Postup pri získaní osvedčenia (certifikátu)
 zamestnávateľ zašle žiadosť o registráciu
v programe BP na sekretariát Riadiacej komisie programu BP spolu s výpisom z obchodného registra
 po obdržaní potvrdenia o registrácii vykoná
interné preverenie kritérii programu BP, spracuje správu a vyplní kontrolný zoznam
 požiada subjekt poverený na preverenie kritérií o jeho výkon a to:
– audítora alebo
– miestne príslušný inšpektorát práce bez
poplatku
 ak preverenie kritérií vykonáva miestne príslušný inšpektorát práce, zamestnávateľ predloží Riadiacej komisii stanoviská dotknutých
orgánov (RÚVZ, OR HaZZ, OÚŽP, príp.
HBÚ, ÚRŽD, ŠPS a iné)
 ak preverenie kritérií vykonáva audítor, zamestnávateľ predloží Riadiacej komisii stanoviská OR HaZZ a OÚŽP
 inšpektorát práce alebo audítor zašle oznámenie o preverení kritérií programu BP spolu so
správou o preverení kritérií programu BP Riadiacej komisii programu BP
 úspešný zamestnávateľ zašle súhlas s podmienkami vydania osvedčenia (certifikátu)
BP na sekretariát Riadiacej komisie programu
BP
 Riadiaca komisia programu BP na základe
predloženej dokumentácie rozhodne o udelení osvedčenia (certifikátu) BP, ktoré úspešnému zamestnávateľovi udelí MPSVR SR

Osvedčovanie (certifikácia)
v programe „Bezpečný podnik“
a iné systémy certifikácie

Národný inšpektorát práce

Zavedením programu BP nie je dotknutá možnosť
certifikácie systému riadenia BOZP (napr. podľa
STN OHSAS 18001) medzinárodnými certifikačnými spoločnosťami alebo slovenskými akreditovanými organizáciami.
Osvedčenie (certifikát) BP vyjadruje, že je u zamestnávateľa zavedený a uplatňovaný primeraný
systém riadenia BOZP.

PRAVIDLÁ
DOBREJ PRAXE
„BEZPEČNÝ PODNIK“

Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po
všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia
BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale
tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na
pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.
V prípade, ak máte otázky, neváhajte a kontaktujte príslušný inšpektorát práce, kde Vám radi
poskytnú bezplatné poradenstvo k problematike týkajúcej sa programu „Bezpečný podnik“.
Kontakty na inšpektoráty nájdete na webovej
stránke www.nip.sk
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Úvod
Predkladaný leták je vydávaný na pomoc zamestnávateľom pri zavedení efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čo je program „Bezpečný podnik“?
Program „Bezpečný podnik“ (ďalej len BP) je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému
riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP
u zamestnávateľov v SR.
Účasť v programe BP je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do tohto programu, zavedú
vo svojom subjekte systém riadenia BOZP podľa
príručky „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“ NIP 2002 a STN OHSAS 18001,
získajú osvedčenie (certifikát) s názvom „Bezpečný podnik“, udelené Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR
SR), ako aj ďalšie zvýhodnenia spojené s účasťou
v programe.

Východiská programu
Podpora efektívneho uplatňovania BOZP v praxi
prostredníctvom programu BP je jednou z úloh
Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2008 – 2012 schválenej Uznesením
vlády SR č. 114 z 20. februára 2008.

Výhody účasti v programe

Organizačné zásady

 získanie osvedčenia (certifikátu) BP a možnosť
používať logo programu BP, čo umožní získať
konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov pre iných zamestnávateľov a najmä pre veľké
podniky

 gestorom programu BP je MPSVR SR, ktoré
udeľuje osvedčenia (certifikáty) BP.

 zviditeľňovanie sa na reklamnom priestore
 zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok, ktoré vedú k:
– optimalizácii pracovného procesu
– systematickosti a plánovitosti
– zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku
– zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie
– zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov
– zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti
zamestnávateľa
 konečný efekt, ktorým je preukázateľné zníženie úrazovosti, bude mať dopad na:
– náklady zamestnávateľa na pracovnú neschopnosť, ktoré musí hradiť práceneschopnému v prvých dňoch zo svojich prostriedkov
– zníženie nákladov na úhradu škody zamestnancom v prípade pracovného úrazu

 odborným a organizačným garantom
programu BP je Národný inšpektorát práce.
 riadiacim orgánom programu BP je „Riadiaca komisia programu BP“, ktorá na základe výsledkov preverenie kritérií rozhoduje
o návrhu na udelenie osvedčenia (certifikátu)
BP. Činnosť Riadiacej komisie upravujú podmienky programu BP.
 koordinovanie a administratívu programu
BP zabezpečuje „sekretariát Riadiacej komisie
programu BP“, ktorého činnosť upravujú podmienky programu BP.

Pravidlá programu
 do programu BP sa môže zapojiť ktorýkoľvek
zamestnávateľ alebo v osobitných prípadoch
jeho organizačná zložka so stálym sídlom
v SR
 program je prednostne určený pre stredné
a veľké podniky
 odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je od 1. januára do 1. mája daného kalendárneho roka

