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Všeobecne záväzné HSE požiadavky pre dodávateľov na prevádzkach
SWS spol. s r.o. v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., vo Vojanoch
(ďalej len HSE požiadavky)
Pre účely týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov sa pod pojmom dodávateľ rozumie každý zmluvný partner spoločnosti
SWS spol. s r.o. (ďalej tieto spoločnosti v ďalšom texte aj ako „objednávateľ“), vykonávajúci pre objednávateľa činnosti
vymenované nižšie v týchto požiadavkách. Zmluvná strana, ktorá pre objednávateľa vykonáva činnosti môže byť v
zmluvách označená aj ako poskytovateľ alebo zhotoviteľ podľa konštrukcie príslušnej zmluvy.
Tieto HSE požiadavky pre dodávateľov sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných nákupných podmienok SWS spol. s r.o..
Tieto HSE požiadavky pre dodávateľov platia pre dodávateľov, ktorí vykonávajú činnosti na prevádzkach SWS spol. s r.o. v
areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vo Vojanoch vyžadujúce najmä písomné povolenie na prácu, alebo vykonávajú niektoré
z nasledovných činností:


















prevádzka technických systémov, čistenie, revízia, údržba,
práca v uzatvorených priestoroch alebo pod úrovňou terénu (napr. v nádržiach, šachtách, v priestoroch
s možnosťou obmedzeného pohybu),
manipulácia (zdvíhanie) s materiálmi, dvíhanie bremien,
strojárske činnosti,
elektrické, nástrojové aktivity,
stavba lešení, práca na rebríkoch, práca vo výškach,
zemné práce, výkopové práce a búracie činnosti,
pasívna protikorózna ochrana (nátery, príprava povrchov),
práca na technológiách,
aktivity ochrany životného prostredia,
iné - údržba priestorov, stavebné inžinierstvo, údržba strojov a mechanizmov, čistenie, dohľad, atď.),
prepravné činnosti podliehajúce predpisom ADR,
manipulácia s energiami,
opravárenské a údržbárske činnosti,
iné služby – čistenie, kosenie, upratovanie,
kontrolné a meracie činnosti (napr. kontrola protipožiarnych zariadení).

(ďalej ako „činnosti“ alebo „práca“).
Dodávateľ je povinný dodržiavať pri výkone vyššie uvedených činností pre objednávateľa všeobecne záväzné právne
predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, prevencii
závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva (ďalej ako „HSE predpisy“).

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a prevencia závažných
priemyselných havárií
1.1. Legislatívne požiadavky
Dodávateľ pri svojej činnosti bude dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie platných STN a právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a prevencie závažných priemyselných
havárií (ZPH), najmä:
Zákon č. 311/2001 Z.z.- Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a
vzdelávacej činnosti, o projektoch výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí
účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti,
Vyhláška SÚBP SR č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností,
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Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia,
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami,
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri
práci,
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov,
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vo výbušnom prostredí,
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP,
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými
plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia
pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a
pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a užívaní stavieb,
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.128/2015 o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.2. Interné požiadavky
Dodávateľ pri svojej činnosti bude dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie platných interných predpisov v platnom znení
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií,
najmä:

Základné predpisy pre BOZP,

Bezpečná práca vo výškach,

Traumatologický plán – opatrenia a postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia
vrátane poskytnutia prvej pomoci,

Postup vydávania písomného povolenia na prácu,

Požiarny štatút SWS spol. s r.o.,

Pohotovosť protipožiarnych zariadení,

Havarijné plánovanie a odozva,

Požiarne poplachové smernice,

Evakuačný plán,

Zákaz fajčenia v SWS spol. s r.o.,

Hlásenie a vyšetrovanie nežiaducich udalostí,

Požiadavky na vzdelávanie v oblasti HSE,

Minimálne požiadavky na zaistenie BOZP vo výbušnom prostredí a určovanie priestorov s nebezpečenstvom
výbuchu,

Bezpečnostný poriadok.
Dodávateľ pri svojej činnosti, ktorá je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru resp. sa vykonáva na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, bude dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie platných
interných predpisov v platnom znení v oblasti ochrany pred požiarmi okrem uvedených najmä:



Požiarny poriadok pracoviska (v prípade činností vykonávaných na mieste so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru),
Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
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1.3. Ďalšie špecifické požiadavky
Dodávateľ sa zaväzuje, že pre výkon prác bude zamestnávať len pracovníkov, ktorí absolvovali školenie o všeobecne
platných a špecifických zásadách BOZP, ochrany pred požiarmi a prevencii závažných priemyselných havárií v SWS spol.
s r.o., a školenie úspešne ukončili vedomostným testom u zodpovedného zamestnanca oddelenia Prevádzky a HSE.
Dodávateľ je povinný požiadať zamestnanca spoločnosti zodpovedného za plnenie zmluvy min. 24 hodín pred zahájením
prác o absolvovanie školenia o všeobecných a špecifických zásadách BOZP, ochrany pred požiarmi a prevencii závažných
priemyselných havárií, ktoré sú potrebné k vstupu do areálu Spoločnosti / na pracovisko. Bez absolvovania vstupného
školenia nie sú zamestnanci dodávateľa oprávnení vstúpiť do areálu Spoločnosti / na dané pracovisko. V rámci školenia
na pracovisku sú pracovníci dodávateľa povinní oboznámiť sa s havarijným plánom, evakuačným plánom, rozmiestnením
protipožiarnych zariadení a s nebezpečenstvami a rizikami na danom pracovisku. Sú povinní rešpektovať všetky
nariadenia s dôrazom na zabezpečenie podmienok na výkon prác stanovených v Povolení na práce.
Bez vstupného školenia a školenia na pracovisku nesmie žiadny pracovník dodávateľa vykonávať práce v priestoroch
prevádzok SWS spol. s r.o..
Dodávatelia, ktorých pracovníci plnia úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác a
na evakuáciu pracovníkov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim pracovníkom a zástupcom
zamestnancov pre BOZP.
Dodávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné, revízne a odborné práce pre iné fyzické osoby a právnické
osoby na ich pracovisku dohodne s objednávateľom zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce.
Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
Plán BOZP (HSE) (zahŕňa aj požiadavky Plánu BOZP podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko)
Plán BOZP je popis činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezúrazového, beznehodového priebehu prác
dodávateľom a bez negatívneho vplyvu prác na životné prostredie.
Plán BOZP (HSE) vypracuje dodávateľ podľa pokynov objednávateľa (predloha tohto plánu je na web stránke SWS spol.
s r.o.) ako základný dokument, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov dodávateľa a subdodávateľov vykonávajúcich
kritické činnosti na zariadeniach a majetku objednávateľa alebo pri prácach, kde dochádza k odovzdaniu pracoviska
dodávateľovi.
Objednávateľ pred zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí zamestnanca dodávateľa resp. dodávateľ externe
zabezpečí výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.
Dodávateľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie na vývesnú
tabuľu pri vstupe na stavbu/pracovisko. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný telefonicky a osobne v čase prác
na stavbe počas celého obdobia realizácie prác na stavbe/pracovisku.
Koordinátor bezpečnosti a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a reportuje
priamo zodpovednému pracovníkovi objednávateľa.
V prípade realizácie prác, ktoré vyžadujú denné vystavenie povolenia na prácu v súlade s internými predpismi
objednávateľa a pri realizácii ktorých platná legislatíva nevyžaduje stanovenie koordinátora bezpečnosti (napr. pri
niektorých údržbárskych činnostiach) je nevyhnutné, aby boli práce na pracovisku denne kontrolované bezpečnostným
technikom dodávateľa. Meno a kontakt na bezpečnostného technika musí byť dostupný na pracovisku.
V celom areáli prevádzok SWS spol. s r.o. je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom s výnimkou miest na to
určených.
Dodávateľ je povinný na základe nebezpečenstiev príslušného pracoviska, s ktorými bol oboznámený, poskytnúť svojim
pracovníkom potrebné OOPP a zabezpečiť ich používanie. Všetci pracovníci dodávateľa sú povinní mať na vrchných
pracovných odevoch názov dodávateľa.
Dodávateľ si zabezpečí plnenie povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v prenajatých pracoviskách na vlastné
náklady. Pri výkone svojej činnosti bude dodržiavať zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné
záväzné normy a predpisy o ochrane pred požiarmi (prevencia aj represia).
Dodávateľ pre prípad ohlásenia vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, využije ohlasovňu požiarov zriadenú v
prízemí budovy HSE (budova bývalej hasičskej stanici).
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Pracovníci dodávateľa sú povinní dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy, ako aj čistotu a poriadok
na pracoviskách, vonkajších a vnútorných prenajatých priestoroch a dopravných komunikáciách.

Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci jeho pracovníci budú preukázateľne odborne a zdravotne spôsobilí a vyškolení na prácu,
ktorú budú vykonávať na pracoviskách SWS spol. s r.o. (najmä pre výkon špeciálnych profesií, napr. zvárači, lešenári,
viazači bremien, nosiči IDP/ADP a pod.) Pracovníci dodávateľa bez elektrotechnickej odbornej spôsobilosti v zmysle
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a využívajúci pri svojej činnosti elektrické predmety (spotrebiče) musia byť
preukázateľne poučení v zmysle §20 vyhlášky.
Písomné povolenie na prácu v zmysle interných predpisov SWS spol. s r.o. je potrebné pre výkon týchto činností
dodávateľa v priestoroch prevádzok SWS spol. s r.o.:
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
oprava a údržba technologického zariadenia,
vstup do zariadenia a pod úroveň terénu (Nebezpečné látky predstavujú najväčšie ohrozenie v uzatvorených nádobách
a pod úrovňou terénu. Vstup do týchto priestorov je možný len na základe písomného povolenia.),
rekonštrukcia, modernizácia, realizácia nového projektu a likvidácia stavby.
Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky používané nástroje a zariadenia budú preukázateľne bezpečné. V prípade, ak sa s nimi
budú vykonávať práce v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, budú preukázateľne spĺňať požiadavky Nariadenia
vlády č. 117/2001 Z. z. o posudzovaní zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v priestoroch s
nebezpečenstvom výbuchu. Elektrické spotrebiče používané pri práci budú mať vykonanú platnú kontrolu a revíziu a pred
použitím sa dodávateľ preukáže platnou správou z revízie resp. kartou spotrebiča so záznamom o vykonaní kontroly a
revízie.
V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka dodávateľa bude poskytnutá prvá pomoc v zmysle interného predpisu
SWS spol. s r.o. „Traumatologický plán - opatrenia a postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia
zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci”
Ďalej je dodávateľ povinný v prípade vzniku pracovného úrazu dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č.124/2006 o BOZP
v znení neskorších predpisov a v súlade s interným predpisom SWS spol. s r.o. „Hlásenie a vyšetrovanie nežiaducich
udalostí“ sa zaväzuje:



ohlásiť každý pracovný úraz (profesionálnu otravu) svojho pracovníka v areáli prevádzky objednávateľa
vedúcemu prevádzky na ktorej sa úraz stal, a oddeleniu Prevádzky a HSE SWS spol. s r.o..
ak pracovný úraz podlieha registrácii, zistiť jeho príčiny a spísať záznam o úraze spolu s vedúcim prevádzky
(alebo ním povereným pracovníkom), na ktorej sa úraz stal a jedno vyhotovenie záznamu poslať vedúcemu
oddelenia Prevádzky HSE SWS spol. s r.o..

Vo všetkých prenajatých priestoroch dodávateľa budú vykonávané zo strany pracovníkov príslušného oddelenia SWS
spol. s r.o., kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP, ochrany životného prostredia (OŽP) a ďalšie kontroly, ktoré je
potrebné v rámci legislatívy vykonávať.
Pracovník dodávateľa je povinný:

počínať si na pracovisku tak, aby nezapríčinil vznik požiaru, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových
a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s
otvoreným ohňom,

spozorovaný požiar, ak je to možné, uhasiť dostupnými prostriedkami, ak to možné nie je, ihneď vyhlásiť požiarny
poplach a postupovať v zmysle požiarnych poplachových smerníc,

dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom, fajčiť iba vo vyhradených priestoroch,

zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami, požiarnym poriadkom, požiarnym evakuačným plánom a
traumatologickým plánom pracoviska,

dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri práci,

poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia
na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,

poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na
pracovisku,

zabrániť poškodzovaniu požiarno-technických zariadení, ako aj výstražných značení objektov,

udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup
k uzáverom elektrickej energie, vody a plynu, k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, spúšťačom a rozvodom
stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia, detektorom plynového detekčného systému a hlásičom
elektronického zabezpečovacieho systému,

zabezpečiť, aby bolo pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti (zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok, vypnutý elektrický prúd atď.),

neukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály,

zabezpečiť, aby bolo pracovisko po skončení pracovného času v požiarne nezávadnom stave,

na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať pokyny uvedené v požiarnom poriadku
pracoviska,
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pri skladovaní a manipulácii s horľavými kvapalinami a technickými plynmi dodržiavať zásady dané vyhl. MV SR č.
96/2004 Z. z. a vyhl. MV SR č. 124/2000 Z.z.,
dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu,
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
oznámiť svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť protipožiarnu bezpečnosť a podľa svojich možností
sa aktívne podieľať na ich odstránení,
zúčastňovať sa pravidelných školení o ochrane pred požiarmi alebo odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi a BOZP.

Pracovníkom dodávateľa je zakázané:

vzďaľovať sa z pracoviska bez súhlasu nadriadeného,

fajčiť mimo vyhradených priestorov,

používať organické rozpúšťadlá (horľavé kvapaliny) pri odmasťovaní zariadení, podláh a pod.,

svojvoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, signalizačné prostriedky, detektory,

poškodzovať požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, výstražné
tabuľky a nápisy,

prať odevy a iné pracovné pomôcky v horľavinách,

sušiť pracovné oblečenie a textílie na vykurovacích telesách a technologickom zariadení (horúce potrubia a pod.),

ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály,

skladovať horľaviny mimo určených priestorov,

mať zapnutý mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár prevádzok
SLOVNAFT, a.s. a Zväz pre skladovanie zásob, a.s.,

vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úrovňou terénu a na plávajúce strechy nádrží bez
písomného povolenia na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení,

vykonávať akékoľvek práce s ohňom bez platného písomného povolenia na prácu,

pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia a prostrediu
zodpovedajúceho vyhotovenia a krytia elektrických spotrebičov, bez predpísaných a vhodných OOPP pre také
prostredie.
1.4 Povinné vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
Za osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sa považujú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života
a zdravia pracovníka pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.
Osoby vstupujúce do priestorov prevádzok SWS spol. s r.o., za účelom výkonu práce sú povinné byť vybavené
nasledovnými OOPP:
1.

2.

Ochranná prilba :
Pozn.: Súčasťou ochrannej prilby je nastaviteľný podbradný remienok, ktorý slúži na jej uchytenie pod bradou.
NORMA: EN 397 Bezpečnostné prilby; EN 352-3 Všeobecné požiadavky; EN 60079-10-1997 pre použitie
v nebezpečných priestoroch zóna 1, 2.
Ochranné rukavice:
Podľa druhu vykonávanej práce (mechanické, protichemické, protitepelné, ochranné rukavice proti porezaniu).

3.

Bezpečnostná obuv členková:
Pozn.: ochrana špice, podrážka - ochrana proti prepichnutiu, zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu, odolná proti
PHM, olejovzdorná, odolná proti chemikáliám,
NORMA: EN ISO 20345 – S3 Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou (pri stavebných prácach)

4.

Bezpečnostné okuliare:
Pozn.: Chránia pred preniknutím malých cudzích teliesok (prachov) resp. aerosólov do očí. Mechanická odolnosť
tr. F. Druh – podľa vykonávanej práce.
NORMA: EN 166 Všeobecné požiadavky na ochranu zraku , EN170 UV filter.

5.

Pracovné oblečenie – oblek nehorľavý, antistatický (nohavice, blúza):
Pozn.: Poskytuje ochranu osobám, ktorí sú vystavení riziku poškodenia zdravia z dôvodu ohrozenia ohňom
a výbušného prostredia.
NORMA: EN340 Všeobecné požiadavky na ochranné odevy; EN ISO11612 Ochranné odevy proti teplu
a plameňom; EN1149-5 Ochranné odevy antistatické.

6.

Ochrana dýchania:
V prípade, ak dodávateľ vykonáva práce, pri ktorých hrozí únik toxických plynov, výparov a častíc, je povinnosť
používať OOPP na ochranu dýchania – respirátor, polomasky resp. celotvárové masky s príslušnými plynovými
filtrami. Pracovníci dodávateľa sú povinní riadiť sa pokynmi vedúcich pracovníkov príslušného pracoviska.
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2. Ochrana životného prostredia
2.1. Všeobecné požiadavky v oblasti ŽP






Dodávateľ pri svojich činnostiach je povinný dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie platných právnych
predpisov v oblasti životného prostredia.
Dodávateľ pri svojej činnosti bude pristupovať k ochrane životného prostredia zodpovedne a systémovo, školiť a
oboznamovať svojich zamestnancov o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia.
V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou dodávateľa je dodávateľ povinný vo svojom
mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na
životnom prostredí a uviesť miesto, kde vykonával činnosti do pôvodného stavu. O postupe prác bude dodávateľ
informovať zástupcu SWS spol. s r.o..
V prípade nedodržania povinností v oblasti ochrany životného prostredia bude zaslané upozornenie dodávateľovi
pôsobiacemu v areáli prevádzky o porušení povinností, resp. sa uplatní nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli
nedodržaním povinností.

2.2. Požiadavky v oblasti ochrany vôd
Dodávateľ sa zaväzuje:









dodržiavať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a predpisov vydaných na jeho základe,
predložiť zoznam škodlivých a obzvlášť škodlivých látok (v zmysle prílohy č.1 vodného zákona), s ktorými sa
bude v areáli prevádzky nakladať,
dodržiavať ustanovenia „Plánu preventívnych opatrení“ (havarijných plán) v zmysle §39, ods. 3) zákona č.
364/2004 Z. z. na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
(ak nakladá s nebezpečnými látkami v množstve, ktoré vyžaduje mať vypracovaný a schválený havarijný plán),
dodržiavať Havarijný plán SWS spol. s r.o.,
vybaviť pracoviská prostriedkami na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia
súvisiaceho s vodou,
bezodkladne ohlásiť zodpovednému pracovníkovi prevádzky únik ropných látok alebo iných nebezpečných látok
do voľného terénu alebo zistené mimoriadne zhoršenie kvality vôd
spolupracovať neodkladne pri každom úniku nebezpečných látok s obsluhou prevádzky na odstránení
znečistenia,
používať také zariadenia a také technologické postupy pri pracovnej činnosti a pri nakladaní s nebezpečnými
látkami, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Zakazuje sa neoprávnený odber a vypúšťanie vôd, okrem miest určených zodpovedným pracovníkom SWS spol. s r.o. a
za dodržania prevádzkou písomne stanovených podmienok, v súlade s platnými internými predpismi.
Dodávateľ je povinný:






nakladať na jednotlivých pracoviskách hospodárne s pitnou vodou, ktorá slúži aj pre technologické účely, v rámci
dohodnutých limitov,
vypúšťať pri svojej činnosti odpadové vody len so súhlasom zamestnanca spoločnosti zodpovedného za plnenie
zmluvy. Dodávateľ je povinný ku žiadosti o súhlas na vypúšťanie odpadových vôd predložiť analýzu a bilanciu
týchto vôd,
dodržiavať vstupné znečistenie na čistiace zariadenie odpadových vôd a limity pre odber vôd a vypúšťanie
odpadových vôd určených podľa pokynu odborného pracovníka oddelenia HSE,
ak v dôsledku vypúšťania odpadových vôd dodávateľa alebo nedodržania prevádzkových predpisov
kanalizačného systému a ČOV vznikne prevádzke škoda na zariadeniach ČOV, je dodávateľ povinný vykonať na
vlastné náklady nápravné opatrenia alebo uhradiť vzniknuté náklady,
ak v dôsledku činnosti dodávateľa dôjde ku mimoriadnemu zhoršeniu alebo prekročeniu limitných hodnôt
určených v povolení na vypúšťanie odpadových vôd a bude uplatnená sankcia zo strany štátnych kontrolných
orgánov, je dodávateľ povinný uhradiť prevádzke náklady za uložené opatrenia a pokutu v plnej výške.

2.3. Požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva
2.3.1. Všeobecné požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky legislatívne predpisy platné pre odpadové hospodárstvo, najmä zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie súvisiace právne predpisy platné pre oblasť odpadového
hospodárstva.
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Pracovník spoločnosti, zodpovedný za plnenie zmluvy, a špecialista HSE pred realizáciou prác oboznámi pracovníkov
dodávateľa ako nakladať s odpadmi v súlade s internými riadiacimi aktmi spoločnosti a schváleným Prevádzkovým
poriadkom odpadového hospodárstva.
Dodávateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok v rámci celého areálu bývalého závodu SLOVNAFT, a.s. vo Vojanoch.
2.3.2. Nakladanie s odpadmi zo servisných (údržba), čistiacich a udržiavacích prác
Pôvodcom odpadov, ktoré vznikajú pri servisných, čistiacich a udržiavacích prácach je SWS spol. s r.o., kde tieto odpady
vznikli (§4, odsek 1). Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú pri týchto prácach, zabezpečuje SWS spol.
s r.o., avšak dodávateľ môže byť pri objednávaní niektorých prác zmluvne zaviazaný na zabezpečenie prepravy a likvidácie
odpadov. Vtedy dodávateľ preberá na seba všetky povinnosti držiteľa odpadu uvedené v §4 ods.4 zo zákona č.79/2015 Z.
z. v znení neskorších predpisov a je povinný:











pred začiatkom realizácie prác vydokladovať ako má zabezpečené konečné zhodnotenie/zneškodnenie odpadov
u oprávnenej spoločnosti v zmysle zákona o odpadoch. Dodávateľ predloží poverenému pracovníkovi spoločnosti
zodpovednému za plnenie zmluvy a špecialistovi HSE kópiu zmluvy s treťou osobou (subdodávateľom),
prostredníctvom ktorej má zabezpečené zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov a kópie súhlasov na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na prepravu nebezpečných odpadov a na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Povinnosť dodávateľa - vydokladovať oprávnenosť tretej osoby
na nakladanie s odpadmi sa vzťahuje na každého subdodávateľa, ktorý bude nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú
pri realizácii prác,
zabezpečiť vlastné vhodné nádoby resp. kontajnery na zhromaždenie odpadov, ktoré vzniknú pri jeho činnosti. O
umiestnení nádob rozhodne pracovník spoločnosti zodpovedný za plnenie zmluvy a špecialista HSE.
vystaviť ku každej preprave nebezpečného odpadu „Sprievodný list nebezpečného odpadu“ (dodávateľ je
odosielateľom nebezpečného odpadu),
pri vývoze ostatných odpadov z areálu prevádzky vyplniť „Protokol o prebratí ostatného odpadu“. Tlačivo sa
nachádza u povereného pracovníka spoločnosti zodpovedného za plnenie zmluvy,
viesť v elektronickej forme evidenciu všetkých vzniknutých odpadov na tlačive „Evidenčný list odpadu“ v súlade
s Prílohou č. 1 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,
pred ukončením prác, príp. pri dlhodobých kontraktoch do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, odovzdať pracovníkovi
spoločnosti zodpovednému za plnenie zmluvy a špecialistovi HSE riadne vyplnené evidenčné listy odpadov,
ďalej kópie strany č.1 a č.4 z každého vystaveného tlačiva „Sprievodný list nebezpečného odpadu“ a tlačiva
„Protokol o prebratí ostatného odpadu“, prípadne „Prehlásenia o prijatí ostatného odpadu“. Obidve tlačivá musia
obsahovať tieto náležitosti: identifikačné údaje odosielateľa a príjemcu odpadu, kód a názov odpadu, presnú
hmotnosť odpadu, spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, dátum, podpis a pečiatku odosielateľa a
príjemcu. Dodávateľ taktiež odovzdá pracovníkovi spoločnosti zodpovednému za plnenie zmluvy a špecialistovi
HSE kópie sprievodných listov, ktorými zaslal ustanovené údaje z evidencie o prepravovaných nebezpečných
odpadoch na príslušný okresný, príp. okresný úrad ŽP v sídle kraja (podľa §26, ods.č 2, písm. b) zákona o
odpadoch),
zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov, a to v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne odpadov, organizácie zabezpečujúcej
biodegradáciu zemín a pod.),
zabezpečiť vyčistenie priestorov, na ktorých dodávateľ vykonával práce a odovzdať ich pracovníkovi spoločnosti
zodpovednému za plnenie zmluvy. Nezabezpečenie vyčistenia priestorov bude sankcionované pokutou vo výške
do 3 500 €.

Zakazuje sa zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať odpady, vrátane výkopovej zeminy, na inom mieste ako bolo
určené povereným pracovníkom spoločnosti zodpovedným za plnenie zmluvy. Zistené porušenie zákazu bude
sankcionované pokutou vo výške do 3 500 €.
Výnimkou sú odpady komunálneho charakteru, ktoré vyprodukoval dodávateľ dlhodobo vykonávajúci činnosti v SWS spol.
s r.o. pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov. Pôvodcom týchto odpadov je príslušný dodávateľ. SWS
spol. s r.o. je držiteľom týchto odpadov a zabezpečí ich zneškodňovanie prostredníctvom obce Vojany spoločne s vlastným
vyprodukovaným komunálnym odpadom, za úhradu, ktorá je definovaná v príslušnej zmluve s dodávateľom.
Pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach zo zariadení, materiálov alebo
obalov dopravených do prevádzky SWS spol. s r.o. v súvislosti so zabezpečením výkonu svojej práce je dodávateľ, ktorý
zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2.3.3. Nakladanie s odpadmi z investičnej činnosti

Pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikli pri stavebných, búracích, demolačných a výkopových prácach,
odpadov zo zariadení a materiálov súvisiacich s realizáciou investičného projektu je SWS spol. s r.o..

Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli z materiálov alebo obalov dopravených do SWS spol. s r.o. Dodávateľom v
súvislosti so zabezpečením výkonu prác je Dodávateľ.

Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli SWS spol.
s r.o., pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ.

Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob
tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
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Dodávateľ zabezpečí zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov (okrem kovového šrotu), ktoré vznikli pri
realizácii investičného projektu.
Dodávateľ je povinný ako držiteľ odpadu zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch
č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.

2.3.4 Postup pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a obalmi z investičnej činnosti
1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny špecialistu HSE SWS spol. s r.o., pre
ktorý sa investičný projekt realizuje.
2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej forme kópiu zmluvy s
oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné autorizácie, rozhodnutia-súhlasy pre
zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať a taktiež súhlas na
prepravu nebezpečného odpadu špecialistovi HSE a zamestnancovi zodpovednému za realizovanie investičnej
činnosti
3. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob
tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
4. V prípade, že počas realizácie investičného projektu budú vznikať aj nebezpečné odpady, a Dodávateľ bude
prepravu alebo likvidáciu odpadu vykonávať vlastnými prostriedkami/zariadeniami, je Dodávateľ povinný
predložiť špecialistovi HSE platné rozhodnutia - súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle
požiadaviek zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto
zákonu. Ak prepravu a likvidáciu odpadu komplexne zabezpečí oprávnená spoločnosť zazmluvnená
Dodávateľom, ten žiaden súhlas nepotrebuje.
5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi ním a oprávnenou
spoločnosťou bola prenesená zodpovednosť za odpad v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na
oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu.
6. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu začatia nakladania odpadu
na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri
preprave vlastnými prostriedkami Dodávateľa).
7. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, ktoré sú určené na vývoz
mimo areálu SWS spol. s r.o. (vrátane výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom
objednávateľa.
8. Dodávateľ je povinný pri preprave NO zabezpečiť tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO), a jeho
riadne vyplnenie vrátane názvu stavby v kolónke č.2 pred každým odvozom NO. Potvrdenie tohto tlačiva zo
strany Objednávateľa vykonáva špecialista HSE.
9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby originály strán č.1 tlačiva SLNO, ktoré boli vystavené k prepravám
nebezpečných odpadov za daný mesiac, boli doručené špecialistovi HSE najneskôr do 3 kalendárnych dní
nasledujúceho mesiaca.
10. Vývoz odpadov z areálu SWS spol. s r.o. je možný len po predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva
„Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu vystaviť a riadne
vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo špecialista HSE.
11. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu
zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp.
zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor)
špecialistovi HSE najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
12. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby špecialistovi HSE boli doručené originály potvrdených strán č.4 tlačiva
SLNO najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Originály vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz
odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ najneskôr pri preberacom a
odovzdávacom konaní alebo k preukázaniu dosiahnutia mechanickej kompletnosti.
13. Dodávateľ zabezpečí vo svojom mene pre vyhradené výrobky, ktoré uviedol na trh v súvislosti s realizáciou
stavby v SWs spol. s r.o.., povinnosti v rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami
zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
14. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou v súlade so zákonom
č.79/2015 Z. z. o odpadoch a Vyhláškou č.368/2015 Z. z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom
zariadenia na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu
Protokolu o skúške (analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ špecialistovi HSE.
15. Pred odovzdaním staveniska dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje práce, boli vyčistené a
upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.
Dodávateľ investičnej akcie je ďalej povinný:

zabezpečiť vlastné vhodné nádoby resp. kontajnery na zhromažďovanie odpadov, ktoré vzniknú pri jeho činnosti.
O umiestnení nádob rozhodne pracovník spoločnosti zodpovedný za plnenie zmluvy,

priebežne, najneskôr pred odovzdaním stavby do užívania, odovzdať pracovníkovi spoločnosti zodpovednému
za plnenie zmluvy riadne vyplnené evidenčné listy všetkých odpadov, ktoré pri realizácii vznikli,

po ukončení prác zabezpečiť vyčistenie priestorov (staveniska), na ktorých realizoval investičnú činnosť a
odovzdať ich pracovníkovi spoločnosti zodpovednému za plnenie zmluvy. Nezabezpečenie vyčistenia priestorov
bude sankcionované pokutou vo výške do 3 500 €,

dočasne zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať odpady, vrátane výkopovej zeminy, na mieste, ktoré bolo
určené povereným pracovníkom spoločnosti zodpovedným za plnenie zmluvy. Zistené porušenie tejto povinnosti
bude sankcionované pokutou vo výške do 3 500 €.
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2.4. Požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky legislatívne predpisy platné pre oblasť ochrany ovzdušia, najmä zákon
č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace právne predpisy platné pre oblasť ochrany ovzdušia.
Dodávateľ sa zaväzuje realizovať svoje činnosti v areáli prevádzky tak, aby v čo najväčšej možnej miere obmedzil únikom
emisií do ovzdušia a udržiavať všetky technologické zariadenia v takom stave, aby predišiel únikom emisií do ovzdušia.

3. Ochrana areálu
Pracovníci dodávateľa budú mať menovite povolený vstup do areálu spoločnosti na základe schválenej žiadosti
o povolenie ku vstupu a vydaných tlačív povoleniu ku vstupu osôb a vjazdu motorových vozidiel do chráneného objektu
cez určené prechodové miesta. V zmysle LOR – Bezpečnostný poriadok SWS spol. s r.o. pracovníci SBS pri každom
vstupe umožnia vstup oprávneným osobám do areálu.
Pri vstupe do areálu spoločnosti, resp. odchode pracovníka dodávateľa (vodiča) z areálu so služobným motorovým
vozidlom je pracovník dodávateľa povinný umožniť pracovníkovi SBS kontrolu vozidla, jeho batožinového priestoru a
predložiť zoznam vnášaného resp. vynášaného materiálu.
Pri vstupe do areálu, resp. odchode je pracovník dodávateľa povinný podrobiť kontrole vnášanú resp. vynášanú batožinu
a na požiadanie podrobiť sa dychovej skúške požitia alkoholických nápojov, prípadne skúške na omamné a psychotropné
látky na celom území areálu.
Vstup do areálu súkromným motorovým vozidlom, motocyklom a bicyklom bez povolenia je prísne zakázaný.
Okrem kancelárskych priestorov v objekte je zakázané používať mobilné telefóny na miestach a priestoroch
s nebezpečenstvom výbuchu označených doleuvedeným bezpečnostných značením.

Ďalej je zakázané vnášať a požívať v objekte alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a vstupovať do areálu pod
vplyvom alkoholu.
Každý pracovník dodávateľa je povinný zdržiavať sa len na pracoviskách, ktoré sú pridelené dodávateľovi (zákaz vstupu
do iných objektov).
Do areálu objektu je zakázaný vstup so zbraňou a záznamovou technikou (napr. fotoaparát, kamera...).

4. Zmluvné pokuty za nedodržanie povinností dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej
prevencie a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. HSE
požiadaviek uvedených vyššie, ďalej platnej právnej úpravy a interných predpisov
1.) Zástupca/zástupcovia objednávateľa (vedúci pracovníci spoločnosti, bezpečnostný a požiarny technik a určení
pracovníci organizačného úseku HSE a podporné činnosti Prevádzky ) sú v zmysle ustanovení zmluvy oprávnení počas
plnenia zmluvy dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE predpisov a týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov.
2.) Zástupca/zástupcovia objednávateľa vyhotovia zápisnicu po každej kontrole dodržiavania HSE predpisov a HSE
požiadaviek pre dodávateľov, v ktorej opíšu zistenia z kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené. Zápisnicu podpíše vedúci pracovnej činnosti dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene
dodávateľa.
3.) Na základe kontrolou zistených nedostatkov objednávateľ zváži druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených
skutkových stavov.
Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní :

závažnosť porušenia,
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či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila alebo
stav spôsobila.

V prípade porušenia týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú
pokutu uvedenú v týchto HSE požiadavkách pre dodávateľov. V prípade, ak objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí
porušenie povinností dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku,
objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.
V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov
dodávateľom alebo jeho subdodávateľom je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu z
celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej výška je presne definovaná priamo v texte zmluvy alebo nákupnej
objednávky.
Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov sa považuje také
porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu alebo škodu veľkého
rozsahu.
Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto pravidlách neoslobodzuje dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá
vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa náhradu škody,
ktorá jej bola spôsobená porušením HSE predpisov a/alebo týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov, na ktoré sa vzťahuje
zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov. Objednávateľ je oprávnený od dodávateľa požadovať
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.
4.) Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich subdodávateľov. Za porušenie zmluvy subdodávateľom a za následky ním
spôsobené objednávateľovi zodpovedá dodávateľ. Pod pojmom „pracovník” sa rozumie pracovník dodávateľa aj
subdodávateľa.
5.) Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej
pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote zašle dodávateľovi list o
vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého obligatórnou prílohou bude aj zápisnica o vykonanej
kontrole a zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty
6.) V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE predpisov, týchto HSE požiadaviek pre
dodávateľov a podľa príslušných ustanovení zmluvy.

Por.
číslo

Zmluvná
pokuta
v prípade
prvého
porušenia
(netto €)

Predmet kontroly, zistenia

Zmluvná
pokuta
v prípade
Opatrenie/následok
opakovaného
porušenia
(netto €)

Okamžitá
penalizácia

Dokumentácia, pracovné povolenia

1.

1.1.

Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať,
že pred začatím prác sa každý pracovník
dodávateľa preukázateľne zúčastnil
školenia o HSE ( v súlade s internými
smernicami)

1.2.

Dodávateľ nemá vypracovaný plán HSE /
plán BOZP, alebo tento plán nebol
odsúhlasený príslušným zástupcom HSE
objednávateľa. Dodávateľ nemá pracovný
postup v zmysle HSE požiadaviek.

1.3.

Dodávateľ nedisponuje platným písomným
povolením na prácu vydaným vedúcim
pracoviska pre danú pracovnú činnosť alebo
neodovzdal písomné povolenie po ukončení
prác vedúcemu pracoviska

50 €

100 €

200 €
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150 €

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu,
prerušenie prác

nie

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol. s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno
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1.4.

Dodávateľom nie sú splnené podmienky
určené v písomnom povolení na prácu/
alebo nie sú splnené požiadavky určené
v stanovených podmienkach na prácu,
prípadne nie je dodržaný bezpečný
pracovný postup

1.5.

Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte
práce (v prípade, ak túto povinnosť
stanovuje dodávateľovi právny predpis),
alebo dodávateľ nepredloží na požiadanie
objednávateľa doklad o ohlásení.

1.6.

Pracovníci dodávateľa nedisponujú platným
lekárskym posudkom o spôsobilosti na
danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.

1.7.

Dodávateľ nemá platné dokumenty pre
potvrdenie potrebného odborného
vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon
danej pracovnej činnosti a/alebo pre
zdržiavanie sa na pracovisku (napr.
osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov,
zváračský preukaz a pod.)

1.8.

Chýbajú označenia obsahujúce
charakteristické identifikačné znaky
nástrojov, strojov, zariadení používaných pri
práci (napr. výrobca/ značka, výkon, typ, a
pod.)

1.9.

Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom
technickom stave, o potrebných kontrolách,
periodických kontrolách, o vykonaní
bezpečného sprevádzkovania, periodických
bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na
používané nástroje, stroje, zariadenia.

2.

100 €

200 €

50 €

100 €
/osoba

150 €

200 € / osoba

100 €

200 €

50 €

150 €

100 €

200 €

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol. s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

Náprava

nie

Náprava

nie

Pracovný poriadok na mieste výkonu práce - pracovisku

2.1.

Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci,
zapríčinený činnosťou dodávateľa

2.2.

Chodby, priechody, únikové cesty a
núdzové východy na pracovisku sú
blokované z viny dodávateľa

2.3.

Podlaha na pracovisku je vlhká z viny
Dodávateľa / hrozí pošmyknutie/ chýba
varovné označenie o možnosti pošmyknutia.

2.4.

Uskladnenie materiálov na pracovisku sa
uskutočňuje mimo určeného miesta.
Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných
materiálov nezodpovedá spôsobu
skladovanie (napr. sypký materiál,
stohovanie a pod.) Po celý čas skladovanie
nie je zabezpečená stabilita skladovaného
materiálu.

50€

50 €

50 €

50 €
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200 €

150 €

150 €

150 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie
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2.5.

Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce
klince alebo ostré predmety ohrozujúce
bezpečnosť.

2.6.

Na pracovisku nie je k dispozícii informačný
leták s tiesňovými linkami a všeobecnými
pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti
- požiar, úraz, atď.

2.7.

Na stavenisku nie je vyznačené miesto
poskytnutia prvej pomoci, lekárnička súprava prvej pomoci neobsahuje
predpísané a požadované prvky, materiály
sú po dátume použiteľnosti.

2.8.

Na stavenisku/pracovisku pracovníci
Dodávateľa nemajú k dispozícii toalety a
hygienické prípravky.

2.9.

Pracovníci dodávateľa nemajú zabezpečenú
pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj.

2.10.

Nie sú splnené požiadavky pri prácach so
zvýšeným nebezpečenstvom (napr.
ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške
ohraničenie pracoviska a vyznačená
bezpečnostná zóna, ohraničenie
nebezpečného priestoru pri búracích
prácach, a pod. )

2.11.

Dodávateľ na stavbe pre svojich
pracovníkov nezabezpečil prezliekarne,
sociálne zariadenia, priestory vhodné pre
prestávky v práci a stravovanie, kontajner
vhodný pre uskladnenie- chladenie potravín
z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner
WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený
mimo povoleného miesta.

2.12.

Chýbajú označenia slúžiace na ochranu
zdravia a bezpečnosti.

2.13.

Na pracovisku kde sa pohybujú
vysokozdvižné vozíky sa nevypracoval,
resp. sa nenachádza dopravný poriadok.

2.14.

Nebol vymenovaný vedúci prác na
pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.

50 €

150 €

70 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

100 €

200 €

40 €

70 €

50 €

100 €

50 €

50€

100 €

100 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

Náprava

nie

Náprava

nie

Chemická bezpečnosť

3.

3.1.

Uskladnenie chemikálií inak ako vo
výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje
pre identifikáciu materiálu a určenie
nebezpečenstva.

3.2.

Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných
údajov nebezpečných látok a prípravkov
alebo nebol s KBÚ preukázateľne
oboznámený

50 €

150 €

50 €

150 €
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3.3.

4.

Vnášanie nebezpečnej chemickej látky na
pracovisko bez vedomia zástupcu
organizácie

200

400

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Pracovná činnosť vyžadujúca vstup do uzatvorených priestorov/pod úroveň terénu

4.1.

Nie je k dispozícii povolenie pre výkon danej
činnosti.

4.2.

Nie sú splnené podmienky stanovené v
písomnom povolení na prácu pre bezpečný
výkon práce.

4.3.

Dodávateľ nedisponuje platným poverením
osôb na podpisovaniepísomných povolení
na prácu.

4.4.

Nie je zabezpečený potrebný počet
pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie
pracovníkov pracujúcich v uzatvorených
priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu
definovaný v povolení na prácu.

4.5.

Technologické zariadenie je pod tlakom
(vrátane zbytkového tlaku) a/alebo nie je
fyzicky oddelené od prevádzkovej
technológie (napr. zaslepením). Platí pri
investičných akciách, keď nie je za prípravu
zariadenia zodpovedná prevádzka.

4.6.

Nie sú zabezpečené prostriedky osobného
zabezpečenia pred pádom z výšky/do hĺbky
potrebné pre prácu / vstup do uzavretého
priestoru (záchranné lano, postroj, atď.).

4.7.

Nie je zabezpečený záchranný tím pre
rýchlu evakuáciu osôb z uzavretého
priestoru, tam, kde je to potrebné.

200 €

400 €

200 €

400 €

50 €

150 €

200 €

400 €

300 €

600 €

300 €

600 €

300 €

600 €

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol. s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12

áno

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

nie

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

áno

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Rebríky

5.

5.1.

Na stupňoch rebríka sú umiestnené
neupevnené nástroje, na dvojramennom
rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti
viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).

5.2.

Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak
poškodený, stupne sú šmykľavé.

5.3.

Päty rebríka nie sú stabilné.

5.4.

Diely viacdielnych rebríkov, posuvných
rebríkov nie sú upevnené, nefunguje
zábrana spätného vysunutia.

50 €

150 €

100 €

200 €

50 €

150 €

50 €

150 €
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5.5.

Rameno oporného rebríka nie je upevnené
proti nechcenému výkyvu, dvojramenný
rebrík nie je zabezpečený proti
svojvoľnému zloženiu.

5.6.

Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom
čase zdržiava viac ako jedna osoba.

5.7.

Oporný rebrík neprevyšuje miesto dorazu
min. o 1 m alebo v mieste opory nie je
pevné držadlo alebo úchyt.

5.8.

Na opornom rebríku sú vykonávané také
práce, ktoré neumožňujú bezpečné
uchytenie.

5.9.

Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.

5.10.

Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí
výkyv.

5.11.

Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor
najmenej 0,18 m, pri päte rebríka zo strany
prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6
m.

6.

6.1.

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Pre danú činnosť neexistuje platné písomné
povolenie na prácu s nebezpečenstvom
vzniku požiaru.

6.2.

Nie sú splnené podmienky určené v
povolení na prácu s nebezpečenstvom
vzniku požiaru z viny Dodávateľa

6.3.

Dodávateľ nedisponuje platným poverením
osôb, na podpisovanie písomných povolení
na prácu.

6.4.

Chýba záznam o absolvovaní odbornej
prípravy členov protipožiarnej asistenčnej
hliadky a/alebo je neplatný.

6.5.

V prípade oblúkového zvárania sa
nepoužíva ochranný štít a zváračské
okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).

6.6.

Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť
vykonanie periodickej revízie súpravy na
zváranie.

6.7.

Horľavé materiály nie sú vhodným
spôsobom oddelené od horúcich povrchov
z viny Dodávateľa.

200 €

400 €

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

200 €

400 €

50 €

150 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

nie

50 €

150 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

50 €

150 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

50 €

150 €

Náprava

nie

100 €

200 €

Náprava

nie
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6.8.

Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s
náplňou určenou v povolení na prácu s
nebezpečenstvom vzniku požiaru.

6.9.

Neakcieschopný hasiaci prístroj

6.10.

200 €

400 €

200 €

400 €

Fajčenie mimo vyznačeného miesta,
telefonovanie vo výbušnej zóne.

600 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Náprava

nie

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.s
r.o. na obdobie 12
mesiacov

áno

Náprava

nie

Náprava

nie

Náprava

nie

Okamžitá náprava

áno

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Okamžitá náprava

nie

Tlakové fľaše, nádoby

7.

7.1.

Nesprávne uskladnenie tlakových nádob,
nesprávne zabezpečenie proti prevrhnutiu a
posunutiu (nie sú vo zvislej polohe, nie sú
upevnené, alebo nie sú umiestnené na
vozíku, atď.).

7.2.

100 €

200 €

Na tlakových nádobách nie je označený
obsah fľaše.

50 €

150 €

7.3.

Na nepoužívaných tlakových nádobách nie
je umiestnený ochranný kryt.

50 €

150 €

7.4.

V bezprostrednej blízkosti tlakových nádob
sú uskladnené horľavé materiály.

100 €

200 €

Pracovná plocha

8.
Na podlahe sú nezakryté alebo
neohraničené, neoznačené jamy.

200 €

400 €

Na pracovnej ploche hrozí
pošmyknutie/zakopnutie, z viny Dodávateľa.

50 €

150 €

8.3.

Cez priechody sú umiestnené vedenia,
hadice bez mechanickej ochrany.

50 €

150 €

8.4.

Vstup neoprávnenej osoby do
zabezpečeného priestoru

100 €

300 €

Okamžitá náprava

áno

8.5.

Neprispôsobenie plochy pracoviska
poveternostným podmienkam (zľadovatené
pracovisko, šmykľavé, ...)

50 €

150 e

Okamžitá náprava

nie

8.6.

Nevhodný vstup/výstup na pracovisko

50 €

150 €

Okamžitá náprava

nie

8.1.

8.2.

Práce vo výškach

9.
9.1.

Chýba dvojtyčové zábradlie na pracovných
plošinách, lešeniach s okopovou lištou.

300 €

600 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

9.2.

Chýba karta lešenia, respektíve sa používa
neodovzdané lešenie

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

9.3.

Revízia/Kontrola lešenia nebola vykonaná
v stanovenej lehote.

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Strana 15 z 21

Účinnosť od 01.02.2019

Verzia /1/2019

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Okamžitá náprava

nie

Náprava

nie

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Náprava

nie

Náprava

nie

500 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

300 €

600 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

Okamžité prerušenie
činnosti. Lešenie sa až
do nápravy nesmie
používať !

áno

9.4.

Koncové zábradlie nie je upevnené.

200 €

400 €

9.5.

Nie je zabezpečená vhodná rampa pre
bezpečný prístup k pracovnej plošine.

50 €

150 €

9.6.

Voľná, nezhutnená pôda pod lešením,
prípadne chýbajúca podložka.

50 €

150 €

9.7.

Svojvoľná úprava lešenia (odstránenie
zábradlia, podlážok, ...) bez odbornej
spôsobilosti na danú činnosť

200 €

400 €

9.8.

Nie je vyvesená nosnosť lešenia

50 €

1500 €

9.9.

Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti
nechcenému posunutiu.

50 €

150 €

9.10.

Pri posúvaní lešenia sa na ňom zdržiava
osoba.

200 €

9.11.

Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez
použitia kolektívnej alebo individuálnej
ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky

9.12.

Použitie nevhodnej kombinácie prostriedkov
osobného zaistenia pri práci vo výške / nad
voľnou hĺbkou (celotelový bezpečnostný
postroj, tlmič pádu, samonavíjacia kladka,
skracovač lana, ...)

9.13.

Použitie nevhodného kotviaceho bodu na
ukotvenie zamestnanca pri práci vo výške /
nad voľnou hĺbkou (zábradlie, odkvap,
elektrické vedenie, energetické rozvody,
vozidlo ...)

9.14.

Používanie lešenia z nesprávneho materiálu
v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo
chemickým účinkom (napr. vo vápennozásaditom prostredí nie je možné používať
hliníkové lešenie a rebrík).

9.15.

Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou
použitím horolezeckej techniky bez odbornej
spôsobilosti pracovníka.

9.16.

Používanie prvkov osobného zaistenia proti
pádu z výšky / do hĺbky (celotelový
bezpečnostný postroj, tlmič pádu,
samonavíjacia kladka, skracovač lana,
karabína, pomocné lano, prenosný kotviaci
bod, ...), ktoré sú poškodené,
necertifikované, alebo neboli kontrolované
v predpísaných intervaloch

9.17.

Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez
zabezpečenia priestoru ohrozeného prácou
vo výške / nad voľnou hĺbkou

50 €

150 €

300 €

600 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

150 €

300 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno

200 €

400 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

áno
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10.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

10.1.

Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo
nie je možné identifikovať ich ochranný
účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie
je vyhovujúca.

10.2.

Pracovník nepoužíva ochrannú prilbu
(s výnimkou kancelárskych prác a
odborných pracovných úkonov v interiéri
mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi),
stav, doba životnosti zaručujúca účinnú
ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je
vhodná a/alebo nie je identifikovateľná
ochranná schopnosť.

10.3.

Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú
a/alebo nie je možné identifikovať ich
ochrannú schopnosť, a/alebo je táto
nevyhovujúca.

10.4.

Uskladnenie prostriedkov na ochranu
dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo
nebola vykonaná revízia kontrolovateľným
spôsobom.

10.5.

Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa
nepoužíva a/alebo nie je možné
identifikovať jeho ochrannú schopnosť,
a/alebo je táto nevyhovujúca.

10.6.

Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu
a/alebo nie je možné identifikovať jej
ochrannú schopnosť, a/alebo je táto
nevyhovujúca.

10.7.

Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu
(požiadavka : antistatický a nehorľavý
odolný voči žeravým látkam, odolný voči
CH, značka „CE” označujúca úplnú ochranu
tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho
ochrannú schopnosť.

10.8.

Použitie OOPP vo výbušnej zóne, ktoré
nevyhovujú podmienkam pre vstup / prácu
vo výbušnom prostredí

10.9.

Používanie ochranných rukavíc s
nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou
(proti fyzickým, chemickým
nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné
identifikovať ich ochrannú schopnosť.

10.10.

Používanie nevhodných, poškodených
alebo znečistených OOPP.

11.

50 €

50 €

50 €

150 €

150 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

50 €

200 €

50 €

50 €

150 €

150 €

400 €

150 €

150 €

Zemné / výkopové práce
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Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie
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11.1.

Miesto výkonu zemných prác nie je
ohraničené vhodným spôsobom od pešej a
dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce
prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).

11.2.

Nie je vyriešená ochrana pracovného
výkopu sklonom alebo vzperami, voľné
bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený
zostup a výstup (v pláne HSE je potrebné
uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).

11.3.

Na zabezpečenie stien výkopu sú použité
nevhodné prostriedky.

50 €

11.4.

Nevhodným spôsobom zabezpečený výkop
(napr. použitie bezpečnostnej pásky na
hrane výkupu).

50 €

50 €

50 €

Náprava

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

150 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

150 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava

nie

150 €

150 €

Presun materiálu, žeriavové práce

12.

12.1.

Pod zaveseným nákladom sa
zdržiava/pracuje osoba.

12.2.

Oblasť zdvihu nie je ohraničená, ani inak
zabezpečená (napr. hliadkou).

12.3.

Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia
spojovacích a strojových prvkov a /alebo
viazacích prostriedkov, dokumentácia nie je
k dispozícii.

12.4.

Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu,
ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah,
zdvíhací kôš určený a testovaný na tento
účel).

12.5.

Na zariadení nie je označená povolená
nosnosť.

12.6.

Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci
(porušené laná, reťaze a pod.).

12.7.

Na mieste sa nenachádza denník
zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je
pravidelne vedený.

12.8.

Chýbajúca/neplatná revízia, prehliadka,
skúška stroja, zariadenia.

150 €

50 €

50 €

250 €

50 €

50 €

50 €

100 €
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500 €

150 €

150 €

500 €

150 €

150 €

150 €

200 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

áno
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12.9.

V pracovných strojoch, vozidlách chýba
zábrana proti nechcenému štartovaniu
(napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom
obsluhujúca osoba sa nezdržiava na
zariadení).

13.1.

Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.

13.2.

Stav elektrického vedenia, spojov
nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná
izolácia vedenia).

13.3.

Rozvodové skrinky nie sú uzemnené alebo
zabezpečené proti manipulácii
neoprávnených osôb

13.4.

Nebola vykonaná odborná skúška, odborná
prehliadky elektrických zariadení proti
ochrane zásahu prúdom a/alebo
dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.

13.5.

Nie je vyriešená mechanická ochrana
elektrických káblov vedených na úrovni
podlahy.

13.6.

Elektrické káble vedené vzduchom nie sú
upevnené vo viacerých bodoch, alebo nie sú
dostatočne viditeľne označené

13.7.

Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa
nenachádza oddeľovací transformátor,
alebo sa používa typ s nevyhovujúcou
zaťažiteľnosťou.

13.8.

Používanie necertifikovaných nástrojov
a zariadení.

áno

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

50 €

150 €

100 €

200 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Okamžitá náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Okamžitá náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Okamžitá náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Okamžitá náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Mechanické ručné náradie

14.
Stav ručného náradia nevyhovuje
predpísaným kritériám, požiadavkám (napr.
prasknutá alebo zlomená rukoväť, mastné špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na
kľúče).

50 €

150 €

Náprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu

nie

Ochrana životného prostredia

15.

15.1.

150 €

Elektrické zariadenia, elektrické prístroje

13.

14.1.

50 €

Okamžite vybrať kľúč
zo stroja a vrátiť ho po
spísaní zápisnice

Pri výkone prác zistený únik kvapalín z
technológií mimo záchytných zariadení na to
určených, spôsobené zavinením
Dodávateľa

500 €

3 500 €
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Znečistenie terénu rozliatím ropných látok
alebo iných nebezpečných látok

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Nepovolený odber vody, alebo odber v
rozpore s povolením vydaným zástupcom
prevádzky
Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do
kanalizácie, alebo vypúšťanie v rozpore s
povolením vydaným zástupcom prevádzky
Poškodenie kanalizácií, rozvodov vody a
vodohospodárskych zariadení pri
stavebných prácach, ktoré môžu mať za
následok poruchy v zásobovaní vodou alebo
v odvádzaní vôd
Dodávateľ nakladá s odpadmi bez
oprávnenia (nemá platný súhlas na
nakladanie s NO, súhlas na prepravu NO,
odovzdal odpad neoprávnenej osobe a iné.)
Dodávateľ netriedi a nezhromažďuje odpady
podľa jednotlivých druhov pri ich vzniku (
v mieste výkonu prác.)

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Nepredloženie dokladov o nakladaní
s odpadmi (EL odpadov, originály str.1 a 4
tlačiva SLNO, Protokolov o odovzdaní
ostatného odpadu, vážnych lístkov)
objednávateľovi v stanovenom termíne.
Zhromažďovanie, vyskladňovanie alebo
vysypávanie odpadov, vrátane výkopovej
zeminy na inom pracovnom mieste ako bolo
určené povereným pracovníkom prevádzky.

Nezabezpečenie vyčistenia priestorov, na
ktorých Dodávateľ vykonával práce pri ich
odovzdaní zodpovednému pracovníkovi
objednávateľa.

Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie
vypálením a nie sú zabezpečené podmienky
pre jeho správne a bezpečné vykonanie.

16.2.

5 000 €

100 €

1 000 €

Okamžitá náprava

300 €

1 000 €

500 €

3 000 €

300 €

1 000 €

300 €

1 000 €

3 000 €

5000 €

áno

Okamžitá náprava,
odstránenie následkov

áno

Prerušenie prác,
okamžitá náprava

nie

5 000 €

1 000 €

áno

Okamžité pozastavenie
prác, náprava
Okamžité zastavenie
prác, zabezpečenie
roztriedenia
zmiešaných odpadov
na vlastné náklady
Dodávateľa. Pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu.
Okamžitá náprava,
pozastavenie prác, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu.
Okamžitá náprava,
pozastavenie prác, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu.

áno

áno

áno

áno

Okamžitá náprava
3 000 €

áno

5000 €

50 €

150 €

Okamžité prerušenie
činnosti, náprava. Pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na prácu.

nie

Alkohol a iné

16.

16.1.

1 000 €

Prerušenie prác,
okamžité zachytenie
úniku a sanácia terénu
na náklady dodávateľa

Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok
pozitívneho testu ODS bol do 0,14mg/l,
omamných a psychotropných látok
v organizme testovanej osoby alebo ich
vnášanie do areálu.
Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok
pozitívneho testu ODS bol nad 0,14mg/l,
alebo testovaná osoba sa odmietla podrobiť
ODS, resp. krvnému testu na zistenie požitia
alkoholu, resp. sa pozitívny test do 0,14mg/l
u testovanej osoby zopakoval druhýkrát za 6
mesiacov.

300 €

600 €

Strana 20 z 21

Okamžité prerušenie
činnosti/vstupu,
okamžitá náprava

áno

Zákaz činnosti
a vstupu do priestorov
SWS spol. s r.o. na
obdobie 12 mesiacov

áno

Účinnosť od 01.02.2019

Verzia /1/2019

16.3.

Závažná priemyselná havária, hrubé alebo
opakované porušenie zásad BOZP

500 €

áno

Dopravné predpisy

17.

17.1.

Jazda bez použitia bezpečnostného pásu.

17.2.

Jazda bez ochrannej prilby na
jednostopovom vozidle.

17.3.

Jazda na jednostopovom vozidle v zimnom
období a počas nepriaznivého počasia

17.4.

3

Okamžité prerušenie
činnosti, zákaz vstupu
do priestorov SWS
spol. s r.o. min. na 12
mesiacov

Prekročenie max. povolenej rýchlosti

100 €

100 €

200 €

100 €

300 €

200 €

400 €

300 €

Okamžité prerušenie
činnosti, zákaz vstupu
dodávateľa min. na
jeden rok

áno

Okamžité prerušenie
činnosti, zákaz vstupu
dodávateľa min. na
jeden rok

áno

Okamžité prerušenie
činnosti, zákaz vstupu
dodávateľa min. na
jeden rok

áno

Okamžité prerušenie
činnosti, zákaz vstupu
dodávateľa min. na
jeden rok

áno

áno

nie

Bezpečnostné značenia

18.

18.1.

Odstránenie alebo poškodenie
bezpečnostného označenia, vyraďovanie
z činnosti bezpečnostných zariadení/prvkov
bez oprávnenia

100 €

200 €

V prípade druhého
porušenia – zákaz
činnosti a vstupu do
priestorov SWS spol.
s r.o. na obdobie 12
mesiacov

18.2.

Neoznačenie pracovníka vykonávajúceho
funkciu ako protipožiarna asistenčná hliadka
alebo dozorný vstupu (prípadne iná funkcia
vyžadujúca označenie.)

50 €

150 €

Prerušenie prác,
okamžitá náprava
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