Ma teriál / služba / inv estícia /
cenina dodaná
BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny / materiálu
do priamej spotreby

BP_LZ_120_BOZP
zamestnanca

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál / s lužbu /
investíciu / ceninu

Jednorazový
prístup do
priestoru je
pož adova ný

Oboznámenie inej
osoby je potrebné
zre alizova ť

BP_ SM_150_Za bezpečenie prístupu do priestorov

Dopyt po materiáli /
služ be / investícii / ce nine
zadaný

BP_ LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch
vzťahov

Zásoba
(materiál /
tovar / OOPP)
vyskladnená

Jednorazový vstup do
priestoru zamietnutý

Súčasťou môže byť osobná prehliadka, prehliadka
vozidla, atď.
Súčasťou môže byť požiadavka na úschovu vecí

Áno

Ov eriť totožnos ť subje ktu
pož adujúceho
jednorazový vstup

Zadať pož iadav ku na
zabezpečenie m ajetk u
BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vz ťahu a
iný ch prá vnych vzťahov

Nie

Zae vidov ať opustenie
priestoru pri
jednorazovom vstupe

Zae vidov ať jednorazový
vstup

Ude liť pov olenie pre
jednorázový vstup
Jednorazový vstup do
priestoru povolený?

Podnet na vytvorenie / úpravu
vnútorných predpisov správy
ma jetku je doručený

Nové prístupy do
priestoru zamietnuté

Opustenie priestoru pri
jednorazovom vstupe
pož adova né

Áno
BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu
Nie

Upraviť zá kladné
nastavenia prístupu do
priestorov

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku
Používate ľ pries toru bol
zmenený

BP_SM_010_Tvorba a úprava
vnútorných predpisov správy
majetku

Schváliť nastav enie
nov ého / zrušenie
existujúceho prístupu

Ria diť výk on
zabezpečovania maje tku

Potrebné zmeniť
spôsob za bezpe čenia
priestoru?

Evidovať zmeny v
prístupoch do priestorov

Potvrdiť nové prístupy /
zrušenie e xistujúcich
prístupov

Vytvorenie / zmena
prís tupu je poža dovaná

Prístupy do priestorov sú
vytvorené / zmenené /
zrušené

Bez pečnostný incident vyža duje z menu
nastavení prístupu

Bez pečnostný incident vyrie šený

Nie
Áno
Monitorovať m ajetok
Bez pečnostný incident nevy žaduje zmenu
nastavení prístupu

Nahlásiť a zaev idovať
bez pečnostný incident

Ma jetok poškodený
Vyriešiť bezpečnostný
incident

Bez pečnostný incident
zachytený?

Nahlásenie

Podať podnet na
správne / trestné /
občianske kona nie

Pož iadav ka na opravu
majetku

BP_ SM_120_Za bezpe čenie
údržby, opravy a revízií
majetku

Bez pečnostný
incident nahlásený
BP_SM_175_Havarijné
situácie a úrazy

Podnet na správne /
občianske / tres tné konanie
podaný

