie žiadosti zamestnanca o ďalšie 
dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie ale
bo na výkon odborovej funkcie a zamestnanec na
stúpi na výkon verejnej funkcie alebo odborovej 
funkcie, pracovný pomer sa považuje za skončený 
dňom, ktorý predchádza dňu nástupu zamestnanca 
do tejto funkcie, ak sa nedohodne inak. 

§ 252c ZP – flexikonto 
– Od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012 – 

Po dohode s príslušným odborovým orgánom – 
Pracovné voľno – mzda – základná zložka, posu
dzuje sa ako výkon práce – Povinnosť odpracovať 
poskytnuté voľno, nejde o prácu nadčas – Povin
nosť viesť evidenciu – Neovplyvňuje priemerný zá
robok. 

Flexikonto § 142a 
Ak nemôže zamestnanec z vážnych prevádzko

vých dôvodov vykonávať prácu, môže zamestná
vateľ , po dohode so zástupcami zamestnancov, 
poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré 
patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške zá
kladnej zložky mzdy. 
úschova dopravných prostriedkov § 151 

ods. 3 
Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami 

zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bu
de zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel. 

Stravovanie zamestnancov § 152 
Zamestnávateľ môže poskytnúť finančný príspe

vok v sume najmenej 55 % ceny jedla resp. Strav
ného (5 až 12 hodín), ak je to dohodnuté v KZ. Ak 
zamestnávateľ nemá KZ alebo KZ poskytovanie fi
nančného príspevku neupravuje, zamestnávateľ 
môže uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnancom 
o poskytovaní finančného príspevku. 

Materská, rodičovská dovolenka § 166 
– Materská dovolenka 34 (37, 43) týždňov (mužo
vi rodičovská dovolenka odo dňa narodenia die
ťaťa) 

– Povinnosť – do troch rokov veku dieťaťa 
– Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav – 6 rokov 
Pripravovaná novela § 166 ods. 4: Zamestnáva

teľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodi
čovskú dovolenku podľa odseku 2 možno poskyt
núť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť ro
kov veku a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostli
vosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem 
rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto 
dovolenka v období podľa odseku 2 nečerpala. 

JUDr. Zdena Dvoranová, ECHOZ
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Ing. Ladislav Patay, MEng.
iQservices, s.r.o.

A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
www.iQservices.eu

• Laserové skenovanie

• CAD Modelovanie

• Reverzné inžinierstvo

• Podpora plánovania

• Prínosy

• Procesné analýzy

• As-Built Dokumentácia

•  transformácia mračien bodov do reál
nych 3D CAD modelov

•  podpora rôznych CAD formátov podľa 
požiadaviek zákazníka

•  prispôsobenie sa vnútropodnikovým 
normám, prípadne návrh samotných 
noriem

•  tvorba výkresovej dokumentácie pro
totypových súčiastok

•  návrh nových súčastí prispôsobených 
existujúcim objektom

•  tvorba výkresovej dokumentácie exis
tujúcich technológii

•  zníženie času projektovania
•  plánovanie s nulovou chybovosťou 
(detekcia kolízií)

•  zníženie nákladov na dodatočné zme
ny pri realizácii

•  umiestnenie nových technologických 
celkov

•  Redukcia nákladov pre prácu v teréne 
až o 98%

•  Meranie za plnej prevádzky alebo 
v nutných prípadoch pri minimálnom 
obmedzení prevádzky

•  Zvýšenie bezpečnosti – až o 90% me
nej prác vo výškach

•  Kvalitná údržba, operácie a návr
hy vďaka jednoduchému prístupu ku 
kompletným a aktuálnym informáciám

•  Zníženie času potrebného pre pláno
vanie a konštruovanie až o 20% vďa
ka eliminácii nepresností

•  Zvýšenie kvality vďaka minimálnemu 
množstvu zmien v plánovaní a doku
mentácii

•  Efektívna rekonštrukcia – až 98% me
nej nepredvídaných zvarov potrubí 
a konštrukcií

•  Test bezpečnosti pred inštalovaním 
nových zariadení

•  analýza technologických postupov
•  definovanie a odstránenie úzkych 
miest

•  optimalizácia materiálových tokov 
a pracovísk

•  minimalizácia výrobných priestorov

•  generovanie 2D výkresov, pôdorysov, 
rezov, atď.

•  separácia potrubí na jednotlivé médiá, 
zakreslenie ventilov, regulátorov, atď.

•  tvorba inteligentných modelov pre 
údržbu
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FLeXIbILNÝ SyStÉM PRíDAVNÉhO 
OhReVU POtRUbí

ŠIRoké PouŽItIE 
v petrochemickom, chemickom, potravinárskom, 

farmaceutickom... priemysle

hadice prídavného ohrevu
»» Použitie»–»vždy,»keď»musí»byť»zacho-
vaná»konštantná»teplota:
•  Vyhrievanie potrubných trás a nádrží
•  Vyhrievanie časti potrubí, fittingov 
a čerpadiel

•  Vyhrievanie potrubných mostov
•  Vyhrievanie núdzových (bezpečnost
ných) protipožiarnych zariadení

•  Chladenie strojov a technologických 
zariadení

»» Médium:
•  Para, horúca a studená voda
»» Výhody:
•  Nízke náklady vďaka jednoduchej in
štalácii

•  Bez potreby presných rozmerov a izo
metrických výkresov

•  Bez potreby zvárania
•  Teplotne stabilné, odolné voči korózii 
a starnutiu

•  Vysoká tlaková odolnosť
•  Malý polomer ohybu
•  Žiadne deformácie alebo vychýlenia 
v miestach križovania

•  Výborný prestup tepla veľkou povr
chovou plochou vlnovcovej hadice

•  Elektricky vodivé
•  Nižšie náklady na izoláciu s použitím 
predizolovaných hadíc.

technické údaje
»» Vlnovcové»tlakové»hadice»typ»RS»341»
S00:
•  Materiál: nehrdzavejúca oceľ 1.4541 
(321), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti) 
(DN 16 je možné dodať aj Hastelloy 
HC 276 – 2.4819)

•  Menovitý priemer DN 12 / 16 / 20 / 25
•  Dovolený prevádzkový tlak PS = 20 
bar (20°C), 15 bar (100°C) 12 bar 
(200°C)

•  Dovolená prevádzková teplota 
do 200°C

•  Výrobné dĺžky 50 ÷ 300 m
•  Koncovky z mosadze alebo nehrdza
vejúcej ocele 1.4301 (AISI 304)

Návrh a dimenzovanie
»» Na»výsledok»majú»vplyv:
•  Geometria potrubia (rozmery potrubia, 
hadice, izolácie, ....)

•  Teploty médií
•  Fyzikálne vlastnosti médií ( merná 
hmotnosť, viskozita, ...)

•  Požiadavka na hraničné teploty
•  Požiadavka na bezpečnostné faktory

»» Špecifiká»použitia»vlnovcovej»hadice:
•  Zväčšený povrch vlnovcovej hadice
•  Excentrická poloha izolácie
•  Hliníková fólia obaľujúca hadicu a po
trubie

Izolované prívodné hadice
»» Použitie:»prívod»horúcej»pary»(vody)»
od»zdroja»ku»miestnemu»rozvodu»prí-
davného»ohrevu

»» Konštrukcia:
•  Vlnovcová hadica
•  Hliníková fólia
•  Izolačná vrstva zo sklenených vlákien, 
5 mm

•  Hliníková fólia
•  Izolačná vrstva zo sklenených vlákien, 
5 mm

•  Hliníková fólia
•  Polymérový vonkajší obal, 2 mm

Technické údaje:
•  Menovitý priemer DN16 a DN25
•  Dovolený prevádzkový tlak PS = 18 
bar (pri 20°C)

•  Dovolená prevádzková teplota 
do 200°C

•  Minimálny polomer ohybu 250 mm
•  Dodávané v dĺžkach 100m navinuté 
na drevenom bubne

»» Výhody:
•  Stála tepelná vodivosť a účinnosť
•  Bez potreby ďalšej vonkajšej ochrany 
– max. vonkajšia teplota hadice 60°C

•  Rýchlejšia inštalácia v porovnaní 
s pevným medeným alebo oceľovým 
potrubím

•  Menší menovitý polomer ohybu ako 
pevné izolované potrubie

•  Bez ďalších izolačných prác po na
montovaní

Ing. Ivan Steklač
Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.
továrenská 1, 976 31 Vlkanová

tel. : +421 (0)48 4711000, fax. :+421 (0)48 4711023
www.witzenmann.sk, e-mail: vwi@witzenmann.sk
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Č lánok  sa  zaoberá  proces
ným  postavením  súdneho 

znalca  a  v  konaní  pred  súdom 
obsahovou  stránkou  znalecké
ho  posudku. Ďalej  komunikáciou 
medzi  účastníkmi  konania počas 
znaleckého dokazovania v kona
ní  pred  súdom.  Osobitná  pozor
nosť  je  venovaná  miestu  a  vý
znamu  doplňujúcich  otázok  ad
resovaných  súdnemu  znalcovi 
a prípadnej potrebe vypracovania 
kontrolného  znaleckého  posud
ku. Súčasťou tohto dojednania je 
stručný exkurz do právnej úpravy, 
prostredníctvom  ktorého  sa  od
kazuje  na  nevyhnutnosť  súdno
znaleckej  činnosti  v  konaní  pred 
súdom,  prípadne  orgánmi  verej
nej správy.
Poznámka pod čiarou:
Objektívnu potrebu dôkazu už 

poznalo rímske právo: Omnis bo
na ratio potest dici argumentum 
... nam argumentum est ratio rei 
dubiae facienssfidem, quicqu
id ergo facit fidem der re dubia, 
potest dici argumentum (Baldu) 
– v spresnení Prof. JUDr. Ka
rol Rebro, DrSc, UK PF, to zna
mená: každé dobré vysvetlenie 
možno nazvať dôkazom, lebo 
dôkaz je vysvetlenie, ktoré ro
bí pochybnú vec vierohodnou... 
preto dôkazom možno nazvať 
všetko, čo pochybnú vec robí 
vierohodnou.
Rozvoj vedy a techniky v prie

myslovej praxi a občianskom ži
vote, prináša konštruovanie, vy
rábanie a dávanie do obvyklé
ho používania množstvo nároč
ných strojových zariadení. Nie 
je zriedkavosťou, že sa s ich za
vedením do každodenného vyu
žívania stretávame aj v bežnom 
živote občanov. Sú to výsledky 
technického rozvoja, s ktorými sa 
občan, ale aj podnikateľ stretáva 
jednak ako s novými výsledka
mi vývoja alebo ako s výsledka
mi rôznych technických inovácií. 
Prirodzene, že sú vyrábané v ne
ustále sa rozvíjajúcom priemysle, 
pri neustálom ich vývoji a násled
ne sú predmetom ich predaja pre 
ďalšie všeobecné a najmä bez
pečné využitie, a to až do mož
ného štádia ich zneužitia. Ich za
vádzanie do bežného výrobného 
alebo občianskeho využívania 

často nie je priamočiare. Mnoho
krát sa stretávame aj s tým, že 
prichádza k rôznym nedorozu
meniam, ktoré vyúsťujú k násled
nému riešeniu až na pôde súdov. 
Z tejto skutočnosti sa nastoľuje 
celkom prirodzená požiadavka, 
aby sa pred vydaním príslušné
ho súdneho rozhodnutia objasni
la aj technická, užívateľská a iná 
stránka veci samej, aby súdne 
rozhodnutie bolo nielen v súlade 
so zákonom, ale aby pôsobilo aj 
preventívne do budúcnosti.
Napokon táto požiadavka tiež 

súvisí s tým, že sudca sa vo svo
jej rozhodovacej praxi stretáva 
nielen s rôznou úrovňou znalec
kých posudkov, ale aj s dynamic
ky sa meniacou legislatívou, a to 
nielen legislatívou, ktorá by ma
la byť svojím spôsobom stabilná, 
ale predovšetkým s legislatívny
mi úpravami, ktoré sú uvedené 
v technických normách, medzi
národných technických norma
tívoch resp. v medzinárodných 
technických ujednaniach.*
Na tomto mieste si dovoľu

jeme ako poznámku uviesť od
kaz na ustanovenie článku 154c 
ods. 2 Ústavy Slovenskej repub
liky (ústavný zákon č. 460 / 1992 
Zb v znení ústavného zákona č. 
244 / 1998 Z.z., v znení ústavné
ho zákona č. 9 / 1999 Z.z. v zne
ní ústavného zákona č.90/2001 
Z.z., v znení ústavného zákona 
č. 140 / 2004 Z.z., v znení ústav
ného zákona č. 323 / 2004 Z.z., 
v znení ústavného zákona č. 463 
/ 2005 Z.z., v znení ústavného 
zákona č. 92 / 2006 Z.z., v znení 
ústavného zákona č. 210 / 2006 
Z.z. ďalej: Ján Drgonec, Ústava 
Slovenskej republiky, Komentár, 
Heuréka, str. 785 – 786. 

Je to napokon tiež jeden z ďal
ších dôvodov, pre ktoré narastá 
potreba dokonalej orientácie sud
cov vo veci, o ktorej pojednáva
jú, a následne vynesú konkrétny 
rozsudok. Je to vlastne neoddeli
teľná časť súdnej činnosti, v kto
rej by mali v súdnej praxi napo
môcť výsledky odborného posu
dzovania veci z hľadiska technic
kých predpisov a noriem, tech
nických parametrov, úžitkových 
vlastností produktu technického 
pokroku prostredníctvom výsled
kov súdnoznaleckých výstupov – 
súdnych znaleckých posudkov.
Na tomto mieste sa pokúsime 

poukázať na niektoré otázky, kto
ré súvisia nielen s postavením 
súdneho znalca, ale aj na nad
väzujúcu právnu úpravu, ktorá 
je v práci súdneho znalca vyu
žívaná. 
Zároveň sa pokúsime tiež po

núknuť pohľad osobitne na vývoj 
právnej úpravy z hľadiska pre
cizovania jednotlivých právnych 
inštitútov pri vypracovávaní zna
leckých posudkov zo strany súd
nych znalcov, a najmä defino
vania pojmovej stránky jednotli
vých aspektov súdnoznaleckých 
zistení. 
Postavenie sudcu ako konkrét

neho predstaviteľa súdnej mo
ci je dané nielen jeho ústavným 
rámcom (siedma hlava Ústavy 
Slovenskej republiky), osobitne 
v zák. č. 335 / 1991 Zb. o sú
doch a sudcoch v platnom znení. 
Žiada sa na tomto mieste po

znamenať, že sudca má posta
venie verejného činiteľa. V kon
texte tejto problematiky jeho 
úlohou je nestranné zameranie 
sa na žalobný petit veci, aby 
bol nielen určitý, jasný a vyko

nateľný ,ale tiež aby bola napl
nená základná axióma – úloha 
ochrany zákonnosti, špecifiko
vaná v jeho osobitnom proces
nom mieste v rámci zák. č. 99 / 
1963 Zb. v platnom znení, ďalej 
len O.s.p. 
V tejto časti súdneho konania 

sa meritórne žaloba zameriava 
na operovanie s takými technic
kými detailmi prejednávaného 
problému, pri zvládnutí ktorých 
nie je možné sa zaobísť bez od
borného pohľadu na vec, pričom 
technicky znalá osoba (súdny 
znalec) má za úlohu súdu napo
môcť k riadnemu zisteniu skutko
vého stavu.
Pre názornosť je možné uviesť 

ako príklad všeobecne známu si
tuáciu: 
Zákazník chce reklamovať za

kúpený napr. osobný automobil. 
Ako dôvod neuvedie, že jeden 
z brzdových valčekov (ktorým 
pôsobí u kvapalinovej brzdy tla
kové médium na vlastnú brzdu), 
je vadný. Pritom celý problém 
v konečnom možnom hodnotení, 
môže byť vyjadrený ako nefunkč
nosť bŕzd, ako celku.
Nakoľko sa jedná o technický 

problém, nemá sudca ako a o čo 
oprieť svoje právne posúdenie 
nastoleného problému, ktorého 
ťažisko je v nefunkčnosti uvede
ného zariadenia.
Aj keď súd svojím uznesením 

ustanoví súdneho znalca, vzniká 
tu problém, aby sa súdny zna
lec vyjadril k nastolenej otázke 
na základe objektívnych, teda 
v určitých technicky akceptova
teľných definovaných veličinách 
(vyslovenie právneho názoru je 
dominantnou vecou súdu) t.j., 
aby niekto skutočne a fundova
ne zistil, že je ten detail vadný 
(a hlavne prečo a nakoľko), mu
sel by tento dielec rozobrať. 
Až po rozobraní a nájdení zá

vady, toto zistenie znalecky de
finuje, ak neaplikuje inú vadu 
preukazujúcu dôvod či základ 
uvedeného stavu, a môže dôjsť 
k riešeniu problému. 
Môže tiež nastať situácia (zo 

súdnej praxe dostatočne známa 
udalosť) , že následne (s čím sa 
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obvykle stretávame) obhajoba 
môže vyrukovať aj s argumentá
ciou, že k poruche predsa došlo 
pri technickom rozoberaní veci, 
ak chyba nie je úplne preukazná.
 Bežne sa udáva, že dobrý ob

hajca spochybní aj nespochyb
niteľné, ak k tomu má vytvorený 
priestor i možnosti. Prehlási na
pr., že tá závada je spôsobená 
neodbornou demontážou. 
Tu sa žiada, aby sudca prijal 

na konanie pri splnení podmie
nok stanovených občianskym 
súdnym poriadkom, len také sú
du adresované podania, v kto
rých je jasne definované čoho sa 
žalobca domáha, aby súd mal 
tiež z procesného i hmotnopráv
neho hľadiska jasno, o čom pro
cesným stranám v konkrétnom 
právnom prípade ide.
Ideálne je porovnať ziste

ný stav s hodnotami použitými 
v podstate ako etalón – fyzikálny 
normál, ktorého veľkosť je prijatá 
ako základná veličina.
K spomenutej otázke bŕzd, je 

to jasne definovateľná ich zníže
ná alebo až úplná neúčinnosť. 
Aj preto je potrebné stanoviť jej 
charakter a až veľkosť. Konkrét
ne, na jej stanovenie tu existu
je skúšobné zariadenie, brzdná 
„stolica“ v staniciach technickej 
kontroly, na ktorej sa dá preme
rať brzdný účinok. Jeho hodnota, 
je predpísaná konkrétnym tech
nickým predpisom. 
Keď sa na reklamovanom vo

zidle nenamerajú stanovené 
hodnoty, tak je celkom prirodze
né, že záver je, že uvedené vo
zidlo je nespôsobilé k prevádzke 
na cestných komunikáciách.
Zložitejšia situácia nastáva, 

obrazne povedané, keď niekto 
kúpi vec alebo až výrobnú linku 
a reklamuje, že táto nespĺňa je
ho očakávania, ktoré očakával 
ako samozrejmosť . Napr. zapla
tí cenu odpovedajúcu cene v mi
nulosti populárneho a tradičného 
Trabanta a chce, aby mal vlast
nosti Mercedesu. 
Tu je tiež zásadnou otázkou, 

ako má byť definovaný konkrétny 
žalobný petit. Všeobecné konšta
tovanie, že sa úžitkové vlastnos
ti kupcovi nepáčia nie je možné 
konkrétne vyjadriť. Obvykle dô
vodom je skutočnosť, že ku kaž
dej technickej , či inak kvantifi
kovanej hodnote prislúcha určitý 
stav a veľkosť, niekedy nazývaný 
kvalitatívny technicky ustanovený 

štandard, niekedy označovaný 
pojmom kvalita.

V praxi bola kvalita definova
ná, napr. Ladislavom Staruchom, 
predsedom Slovenskej potravi
nárskej spoločnosti pri SAV, keď 
na otázku: „Čo je vlastne kvalita“ 
? odpovedá: veľmi zjednoduše
ne: „Je to súbor vlastností, ktoré 
má výrobok splniť, a to pri naj
nižšej nadobúdacej cene“.

Zjednodušene je možné nasto
lenú otázku vymedziť ako súbor 
vlastností, a tie je potrebné nále
žitým spôsobom definovať. K ta
kémuto vyústeniu majú smerovať 
všetky otázky technické, tech
nologické, a až následne otázky 
právne. 
Táto skutočnosť kladie vyso

kú odbornú náročnosť pri riešení 
vzájomných sporov, na dokona
lé zvládnutie a hlavne posúdenie 
prevažne technických problémov. 
 K danému problému je mož

né uviesť ako konkrétne príklady 
znenie v súčasnosti súdmi ustá
lenej judikatúry:

R č. 1/1981 – Ak sudca má 
okrem právnických odborných 
znalostí aj iné odborné znalos
ti potrebné na posúdenie určitej 
skutočnosti, nemožno na to spra
vidla brať ohľad pri úvahe o tom, 
či má byť vykonaný dôkaz zna
leckým posudkom. 

Snaha obhajcov sa sústreďu
je na vnesenie až takých detai
lov problému do konania množi
ny, že sa komplikuje stanovenie 
meritórneho – podstatného, vec
ného, zásadného technického 
problému. Uniká tak to podstatné 
petit – časť spisu označujúca to, 
o čo žiadateľ žiada.Takto si ob
hajcovia doslova nechávajú otvo
rené „zadné dvierka“, pre ne
skoršie doplňovanie a to až ne
podstatných detailov.
Pri stanovení úlohy znalco

vi je preto nutné uviesť, z aké
ho skutočného stavu má znalec 
vychádzať, na čo má prihliadnuť 
a s čím sa vyporiadať. Tam, kde 
výsledky dokazovania nesvedčia 
jednoznačne pre existenciu ale
bo neexistenciu určitej skutoč
nosti z ktorej má znalec vychá
dzať, a kde konečný záver o tom 
bude možné urobiť až v rozhod
nutí vo veci samej, možno znal
covi uložiť, aby sa vyjadril alter
natívne.
Vo veľkej miere je otázka dô

kazných prostriedkov používaná 
v trestnom práve. 
Odborná a znalecká činnosť, 

bola dominantne používaná v sú
lade s § 142 Trestného poriad
ku... „(1) Ak pre zložitosť objas
ňovanej skutočnosti nie je postup 
podľa § 141 postačujúci, priberie 
orgán činný v trestnom konaní 
a v konaní pred súdom predseda 
senátu znalca na podanie zna
leckého posudku. Ak ide o objas
nenie skutočnosti obzvlášť zloži
tej, priberú sa dvaja znalci“.
 Dôvodom bola skutočnosť, že 

znalecké dokazovanie je jedným 
z dôkazných prostriedkov, ktoré 
nový Trestný poriadok demon
štratívne vymenúva v ustanovení 
§ 141 a 142 Trestného poriadku 
(účinný po 01.01.2006).
V minulosti platná právna 

úprava nerozlišovala, a to až 
do novelizácie Trestného poriad
ku,. medzi dôkazom a dôkazným 
prostriedkom. 
Zmena v tejto časti práv

nej úpravy nastala v roku 2002. 
Konkrétne od 1. októbra 2002, 
keď vstúpila do účinnosti novela 
trestného poriadku prijatím zák. 
č. 422/2002 Z.z. Je možno kon
štatovať, že prijatím tejto nespor
ne významnej novely trestné
ho poriadku došlo k zosúladeniu 
Trestného zákona s teóriou trest
ného práva procesného. 
Podľa už citovaného ustanove

nia za dôkaz môže poslúžiť všet
ko, čo môže prispieť náležitému 
objasneniu veci. Z výkladu tohto 
ustanovenia vyplýva, že ako dô
kaz môže slúžiť aj znalecký po
sudok, presnejšie výsledok zna
leckého skúmania obsiahnutý 
v znaleckom posudku, ktorý bol 
získaný zákonným spôsobom. 
Tu tiež vstupuje do konania otáz
ka, definovania výpovednej hod
noty, založenej čo najviac na me
rateľných a hlavne stanovených 
hodnotách.
Veľkú úlohu má aj otázka dô

kaznej hodnoty.
V tejto súvislosti si dovoľujeme 

poukázať na významný judikát:
R č. 1/1981 – Aby súd mohol 

zodpovedne hodnotiť znalec
ký posudok, nesmie sa znalec 
obmedziť na podanie odborné
ho záveru (teda posudku v už
šom zmysle slova), ale súd musí 
mať možnosť z posudku poznať, 
z ktorých zistení znalec vychá
dzal a na základe akých úvah 
došiel k svojmu záveru (to zna
mená, že znalecký posudok mu
sí obsahovať i nález). 

Využitie znaleckého dokazova
nia aj v samotnej praxi orgánov 
činných v trestnom konaní pre
chádzalo v minulosti rozličnými 
štádiami, od úplného podceňo
vania či dokonca „neodporúča
nia“ použitia znalca v 50. rokoch 
až po druhý extrém, keď znalec 
bol a je priberaný takmer všade, 
kde sa orgánom činným v trest
nom konaní takpovediac nechce
lo vyvíjať vlastnú vyhľadávaciu 
činnosť, alebo tam, kde by si boli 
vystačili aj s odborným vyjadre
ním, v praxi tak trochu zaznáva
ným. Dochádzalo na druhej stra
ne k preceňovaniu úlohy znal
ca v konaní a v tomto kontexte 
o zneužívaní jeho postavenia 
v procese dokazovania, prípad
ne aj o zneužívaní ustanovenia 
znalca.
Niet síce pochýb, že je množ

stvo prípadov, keď jednoducho 
nie je možné, v duchu zásady 
materiálnej pravdy formulovanej 
v Trestnom poriadku ako „nále
žité zistenie skutkového stavu“, 
potrebnej pre spravodlivé roz
hodnutie veci, zaobísť sa bez 
znalca a jeho odborných vedo
mostí. 
V trestnom konaní sú znal

ci priberaní podľa ustanovenia 
§ 142 Trestného poriadku vtedy, 
ak sú na objasnenie skutočnosti 
dôležitej pre trestné konanie po
trebné odborné znalosti.

Konanie znalca
Po ustanovení súdneho znalca 

príslušným súdom, na riadne vy
pracovanie znaleckého posudku 
musí mať súdny znalec dostatok 
relevantných podkladov k tomu, 
aby sa mohol riadne vyporiadať 
s položenými otázkami. Je nepo
chybné, že musí mať o poskyt
nutých podkladoch úplný pre
hľad, tak ako aj o odbornej prob
lematike v danej veci vôbec. 
V rámci objektivity musí znalec 

preveriť úplnosť dostupných pod
kladov a posúdiť ich prijateľnosť 
aj z hľadiska fyzikálno – mecha
nických vlastností materiálov, prí
rodných zákonov a vecnej prí
slušnosti.
Objektívnosť vie zabezpečiť 

aj podiel znalca pri zabezpeče
ní dôkazov. Dôkaz slúži na to, 
aby bol v konaní zistený skutoč
ný stav veci, objektívna pravda. 
Procesná teória pod dôkaznými 
prostriedkami rozumie prostried
ky, ktorými možno zistiť skutočný 
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stav veci. 
Výsledky činnosti súdu dosiah

nuté dokazovaním nazývame 
procesný dôkaz, preto musí vec 
objektívne preukazovať. Dôkaz 
však možno vykonať akýmkoľvek 
dôkazným prostriedkom za pred
pokladu, že ním možno zistiť 
stav veci.
Za najbežnejšie dôkazné 

prostriedky sa v konaní považu
jú svedecká výpoveď, znalecký 
posudok, správy a vyjadrenia or
gánov a právnických osôb, lis
tinný dôkaz, obhliadka a výsluch 
účastníkov. Znalecký posudok 
je dôkazom, ktorý súd hodno
tí rovnako ako ostatné vykona
né dôkazy, t. j. každý sám ose
be a všetky v ich vzájomných 
súvislostiach. Súd síce nemôže 
ľubovoľne nahradiť odborný ná
zor znalca vlastným, v danej ve
ci laickým názorom, ale môže 
a dokonca je aj povinný znalec
ký posudok preveriť. Znalecký 
posudok sa opiera o skutočnos
ti zistené v konaní, teda de facto 
o ďalšie, zatiaľ zhromaždené dô
kazy. O týchto, zatiaľ zhromaž
dených skutočnostiach, sa ďalej 
pojednáva ako o dôkazoch.
Na metódy použité pri zaiste

ní dôkazov musí byť kladená zá
kladná požiadavka, aby situáciu 
zachytili tak, že ju bude možné 
na základe získanej dokumen
tácie kedykoľvek v budúcnosti 
podľa potreby znovu rekonštru
ovať. Musia pritom podávať úpl
ný, verný a názorný obraz doku
mentovanej skutočnosti. V prípa
de zložitých situácii, napr. posu
dzovanie havárie v chemickom 
podniku, je potrebné popísať pri
jateľným spôsobom vzájomné 
vzťahy, pretože po oboznámení 
s nimi sa vie sudca lepšie orien
tovať v prípadnom vyhodnotení 
súvzťažností.
Dokazovanie je zakotvené aj 

v iných právnych predpisoch. 
Nie je možné ale uvádzať postup 
a už vôbec metodiku. Základný
mi metódami zaistenia vlastné
ho technického dôkazu sú naj
mä: protokol (zápis) o obhliadke 
(miestne šetrenie), dispozičný 
nákres s uvedením rozmerov, fo
tografická a filmová dokumen
tácia, odbery vzoriek ku skúš
kam (na analýzu, fraktografiu, 
DNA), zachytenie stop a ostat
kov a pod.. Za dôkaz môžu slúžiť 
všetky prostriedky, ktorými mož
no zistiť stav veci.

Všetky činnosti smerujúce 
k cieľavedomému výsledku sú 
v podstate opakovaným kona
ním vykonávaným na základe 
poznatkov. Aby nebolo potreb
né definovať podrobne vždy na
pr. sled činností, rozmerov a tva
rov, vznikla sústava dokumentov, 
umožňujúcich realizovať hlavne 
opakované údaje, obecne nor
malizácia. 

Technická normalizácia (nor
my STN)
Ústavné zákony, zákony a vy

hlášky, sú obvykle považované 
za základný pilier právneho sys
tému, ktorý sa týka správania ľu
dí a všetkých odborov ľudskej 
činnosti. Zaoberajú sa záležitos
ťami právnymi, organizačnými, 
ale aj technickými. V najvyšších 
právnych predpisoch sú často 
príslušné zásady formulované 
len ako všeobecné ustanovenia 
so širokým významom, pričom 
sa predpokladá, že podrobnos
ti budú ustanovené a vysvetlené 
v právne nižších dokumentoch. 
Teda je tu postupnosť a to zá
kon, jeho vykonávacia vyhláška 
a konkrétne smernice vo vlastnej 
prevádzke. Napríklad pre oblasť 
bezpečnosti práce a starostlivos
ti o zdravie (BOZP) na praco
viskách, najvyšší zákon, Ústava 
SR ustanovuje povinnosť vytvoriť 
podmienky na zdravú a bezpeč
nú prácu a na dodržiavanie zdra
votne neškodného prostredia, 
ukladá dodržiavať bezpečnostné 
predpisy a byť za dodržiavanie 
zodpovedný, a to bez ďalšieho 
rozvádzania danej problematiky.
V minulosti bola otázka bez

pečnosti a ochrany pri práci 
(BOZP) predpisovaná štátnymi 
a odborovými normami. Ich pres
né technické definovanie stano
vujú národné a s legislatívou EU 
homologované normy. 
Technické normy (označované 

vtedy skrátene ako ČSN (u nás 
dlhé desaťročia určovali základ
né parametre, vlastnosti a op
timálne tvary, rozmery strojov 
a zariadení a prístrojov. Ich re
konštrukcia do novej podoby mô
že trvať veľa rokov, a preto sa 
bude dlhšie prevádzkovať a po
sudzovať podľa starých pravidiel. 
Aj v tomto prípade platí, že zvyk 
je železná košeľa. Okrem toho 
na prechodnú dobu budú doznie
vať rozpracované akcie (dopro
jektovanie, dokončenie už za
čatých akcií, kontroly a previer
ky, prevádzkové opravy a pod.). 

Znalosť zrušených noriem je pre
to momentálne na prechodnú do
bu potrebná.
Pojem európske normy tiež nie 

je celkom presný, ale používame 
ho všade tam, kde nemôže prísť 
k omylu. Pre tieto normy sú ty
pické zložité číslovania a pridlhé 
nadpisy, ktoré sťažujú niekedy 
účel a prehľadnosť textu.
Originálny názov Európska 

norma (EN) je oficiálny názov 
noriem vydávaných medzinárod
nými normalizačnými strediska
mi. Ich platnosť u nás je jedno
značná, ak norma EN bola pre
vzatá do národnej sústavy STN.
Číslovanie prevzatých európ

skych technických noriem v SR 
i v ČR je viazané na číslovanie 
anglických originálov, takže nor
my SR, ČR a celej EU mávajú 
rovnaké označenie – až na prí
padné rozdiely vyvolané rôznym 
slovným prekladom názvov.
Vstupom do EU ako už bo

lo spomenuté v predchádzajúcej 
časti tohto príspevku , nastala 
ďalšia právna povinnosť v tejto 
problematike. Doslova pribudla 
povinnosť dodržiavať súčasnú 
celoeurópsku tendenciu, aby sa 
uplatnil v normalizácii systém po
stupnosti smerujúci k jednotnej 
úrovni bezpečnosti v práci.
Je možné konštatovať, že sa 

akceptuje vo všeobecnosti ten
to postup:
1. Smernica EHS / u nás reali
zované platné zákony / ako 
najvyšší dokument hlavných 
zásad pre určitú ohraničenú 
oblasť, napr. výrobky, stroje 
a zariadenia až do prostredia 
s možnosťou výbuchu a pod. 
Či už ako vyhradené zariade
nie, alebo ako určené pre špe
ciálne použitie (chémia, sta
vebníctvo, bane a pod.) 

2. Technický hlavný predpis ako 
najvyšší národný dokument 
pre danú oblasť, je najčastej
šie nariadenie vlády formou 
zákona. Obsahom však nie je 
už len všeobecná povinnosť 
dodržať ustanovené zásady, 
ale zákon obsahuje aj tech
nické podrobnosti. Tento už je 
až podrobne prepracovaný až 
ako všeobecná technická nor
ma a nie obvyklý právnicky 
predpis.

3. Technická norma alebo iný 
vhodný predpis, ktorý rozpra
cuje dané zásady v obvyklej 
forme pre tento druh normatí
vu. Je to už doklad definujúci 
určité parametre a tiež veľkosť 

„rozptylu“ – tolerancie, o ktorú 
sa môžu od stanoveného pa
rametra odlišovať.

Normy predstavujú legislatí
vou danú špecifikáciu, podľa kto
rej je možné konkretizovať tvar, 
rozmery, stav a iné vlastnosti ako 
výrobného zariadenia a následne 
výrobného procesu, až násled
né užívanie na nich vyrobených 
výrobkov. 
V legislatívnej oblasti technic

kej normalizácie, jej činnosť je 
podriadená (vychádza) z Rezolú
cie Rady EU o úlohe normalizá
cie v Európe z 28.10.1999. Pod
ľa tohto dokumentu sa stanovuje 
(vyžaduje), aby ústredné orgány 
štátnej správy, realizovali strate
gický význam normalizácie tým, 
že v rámci svojej pôsobnosti, 
udržiavajú stabilný a transparent
ný právny, politický a finančný rá
mec, umožňujúci fungovanie nor
malizácie.

– Slovenská technická norma 
(STN) svojím obsahom je vytvo
rená a schválená v súlade so zá
konom č. 264/1999 v znení zá
kona č. 436/2001 Z.z. Je ozna
čená značkou STN, je verejne 
prístupná a oznámená vo Vest
níku ÚNMS. Názov Slovenská 
technická norma a značka STN 
sa nesmú používať na označenie 
iných dokumentov.
Medzinárodné normy a európ

ske normy sa v Slovenskej re
publike vydávajú ÚNMS iba ako 
STN. Harmonizovanou sa stá
va STN vtedy, ak úplne prebe
rá harmonizovanú európsku nor
mu, ktorá tvorí predpoklad zho
dy s technickými požiadavkami 
príslušných smerníc Európskych 
spoločenstiev a na tieto úče
ly bola publikovaná v úradnom 
vestníku ES. ÚNMS SR vydá 
oznámenie vo Vestníku ÚNMS, 
že harmonizovanú STN je mož
no použiť na posudzovanie zho
dy, teda splnenia technických po
žiadaviek na výrobky, ktoré usta
noví vláda Slovenskej republiky 
nariadením, prenášajúc príslušnú 
smernicu ES.

Poznámky:
1. Zákon č. 36/1967 Zb. 

o znalcoch a tlmočníkoch zo 
6.4.1967.

(Pokračovanie nabudúce)

Pokračovanie zo str. 17
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