
Najčastejšie kladené otázky

Čo je Bezpecnostvpraxi.sk?

Bezpečnosť v praxi je - jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnosti pre
organizácie a zamestnávateľov. 

Rýchly a štruktúrovaný pohľad na firemnú bezpečnosť nielen pre manažérov. Všetko online na
jednom mieste, dostupné kedykoľvek z ľubovoľného zariadenia vrátane zobrazenia v mobilnom
telefóne.
Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana
osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného
prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie,
bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné
hrozby.

Dáva praktické odporúčania odborníkov k platnej aj pripravovanej legislatíve, a to s prepojením na
súvisiace dokumenty a aktuálnu legislatívu. Buďte včas informovaní o zmenách a vyhnite sa nesplneniu
legislatívnych povinností. Určený pre firmy, organizácie, manažérov, bezpečnostných pracovníkov,
zamestnávateľov, štátnu správu, mestá i obce.
Čo je Bezpečnostný manažment?

Bezpečnostný manažment je mladou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou manažmentu. Je to špecifický
druh manažmentu zameraný na bezpečnosť majetku, osôb a životného prostredia. Má úzky vzťah ku
krízovému manažmentu firmy. Realizujú ho manažéri, konatelia, riaditelia, bezpečnostní manažéri, príp.
poverení pracovníci so špecializáciou na niektorú oblasť.

Pre koho je portál určený?

Portál je určený všetkým, ktorí musia riešiť bezpečnostné incidenty a komplikované legislatívne
povinnosti, za ktoré firmám hrozia vysoké pokuty a penále. Portál Bezpečnosť v praxi je
predovšetkým určený pre vyšší a stredný manažment, konateľov a majiteľov firiem,
bezpečnostných manažérov a všetkých odborných pracovníkov komerčných firiem, ale aj
organizácií verejnej správy zameraných na jednotlivé bezpečnostné oblasti.   

Čo všetko na portáli nájdem? Obsah a funkcie

Odborná platforma rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu, ktoré sú rozdelené do 6 tém:

Kybernetická bezpečnosť
Ochrana osobných údajov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ochrana pred požiarmi
Ochrana životného prostredia
Ochrana osôb a majetku

Dve špeciálne časti sú vyhradené pre:

Sankcie a kontroly, ktoré firmám hrozia pri včasnom neplnení legislatívnych povinností,
Bezpečnostný check-list COVID-19.
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Na portáli nájdete 4-úrovňový Navigátor, ktorý vám dá rýchly a jednoduchý prehľad povinností v danej
oblasti.

Obsah je rozdelený na: odborné články, príklady z praxe, interné firemné predpisy, vzory zmlúv,
komentáre k zákonom a ďalšie.

Nájdete tu aj odborné videoškolenia k jednotlivým témam.

Celý obsah je previazaný aktívnymi linkami na súvisiace témy a ďalší obsah.

Súčasťou sú aj funkcie s možnosťou personalizácie (Moje poznámky, Moje záložky, Moja história).

Čo je Navigátor a ako s ním pracovať?

Navigátor je grafická mapa hlavných povinností a tém v danej oblasti bezpečnostného manažmentu
s jednoduchým a  komplexným vyhľadávaním, ktorá šetrí váš čas a poskytuje vám rýchly prehľad.

Je to skratka ku konkrétnemu obsahu, ktorý vás zaujíma.

Navigátor má  3 efektívne funkcionality:
Kliknutie na nadpis – zobrazí sa základná informácia k vybranej téme a stručne vám ju priblíži.
Kliknutie na lupu – skratka do obsahu týkajúceho sa len danej problematiky (t. j. vyhľadávanie len v danej
oblasti).

Kliknutie na šípku  – rozbalíte alebo zbalíte príslušnú hierarchiu, detail.

Pozn.: Šípka naznačuje, či má daná téma ešte podtémy alebo je poslednou úrovňou detailu.

Aký je rozdiel medzi bezplatným a plateným prístupom?

Hlavným prínosom je komplexný prehľad legislatívnych povinností firmy v oblasti bezpečnostného
manažmentu, a to v jednoduchej a prehľadnej podobe, s praktickými funkciami, personalizáciou
obsahu (možnosť vytvárať záložky, poznámky).

Portál Bezpečnosť v praxi vám ušetrí čas aj peniaze – vyhnete sa pokutám a sankciám.
V rámci bezplatného prístupu máte k dispozícii len Zbierku zákonov SR, Zbierku zákonov ČR, TOP
témy a články v Aktualitách.

V rámci plateného prístupu máte prístup k:

všetkým odborným článkom, príkladom z praxe, vzorom zmlúv, smerniciam editovateľným tlačivám
a ďalším pomôckam,
prehľadu o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti bezpečnostného manažmentu,
praktickému Navigátoru – manažérsky nadhľad pre celú bezpečnostnú politiku firmy,
emailovým notofikáciám Práve vyšlo k zbierke zákonov SR a ČR,
mesačným BvP novinám s aktuálnymi novinkami priamo do Vášho mailu,
odborným Videoškoleniam – vzdelávate sa v pohodlí domova/firmy, vrátane archívu,
personalizovaným funkciám  – moje záložky, moje poznámky, moja história,
príspevkom od renomovaných odborníkov a autorov z branže,
aktívnemu prelinkovaniu a odkazom na súvisiaci obsah a legislatívu,
praktickým funkciám priamo na portáli,
portálu bez reklamných bannerov,
členstvu v PP klube – ďalšie bonusy a výhody,
a to všetko denne aktualizované, dostupné online kdekoľvek a kedykoľvek, na ľubovoľnom
zariadení,
bezplatné telefonické zaškolenie na začiatku.

Kto tvorí obsah – autorský kolektív

Kvalitný obsah tvorí odborný tím autorov z praxe (špecialistov na bezpečnosť, právo), aj z akademickej
pôdy. Príspevky sú autorské – obsah je originálny a prepojený na nadväzujúce súvislosti, zákony.
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Koľko zaplatím?
Cena kompletného prístupu na jeden rok je 192,50 eura  bez DPH,  231 € s DPH.

Rozdiel medzi plateným a bezplatným prístupom nájdete TU.  

Kde nájdem novinky?

Aktuálne novinky nájdete na titulke:  niekoľko horúcich noviniek obsahujúcich striedajúce sa slajdery
v hornej časti s obrázkami,  ďalšie nájdete nižšie v časti Aktuality – každý názov článku je s aktívnym
linkom. Predplatitelia dostávajú priamo do svojho mailu zhrnutie najzaujímavejších informácií formou BvP
novín mesačne. Zmeny v legislatíve obsahuje časť vpravo „Práve vyšlo“.

Kde sa môžem poradiť? Môžem si portál bezplatne vyskúšať?

Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovedia naše telefonické operátorky +421 41 70 53 222 alebo
kontaktujte služby zákazníkom:  sluzby@bezpecnostvpraxi.sk. 

Ako sa prihlásim a bezpečne odhlásim na portáli?

Pre prihlásenie do systému je potrebná registrácia. Prístupové meno a heslo získate emailom obratom
(buď po zaplatení, alebo po registrácii pri testovaní).
Prístupové meno a heslo, ako aj iné nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť v časti „Môj profil“.

V menu na hlavnej stránke vpravo sa nachádza ikona panáčika, po rozkliknutí nájdete odkaz na
registráciu. Po odoslaní registračného formulára vám bude poslaný overovací e-mail. Do systému budete
prihlásený po úspešnej aktivácii – buď pri bezplatnom testovaní, alebo zakúpením ročného prístupu.

Po ukončení práce na portáli odporúčame vždy sa odhlásiť – bezpečný spôsob je kliknutím na ikonu
panáčika (ako pri prihlasovaní).

PP Klub – výhody pre predplatiteľov

PP klub je bonusový program pre predplatiteľov – zákazníkov spoločnosti Poradca podnikateľa, t. j. aj
predplatiteľov Bezpečnosťvpraxi.sk.  Za dlhé roky fungovania si získal veľa priaznivcov a členov,
ktorým počas roka poskytujeme množstvo výhod:

automaticky a bezplatne – členom PP klubu sa stáva automaticky každý náš predplatiteľ (online
systémov alebo tlačených periodík a časopisov),
zľavy a akcie – akciové ponuky robíme pravidelne počas roka, bonusy pri prvom nákupe,
súťaže a vouchery – organizujeme letné alebo vianočné súťaže, vouchery pre verných
zákazníkov,
služby a poradenstvo – bezplatné telefonické zaškolenie a pomoc s efektívnym využívaním
portálov, možnosť získania ukážkovej printovej verzie časopisu alebo odbornej publikácie.

Služby a servis zákazníkom – help desk 

Zakúpením prístupu na Bezpečnosťvpraxi.sk získavate automaticky bezplatné telefonické zaškolenie
od našej operátorky, ktorá vám podrobne predstaví celý portál s jeho výhodami a funkciami. 

Zároveň vám budeme k dispozícii počas celého roka a radi vám zodpovieme prípadné otázky, poradíme
a budeme informovať o ďalších výhodách počas roka, a to:
Každý pracovný deň 8.00 – 15.00 hod.

Tel. kontakt:  +421 41 70 53 600

Email: sluzby@bezpecnostvpraxi.sk

Nápomocný môže byť aj Sprievodca portálom,  nájdete ho TU.
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