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1. Projekt 

Zabezpečiť podporu pre bezpečné, spoľahlivé a efektívne prevádzkovanie 

prepravnej siete 

1. Zvýšením vedomostnej úrovne zamestnancov, 

2. Znížením stresovej záťaže zamestnancov, 

3. Zaistením pozitívneho trendu v oblasti pracovných úrazov 

1.1 Základná požiadavka pre projekt 

 



1. Projekt 

Z organizačných dôvodov, ale aj so zohľadnením možností zabezpečenia vzdelávania bez 
narušenia kontinuity nepretržitej prevádzky a výkonu údržby bola zvolená dištančná forma 
vzdelávania. 

Dištančná forma vzdelávania: 

Po zostavení projektového tímu, základnej analýze východiskového stavu, určení cieľových 
skupín, ... 

• Príprava učebných materiálov – špecifických pre jednotlivé cieľové skupiny 

• Samoštúdium pracovníkov s aktívnou podporou manažérov, technikov a technológov 
útvarov TA, TK a TU 

• Zostavenie skúšobných kritérií 

• Komisionálne skúšky (komisia zostavená z radov interných pracovníkov EUS podľa jednotného 
nediskriminačného kľúča) 

 

1.2 Forma vzdelávania 

 



1. Projekt 

1.3 Príprava učebných skrípt 

 • Pre kompresorové stanice 01 až 04 385 strán A4 

• Pre kompresorovú stanicu 05 161 strán A4 

• Pre HPS 70 strán A4 



2. Implementácia 

2.1 Príprava zamestnancov na skúšobné pohovory 

 



2. Implementácia 

2.2 Skúšobné pohovory (vplyv COVID 19) 



2. Implementácia 

2.3 Dotazníky spätnej väzby 

 



3. Vyhodnotenie projektu 

1. Vzdelávanie formou individuálneho štúdia je 

vhodné 

3. Obsah študijných materiálov zodpovedá 

požiadavkám na výkon vašej   práce 

9. Spôsob vykonania skúšky je vyhovujúci 

11.Celkový prínos vzdelávacej aktivity 

Spätná väzba 127 zamestnancov 



3. Vyhodnotenie projektu 

Priamy vplyv projektu 

Opakovanie interného 

vzdelávania je  

1x za 3 roky 

 pre každú cieľovú skupinu 



4. Zhrnutie a záver 

Spoločnosť Eustream má vypracovaný a implementovaný vlastný interný Tréningový model 
vzdelávania pracovníkov prevádzky a údržby technických zariadení prepravnej siete. 

Použitie a výhody tohto modelu je možné zovšeobecniť nasledovne: 

 
• Tréningový model vzdelávania vysoko účinným nástrojom pre zvýšenie technickej vzdelanostnej úrovne pracovníkov 

prevádzky a údržby spoločnosti, 

• Významne znižuje negatívne dopady pracovnej záťaže a stresu na zamestnancov, 

• Významne zvyšuje výkonnosť pracovníkov, 

• Účinne znižuje, resp. významne eliminuje chyby zapríčinené ľudským faktorom, 

• Je taktiež vysoko účinným nástrojom pre trvalé zaistenie pozitívneho trendu v oblasti pracovných úrazov a incidentov,  

• Je funkčný a vysoko efektívny (je vybudovaný a implementovaný na základe interných potrieb spoločnosti, je riadený 
internými ľudskými zdrojmi), 

• Je flexibilný, 

• Na základe nenáročných prieskumov a analýz umožňuje neustále zlepšovanie, 

• Je univerzálny a použiteľný aj pre iné útvary spoločnosti, 

• Je univerzálny pre použitie vo významných spoločnostiach plynárenského priemyslu, energetiky, ako aj všeobecného 
priemyslu.  

Z pohľadu riadenia rizík je model vysoko efektívnou podporou pre zaistenie základného poslania 
spoločnosti Zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete Eustream. 
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