
Stále viac organizácií má záujem o preuká-
zanie svojho záväzku pre ochranu zdravia  
a bezpečnosť pri práci. To je najpodstatnej-
šie pre pracovníkov, ale zároveň aj pre zákaz-
níkov, záujmové strany a obraz firmy v spo- 
ločnosti. Ďalej prísnejšie legislatívne požia-
davky vyžadujú, aby organizácie preukázali 
jasný a proaktívny záväzok v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci. Klienti a za-
mestnanci chcú, aby sa to verejne preukáza-
lo, a okrem toho, aby boli ubezpečení  
o tom, že organizácia bude neustále uspo-
kojovať ich potreby v tejto oblasti. Je to vý-
zva, ale aj príležitosť pre organizácie znižovať 
riziko a poskytovať bezpečnejšie pracovné 
prostredie.

DÔKAZ, ŽE STE SA ZAVIAZALI PRE 
OCHRANU ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRI 
PRÁCI  

Certifikácia OHSAS 18001 Vám umožní 
preukázať Váš záväzok pre bezpečnosť  
a ochranu zdravia pri práci, ako aj neustále 
zlepšovať imidž Vašej spoločnosti.

ČO JE OHSAS 18001 ?

OHSAS 18001 je špecifikácia pre systém 
manažérstva pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (BOZP) spoločne vyvinutý 
viacerými medzinárodnými nezávislými 
certifikačnými organizáciami, národný-
mi normalizačnými inštitúciami a inými 
záujmovými stranami.  Umožňuje organi-
záciám riadiť operatívne riziko a zlepšiť 
výkonnosť. Zároveň poskytuje návod 
pre efektívne riadenie aspektov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
týkajúcich sa činností organizácie, pričom 
berie do úvahy prevenciu nehôd, znižova-
nie rizika a očakávania zamestnancov. 

PRÍNOSY OHSAS 18001

Preukázanie Vášho záväzku pre bezpeč-
nosť a ochranu zdravia pri práci môže po-
zitívne zlepšiť účinnosť interných činností  
a zároveň redukovať úrazy, nebezpečen-
stvo a prerušenia práce. Bezpečnosť a kva-
lita pracovného prostredia zamestnancov 
sa aktívne zlepšuje, pretože ciele a zodpo-
vednosti sú jasné a všetci zamestnanci sú 
pripravení efektívne zvládať budúce ohro-
zenia. Ďalej, OHSAS 18001 zabezpečuje 
zhodu s požiadavkami platnej legislatívy, 
znižuje riziko pokút alebo súdnych sporov.

Váš certifikát  pre systém manažérstva 
podľa OHSAS 18001 od SGS Vám 
umožní preukázať vysokú úroveň bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri 
ponukách pre medzinárodné kontrakty 
alebo pri rozširovaní Vašich miestnych 
činností v nových obchodných príle-
žitostiach, alebo pri rokovaniach o vý- 
hodnejších poistkách.

Pravidelné previerky vykonávané 
SGS Vám pomôžu neustále využívať, 
sledovať a zlepšovať Váš systém mana-
žérstva bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a jeho procesy. To zlepšuje 
spoľahlivosť Vašich interných činností 
pri plnení požiadaviek zákazníkov a zá-
roveň i celkovú výkonnosť. Môžete tiež 
získať významné zlepšenia v motivácii 
personálu, jeho záväzku a pochopení 
jeho zodpovednosti pri zabezpečení 
bezpečnosti pracovísk.

PREČO SGS?

Naša globálna značka je založená na našich 
zastúpeniach v 75 krajinách s viac ako  
80 000 certifikátmi na celom svete. SGS 
je vedúca svetová certifikačná organizácia 
taktiež v ďalších štandardoch, vrátane ISO 
9001:200, ISO 14001:2004 a manažér-
skych systémoch bezpečnosti potravín. 

Audity sú nástrojom na zlepšenie účinnosti 
Vašich procesov, napr. pre zvýšenie zisko-
vosti. Audity nie sú iba nástrojom na mera 
nie, ale sú tiež stavebným prvkom pre sys-
tém neustáleho zlepšovania.  

Uznávajú snahu všetkých, ukazujú kam 
organizácia dospela a ako uplatnila vonkaj-
šie podnety Vášho odboru. Prístup SGS je 
transparentný a logický a preto sa stávame 
Vašim partnerom pri zlepšovaní a dosahova-
ní Vašich obchodných cieľov. 

Audity pre nás nie sú iba jednoduchým 
vypĺňaním dotazníkov a previerkou Vašich 
dokumentov. Naši audítori sú vyškolení 
podľa postupov SGS, počúvajú pozorne 
klienta a sú neustále objektívni a etickí. 

Naša sieť skúsených audítorov identifikuje 
Požiadavky na nápravu (PNN) na celom 
svete podľa pevných zásad. Naši audítori  
sú vyškolení podľa mnohých štandardov  
a môžu poskytnúť v prípade potreby integro-
vané audity.

ZAČNITE DNES

Zástupcovia SGS čakajú na Vaše otázky  
a dopyty, radi Vám na nich odpovedia  
a pripravia ponuku. Radi vykonáme i roz- 
dielové audity aby sme Vám pomohli 
definovať kroky, ktoré potrebujete urobiť 
pre podporu Vášho systému manažérstva 
bezpečnosti potravín a ukázali Vám ako je 
možné vyhovieť požiadavkám normy ISO 
22000:2005. Prosím kontaktujte:

SGS Slovakia, spol. s r.o.
Kysucká 14
040 11  Košice

Tel.: +421 55 783 6111
Fax: +421 55 783 6120
email: sgs_kosice@sgs.com

OHSAS

PREUKÁŽTE 
VÁŠ 
ZÁVÄZOK KU 
BEZPEČNOSTI A 
OCHRANE ZDRAVIA 
PRI PRÁCI 



JE ČAS SA OPÝTAŤ  
NA VAŠE POVEDOMIE O BEZPEČNOSTI


