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Európsky model kultúry bezpečnosti na železniciach 2.0: Súčasti
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ZÁKLADNÉ PRVKY

VZORY SPRÁVANIA

INTERAKCIA FORMALIZÁCIA ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ POSILŇOVANIE

AKTIVÁTORY



Základné prvky bezpečnosti železníc: Kľúčové slová

Uvedomovanie si rizika Pracovné podmienky Analýza Vízia bezpečnosti

Kritický postoj Ohlasovanie Učenie sa od druhých Rozhodovanie
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Pružnosť Zložitosť systému Zlepšovanie Prideľovanie zdrojov



Základné prvky bezpečnosti železníc: Atribúty

Jednotlivci na všetkých úrovniach
nepodliehajú sebauspokojeniu, 

vzdorujú domnienkam, povzbudzujú
a zohľadňujú protichodné názory.

Jednotlivci na všetkých
úrovniach sú si vedomí

hlavných rizík a chápu svoj
osobný prínos k 
bezpečnosti.

Bola rozvinutá schopnosť
bezpečne fungovať v 

neočakávaných situáciách.

Uvedomovanie si
rizika

F1.1

PružnosťF1.2

Kritický postojF1.3

Organizácia uznáva, že
pracovné podmienky, ako
je časová tieseň, pracovná
záťaž a únava majú vplyv na

bezpečné správanie.

Organizácia pripúšťa, že jej
technológie a systémy sú

zložité a môže dochádzať k ich
nepredvídateľnému

zlyhávaniu.

Obvyklé i neobvyklé
odchýlky od očakávanej

výkonnosti sa identifikujú a 
hlásia. Sú zavedené

opatrenia na rozpoznanie a 
zmiernenie nedostatočnej

firemnej komunikácie.

Pracovné podmienkyF2.1

Zložitosť systémuF2.2

OhlasovanieF2.3

Podávanie správ sa
systematicky analyzuje s 
cieľom identifikovať tie 

faktory, ktoré umožňujú
organizačné vzdelávanie a 

zlepšovanie.

Spätná väzba v 
otázkach bezpečnosti sa
vníma ako príležitosť na
zlepšenie výkonnosti a 

reaguje sa na ňu.

Organizácia aktívne
vyhľadáva možnosti

vzdelávania.

AnalýzaF3.1

ZlepšovanieF3.2

Učenie sa od 
druhých

F3.3

Organizácia vyvíja a 
uplatňuje víziu o 

bezpečnosti s cieľom
podporiť dosahovanie
hospodárskych cieľov.

Jednotlivci na všetkých
úrovniach sú presvedčení, 
že bezpečnosť ide ruka v 

ruke s prevádzkou.

Bezpečnosť je pri
rozdeľovaní zdrojov

najdôležitejším hľadiskom.

Vízia bezpečnostiF4.1

Prideľovanie zdrojovF4.2

RozhodovanieF4.3
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Kultúrne aktivátory: Kľúčové slová

INTERAKCIA FORMALIZÁCIA ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ POSILŇOVANIE

Tímová práca a 
spolupráca

Roly a zodpovednosti Komunikácia Vedenie príkladom

Hodnoty v medziľudskom
styku

Organizačná štruktúra Riadenie spôsobilosti
Manažérske

zasahovanie

Regulačné vzťahy Organizačné systémy Mäkké zručnosti
Odborné znalosti v 
oblasti ľudského a 

organizačného faktoru



Kultúrne aktivátory: Atribúty

Spolupráca v rámci organizácií a 
medzi nimi sa pestuje pre ich

bezpečné fungovanie.

Roly, zodpovednosti a 
právomoci sa chápu a prijímajú.

Informácie o bezpečnosti sa
voľne zdieľajú v rámci

organizácií a medzi nimi.

Vedúci pracovníci svojim
konaním zadávajú

bezpečnostný štandard.

INTERAKCIA FORMALIZÁCIA ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ POSILŇOVANIE

Tímová práca a 
spolupráca

E1.1

Dôvera, rešpekt a otvorenosť sa
šíria organizáciou a 

charakterizujú
medziorganizačné vzťahy na

všetkých úrovniach.

Vnútorné usporiadanie
organizácie podporuje
udržateľnú a bezpečnú

výkonnosť.

Riadením spôsobilosti sa
zabezpečuje informovaná

pracovná sila.

Vedúci pracovníci zabezpečujú, 
aby stimuly, sankcie a odmeny
posilňovali také správanie a 
výsledky, ktoré prispievajú k 
napĺňaniu vízie bezpečnosti.

Zdravé regulačné vzťahy
existujú, a umožňujú, že

zodpovednosť za bezpečnosť
zostáva na strane

prevádzkujúcej organizácie.

Postupy, nástroje a 
dokumentácia sú

podkladom pre udržateľnú
a bezpečnú výkonnosť.

Líderstvo v otázkach
bezpečnosti a zručnosti
netechnickej povahy sa
systematicky rozvíjajú.

Na ľudský a organizačný faktor
vrátane skúseností z praxe sa

počas plánovania a 
vykonávania zmien sústavne

berie ohľad.

Roly a 
zodpovednosti

E2.1 KomunikáciaE3.1 Vedenie príkladomE4.1

Hodnoty v 
medziľudskom styku

E1.2
Organizačná
štruktúra

E2.2
Riadenie

spôsobilosti
E3.2

Manažérske
zasahovanie

E4.2

Regulačné vzťahyE1.3
Organizačné

systémy
E2.3 Mäkké zručnostiE3.3

Odborné znalosti v 
oblasti ľudského a 

organizačného faktoru
E4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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