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Program spoľahlivosti ľudského činiteľa 

Ľubica Knoblochová 

SE,a.s  - Závod Atómové elektrárne Bohunice 

lubica.knoblochova@seas.sk 
 

Program spoľahlivosti ľudského činiteľa bol v jadrových elektrárňach SE,a.s. zavedený ako jedna zo súčastí 
Iniciatívy Excelentnej Výkonnosti v roku 2011. Cieľom iniciatívy bolo zvýšenie spoľahlivosti, ľudí i zariadení, 
ako odpoveď na 3 hlavné oblasti zlepšenia - Potreba zlepšenia výsledkov, Podpora riešenia problémov, 
Podpora dosiahnutia cieľov spoločnosti.  

PSĽČ je zameraný na prevenciu ľudskej chyby. V jadrových elektrárňach sa riadi podľa najlepšej praxe 
spracovanej v návodoch asociácie združujúcej jadrových prevádzkovateľov (WANO - Excellence in 
Human  Performance, 2002).  

Ľudia dosahujú len takú výkonnosť v akej ich podporuje organizácia. Na to, aby sme dosiahli minimalizáciu 
počtu chýb človeka a znižovanie ich následkov – prevádzkových udalostí potrebujeme, aby zamestnanci mali 
základné vedomosti o ľudskej spoľahlivosti a organizačných faktoroch a vedeli ich používať. Potrebujeme tiež, 
aby zamestnanci vykonávajúci analýzy príčin chýb človeka mali v tejto oblasti čo najhlbšie vedomosti. 

Program spoľahlivosti ľudského činiteľa  je v praxi obsiahnutý: 

 Nástroje na prevenciu ľudských chýb 

 Manažérske pozorovanie a koučing 

 Analýza ľudského činiteľa 

 Rýchla informácia o udalosti s ľudským činiteľom 

 Časomiera ľudskej spoľahlivosti a ukazovatele výkonnosti 

 Základný, periodický a mimoriadny výcvik v oblasti spoľahlivosti ľudského činiteľa 

 

Interná komunikácia posilňuje úroveň bezpečnosti v jadrových elektrárňach. 

Zuzana Andrlová 

Slovenské elektrárne , a.s. 

zuzana.andrlova@seas.sk 

 

Efektívna komunikácia je nevyhnutnosťou pre napĺňanie cieľov spoločnosti, pre zlepšovanie fungovania 
procesov a v jadrovej firme je jedným z pilierov bezpečnej a spoľahlivej prevádzky jadrového zariadenia. 
Správne nastavená komunikácia, s využitím rozmanitých komunikačných nástrojov, výrazne napomáha 
vytvárať správne pracovné prostredie, plne podporuje tímového ducha, motivuje pracovníkov k efektívnemu 
profesionálnemu výkonu,  pozitívnemu vzťahu ku firme, čím významne ovplyvňuje vnímanie zamestnanca, 
ktorý je hrdý, že je súčasťou tak veľkého tímu celej spoločnosti  

Komunikácia je niečo, čo je jasné a zrejmé väčšine ľudí, ale na druhej strane je to pomerne zložitý proces. 
Vyžaduje si vhodne nastavenú komunikačnú stratégiu a celého jednotlivca –  od prípravy „zrozumiteľnej“ 
informácie cez jej podanie,  prijatie a so spätnou väzbou porozumenia informačnej správy. Všetko v harmónii, 
aby komunikácia bola efektívna a priniesla pozitívne výsledky. Komunikácia v jadrových elektrárňach má svoje 
špecifická, s využitím podporných foriem a metód, ktoré vedú k zlepšovaniu – pozorovanie pri práci, 
oceňovanie za bezpečné správanie, diskusné fóra s aktuálnou témou, benefity pre zamestnancov a aj ich 
rodiny, aby sme na záver všetkého snaženia mali spokojného zamestnanca.  
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