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I.

ÚČEL A CIEĽ

Bezpečnostný projekt je vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych
opatrení v potrebných na zabezpečenie ochrany poštovej siete a poštových zásielok, spôsob
zabezpečenia ochrany prepravovaných zásielok, so špecifikovaním prostriedkov zabezpečenia
a spôsobu zamedzenia prístupu tretích osôb.
Cieľom je:
-

predchádzať stratám a krádežiam poštových zásielok zverených poštovému podniku,

-

zabezpečenie dôveryhodnosti poštového podniku pre klientov,

-

vytváranie bezpečnosti a stability prostredia činnosti poštového podniku,

-

vytvorenie efektívneho bezpečnostného systému so schopnosťou okamžite reagovať na
krízové situácie a ich efektívne riešenie

II. ANALÝZA RIZÍK
Udalosti, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na bezpečnosť poštovej siete

alebo funkčnosť

distribúcie môžu byť prírodné alebo ľudského pôvodu, môžu byť náhodné alebo úmyselné:


prírodné vplyvy (záplavy, požiare, víchrice, blesky, zemetrasenia),



nehody (strata, technická závada, havária,...),



zanedbanie (nevykonať niečo, nesprávny postup, oneskorenie výkonu,...),



neetické konanie (korupcia, konflikt záujmov, špionáž,...),



kriminalita (krádež, násilie, podvod, sabotáž, terorizmus,...).

Pravdepodobnosť výskytu týchto udalostí je rôzna a cieľom bezpečnostných opatrení je ich úplne
odstrániť, alebo čo najviac obmedziť možnosti pre ich uskutočnenie.

III. OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY POŠTOVEJ SIETE
Technické opatrenia:


ochrana objektov – hlavné stále prevádzky:

Opatrenie
oplotený areál strážený kamerovým systémom
zriadená 24-hodinov strážna služba
vedená kniha návštev



Spôsob využitia
obmedzenie a riadenie prístupu osôb

viesť knihu návštev pri vstupoch nepovolaných osôb do areálu, evidovať nasledujúce údaje:
meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, služobného preukazu alebo číslo

cestovného dokladu a štátnu príslušnosť, údaje získavať nahliadnutím do osobných dokladov,
meno navštíveného pracovníka, čas príchodu a odchodu, účel návštevy; vstup len v sprievode
oprávnených osôb,


spôsob úpravy poštových zásielok – riešený v Poštových podmienkach



inštalovanie prvkov nepretržitého dohľadu v prevádzkach – kamerových systémov



vybavenie prevádzok hasiacimi prístrojmi, spracovaný štatút protipožiarnej ochrany



vozidlá používané na prepravu poštových zásielok sú v dobrom technickom stave –
pravidelné kontroly technického stavu, vybavené prvkami bezpečnosti



vodiči vybavení dorozumievacími prostriedkami – mobilné telefóny v prípade potreby kontaktu
s centrálou



regulácia objemov prepravovaných poštových zásielok



vybavenie doručovateľov prostriedkami osobnej ochrany



spracovaná politika ochrany osobných údajov

Organizačné opatrenia:


udržiavať technické vybavenie, zaručujúce vysokú spoľahlivosť pri distribúcii poštových
zásielok s eliminovaním rizík technickej závady, systémovosť servisných a revíznych činností



nastavenie sieťových služieb na vysokú mieru bezpečnosti, zabezpečenie dátovej siete pred
útokom a zneužitím



určenie postupov pri nahlasovaní mimoriadnych udalostí



zabezpečenie ochrany osobných údajov



zabezpečovanie pravidelných školení zamestnancov

Personálne opatrenia:


manipuláciu s poštovými zásielkami vykonávajú len poučení zamestnanci (ďalej len
oprávnené osoby)



zamestnancom v pracovnej náplni priradené právomoci a zodpovednosť



zamedzenie prístupu neoprávnených osôb /viď. technické opatrenia/

ZÁVER
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou, ktorá má záujem na
udržiavaní a rozvoji poskytovaných služieb, na zvyšovaní kvality a na dobrých a korektných vzťahoch
so svojimi partnermi, spolupracovníkmi a zamestnancami.
Bezpečnostný projekt je zameraný na ochranu poštovej siete a ochranu poštových zásielok pred
zneužitím. Všetky opatrenia však zároveň podporujú i ochranu dobrého mena organizácie a jej rozvoj.
.
.

