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Skratky a pojmy 
 
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Kupujúci – Mondi SCP, a. s. 
 
Manažér kontraktu – osoba za kupujúceho zodpovedná za riadenie objednaných prác (zvyčajne projekt  
manažér). 
 
Miestnosť druhej šance – priestor kupujúceho, kde osoba, ktorá porušila požiadavky a podmienky tejto 
prílohy naštuduje poskytnuté materiály a vykoná overenie vedomostí formou testu. Táto osoba bude 
môcť pokračovať v práci len po úspešnom absolvovaní testu. 
 
Všeobecné ustanovenia 
 
Články 2 (odsek 2.1.-2.5.), 6, 7, 8 a 11 sa vzťahujú aj na dopravcov dreva a iných surovín (ďalej len 
dopravca). Všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v týchto vybratých článkoch, musí dopravca dodržiavať 
a zároveň musí zabezpečiť ich dodržiavanie vodičmi dopravcu. 
 
Článok 1 - Požiadavky pred začatím prác 
 
Dodávateľ sa zaväzuje pred začatím prác predložiť manažérovi kontraktu zo strany kupujúceho Plán 
BOZP. Minimálne požiadavky na obsah sú definované v Špecifikáciách BOZP a ŽP kupujúceho. 
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať len práce uvedené v pláne BOZP a plne v súlade s požiadavkami 
bezpečnosti uvedenými v tomto pláne a najmä v pracovných postupoch a hodnotení rizík. Pri každej 
zmene oproti plánu BOZP musia byť práce prerušené, plán BOZP musí byť aktualizovaný 
a odsúhlasený manažérom kontraktu. Práce môžu pokračovať až po oboznámení všetkých dotknutých 
pracovníkov so zmeneným plánom BOZP. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť uznanie odborných spôsobilostí občanov iných členských štátov EÚ 
národným inšpektorátom práce v zmysle platných právnych predpisov v dostatočnom predstihu (napr. 
žeriavnici, viazači, elektrotechnici atď.). Taktiež zabezpečí, aby pracovníci vykonávali len činnosti, na 
ktoré sú odborne spôsobilí. 
 
Dodávateľ je povinný absolvovať školenie, ktorého platnosť je 12 mesiacov od dátumu školenia, pričom 
absolvovanie školenia je podmienkou pre vstup do areálu kupujúceho. Dodávateľ je povinný zabezpečiť 
prekladateľa (tlmočníka) pre osoby, ktoré nehovoria plynule slovenským, českým alebo anglickým 
jazykom, pričom prekladateľa zabezpečí na vstupné školenie aj na výkon práce. Dodávateľ je povinný 
prostredníctvom povereného zamestnanca predložiť školiteľovi pred začatím školenia úplne vyplnené 
tlačivo „Zoznam zamestnancov dodávateľa a jeho dodávateľov“. U osôb, ktoré majú byť školené ako 
vedúci pracovník, musí byť toto uvedené v príslušnom stĺpci uvedeného tlačiva. Tlačivo musí byť 
potvrdené podpisom a pečiatkou dodávateľa (vzor tlačiva sa nachádza na konci tejto prílohy). 
V opačnom prípade nebude dodávateľovi vydaný osobný vstupný preukaz a nebude vpustený do areálu 
kupujúceho. 
 
Dodávateľ nesmie vykonávať akúkoľvek prácu pokiaľ  mu nebol vydaný osobný vstupný preukaz. To 
platí aj pre vodičov vozidiel, ktorí doviezli dodávateľovi akýkoľvek materiál a nemajú platný osobný 
vstupný preukaz. Takýto vodič smie len pripraviť vozidlo k nakládke alebo vykládke, to je sprístupniť 
ložnú plochu vozidla. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v takomto prípade vodič vozidla 
nezúčastnil nakladania alebo vykladania materiálu. Dodávateľ nesmie vykonávať výstavbu a demontáž 
lešenia pokiaľ  mu nebol vydaný osobný vstupný preukaz s označením „Lešenár“ na základe 
absolvovaného interného školenia lešenárov u kupujúceho. Dodávateľ je povinný nosiť osobný vstupný 
preukaz neustále pri sebe. Osobný vstupný preukaz je neprenosný a jeho použitie inou osobou, ako 
tou, ktorej bol vydaný, bude považované za neoprávnený pobyt v priestoroch Kupujúceho s dôsledkami 
podľa článku 11. 
 
Vstup stroja na zemné práce, lopatového rýpadla, nakladača a univerzálneho dokončovacieho stroja, 
cestného žeriava a vozidla vybaveného zdvíhacím zariadením na naloženie alebo vyloženie nákladu 
bude povolený len vtedy, ak jeho obsluha má platný vstupný preukaz a u cestných žeriavov ak vozidlo 
nie je staršie ako 15 rokov od dátumu prvej evidencie vozidla. Vstup akéhokoľvek vozidla, ktoré nie je 
vybavené bezpečnostnými pásmi, je zakázaný. Vstup vozidla vybaveného zdvíhacím zariadením na 
naloženie alebo vyloženie nákladu môže byť povolený aj bez vstupného preukazu vodiča, ak ho bude 
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sprevádzať zodpovedná osoba, ktorá si dané vozidlo objednala. Táto osoba musí prísť osobne na 
vstupné miesto do závodu a podpísať sprevádzanie v Povolení na vjazd vozidla do areálu kupujúceho 
so sprevádzajúcou osobou. Táto osoba potom zodpovedá za to, že daný vodič nebude v areáli 
kupujúceho používať zdvíhacie zariadenie. 
 
Osobný preukaz odovzdá dodávateľ na vstupnej bráne kupujúceho príslušníkovi STRÁŽNEJ SLUŽBY 
VLA-STA, s.r.o. po ukončení zmluvne dohodnutých prác, najneskôr však v deň skončenia platnosti 
preukazu a pri skončení pracovnoprávneho alebo zmluvného vzťahu s osobou pracujúcou pre 
dodávateľa musí dodávateľ vrátiť osobný preukaz tejto osoby najneskôr do 5 pracovných dní od 
skončenia tohto vzťahu. 
 
Článok 2 - Zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov a predpisov kupujúceho 
 

2.1. Dodávateľ sa zvlášť zaväzuje dodržiavať kardinálne pravidlá, ktoré sú definované v článku 11 
a z nich vyplývajúce povinnosti. 

 
2.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté práce a služby nebudú vykonávané osobami mladšími 

ako 18 rokov. Pracovná doba nesmie presiahnuť 12 hodín pričom odpočinok medzi dvoma 
pracovnými zmenami musí byť minimálne 8 hodín. 

 
2.3. Materiál prepravovaný dopravnými prostriedkami musí byť riadne zabezpečený proti pohybu. 

V prípade prepravy dreva musí byť drevo uložené v zmysle platnej legislatívy, najmä musí byť 
upevnené 2 popruhmi a musí v horizontálnom smere presahovať za klanice minimálne 5 cm 
na oboch koncoch. Je zakázané pohybovať sa po figúre dreva naloženej na dopravnom 
prostriedku. Je zakázané používať komunikácie a priľahlé miesta na skladovanie materiálov, 
ak to nebolo vopred dohodnuté s kupujúcim.  

 
2.4. Dodávateľ musí zabezpečiť splnenie nasledovných požiadaviek vodičom pri 

nakládke/vykládke akéhokoľvek materiálu privezeného nákladným vozidlom (okrem ručnej 
nakládky/vykládky):  
- pred začatím nakládky/vykládky vypnúť motor, vybrať kľúče zo zapaľovania a zabrzdiť 

auto,  
- zamknúť auto a kľúče mať pri sebe alebo ich dať do skrinky v prípade, že vysokozdvižný 

vozík vchádza na ložnú plochu vozidla, 
- umiestniť kliny pod kolesá (pri nakládke/vykládke, kedy auto nie je nacúvané k nakladacej 

rampe, umiestniť kliny z oboch strán kolesa),  
- postaviť sa na určené vyznačené miesto (ak nakládku/vykládku nevykonáva sám),  
- zabezpečiť alebo vyznačiť nebezpečný priestor nakládky (napr. kužeľmi, páskou dozorom 

a pod.), 
- používať prilbu, bezpečnostnú obuv a reflexnú vestu. 
Pokiaľ vodič vozidla vykonáva nakládku/vykládku pomocou zdvíhacieho zariadenia, ktoré je 
súčasťou vozidla, musí byť na túto prácu vystavené povolenie na prácu zodpovednou osobou 
kupujúceho. Povolenie na prácu musí byť vystavené vždy vtedy, keď je náklad 
nakladaný/vykladaný zdvíhacím zariadením.  

 
2.5. Dopravca dreva a jeho vodiči sa zaväzujú rešpektovať pokyny preberačov a zmenových 

majstrov drevoskladu, uvoľňovať a skladať upínacie popruhy až na mieste na to určenom 
(tesne pred vykládkou dreva vykladacími zariadeniami). V prípade, že nie je možné zložiť 
popruh, zloží tento na požiadanie strojník vykladacím zariadením. Ďalej sa zaväzujú odstúpiť 
pri vykládke do vzdialenosti min. 15m od vykladacieho zariadenia. V prípade súčasnej vykládky 
z vagónov a nákladných áut musia odstúpiť do vzdialenosti min. 30m od vykladacieho 
zariadenia vykladajúceho vagóny. Zaväzujú sa navádzať strojníka vykladača počas vykládky 
dohodnutými signálmi. Tiež sa zaväzujú, že budú čistenie vozidla vykonávať len zo zeme. 

 
2.6. Pre rozkopávky komunikácií a trávnatých plôch je potrebný písomný súhlas od  riaditeľa 

Centrálnej údržby. Každý výkop musí byť zabezpečený oplotením s výškou 2 metre. V prípade 
rozkopávok komunikácií musí byť za zníženej viditeľnosti oplotenie vybavené výstražným 
osvetlením.  

 
2.7. Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP vedúcimi zamestnancami 

dodávateľa počas vykonávania prác najmenej raz za zmenu. O vykonaní tejto kontroly je 
dodávateľ povinný viesť záznamy. Nedostatky zistené pri týchto kontrolách je dodávateľ 
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povinný odstrániť bez zbytočného odkladu. Dodávateľ na požiadanie predloží kupujúcemu 
záznamy z týchto kontrol, ako aj z realizácie opatrení na odstránenie nedostatkov. 

 
Článok 3 - Pohyb/pobyt dodávateľa v priestoroch kupujúceho 
 
Dodávateľ (vrátane vodičov motorových vozidiel, ktorí majú osobný vstupný preukaz) je povinný 
zaznamenať svoj príchod do práce, prerušenie práce a odchod z práce ako aj akýkoľvek vstup alebo 
odchod z územia kupujúceho na terminály a musí podstúpiť prípadnú kontrolu majetku, ktorý prenášajú 
alebo prepravujú. Určený zamestnanci a pracovníci SBS kupujúceho sú oprávnení vykonať takéto 
kontroly. V prípade, že sa nájde materiál, ktorý Dodávateľ nie je oprávnený prenášať, a Dodávateľ 
nedokáže poskytnúť dodatočne (do 24 hodín) dokument oprávňujúci na prepravu tohto materiálu, bude 
to hodnotené ako pokus o krádež s dôsledkami podľa článku 11, časť 11.4. 
 
Článok 4 - Požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) 
 
Ako prostriedok individuálnej ochrany proti pádu je možné používať výhradne bezpečnostný postroj. 
Používanie bezpečnostných opaskov ako prostriedkov individuálnej ochrany proti pádu je zakázané. 
Dodávateľ sa zaväzuje používať: 

- prilbu s popruhom pod bradu upevneným minimálne v troch bodoch pri práci vo výške; 
- ochranný štít s úrovňou ochrany A alebo B (minimálna odolnosť proti nárazu 120 m/s) 

upevnený k prilbe, rukavice s vhodnou ochranou proti porezaniu a iskrám, pracovný odev s 
dlhými rukávmi a nohavicami, bezpečnostnú obuv s minimálnou ochranou S1 a ochranu 
sluchu pri používaní uhlovej brúsky 

o osoby pomáhajúce pri činnostiach s uhlovou brúskou musia mať rovnaké OOPP 
ako je uvedené vyššie; 

o osoby vo vzdialenosti do 2 m od miesta používania uhlovej brúsky musia používať 
štít s úrovňou ochrany A alebo B; 

- ochranné okuliare proti prachu pri používaní stolárskych zariadení na rezanie a opracovanie 
dreva; 

- bezpečnostné okuliare ako minimálna ochrana očí pri práci so stlačeným vzduchom, 
používaní sústruhu, rezaní plastovej pásky, vŕtaní a používaní pneumatického kladiva 
(zbíjačky); 

- štít a uzavreté okuliare pri čistení vysoko tlakovou vodou a v prípade použitia krátkeho 
nadstavca pištole celotelové OOPP proti prúdu vysoko tlakovej vody. 

 
Článok 5 - Pracoviská a priestory dodávateľa a pracovné prostriedky 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že:  

- umožní kupujúcemu v ktoromkoľvek čase okamžitý vstup do všetkých priestorov (aj 
stavebné bunky) a na pracoviská za účelom vykonania fyzickej obhliadky a kontroly; 

- umožní prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú plnenia požiadaviek vyššie 
uvedených noriem;  

- akceptuje a vykoná bez zbytočných odkladov v stanovených termínoch nápravné 
opatrenia a odporučenia na zlepšenie k zisteniam z vykonania takejto kontroly. 

  
Kupujúci prehlasuje, že všetky získané informácie od dodávateľa sú dôverného charakteru,  a budú 
použité  len pre interné účely riadenia a zlepšovania manažérskych systémov. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že pre zdvíhanie pomocou zdvíhacieho zariadenia uvoľnených materiálov, ktoré 
nie je možné bezpečne uviazať použije klietku alebo vrece, ktoré zabráni vypadnutiu prepravovaného 
materiálu. Klietka alebo vrece musí mať preukázateľne dostatočnú nosnosť na prepravu daného 
materiálu.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pre výstavbu lešenia používať len modulový typ lešenia. Rúrkové 
lešenie nie je akceptované u kupujúceho. 
 
Dodávateľ zabezpečí, aby pri práci s technickými zariadeniami najmä stavebnými strojmi a zdvíhacími 
zariadeniami bola dodržaná bezpečná vzdialenosť osôb od pohybujúcich sa častí zariadení a aby sa 
osoby nepohybovali v nebezpečných zónach zariadení napr. zóna dopadu bremena u zdvíhacích 
zariadení a pod. Pri zdvíhacích prácach mostovým žeriavom a autožeriavom zabezpečí dodávateľ 
najmenej jedného signalistu, ktorý je zodpovedný za upozornenie osôb vstupujúcich do nebezpečnej 
zóny resp. zóny dopadu bremena. Signalistom nesmie byť obsluha príslušného žeriava. Signalista musí 
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byť vybavený výstražnou vestou prípadne návlekom na prilbu s nápisom „Signalista“ a píšťalkou. 
Dodávateľ ďalej zabezpečí, aby spoje na hadicových vedeniach s pracovným tlakom 200 bar a viac 
(napr. pneumatické nástroje, vysokotlakové čističe – WAP a pod.) boli zabezpečené zariadením proti 
ich nežiaducemu náhlemu rozpojeniu a nekontrolovanému pohybu týchto hadicových vedení 
a vybavené zariadením proti spätnému vymršteniu pri čistení výmenníkov. 
 
Používanie drevených rebríkov je zakázané. V rozvodniach je možné používať výlučne laminátové 
rebríky. Používanie rebríkov vyrobených z vodivého materiálu je v rozvodniach zakázané. 
 
Používanie mobilného telefónu je zakázané pri nasledovných prácach: 

- obsluha mobilných zariadení (napr. vysokozdvižné vozíky, nakladače, atď.) vrátane 
bicyklovania (použitie mobilného telefónu je možné len v osobných alebo nákladných 
vozidlách výlučne s použitím zariadenia „hands free“), 

- obsluha zdvíhacích zariadení (okrem prípadu, kedy je telefón prostriedkom komunikácie 
medzi obsluhou zdvíhacieho zariadenia a pracovníkom riadiacim zdvíhaciu prácu), 

- výstavba, demontáž lešenia, 
- činnosti s rizikom styku s rotujúcimi časťami a zbiehavými miestami. 

 
Zabezpečenie BOZP na všetkých pracoviskách vykonáva dodávateľ na vlastné náklady a taktiež 
zabezpečuje na svoje náklady koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa 
požiadaviek legislatívy, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. 
 
Článok 6 - Nehody, úrazy, havárie a iné nežiaduce udalosti 
 
Dodávateľ je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu okamžite vyrozumieť Ohlasovňu požiarov (0910 555 
150, 044 436 2329) a informovať manažéra kontraktu zo strany kupujúceho. Manažér kontraktu zo 
strany MSCP musí byť tiež informovaný o závažných skoronehodách, environmentálnych incidentoch 
a požiaroch. 
V prípade  akéhokoľvek poškodenia majetku kupujúceho je dodávateľ povinný bezodkladne nahlásiť 
toto poškodenie vystavujúcemu PNP a manažérovi kontraktu zo strany kupujúceho. 
 
Článok 7 - Zakázané látky, prostriedky a činnosti 
 
Dodávateľ sa zaväzuje bez akýchkoľvek výhrad, že nebude bez povolenia v areáli kupujúceho 
fotografovať a zhotovovať videozáznamy, ani mobilnými telefónmi. Dodávateľ môže byť vyzvaný 
k podrobeniu sa dychovej skúške na alkohol alebo skúške na drogy, alebo tiež môže byť preverený, či 
takéto látky nepriniesol do objektu kupujúceho. Takéto kontroly sú oprávnení vykonávať určení 
zamestnanci a príslušníci strážnej služby kupujúceho. V prípade, že bude u dodávateľa zistený 
pozitívny výsledok dychovej skúšky na alkohol alebo sa dodávateľ odmietne podrobiť takejto skúške, 
bude toto považované za porušenie tohto článku s  dôsledkami podľa článku 11. V prípade, že bude 
u dodávateľa zistený pozitívny výsledok dychovej skúšky na alkohol, môže tento požiadať o opakovanú 
skúšku, ktorá sa vykoná po 15 minútach. Pokiaľ bude výsledok opakovanej skúšky negatívny, výsledok 
z predchádzajúceho testu sa neberie do úvahy. Pokiaľ bude výsledok opakovanej skúšky pozitívny, 
berie sa do úvahy hodnota z prvého testu. Za záväzný sa považuje výsledok dychovej skúšky na alkohol 
nameraný analyzátorom dychu, ktorý podlieha pravidelnému overeniu podľa platných právnych 
predpisov. Dodávateľ je oprávnený pred zaznamenaním príchodu pomocou osobného vstupného 
preukazu na dochádzkovom termináli na vstupe do závodu požiadať o dobrovoľnú skúšku na alkohol. 
Ak bude výsledok dobrovoľnej skúšky pozitívny, pracovník nebude do závodu vpustený bez sankcií 
vyplývajúcich z článku 11. 
 
 
Článok 8 - Zákaz fajčenia 
 
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli kupujúceho a jej dcérskych spoločností, 
ako aj na miestach mimo areálu, ktoré sú majetkom kupujúceho, najmä pred vstupnými miestami do 
areálu a administratívnej budovy, na parkoviskách a pod. 
 
Článok 9 - Environmentálne požiadavky 
 
Ak z posúdenia možnosti vzniku odpadov (podľa platnej legislatívy SR) vyplynie, že pri výkone činností 
v súvislosti s touto objednávkou v priestoroch kupujúceho budú vznikať odpady, dodávateľ sa zaväzuje, 
že ich bezodplatne odstráni a zabezpečí ich spracovanie alebo likvidáciu vlastnými prostriedkami a túto 
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činnosť doloží kópiami vážnych lístkov vyvezených odpadov alebo sprievodných listov nebezpečného 
odpadu, ktoré budú slúžiť ako doklad zabezpečenia likvidácie vzniknutých odpadov mimo areálu 
kupujúceho. 
 
Článok 10 - Zdravotné riziká 
 
Dodávateľ je povinný oboznámiť sa so zdravotnými rizikami na pracovisku kupujúceho, kde bude 
pracovať a prijať opatrenia na ich minimalizáciu. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu zdravia 
svojich zamestnancov podľa  príslušných právnych predpisov  a že má posúdené zdravotné riziká pri 
výkone prác pre kupujúceho. 
 
Článok 11 - Sankcie 
 

11.1. Zakázané látky, prostriedky, činnosti a fajčenie 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ poruší článok 7 tejto prílohy, môže kupujúci voči 
dodávateľovi uplatniť sankcie uvedené v tabuľke 1.  
 
Tabuľka 1: Sankcie pri pozitívnom výsledku dychovej skúšky na alkohol 
 

 
Ak dodávateľ poruší článok 8 tejto prílohy, toto je považované za porušenie podmienok 
a ustanovení BOZP a ochrany pred požiarmi so sankciami podľa Tabuľky 2. 

 
11.2. Vstupné preukazy 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ nevráti vydané osobné vstupné preukazy do 13 
mesiacov od dátumu posledného vstupného školenia, považuje sa to za porušenie tejto prílohy 
a zaplatí zmluvnú pokutu 10 EUR v každom jednotlivom prípade. Dodávateľ je zodpovedný aj za 
vrátenie osobných vstupných preukazov jeho dodávateľov a zaväzuje sa znášať všetky 
kompenzačné náklady spojené s nevrátením osobných vstupných preukazov zamestnancov jeho 
dodávateľov. Ak preukaz nebol vrátený v stanovenej lehote, pri kontrole na zakázané látky, 
prostriedky a činnosti sa považuje, že pracovník je stále v pracovnom pomere u dodávateľa a potom 
platí článok 7. 

 
11.3. Environmentálne požiadavky 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ poruší ustanovenia článku 9 tejto prílohy, uhradí všetky 
škody spôsobené neenvironmentálnym správaním v zmysle odborného odhadu podľa platnej 
legislatívy o  prevencii a náprave environmentálnych škôd a jednorazovú zmluvnú pokutu 1.000 
EUR. 
 

Pozitívny výsledok dychovej skúšky  
na alkohol s hodnotou  

Sankcia 

 Do 0,05 mg/l vrátane 

Osoba musí okamžite opustiť areál kupujúceho 
a nebude jej umožnený vstup do areálu 
kupujúceho v daný deň. 

Od 0,06 do 0,15 mg/l vrátane 

Osoba musí okamžite opustiť areál kupujúceho 
a nebude jej umožnený vstup do areálu 
kupujúceho v daný deň. Kupujúci vyúčtuje 
v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu 
vo výške  250 EUR. 

Od 0,06 do 0,15 mg/l vrátane ak viac 
ako druhý krát za posledných 6 
mesiacov 

Osoba musí okamžite opustiť areál kupujúceho 
a nebude jej umožnený vstup do areálu 
kupujúceho  po dobu 6 mesiacov. Kupujúci 
vyúčtuje v každom jednotlivom prípade 
zmluvnú pokutu vo výške  250 EUR. 

Od 0,16 mg/l vrátane a taktiež 
odmietnutie podrobiť sa skúške na 
alkohol 

Osoba musí okamžite opustiť areál kupujúceho 
a nebude jej umožnený vstup do areálu 
kupujúceho po dobu 6 mesiacov. Kupujúci 
vyúčtuje  v každom jednotlivom prípade 
zmluvnú pokutu vo výške  250 EUR. 
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11.4. Krádež a poškodenie majetku 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ spôsobí škody na majetku alebo vykoná krádež alebo 
pokus o krádež v objekte kupujúceho podľa konania v príslušnej trestnej veci, môže kupujúci 
dodávateľovi vyúčtovať v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške  2.000 EUR za 
každý jednotlivý prípad podľa vyšetrovania škodovej komisie kupujúceho. 
Kupujúci zároveň zamietne vstup do objektov kupujúceho tým zamestnancom dodávateľa, resp. 
jeho dodávateľa, ktorí krádež alebo pokus o krádež vykonali. Kupujúci si vyhradzuje právo uplatniť 
toto zamietnutie s trvalým účinkom. 
 
11.5. Neoprávnený pohyb/pobyt v priestoroch kupujúceho 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ privedie do priestorov kupujúceho osobu, ktorá 
neabsolvovala vstupné školenie kupujúceho a nemá oprávnenie na vstup vydané Modni SCP, môže 
kupujúci dodávateľovi vyúčtovať  v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške 1000 
EUR. 

 
11.6. Požiadavky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ poruší požiadavky a podmienky zabezpečenia BOZP 
ako aj iné požiadavky uvedené v tejto zmluve, kupujúci môže uplatniť nápravné opatrenia (sankcie) 
podľa druhu a závažnosti porušenia tak, ako je uvedené ďalej v tomto článku. 
 
Kupujúci je oprávnený v prípade zistenia porušovania požiadaviek a podmienok zabezpečenia 
BOZP a ochrany pred požiarmi uložiť sankcie podľa tabuľky 2 a 3. 
 
Tabuľka 2: Sankcie za porušenie požiadaviek zabezpečenia BOZP a ochrany pred požiarmi (iné 
porušenia ako uvedené v tabuľke 3). 

Porušenie Sankcia 

Prvé a druhé porušenie za posledných 6 
mesiacov 

Záznam o porušení a možné preškolenie 
osoby. 

Viac ako druhé porušenie za posledných 6 
mesiacov 

Záznam o porušení a preškolenie osoby. 
Okamžité opustenie areálu kupujúceho 
pracovníkom, deaktivácia osobného 
vstupného preukazu, zákaz vstupu do areálu 
kupujúceho na ďalší deň. Možný je aj zákaz 
vstupu pre danú osobu na 6 mesiacov 
a zmluvná pokuta 250 EUR (kupujúci 
rozhodne). 

 
 
Tabuľka 3: Sankcie za porušenie kardinálneho pravidla (kardinálne pravidlá sú definované poniže) 

Porušenie Sankcia 
Sankcia proti 

nadriadenému 
Sankcia proti 

dodávateľovi (firme) 

Prvé porušenie 
za posledných 6 
mesiacov 
(poslúchnutie 
upozornenia 
a zastavenie 
nebezpečného 
správania 

Pohovor, záznam o 
porušení, okamžité 
opustenie areálu 
kupujúceho pracovníkom, 
deaktivácia osobného 
vstupného preukazu, 
zákaz vstupu do areálu 
kupujúceho na ďalší deň 
a absolvovanie vstupného 
školenia pred opätovným 
vstupom do závodu. 

Rozhovor vedúceho 
výroby/údržby, 
zodpovednej osoby 
za prácu zo strany 
kupujúceho 
a konzultanta 
bezpečnosti 
s vedúcim pracovnej 
skupiny a pracovnou 
skupinou. 

Zmluvná pokuta 250 
EUR za každé 
porušenie. 

Druhé porušenie 
za posledných 6 
mesiacov alebo 
neakceptovanie 
upozornenia na 
zastavenie 
nebezpečného 
správania pri 

Pohovor, záznam o 
porušení, okamžité 
opustenie areálu 
kupujúceho pracovníkom, 
deaktivácia osobného 
vstupného preukazu, 
zákaz vstupu do areálu 
kupujúceho na 

Rozhovor vedúceho 
výroby/údržby, 
zodpovednej osoby 
za prácu zo strany 
kupujúceho 
a konzultanta 
bezpečnosti 
s vedúcim pracovnej 

Zmluvná pokuta 250 
EUR za každé 
porušenie. 
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prvom porušení 
za posledných 6 
mesiacov 

nasledujúcich 12 
mesiacov. 

skupiny a pracovnou 
skupinou. 

 
Porušenie pravidiel cestnej premávky je považované za porušenie požiadaviek a podmienok 
zabezpečenia BOZP a ochrany pred požiarmi so sankciami podľa tabuľky 2. Pri takomto porušení 
môže kupujúci zakázať vstup vozidlu do areálu kupujúceho na dobu do 30 dní. 
 
Kupujúci môže podľa vlastného uváženia nahradiť sankciu možného preškolenia podľa tabuľky 2 
účasťou dotknutej osoby na preškolení v tzv. miestnosti druhej šance. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde u dodávateľa k pracovnému úrazu a vyšetrovaním 
kupujúceho bude zistené, že to bolo v dôsledku porušenia požiadaviek bezpečnosti práce, môže 
kupujúci dodávateľovi vyúčtovať v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške  500 EUR.  
 
Kupujúci môže v jednotlivých prípadoch nariadiť dodávateľovi okamžité opustenie areálu 
kupujúceho a zamietnuť vstup dodávateľovi do areálu kupujúceho. Kupujúci si vyhradzuje právo 
uplatniť toto zamietnutie s trvalým účinkom. Ak dodávateľ odmietne opustiť areál kupujúceho, bude 
vyvedený príslušníkmi strážnej služby kupujúceho. 
 
Tieto sankcie kupujúci uplatňuje podľa závažnosti porušenia požiadaviek a podmienok 
zabezpečenia BOZP a/alebo ochrany pred požiarmi, pričom zváži reakciu na upozornenie na 
porušenie. Za porušenie kardinálnych pravidiel sa považuje nasledovné: 

o ohrozenie svojho života alebo života niekoho iného, 
o nepoužitie kolektívneho alebo osobného zabezpečenia proti pádu pri práci vo výške 

od 1,5 metra vyššie, 
o prítomnosť osoby v zóne dopadu bremena (to je v zóne, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu zdravia osoby v prípade pádu bremena), 
 
Záverečné ustanovenia 
Prepravca (Slovwood Ružomberok, a.s.) má právo započítať si predmetnú zmluvnú pokutu voči 
akejkoľvek pohľadávke  dopravcu, ktorého auto v čase porušenia požiadavky tejto prílohy vodič viedol. 
 
Pre všetky prípady týkajúce sa finančnej sankcie - zmluvnej pokuty platí, že uvedená finančná sankcia 
- zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu dodávateľovi. 
 
Uvedenými sankciami nie sú dotknuté nároky kupujúceho voči dodávateľovi ako aj tretím osobám na 
náhradu prípadných škôd alebo nárok kupujúceho voči dodávateľovi odstúpiť od tejto zmluvy. 
 
V prípade, že dodávateľ neuhradí zmluvnú pokutu, kupujúci je oprávnený započítať túto zmluvnú pokutu 
do pohľadávok dodávateľa. 
  
Kontrolu dodržiavania požiadaviek BOZP, ochrany pred požiarmi, dopravných a environmentálnych 
predpisov a ustanovení tejto prílohy sú zo strany kupujúceho oprávnení vykonávať zamestnanci 
Bezpečnosti pri práci, príslušníci strážnej služby, zodpovedná osoba za kupujúceho pre túto 
objednávku, vedúci zamestnanci a osoby poverené riaditeľom bezpečnosti. 
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ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A JEHO DODÁVATEĽOV 
(Žiadanka na preškolenie a vydanie ID kariet) 

 

Dodávateľ (Názov firmy uvedenej v objednávke):  

Meno a priezvisko oprávnenej osoby dodávateľa: 

Mobil: 

Email: 

Podpis oprávnenej osoby dodávateľa: 

 

 

 

 

Pečiatka dodávateľa:   

Dátum:   

Číslo objednávky od Mondi SCP, a.s.:  
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*Ak ste osobný vstupný preukaz vrátili a žiadate opätovné vydanie, označte pole X. 
** Označte pole X, ak bude zamestnanec Vedúci pracovnej skupiny (bude riadiť a kontrolovať práce 
resp. vykonávať vedúceho pracovnej skupiny). 
*** Označením poľa X kontraktor potvrdzuje, že osoba je podľa posúdenia lekárom zdravotne spôsobilá 
na prácu. 


