
Sme istota v legislatívnej džungli. 

Vďaka skúsenostiam garantujeme, že vaša firma bude vždy 100 % pripravená a splní všetky zákonom 

predpísané náležitosti z oblasti BTS.  

Čím sa zaoberáme 

Chránime vás a vašich zamestnancov pred nebezpečenstvom. 
 

 BOZP 

Podľa čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a §146 a §147 ods. 1 Zákonníka práce je každý zamestnávateľ povinný zaisťovať BOZP a 

na ten účel vykonávať všetky potrebné a dostupné opatrenia. 

 

 OPP 

PO, FO, vlastníci nehnuteľností a vlastníci lesov sú povinní si zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti 

uložené legislatívou sú uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 PZS 

Podľa č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zdravotný 

dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez výnimky

 

S čím Vám pomôžeme 
Zbavíme vás starostí s bezpečnostnotechnickými službami a odbremeníme vás od nudnej práce s 

paragrafmi. 

 vypracujeme základnú dokumentáciu 

 posúdime riziká na pracovisku 

 vyškolíme vás v oblasti BOZP a OPP 

 vyšetríme pracovné úrazy 

 poradíme v zmysle platnej legislatívy 
 

 stanovíme plán  protipožiarnych hliadok  

 vykonáme cvičné požiarne poplachy  

 poskytneme konzultácie k BOZP a OPP 

 zabezpečíme PZS pre 1 a 2 kategóriu 
zamestnancov 

Prečo si nás vybrať 

Pretože svoju prácu a klientov berieme vážne a nie z povinnosti. Napriek obrovskej konkurencii, máme čo 

ponúknuť. Sme: 

1. Pedantní 
Naše výstupy sú stopercentné. Ich kvalita je našou vizitkou a nič cennejšie ako naše meno nemáme, preto 

dostanete vždy len to najlepšie. 

2. Spoľahliví 
Čo sľúbime to dodržíme. Nesľubujeme čo nemôžeme splniť. Dôvera a spoľahlivosť je naše krédo. 

3. Ochotní prispôsobiť sa 
Každá firma je iná a preto každá potrebuje osobitný prístup. Nemáme univerzálnu šablónu. Rozsah práce 

nikdy nestanovujeme dopredu, ale vždy až po konzultácií so zákazníkom. 

4. Cenovo dostupní 
Neohŕňame nos ani nad malými firmami a ponúkame férové ceny. Kvalitné služby za ceny, ktoré si môže 

dovoliť každý. Príjemne vás prekvapíme, pozrite si cenník. 

Netvárime sa, že to čo ponúkame šikovní ľudia nezvládnu sami. Vieme však koľko je za tým práce a preto 

ponúkame svoje služby. Aby ste sa mohli sústrediť na to čo skutočne riešiť potrebujete. BTS nechajte na nás 

 


