
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia 
pre práce vykonávané na pracoviskách kupujúceho 

 (“Príloha J”) 
 

POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI, 
POŽIARNU BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
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ZMLUVE 
Rámcová zmluva o preprave dreva  

(uzatvorená medzi odosielateľom Slovwood a jeho dopravcami) 
V „Prílohe J“ je odosielateľ pomenovaný ako kupujúci a dopravca ako dodávateľ. 

Pre dopravcu/dodávateľa sú záväzné len tie časti „prílohy J“, ktoré sa priamo dotýkajú dopravy 
dreva v areáli Mondi SCP. 
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Dátum:  ……….. 

 

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A  OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI, POŽIARNU 
BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

1. Definícia 

1.1. Na účely tejto Prílohy J zahŕňa „dodávateľ“ všetkých zamestnancov danej fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby, ako aj subdodávateľov a ich zamestnancov, 
prenajatých pracovníkov alebo fyzické osoby konajúce v mene danej fyzickej osoby 
alebo právnickej osoby, jej dodávateľov, subdodávateľov nižšej úrovne a ich 
zamestnancov pracujúcich na pracoviskách kupujúceho. 

1.2. „Zamestnanec“ predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá je v občianskom, právnom alebo 
pracovnom vzťahu s dodávateľom.  

1.3. „Špecifikácie bezpečnosti“ znamená súbor požiadaviek špecifických pre danú 
prevádzku, ktoré sa vzťahujú na projekt alebo vykonávanú prácu ako súčasť Prílohy 
J. 

1.4. Kedykoľvek táto príloha J pojednáva o „stroji“, „zariadení“ alebo podobnom výraze, 
je tým pre túto prílohu výhradne myslené zariadenie na inštaláciu a nie zariadenia 
tvoriace súčasť rozsahu dodávky dodávateľa v zmysle definícií použitých v zmluve. 

 

2. Všeobecné požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať miestnu legislatívu (vrátane predpisov a 
štandardov EÚ) o bezpečnosti, ochrane zdravia, požiarnej ochrane, životnom 
prostredí a interné požiadavky kupujúceho (príloha špecifická pre danú prevádzku a 
Špecifikácie bezpečnosti). Dodávateľ je povinný informovať kupujúceho o stave ich 
dodržiavania pred začatím práce podľa požiadaviek kupujúceho. Kupujúci má právo 
kedykoľvek overiť dodržiavanie týchto pravidiel. Postupy v prípade nedodržiavania 
pravidiel alebo nehody sú popísané v tomto dokumente. 

2.2. Kupujúci má právo poskytnúť dodávateľovi (interné) požiadavky bezpečnosti pre 
konkrétnu prevádzku, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od prevádzky a môžu ísť nad 
rámec požiadaviek uvedených v tejto Prílohe J, ak sa na tom dohodnú zmluvné 
strany. Dodávateľ musí tieto požiadavky splniť. 
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2.3. Dodávateľ poskytne kupujúcemu dôkaz o platnej certifikácii podľa OHSAS18001 
alebo ekvivalentnej certifikácii pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre 
kupujúceho. V prípade potreby môže kupujúci na základe vlastného úváženia 
vykonať audit toho, či dodávateľ plní požiadavky kupujúceho na bezpečnosť. Takéto 
audity sú obmedzené len na činnosti dodávateľa súvisiace s touto zmluvou a len na 
pracoviskách. Tento audit súvisí s touto zmluvou a môže nahradiť vyššie uvedené 
požiadavky na certifikáciu tam, kde by certifikácia nebola vhodná (napr. vzhľadom 
na veľkosť dodávateľa). Dodávateľ tiež poskytne kupujúcemu svoju aktuálnu Politiku 
bezpečnosti a výkonnosť bezpečnosti za posledných 5 rokov vypočítaných od 
dátumu účinnosti Zmluvy.  

2.4. Dodávateľ popíše a vymedzuje zodpovednosti vedúcich pracovníkov a 
zamestnancov pre program bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia 
projektu prostredníctvom vymenovania zodpovednej osoby ("manažéra 
dodávateľa"), ktorá bude poverená bezpečným riadením práce. Zvolený manažér 
dodávateľa je povinný: 
a) vypracovať Plán BOZP podľa požiadaviek kupujúceho (príloha špecifická pre 

danú prevádzku a Špecifikácie bezpečnosti), kde dodávateľ opíše, ako sa riešia 
otázky bezpečnosti, aby bola zabezpečená nulová úrazovosť. Plán BOZP 
okrem iného obsahuje referenciu a vyhlásenie o dodržiavaní vlastných 
požiadaviek a postupov bezpečnosti, požiadaviek a pravidiel kupujúceho, 
všetkých postupov, pokynov a spôsobov práce špecifických pre dané 
pracovisko a preukáže dodržiavanie miestnych právnych predpisov 
bezpečnosti. Plán BOZP zároveň naplánuje týždenné bezpečnostné pochôdzky 
vedúcich pracovníkov,  bezpečnostné audity a pravidelné bezpečnostné 
stretnutia 

b) byť  odborne spôsobilý prácu vykonávať;  
c) mať záväzok, zdroje a riadiacu štruktúru na prácu v súlade s požiadavkami 

kupujúceho; 
d) mať primerané programy školení bezpečnosti práce pre svojich zamestnancov; 
e) preukázať, že zamestnanci dodávateľa majú potrebné zručnosti na to, aby mohli 

vykonávať zmluvne dohodnutú prácu bezpečným spôsobom; 
f) byť si plne vedomý aspektov bezpečnosti práce projektu, s ohľadom na 

vykonávané práce; 
g) mať zariadenia a pracovné prostriedky riadne udržiavané a viesť o ich údržbe 

záznamy; 
h) zabezpečiť, aby boli počas celej doby realizácie prác dodržiavané všetky 

požiadavky Plánu BOZP dodávateľa, Prílohy J a Špecifikácií bezpečnosti; 
i) mať zavedený systém, ktorý zabezpečí, aby dodávateľ plne dodržiaval všetky 

príslušné právne predpisy, pričom kompenzácia pri akejkoľvek zmene právnych 
predpisov po podpísaní zmluvy bude odsúhlasená obomi stranami. 

2.5. Dodávateľ zároveň vymenuje aspoň jedného špecialistu bezpečnosti ("Špecialista 
bezpečnosti") pre 50 alebo viac ľudí zamestnaných na pracovisku. Kupujúci môže 
požadovať dodatočné zdroje na základe prístupu založenom na riziku. Kupujúci 
môže požiadať o výmenu špecialistu(-ov) bezpečnosti ak nie je (sú) dostatočne 
kvalifikovaní. V takom prípade musí dodávateľ bezodkladne nahradiť špecialistu(-
ov) bezpečnosti. 
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2.6. Dodávateľ musí zabezpečiť dostupnosť svojich zamestnancov pre špecifické 
školenia bezpečnosti danej prevádzky vykonávané kupujúcim. Dodávateľ musí 
vykonať základné školenia v zmysle právnych predpisov prostredníctvom 
oprávnenej a príslušne kvalifikovanej osoby predtým, ako vstúpi do priestorov 
kupujúceho. Dôkaz o skúške a účasti na školení poskytne dodávateľ kupujúcemu 
pred začatím prác. V prípade opakovaných nástupov na pracovisko počas 
dohodnutého obdobia sa opakované školenie vykoná vtedy, ak nastane zmena 
požiadaviek kupujúceho, minimálne však raz za zmluvný rok. Kupujúci si ponecháva 
právo na realizáciu dodatočných školení. 

2.7. Dodávateľ predloží zoznam zamestnancov s príslušnou kvalifikáciou na vykonávané 
činnosti pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho. Vstupné karty 
povoľujúce držiteľovi vstupovať do priestorov a vykonávať prácu sa vydávajú 
zamestnancom dodávateľa na základe absolvovaného školenia bezpečnosti. Žiadne 
iné osoby nesmú v prevádzke vykonávať žiadnu prácu. Subdodávatelia nesmú 
povoľovať žiadnu prácu, pokiaľ im to nepovolí zástupca kupujúceho.  

2.8. Vedenie dodávateľa vedie v oblasti bezpečnosti (svojich zamestnancov, 
subdodávateľov/prenajatých pracovníkov) okrem iného i prostredníctvom 
nasledujúceho: zahrnie témy bezpečnosti do programu všetkých stretnutí, bude sa 
zúčastňovať auditov bezpečnosti v prevádzke, vykoná opatrenia bezpečnosti, ktoré 
vyplynuli z auditov alebo vyšetrovaní incidentov, bude nahlasovať incidenty 
kupujúcemu, bude svoje tímy informovať o problematike bezpečnosti, vykonáva 
rozhovor o bezpečnosti vedúcimi, v rámci ktorých oceňuje bezpečný výkon a zahŕňa 
bezpečnosť do plánovania, kompetencií a aspektov zariadení v rámci projektu; 
vrátane dokumentácie vyššie uvedených zmluvných podmienok (ktoré budú na 
požiadanie poskytnuté Kupujúcemu). 

2.9. Dodávateľ zabezpečí, aby bolo na projekte používané len osvedčené zariadenie 
(ktoré spĺňa certifikáciu CE, smernice EÚ, predpisy a normy, alebo ktoré bolo 
schválené kupujúcim) a aby bolo obsluhované spôsobilým a primerane 
kvalifikovaným personálom v súlade s pokynmi výrobcu, miestnymi právnymi 
predpismi a požiadavkami kupujúceho, ktoré sú čas od času oznamované 
dodávateľovi podľa dohody oboch zmluvných strán. 

2.10. Dodávateľ viditeľne identifikuje svojich zamestnancov, vrátane zamestnancov 
všetkých subdodávateľov/ prenajatých pracovníkov názvom svojej spoločnosti 
(názov spoločnosti) na pracovnom oblečení alebo pomocou vysačiek. Dodávateľ sa 
zaväzuje identifikovať všetky priestory používané dodávateľom na vonkajších 
dverách alebo bránach názvom spoločnosti. Dodávateľ je zodpovedný za všetkých 
svojich zamestnancov a zabezpečí, aby sa všetci pohybovali v priestoroch 
kupujúceho v rámci vyhradených prístupových ciest a špecifikovaných pracovísk a 
priestorov. Dodávateľ má tiež povinnosť zabezpečiť, aby jeho zamestnanci 
nezostávali v priestoroch kupujúceho mimo pracovnej doby, a aby dodržiavali 
pokyny strážnej služby.  
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2.11. Dodávateľ musí od kupujúceho získať písomné odsúhlasenie každého 
subdodávateľa  a/alebo prenajatého pracovníka v prevádzke predtým, než začne 
vykonávať akékoľvek práce alebo služby pre kupujúceho. Každá zmena vrátane, 
avšak nie len nahradenie akéhokoľvek subdodávateľa na pracovisku, akákoľvek 
zmena odsúhlaseného spôsobu práce alebo zariadenia atd., musí byť písomne 
oznámená kupujúcemu. Každá takáto zmena vyžaduje predbežné schválenie 
kupujúcim. Zmeny subdodávateľov musia byť schválené len vtedy, ak nový 
subdodávateľ nie je zahrnutý v prílohe T. Dodávateľ je zodpovedný za to, aby 
zabezpečil, že všetci subdodávatelia a/alebo prenajatí pracovníci sú úplne 
informovaní o obsahu Plánu BOZP dodávateľa a ďalších požiadavkách na 
pracovisku (vrátane všetkých požiadaviek bezpečnosti). 

2.12. Dodávateľ sa zaväzuje identifikovať nebezpečenstvá a vykonať hodnotenie rizík 
svojich činností, procesov alebo používaných zariadení a inštalovaných zariadení, 
vrátane ich riadnej dokumentácie (ktorá bude na požiadanie poskytnutá 
kupujúcemu). Pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho zavedie 
dodávateľ účinné opatrenia na zníženie rizika založené na hierarchii opatrení a bude 
o tom informovať kupujúceho (vrátane stručného popisu týchto opatrení). Kupujúci 
si vyhradzuje právo schváliť použitú metodiku a požiadať dodávateľa, aby použil inú 
metodiku, ak podľa opodstatneného názoru kupujúceho použitá metodika 
nepostačuje. 

2.13. Musia byť uplatňované bezpečné pracovné systémy a tieto musia zahŕňať okrem 
iného štandardné pracovné postupy, pokyny, vyhlásenia o spôsobe práce a použitie 
povolení na prácu pre rizikové práce v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti 
kupujúceho. 

2.14. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom a všetkým jeho 
subdodávateľom a/alebo prenajatým pracovníkom osobné ochranné pracovné 
prostriedky podľa individuálnych profesií týchto zamestnancov a podľa činností a 
rizík v rámci pracoviska kupujúceho a v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti 
kupujúceho a všetkými požiadavkami právnych predpisov. Špeciálne požiadavky na 
použitie špecifických osobných ochranných pracovných prostriedkov musia byť 
založené na najlepšej praxi odsúhlasenej obomi stranami. Dodávateľ je povinný pred 
začatím a počas akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho zaškoliť, 
skontrolovať a zabezpečiť správne používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 

2.15. Dodávateľ musí byť vybavený prostriedkami na havarijnú pripravenosť a odozvu na 
núdzovú situáciu podľa Špecifikácií bezpečnosti kupujúceho, vrátane dostatočne 
kvalifikovaných osôb poskytujúcich prvú pomoc.  

2.16. Dodávateľ musí byť vybavený prostriedkami na bezpečnú manipuláciu a skladovanie 
nie nebezpečných a nebezpečných chemických látok a odpadov, vrátane zariadenia 
na manipuláciu s rozliatými chemikáliami v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti 
kupujúceho.  

2.17. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu mesačne písomný výkaz o 
odpracovaných hodinách, ušlých pracovných dňoch a akýchkoľvek poraneniach na 
pracovisku (vrátane ich klasifikácie). Všetky informácie musia byť poskytnuté do 2. 
pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za 
ktorý boli informácie predložené.  
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2.18. Dodávateľ bezodkladne oznámi kupujúcemu akékoľvek incidenty, vrátane, avšak nie 
len zranenia, poškodenia a skoro nehody, ku ktorým došlo v priestoroch kupujúceho 
a poskytnúť zástupcovi kupujúceho kópie všetkých príslušných písomných 
dokumentov týkajúcich sa incidentu s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce 
z právnych predpisov o ochrane údajov. Na žiadosť kupujúceho vykoná dodávateľ 
vyšetrovanie incidentu spolu so zástupcom kupujúceho alebo sa zúčastní na 
vyšetrovaní vedenom kupujúcim. 

2.19. Dodávateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť zástupcovi kupujúceho všetky incidenty, 
ktoré potenciálne ovplyvňujú kvalitu vody, ovzdušie a/alebo iné zložky životného 
prostredia (zápach, hluk, prašnosť atď.).  

2.20. Dodávateľ ihneď oznámi kupujúcemu všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k 
akýmkoľvek rizikám súvisiacim s prevádzkou alebo stavom technického vybavenia 
a zariadení počas jeho činností na pracoviskách kupujúceho. Takéto oznámenie 
však nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za žiadne (potenciálne) vzniknuté škody. 
Ak si niektorý zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa alebo prenajatý 
pracovník všimne akékoľvek nebezpečenstvo alebo riziko (alebo akékoľvek náznaky 
takéhoto nebezpečenstva alebo rizík), ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo 
bezpečnosť osôb a/alebo by mohli spôsobiť škody na životnom prostredí a/alebo 
spôsobiť prevádzkovú nehodu (poruchu), musí pracovnú činnosť prerušiť (ak takýto 
zamestnanec nie je schopný sám riziko odstrániť) a okamžite ohlásiť túto skutočnosť 
zodpovednej osobe, ktorá bola poverená riadením diela a potom oznámiť všetkým 
osobám, ktoré by mohli byť ohrozené možnosťami takéhoto rizika. 

2.21. Kupujúci je oprávnený zastaviť akúkoľvek prácu vykonávanú dodávateľom, ak 
takáto práca vytvára riziko úrazu alebo poškodenia zdravia osôb a/alebo škody na 
životnom prostredí. Akékoľvek oneskorenie spôsobené takýmto nevyhnutným 
prerušením sú znášané na náklady a riziko dodávateľa bez toho, aby kupujúci takéto 
náklady dodávateľovi nahradil. Avšak, ak nebezpečná práca bola zapríčinená inými 
osobami ako sú zamestnanci/subdodávatelia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený 
vymáhať náhradu škody za dodatočné náklady z toho plynúce, vrátane oneskorenia. 

2.22. Zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávatelia/ prenajatí pracovníci nesmú 
byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných návykových látok na pracovisku, 
konzumovať ich alebo prechovávať. Kupujúci je oprávnený testovať zamestnancov 
dodávateľa na alkohol a/alebo akékoľvek iné užívanie návykových látok. Každý 
zamestnanec, ktorý v rámci pracoviska spozoruje ktorúkoľvek osobu pod vplyvom 
alkoholu alebo akýchkoľvek iných návykových látok má povinnosť toto ihneď 
oznámiť zodpovednej osobe, ktorá bola poverená riadením prác a potom toto 
oznámiť všetkým osobám, ktoré by mohli byť ohrozené takýmto správaním. Do 
prevádzky nesmú byť prinesené žiadne zbrane, munícia ani výbušniny. 

2.23. Dodávateľ zavedie disciplinárny systém pre porušenie vyššie uvedených pravidiel a 
požiadaviek definovaných v tejto Prílohe J. 

2.24. Po dohode s kupujúcim zavedie dodávateľ systém ocenenia, v rámci ktorého sú 
zamestnanci odmenení darčekovými poukazmi za trvalý bezpečný výkon prác. 

2.25. Kupujúci je oprávnený zastaviť akúkoľvek činnosť dodávateľa, vrátane akýchkoľvek 
prác vykonávaných dodávateľom, ktoré sú v rozpore s miestnymi právnymi 
predpismi, zmluvou a/alebo jej prílohami, ako aj s Špecifikáciami bezpečnosti a 
plánmi BOZP. 
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2.26. V prípade porušenia pravidiel a požiadaviek kupujúceho (t.j. zmluva a jej prílohy, ako 
aj Špecifikácie bezpečnosti a plány BOZP), sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu tak, ako je dohodnuté v miestnej prílohe bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (Príloha J.2). 

2.27. Dodávateľ vypracuje zoznam všetkých vozidiel a strojov, ktoré sa použijú na vstup 
do priestorov kupujúceho a predloží ho kupujúcemu na schválenie pred začatím 
akýchkoľvek prác alebo služieb na pracovisku. Dodávateľ bude môcť vstúpiť do 
priestorov kupujúceho len na základe vydaného povolenia(í) a na činnosti potrebné 
na vykonanie zmluvných prác a služieb a len v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti 
kupujúceho.     

2.28. Dodávateľ si je tiež vedomý skutočnosti, že porušenie pravidiel a ustanovení 
týkajúcich sa bezpečnosti, najmä v prípade trvalého alebo opakovaného 
porušovania, je toto považované za porušenie zmluvy a budú aplikované zmluvné 
sankcie uvedené v zmluve. 

 

3.  Špecifické požiadavky platné pre dodávateľa  

3.1. Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizika 
3.1.1. Dodávateľ uvedie všetky činnosti, ktoré budú vykonávané v prevádzke 

kupujúceho a identifikuje nebezpečenstvá a ohrozenia spojené s týmito 
činnosťami pred začiatkom práce. 

3.1.2. Dodávateľ posúdi riziká takýchto nebezpečenstiev a ohrození pomocou 
metodiky hodnotenia rizík, ktorá určuje mieru rizika. 

3.1.3. Dodávateľ posúdi riziká a zavedie dostatočné opatrenia na ich zmiernenie. 
3.1.4. Dodávateľ uplatní hierarchiu opatrení pri zavádzaní opatrení, ktoré znížia 

riziko na najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru. 
3.1.5. Pred začatím pracovnej činnosti dodávateľ predloží kupujúcemu vykonané 

posúdenie rizika v písomnej podobe. 
3.1.6. Dodávateľ zabezpečí, aby sa pred začiatím prác vykonalo prehodnotenie 

činností. 
 

3.2. Bezpečné systémy práce 
3.2.1. Dodávateľ poskytne bezpečné systémy práce vrátane formálnych 

štandardných prevádzkových postupov popisujúcich bezpečné vykonanie 
bežných úloh. 

3.2.2. Dodávateľ je povinný mať povolenie na prácu vystavené pre každú prácu, 
ktorá bude vykonávaná v priestoroch kupujúceho v súlade s požiadavkami 
danej prevádzky. 

3.2.3. Pokiaľ je to aplikovateľné a v uplatniteľnom rozsahu, navyše k akýmkoľvek 
požiadavkám kupujúceho (ako je čas od času oznámené dodávateľovi), 
dodávateľ musí dostať akékoľvek povolenie na prácu, ktoré môže byť 
vyžadované právnymi predpismi.  

3.2.4. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetci jeho zamestnanci a subdodávatelia plne 
poučení a primerane zaškolení v súvislosti s bezpečnými systémami práce a 
zdravotne spôsobilí a schopní pracovať. 
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3.3. Zdvíhacie práce 

3.3.1. Všetky zdvíhacie zariadenia (vrátane príslušenstva) zabezpečené 
dodávateľom budú v súlade s akýmikoľvek miestnymi právnymi predpismi a 
Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho a budú okrem iného obsahovať 
nasledujúce podrobnosti: príslušné dôkazy o tom, že zariadenie je 
očíslované, registrované a kontrolované kompetentným a kvalifikovaným 
špecialistom a považované za bezpečné na použitie, identifikované a 
označené ako bezpečné pre použitie (vrátane dátumu ďaľšej kontroly). 
Záznamy o kontrolách musia byť dostupné na pracovisku a na požiadanie 
poskytnuté kupujúcemu. 

3.3.2. Obsluha zdvíhacích zariadení a viazači musia byť spôsobilí (t.j. mať odbornú 
spôsobilosť na prevádzkovanie takýchto zdvíhacích zariadení a viazanie 
a byť poverení ich príslušnými manažérmi na prevádzku daného zariadenia). 

3.3.3. V prípade, že dodávateľ na vykonanie práce potrebuje použiť zdvíhacie 
zariadenie, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a za predpokladu, že kupujúci 
dáva vopred výslovný predchádzajúci súhlas na používanie tohto zdvíhacieho 
zariadenia, bude zdvíhacie zariadenie prevádzkované buď kupujúcim, alebo 
dodávateľ poskytne pre konkrétne zdvíhacie zariadenie spôsobilú obsluhu. 

3.3.4. Na všetky zdvíhacie činnosti sa vzťahuje príslušné pravidlo o bezpečnom 
zdvíhaní podľa "Deviatich zlatých pravidiel bezpečnosti" kupujúceho, ako je 
zahrnuté v Špecifikáciách bezpečnosti v prílohe J.2.1. 
 

3.4. Odpájanie energií 
3.4.1. Všetky zdroje energie (vrátane elektricej, pneumatickej, hydraulickej, 

kinetickej, gravitačnej, tepelnej, tlakovej, chemickej, atď.), ktorým bude 
dodávateľ vystavený, budú identifikované osobou vystavujúcou povolenie na 
prácu a overené zástupcom kupujúceho.  

3.4.2. Všetky takéto zdroje energie musia byť odpojené (podľa Špecifikácií 
bezpečnosti) vrátane použitia prístupu jedného zamestnanca s jedným 
zámkom, označenia a otestovania odpojenia energií, ktorý uzamyká zdroje 
energií a zároveň testuje účinnosť odpojenia v súlade so Špecifkáciami 
bezpečnosti.   

3.4.3. Potrubia obsahujúce nebezpečné chemikálie budú pred odpojením 
a uzamknutím vyprázdnené a odkalené v súlade so Špecifikáciami 
bezpečnosti.   

3.4.4. Pravidlá kupujúceho týkajúce sa konkrétnej prevádzky (tak, ako boli 
oznámené dodávateľovi) vrátane všetkých pravidiel týkajúcich odpájania 
energií a príslušných povolení na prácu sa vzťahujú na všetky činnosti 
zahŕňajúce zdroje energie. 

3.4.5. Posúdenie pred prácou musí tiež zvážiť otázky odpájania energií v súlade 
s požiadavkami povolenia na prácu.  

 
3.5. Práce vo výškach 

3.5.1. Dodávateľ poskytne vhodné a osvedčené zariadenie na bezpečnú prácu vo 
výškach v súlade s akýmikoľvek pravidlami kupujúceho špecifickými pre danú 
prevádzku.  
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3.5.2. Všetky zariadenia pre prácu vo výškach (t.j. rebríky, lešenie, mobilné 
zdvíhacie plošiny, bezpečnostné klietky, bezpečnostné postroje atď.) 
poskytované dodávateľom budú v súlade so všetkými miestnymi právnymi 
predpismi a Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho a budú obsahovať okrem 
iného najmä tieto podrobnosti: príslušný dôkaz, že zariadenie je očíslované, 
registrované a pravidelne kontrolované; príslušný dôkaz o tom, že lešenie 
bolo skontrolované osobou spôsobilou a poverenou kontrolou lešení 
a prehlásené za bezpečné na použitie a označené ako bezpečné na použitie 
(vrátane ďalšieho dátumu kontroly). Záznamy o kontrole musia byť dostupné 
na pracovisku a musia byť na požiadanie poskytnuté kupujúcemu.  

3.5.3. Stavitelia lešenia musia byť spôsobilí (t.j. kvalifikovaní a mať platný preukaz). 
V prípade, že sa na vykonanie prác požaduje lešenie, dodávateľ je povinný 
zabezpečiť, aby takéto lešenie spĺňalo Špecifikácie bezpečnosti kupujúceho.  

3.5.4. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetky konštrukcie lešenia boli postavené 
podľa požiadaviek kupujúceho a v súlade s pokynmi kvalifikovaného 
inšpektora lešenia. Plán lešenia (t.j. návrh konštrukcie lešenia) musí byť k 
dispozícii na pracovisku na požiadavnie kupujúceho. 

3.5.5. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci pracujúci vo výške, boli 
zaškolení o správnom používaní bezpečnostného celotelového postroja a 
akéhokoľvek iného vybavenia na práce vo výškach (ako napríklad 
samonavíjacia kladka), ak bolo dohodnuté používanie takéhoto iného 
vybavenia a dodávateľ dodá svojim zamestnancom akékoľvek takéto 
vybavenie. 

3.5.6. Dodávatelia musia zabezpečiť, aby všetky osoby pracujúce vo výškach boli 
na takúto prácu zdravotne spôsobilé.  
 

3.6. Práca s nebezpečnými látkami (v súlade s rozsahom dodávky, Príloha C) 
3.6.1. Dodávateľ je povinný zaviezť systémy na adekvátnu kontrolu vystavenia osôb 

chemickým, biologickým a azbestovým nebezpečenstvám. 
3.6.2. Posúdenie nebezpečenstva vykoná dodávateľ pred prinesením chemikálií do 

prevádzky pre všetky existujúce a akékoľvek nové chemické, biologické 
a azbestové nebezpečenstvá. Riziká vystavenia osôb musia byť primerane 
posúdené a zdokumentované pre všetky chemikálie (vrátane azbestu a 
biologických látok, ktoré predstavujú významné riziko) pred začatím 
akýchkoľvek prác alebo služieb v prevádzke. 

3.6.3. Vystavenia osôb chemikáliám, vrátane azbestu a biologických látok, musia 
byť minimalizované v súlade s osvedčenými medzinárodnými postupmi 
v danom odvetví priemyslu a vo všetkých prípadoch musia byť pod hranicou 
prípustných hodnôt vystavenia pri práci ("OEL"). Všetky oblasti, kde sú 
prekročené úrovne OEL, sa vymedzia ako povinné ochranné zóny pomocou 
vhodných značiek a symbolov.  
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3.6.4. Dodávateľ musí vypracovať postupy, ktoré zahŕňajú identifikáciu chemických 
a biologických látok na pracovisku použitím značiek v súlade s príslušnými 
miestnymi právnymi predpismi o označovaní chemických a biologických látok 
a bezpečnostných symboloch na pracovisku. Na pracovisku musia byť 
dostupné príslušné karty bezpečnostných údajov. Azbest musí byť 
dekontaminovaný a zlikvidovaný podľa medzinárodných noriem osvedčených 
postupov a všetkých právnych požiadaviek. 

3.6.5. Okrem toho sa uplatňujú všetky pravidlá kupujúceho o nebezpečných 
chemikáliách tak, ako sú uvedené v Špecifikáciách bezpečnosti kupujúceho. 
 

3.7. Používanie mobilných zariadení 
3.7.1. Všetky mobilné zariadenia poskytované dodávateľom musia byť v súlade so 

všetkými miestnymi právnymi predpismi a so všetkými požiadavkami 
kupujúceho špecifickými pre danú prevádzku (ktoré budú oznámené 
dodávateľovi), vrátane, okrem iného i nasledujúcich údajov: príslušný dôkaz, 
že zariadenia sú očíslované, registrované a kontrolované nezávislou 
certifikovanou treťou stranou alebo oprávnenou a kvalifikovanou 
spoločnosťou a považované za bezpečné na použitie, identifikované a 
označené ako bezpečné na použitie (vrátane dátumu ďaľšej kontroly). Všetky 
mobilné zariadenia sa musia skontrolovať pred začiatkom každej smeny a 
záznam o takejto prehliadke musí byť vedený v denníku, ktorý musí byť 
poskytnutý dodávateľom.   

3.7.2. Obsluha vozidiel musí byť zdravotne i odborne spôsobilá (to znamená, že má 
odbornú spôsobilosť prevádzkovať mobilné zariadenia a poverenie na výkon 
takejto činnosti od svojho nadriadeného).   

3.7.3. Na všetky aktivity s mobilnými zariadeniami sa vzťahujú pravidlá kupujúceho 
o mobilných zariadeniach, ako sú popísané v Špecifikáciách bezpečnosti 
kupujúceho. 

3.7.4. Dodávateľ vykonáva a zabezpečuje bezpečné nakladanie a vykladanie, 
distribúciu a správne skladovanie všetkých materiálov a zariadení potrebných 
na riadne vykonanie diela na vlastnú zodpovednosť a náklady.  
 

3.8. Vstupovanie do stiesnených priestorov 
3.8.1. Každý vstup do stiesneného priestoru musí byť podľa podmienok povolenia 

na prácu a neoprávnený vstup musí byť zakázaný. 
3.8.2. Všetci zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v stiesnenom priestore musia byť 

vybavení kalibrovanými individuálnymi plynovými monitormi, aj to vyžadujú 
požiadavky povolenia na prácu podľa prístupu založenom na riziku. 
Testovanie atmosféry musí byť vykonané podľa miestnych podmienok 
a prísne v súlade s popisom uvedeným v povolení na prácu. 

3.8.3. Musí byť zabezpečené, aby dozor vykonávajúca osoba bola vždy prítomná 
pri vchode do stiesneného priestoru na kontrolu prístupu do stiesneného 
priestoru a na iniciovanie zásahu v núdzovej situácii.  

3.8.4. Je potrebné, aby medzi dozor vykonávajúcou osobou a pracovným tímom 
(tímami) boli zabezpečené príslušné komunikačné prostriedky. 

3.8.5. Dostatočné havarijné plány musia byť zavedené v súlade s požiadavkami 
podľa Špecifikácií bezpečnosti kupujúceho. 
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3.9. Pohyblivé a rotujúce zariadenia  
3.9.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť aby:  

a) boli všetky kryty a bezpečnostné prvky správne namontované pred použitím 
prenosného nástroja alebo spustením akéhokoľvek zariadenia do 
prevádzky (vrátane činností pred spúšťaním novo inštalovaných zariadení); 

b) ochranné zariadenia a núdzové tlačidlá boli funkčné a aby boli pravidelne 
kontrolované;  

c) nebolo používané žiadne zariadenie v prípade, že chýbajú alebo sú 
poruchové akékoľvek kryty alebo ochranné zariadenia alebo v prípade, že 
existuje riziko, že by obsluha alebo iné osoby mohli prísť do kontaktu 
s ktoroukoľvek pochybujúcou sa alebo rotujúcou časťou;   

d) akékoľvek demontované alebo odstránené ochranné alebo bezpečnostné 
zariadenie bolo po vykonaní práce inštalované späť (ak je takéto 
demontovanie alebo odstránenie akéhokoľvek ochranného alebo 
bezpečnostného vybavenia potrebné na vykonanie práce). 
 

3.10. Poháňané nástroje 
3.10.1. Poháňané nástroje zahrňujú, okrem iného, aj: 

a) reťazové píly; 
b) nástroje na stlačený vzduch; 
c) zariadenia na vysokotlakové umývanie vodou; 
d) patrónové nástroje a prenosné elektrické nástroje;  
e) brúsky a uhlové brúsky. 

 
3.10.2. Všetky takéto poháňané nástroje používané dodávateľom musia spĺňať 

všetky zákonné požiadavky, najmä tie, na ochranné kryty, rýchlosť 
prevádzky a označovanie. 

3.10.3. Počet patrónových nástrojov musí byť na pracovisku minimalizovaný a 
náradie a patróny musia byť zabezpečené, ak sa nepoužívajú. 

3.10.4. Všetky poháňané nástroje prevádzkované dodávateľom musia byť 
identifikované a zaregistrované ako kontrolované pracovné zariadenie. Pred 
použitím takýchto poháňaných nástrojov dodávateľ musí vykonať 
hodnotenie rizík s cieľom posúdiť a vyhodnotiť všetky nebezpečenstvá a 
ohrozenia, ktoré môžu byť prípadne spojené s takýmito nástrojmi vrátane 
akýchkoľvek rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie. 

3.10.5. Spôsoby práce a/alebo návody na obsluhu  od dodávateľa (ako boli vydané 
výrobcom) takýchto napájanýchh nástrojov musia byť špecifikované v 
súlade s najlepšími medzinárodnými priemyselnými štandardmi, príslušným 
národným kódexom postupov a Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho. 
Tieto návody musia stanoviť preventívne opatrenia vrátane potreby 
osobných ochranných prostriedkov a povolenia na prácu. 

3.10.6. Poháňané nástroje musia byť vhodné na účel, adekvátne pre danú úlohu 
a musia byť konštruované v súlade s najlepšími priemyselnými štandardmi, 
byť v dobrom technickom stave a musia mať vhodné kryty (ak je to 
aplikovateľné). 
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3.10.7. Obsluha poháňaného nástroja musí byť možná len manuálnym ovládaním 
operátora. 

3.10.8. Poháňané náradie môžu používať iba spôsobilé osoby, ktoré boli 
preukázateľne zaškolené.   

 
3.11. Padajúce predmety 

3.11.1. Musia byť zabezpečené ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 
zariadenia, nástroje a iné predmety nespadnú z výšky. Takéto opatrenia 
zahŕňajú, okrem iného, aj:   
a) popruhy na zápästie; 
b) vedrá a kontajnery na malé nástroje a zariadenia; 
c) vhodný materiál na prekrytie roštov a otvorov, aby sa zabránilo 

prepadnutiu nástrojov a zariadení cez otvory; 
d) boxy s náradím; 
e) zdvíhacie klietky; 
f) bezpečnostné západky na zdvíhacích hákoch; 
g) vhodné prostriedky na zavesenie bremien; 
h) zabezpečenie predmetov proti silnému vetru; 
i) protipožiarne plachty/zásteny, aby iskry zo zvárania, rezania alebo 

brúsenia nepadali na nižšiu úroveň. 
 

3.12. Udržiavanie čistoty a poriadku 
3.12.1. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby boli všetky pracovné priestory (za ktoré je 

zodpovedný) neustále udržiavané v čistom, upratanom, bezpečnom a 
zdravom stave. 

3.12.2. Na pracoviskách musí byť umiestnených dostatok nádob na likvidáciu 
odpadu a tieto musia byť pravidelne vyprázdňované (tak, ako je zmluvne 
dohodnuté medzi dodávateľom a kupujúcim). 

3.12.3. Ak dodávateľ nezabezpečí poriadok a/alebo čistotu na pracovisku alebo ho 
neuprace a/alebo nevyčistí v dohodnutom časovom období, kupujúci si 
vyhradzuje právo vyčistiť a/alebo upratať takéto pracovisko na náklady 
dodávateľa.  

 

3.13. Osobné ochranné pracovné pomôcky (“OOPP”) 
3.13.1. OOPP sú poslednou úrovňou ochrany medzi osobou a pracovným 

prostredím a stresovými faktormi a mali by byť zvažované len po 
zabezpečení odstránenia, nahradenia, technických a administratívnych 
opatrení. 

3.13.2. Pracoviská a činnosti musia byť posúdené z hľadiska možného vystavenia 
environmentálnym a/alebo fyzickým stresovým faktorom a v prípade potreby 
musia byť vybrané vhodné OOPP. 

3.13.3. Tie osoby, ktoré sú povinné nosiť OOPP dostanú vhodné informácie, sú 
zaškolené a preskúšané o správnom používaní a obmedzeniach OOPP 
pred samotným vystavením potenciálne nebezpečnému pracovisku a/alebo 
činnosti. 

3.13.4. Pri obsluhe uhlových brúsok musia byť používané ochranné štíty. 
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3.14. Ochrana zdravia pri práci 
3.14.1. Dodávateľ zabezpečí, aby boli vykonané príslušné zdravotné prehliadky 

pred zamestnávaním svojich zamestnancov a potvrdenie o takýchto 
prehliadkach predloží kupujúcemu pred začatím prác.  

3.14.2. Dodávateľ potvrdí, že zdravotný stav všetkých jeho zamestnancov je vhodný 
na prácu, ktorá má byť vykonaná  a na oblasti, v ktorých sa má pracovať.  

 
3.15. Predchádzanie požiarom a explóziám 

3.15.1. Dodávateľ je zodpovedný za protipožiarnu prevenciu pri vykonávaní 
horúcich prác vrátane následného dohľadu po ukončení práce (najmenej 30 
minút). Dohľad nad takýmito prácami môže vykonávať vedúci zmeny 
dodávateľa (t.j. vedúci zmeny, počas ktorej boli vykonávané práce s 
otvoreným plameňom) alebo zamestnanec poverený vedúcim zmeny 
dodávateľa.  

 

3.16. Havarijné udalosti 
3.16.1. Dodávateľ musí v spolupráci s kupujúcim vypracovať havarijný plán a 

príslušné plány záchrany pre každý projekt a takéto plány dokumentovať, 
sprístupniť a jasne odkomunikovať kupujúcemu pred začatím akýchkoľvek 
prác alebo služieb pre kupujúceho. 

3.16.2. Plány musia byť založené na posúdených rizikách a musia zahrňovať plány 
možných mimoriadnych udalostí súvisiacich s projektom. Plány musia byť 
zosúladené s havarijnými plánmi kupujúceho a musia obsahovať tieto prvky:  

a) organizačná štruktúra, zodpovednosti a právomoci dodávateľa; 
b) komunikačné postupy; 
c) postupy mobilizácie zamestnancov a zariadení;   
d) postupy na vyhodnocovanie základných prevádzkových a 

environmentálnych informácií;  
e) postupy na prepojenie s inými spoločnosťami a externými zásahovými 

organizáciami;  
f) postupy na oznamovanie, evakuáciu, vyhľadávanie a záchranu, 

potvrdenie vyprázdnenia a opätovného vstupu; 
g) požiadavky na postupy po havárii (vrátane hlásenia, vyšetrovania, 

uvedenia vecí do pôvodného stavu, nápravných opatrení);    
h) informácie o havarijných tímoch (vrátane ich založenia, vyškolenia 

a preskúšania); 
i) dodávatelia a iné osoby sú školené v zmysle havarijných  plánov a sú 

si vedomí svojich úloh a zodpovedností v prípade núdze. 
 

3.16.3. Dodávateľ musí mať na pracovisku k dispozícii potrebné prostriedky na 
poskytnutie prvej pomoci a zariadenia na hasenie požiaru. 

 
3.17. Ochrana životného prostredia 

3.17.1. Dodávateľ zabezpečí, aby všetky materiály prinesené alebo používané na 
pracovisku nemali dopad na životné prostredie a aby spĺňali všetky miestne 
environmentálne požiadavky. 
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3.17.2. Dodávateľ poskytne zoznam všetkých prinesených chemikálií, vrátane 
príslušných kariet bezpečnostných údajov pred prinesením takýchto 
chemikálií na pracovisko kupujúceho. 

3.17.3. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude manipulovať s chemikáliami v súlade 
s požiadavkami a normami definovanými v príslušných kartách 
bezpečnostných údajov.  

3.17.4. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude nakladať s odpadom, vrátane 
odpadových vôd, ako to definujú príslušné požiadavky špecifické pre danú 
prevádzku podľa pokynov kupujúceho a všetkých miestnych právnych 
požiadaviek.   

3.17.5. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude manipulovať s nebezpečným odpadom 
(pre nebezpečný materiál prinesený dodávateľom na pracovisko) tak, ako je 
to definované v príslušných kartách bezpečnostných údajov o materiáloch, 
podľa všetkých požiadaviek špecifických pre danú prevádzku podľa pokynov 
kupujúceho a miestnych právnych požiadaviek.   

3.17.6. Všetky náklady, ktoré vzniknú pri odstránení škôd na životnom prostredí, 
znáša dodávateľ, pričom dodávateľ môže byť právne zodpovedný za takú 
environmentálnu škodu. 

 

4. Požiadavky na bezpečnosť zariadení pre dodávateľov  

4.1. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetky dodané zariadenia/ stroje pred dodaním do 
prevádzky kupujúceho v súlade s konštrukčnými špecifikáciami a všetkými 
príslušnými právnymi predpismi. 

4.2. Dodávateľ poskytne súčinnosť pri analýze nebezpečenstiev procesov „PHA“, ak to 
bude vyžadované. 

4.3. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetky nástroje a zariadenia doručené na miesto 
kupujúceho bezpečné a v technicky vhodnom stave. Poškodené zariadenia a 
nástroje budú okamžite odstránené z prevádzky kupujúceho. Nástroje a zariadenia 
sa používajú výhradne na účely, na ktoré sú určené a len v súlade s príslušnými 
pokynmi a/alebo návodmi na obsluhu. Dodávateľ je povinný preukázať kupujúcemu 
vhodný technický stav predložením príslušnej technickej dokumentácie (kde je 
vyžadovaná), ako sú záznamy o údržbe, záznamy o kontrole atď. ešte predtým, ako 
sú nástroje a zariadenia prinesené do prevádzky.  

4.4. Je zakázané používať odlamovacie a vlastnoručne vyrobené nože.  
4.5. Dodávateľ zabezpečí, že zariadenie nevytvára statickú elektrinu, ktorá by mohla 

viesť k zapáleniu substrátu, častí zariadení alebo periférnych zariadení. 


