VŠEOBECNÉ a OSOBITNÉ PODMIENKY BOZP A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V AREÁLI thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
Externí poskytovatelia vykonávajúci činnosť v areáli thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., na základe
objednávky alebo zmluvy, sa zaväzujú oboznámiť a sú povinný riadiť sa nasledovnými všeobecnými
podmienkami BOZP a ochrany životného prostredia (ďalej len všeobecné podmienky) a v ich rozsahu
vytvárať podmienky na zaistenie BOZP. Tieto všeobecné podmienky zároveň stanovujú požiadavky ako
dohodu na spoločnom pracovisku pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť.
Osoby zdržujúce sa v areáli, ktoré nie sú externými poskytovateľmi alebo zamestnancami, sú návštevníci, na
ktorých sa vzťahujú osobitné podmienky pre zaistenie BOZP, s ktorými sú oboznámení pri vstupe do areálu.

ZOZNAM POUŽÍVANÝCH SKRATIEK A POJMOV:
Externý poskytovateľ – resp. dodávateľ, subjekt (právnická osoba fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
a jeho zamestnanci vykonávajúci činnosť v areáli
na základe zmluvy alebo objednávky.
Objednávateľ - thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
Areál - areál thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka ulica
Kontaktná osoba – zamestnanec thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. zodpovedný za koordináciu činností
externého poskytovateľa.
Bezpečnostný technik – zamestnanec thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. menovaný do funkcie
bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika zabezpečujúci
bezpečnostnotechnickú službu v rámci areálu.
Technik požiarnej ochrany – zamestnanec thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. menovaný do funkcie
požiarneho technika zabezpečujúci požiarno-technickú službu.
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PO – požiarna ochrana (ochrana pred požiarmi)
OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky
VTZ – vyhradené technické zariadenia
ŠPZ – štátna poznávacia značka
SMIaÚ – správa majetku, investícií a údržby
NL – nebezpečné látky
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ohlasovňa požiarov:
Bezpečnostnotechnická služba:
Hlavná brána (informátor):
SMIaÚ:
Hasičský a záchranný zbor:
_Záchranná zdravotná služba:
Polícia:

+421 4371 430
+421 4371 267
+421 4371 471
+421 4371 454
155 alebo 112
150 alebo 112
158 alebo 112
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VŠEOBECNÉ POVINNOSTI EXTERNÉHO POSKYTOVATEĽA
PRED ZAČATÍM VÝKONU PRÁC

PREDLOŽENIE DOKLADOV

VSTUPNÁ INŠTRUKTÁŽ BOZP

AUTORIZÁCIA PRÁC VO VÝŠKACH
A ZVÁRACIE PRÁCE

• predložiť zoznam všetkých osôb, vstupujúcich do areálu za účelom zabezpečenia objednaných
služieb
• predložiť platný doklad o poslednom školení BOZP, analýzu nebezpečenstiev, ohrození
a posúdenie bezpečnostných rizík súvisiacich so zabezpečovaním činnosti v areály
• predložiť platné osvedčenia alebo preukazy vrátane zdravotnej spôsobilosti, ak si to charakter
práce vyžaduje (obsluha VTZ, zváranie, obsluha stavebných strojov a mechanizmov, výškové
práce a pod.)
• predložiť zoznam strojov a zariadení, ktoré budú pre výkon prác použité a záznam o ich
poslednej kontrole
• predložiť zoznam a ŠPZ všetkých osobných, nákladných vozidiel, stavebných strojov
a mechanizmov, ktoré vstúpia do areálu
• v prípade použitia, predložiť zoznam a množstvo nebezpečných chemických látok, zmesí alebo
materiálov s príslušnými Kartami Bezpečnostných Údajov (KBÚ)
• pri zabezpečovaní stavebných prác predložiť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ak je
vyžadovaný podľa platných predpisov
• v súčinnosti s bezpečnostným technikom zodpovedná osoba externého poskytovateľa spíšu
informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre dané
pracoviská a priestory podľa charakteru vykonávanej činnosti
• v prípade výkonu stavebných prác, dodávateľ prevezme pracovisko resp. pracovný prostriedok
na výkon prác od objednávateľa
o resp. podľa charakteru prác externý poskytovateľ (dodávateľ) môže požiadať o prevzatie
pracoviska resp. pracovného prostriedku aj na výkon iných činností a prác, resp. na
požiadavku objednávateľa a predložiť doklady potrebné na spísanie záznamu o prevzatí
pracoviska resp. pracovného prostriedku
• zúčastniť sa na vstupnej inštruktáži BOZP (vykonáva sa po vzájomne odsúhlasenom termíne)
• oboznámiť sa s internými predpismi BOZP, platnými v areáli
• oboznámiť sa s všeobecnými nebezpečenstvami a ohrozeniami v areáli a o výsledkoch
posúdenia rizika,
• oboznámiť sa s internými predpismi pre zaistenie PO a prevencie pred vznikom požiarov,
evakuačnými pokynmi a pokynmi platnými v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
• v prípade výkonu práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (ďalej výškové práce) požiadať
o autorizáciu pre výškové práce v areáli
• pri výškových prácach predložiť doklad preukazujúci kontrolu prostriedkov osobného zaistenia
proti pádu
• v prípade výkonu zváracích prác požiadať o autorizáciu pre práce s otvoreným ohňom v areáli
(platí aj pre lepenie podlahových a strešných krytín)
• pri zváracích prácach predložiť doklad preukazujúci kontrolu tlakových nádob a hadíc zváracích
zariadení, zváracích zariadení

POČAS VÝKONU PRÁC
• vstupovať a vystupovať z areálu cez hlavnú bránu na pokyn pracovníka SBS
• pri každom vstupe a výstupe ohlásiť všetky prechádzajúce osoby na vrátnici
• sa pri vstupe a výstupe podrobiť kontrole úložného priestoru vozidla

VSTUP A VÝSTUP

DODRŽIAVAŤ PREDPISY BOZP a PO

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ
PROSTRIEDKY

• dodržiavať všeobecné a osobitné predpisy bezpečnosti práce, ochrany zdravia, interné
predpisy, pokyny a usmernenia zo strany objednávateľa
• dodržiavať predpisy PO a prevencie pred vznikom požiaru, civilnej ochrany a pokyny
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
• mať k dispozícii zhotoviteľskú dokumentáciu, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce
• prideliť svojim zamestnancom vhodné a účinné OOPPP
• používať vhodným spôsobom OOPP
• kontrolovať stav osobných ochranných pracovných prostriedkov, v prípade poškodenia
alebo straty funkčnosti vymeniť za nové
• pri prerušení práce odložiť OOPP na určené miesto externého poskytovateľa
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ZABEZPEČENIE PRACOVISKA

• zabezpečiť a označiť pracovisko resp. pracovný prostriedok vhodným spôsobom pomocou
bariér, zábran, výstražných pások a tabúľ, ak hrozí nebezpečenstvo zranenia iných osôb
alebo poškodenia majetku vrátane vymedzenia ohrozeného priestoru
• v prípade potreby zabezpečiť pracovný prostriedok voči neoprávnenému použitiu resp.
spusteniu
• zabezpečiť stály dozor výkonu stavebných prác, ak si to povaha prác vyžaduje
a zabezpečiť zodpovednú osobu pri výkone stavebných prác
• pri prácach s nebezpečenstvom pádu predmetov z výšky zabezpečiť označenie
ohrozeného priestoru alebo oddelenie bariérou, ochranným koridorom alebo sieťou pri
dodržaní ochranného pásma
• označiť a zabezpečiť dočasné prívody energii ( káble, hadice... ), ktoré zasahujú do uličiek
určených pre pohyb osôb
• miesta s ohrozením pádom z výšky alebo do voľnej hĺbky zabezpečiť pevnou zábranou,
debnením, prechodovou platňou a pod.
• pri prašných prácach vo vnútorných priestoroch označiť a oddeliť zástenou alebo
plachtou ohrozený priestor
• v prípade potreby prerušiť stavebné práce, tieto obnoviť až po vykonaní nevyhnutných
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku
na stavenisku a vyhotoviť o tom záznam
• zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma
• udržiavať voľný prístup k hasiacim prostriedkom, únikovým trasám a východom,
elektrorozvodniam, uzáverom plynu a iným dôležitým ovládacím prvkom prívodov
a energií, požiarnym rebríkom a logistickým koridorom

VOĽNÝ PRÍSTUP
•
•
•
•

ČISTOTA A PORIADOK

OZNAMOVAŤ

KONTROLA

PRIESTOR DO PÔVODNÉHO STAVU

ODOVZDANIE PRACOVISKA

udržiavať čistotu a poriadok
ukladať pracovné prostriedky, pomôcky, náradie a materiál na určené miesto
triediť a ukladať odpady do príslušných zberných nádob
vlhké, mastné alebo inak znečistené povrchy podláh, kde hrozí nebezpečenstvo
pošmyknutia a pádu označiť výstražným symbolom alebo ohraničiť výstražnou páskou

• oznámiť kontaktnej osobe alebo bezpečnostnému technikovi na strane objednávateľa
každý pracovný úraz, haváriu, požiar alebo stav, ktorý ohrozuje alebo môže ohroziť
bezpečnosť a zdravie
• oznámiť každý únik zdraviu škodlivých látok alebo látok škodlivých pre životné prostredie
• oznámiť vznik a zhromažďovanie nebezpečných odpadov
• oznámiť akúkoľvek zmenu v počte, oprávnení a činnosti osôb vstupujúcich do areálu
• oznámiť ukončenie práce s otvoreným ohňom – lepenie krytiny, zváračské práce,
vykonávaných na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru
• podrobiť sa kontrole zo strany bezpečnostno-technickej služby a strážnej služby, riadiť sa
ich pokynmi
• podrobiť sa dychovej skúške zistenia požitia alkoholu
• podrobiť sa skúške zistenia požitia drog

PO SKONČENÍ PRÁC
• vyčistiť a upratať priestor
• vzniknuté odpady triediť a uložiť do príslušných zberných nádob
• skontrolovať priestor a uistiť sa, že po realizácií prác neostali v priestore predmety látky
alebo iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce faktory
• vlhké, mastné alebo inak znečistené povrchy podláh, kde hrozí nebezpečenstvo
pošmyknutia a pádu, označiť výstražným symbolom alebo ohraničiť výstražnou páskou
• odstrániť zábrany a označenia, ak už nepretrváva ohrozenie, ktoré bolo dôvodom ich
umiestnenia
• informovať kontaktnú osobu o ukončení prác
• odovzdať všetky zapožičané pracovné prostriedky, pomôcky, náradie, ochranné
prostriedky, označovacie prostriedky, prístupové karty, kľúče a pod.
• odovzdať súvisiacu sprievodnú technickú dokumentáciu a záznamy z kontrol, ak sa
vyžaduje, vykonať zaučenie objednávateľa ak je potrebné o používaní
• odovzdať pracovisko resp. pracovný prostriedok za účelom kontroly a prevzatia
objednávateľom,
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POUČENIE O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANE ZDRAVIA V AREÁLI
VŠEOBECNE PLATNÉ ZÁKAZY

ZÁKAZ FAJČENIA MIMO
VYHRADENÝ PRIESTOR

ZÁKAZ POŽÍVANIA
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
A OMAMNÝCH LÁTOK , ZÁKAZ
VÝKONU PRÁCE POD ICH
VPLYVOM

ZÁKAZ VYHOTOVOVANIA
AUDIOVIZUÁLNYCH
ZÁZNAMOV

ZÁKAZ NOSENIA
STRELNÝCH ZBRANÍ

ZÁKAZ MANIPULÁCIE
S OTVORENÝM OHŇOM
S VÝNIMKOU PRÁC, NA
KTORÉ BOLO UDELENÉ
POVOLENIE TECHNIKOM
PO

ZÁKAZ MANIPULÁCIE SO STROJMI
A ZARIADENIAMI, KTORÉ
NESÚVISIA S VÝKONOM PRÁCE
A NA KTORÉ NEMÁ OSOBA
PRÍSLUŠNÚ ODBORNÚ
A ZDRAVOTNÚ SPôSOBILOSŤ

ZÁKAZ VSTUPU DO
PRIESTOROV NESÚVISIACICH
S VÝKONOM PRÁCE

ZÁKAZ VSTUPU POD
ZAVESENÉ A ZDVÍHANÉ
BREMENÁ

VÝZNAMNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A OHROZENIA

NEBEZPEČENSTVO
KOLÍZIE
S MOTOROVÝM
VOZÍKOM

NEBEZPEČENSTVO
PÁDU ZAVESENÉHO
BREMENA

NEBEZPEČENSTVO
PÁDU ŤAŽKÝCH
PREDMETOV NA
NOHY

NEBEZPEČENSTVO
ODLETUJÚCICH
ČASTÍC A KVAPALÍN

NEBEZPEČENSTVO
POŠMYKNUTIA
A PÁDU

NEBEZPEČENSTVO
POŠKODENIA
PNEUMATÍK

VODOROVNÉ ZNAČENIE PRIESTORU
OZNAČENIE ULIČIEK
PRACOVNÝ PRIESTOR STROJOV
MEDZIOPERAČNÉ ODKLADACIE PLOCHY
POŽIARNE ZNAČENIE A IZOLOVANÉ VÝROBKY A MATERIÁL
PREKÁŽKY A NEBEZPEČENSTVÁ

UPOZORNENIE!
AREÁL VRÁTANE VŠETKÝCH OBJEKTOV JE
MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO
ZÁZNAMOM
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POHYB OSÔB V AREÁLI A VO VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH
PRE POHYB V AREÁLI
A VÝROBNÝCH
PREVÁDZKACH POUŽÍVAJTE
PERSONÁLNE VCHODY,
BEZPEČNÉ
ULIČKY,CHODNÍKY,
VYZNAČENÉ PRECHODY PRE
CHODCOV A OKRAJE
KOMUNIKÁCIÍ !

V PRÍPADE SPOZOROVANIA
PRICHÁDZAJÚCEHO
MOTOROVÉHO VOZÍKA
ZASTAVTE, ODSTÚPTE DO
BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI
A POČKAJTE KÝM
MOTOROVÝ VOZÍK PREJDE !

DO VÝROBNÝCH HÁL VSTUPUJTE PERSONÁLNYMI
VCHODMI, NIE KORIDORMI URČENÝMI PRE MOTOROVÉ
VOZÍKY A PREPRAVU MATERIÁLU!

V PRÍPADE ROZSVIETENIA VÝSTRAŽNÉHO SVETLA
A SPUSTENÍ ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE, PRI VÝJAZDE
MOTOROVÝCH VOZÍKOV, OKAMŽITE ZASTAVTE
A POČKAJTE KÝM VOZÍK PREJDE A SIGNALIZÁCIA SA
VYPNE!

OSOBY POHYBUJÚCE SA PO VYZNAČENÝCH ULIČKÁCH
A KOMUNIKÁCIÁCH, NIE SÚ POVINNÉ POUŽÍVAŤ
OCHRANNÚ OBUV ALEBO INÉ OOPP, AK K TOMU NEBOLI
VYZVANÉ KONTAKTNOU OSOBOU ALEBO TECHNIKOM
BOZP. ODPORÚČA SA UZAVRETÁ OBUV.
MIMO VYZNAČENÉ ULIČKY A KOMUNIKÁCIE JE POVINNÉ
POUŽÍVAŤ OCHRANNÚ OBUV A OCHRANNÉ OKULIARE!

ZÁKLADNÉ TRIEDENIE ODPADOV
PAPIER

PLAST

SKLO

KOMUNÁLNY
ODPAD

OBALY OBSAHUJÚCE
ZVYŠKY NL

odpady z papiera,
kartónu a vlnitej
lepenky

odpady z plastov bez
zvyškov potravín

odpady zo skla (fľaše
a nádoby
neznečistené NL)

zvyšky potravín
a obaly znečistené
ich zostatkami

obaly znečistené NL
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MIMORIADNE UDALOSTI
V PRÍPADE SPOZOROVANIA POŽIARU
zachovajte pokoj
ak je to možné, zneškodnite požiar pomocou ručného hasiaceho prístroja
rozbite ochranný kryt a stlačte požiarne tlačidlo, ak nie je v blízkosti tlačidlo,
ohláste požiar telefonicky na ohlasovni požiarov
opustite budovu najbližším únikovým východom
v prípade výzvy sa dostavte na evakuačné miesto
V PRÍPADE POŽIARNEJ EVAKUÁCIE
zachovajte pokoj
v prípade zadymenia priestoru sa skrčte dolu – tvárou k zemi
nepoužívajte výťahy
opustite budovu najbližším únikovým východom
v prípade výzvy sa dostavte na evakuačné miesto
nevstupujte opätovne do budovy, pokiaľ nie je skontrolovaná autorizovanou
núdzovou službou
V PRÍPADE ZEMESTRASENIA
zachovajte pokoj
držte sa ďalej od sklenených výplní a objektov vo výškach
snažte sa schovať pod alebo vedľa pevných objektov, prípadne v prestupoch
vchodov
v prípade zadymenia priestoru sa skrčte dolu –tvárou k zemi
nesnažte sa evakuovať bez pokynov núdzovej služby
v prípade výzvy na evakuáciu, zhromaždite sa na určenom mieste
nepoužívajte výťahy
nevstupujte opätovne do budovy, pokiaľ nie je skontrolovaná autorizovanou
núdzovou službou
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PODMIENKY PRE ZAISTENIE BOZP PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
Externý poskytovateľ zabezpečujúci stavebné práce na stavenisku je povinný
vypracovať Plán zabezpečenia BOZP na stavenisku (pre práce potrebné min. ohlásiť
stavebnému úradu), ktorý pred začatím prác predloží Bezpečnostnému technikovi na
schválenie. Stavebník ak je to požadované poverí koordinátora dokumentácie
a koordinátora bezpečnosti.
Plán zabezpečenia BOZP na stavenisku musí obsahovať:
• analýzu nebezpečenstiev a ohrození objednanej alebo zmluvne dohodnutej
činnosti
• posúdenie bezpečnostných rizík
• určenie a pridelenie OOPP
• pokyny pre mimoriadne udalosti (úraz, havária, únik škodlivých látok, požiar
a pod.)
• postupnosť prác, spôsob zabezpečenia ohrozeného priestoru
• spôsob zabezpečenia ochrany osôb zdržujúcich sa v blízkosti ohrozeného
priestoru
• zoznam používaného náradia, strojov, zariadení a mechanizmov
• zoznam zamestnancov, ktorí budú práce zabezpečovať
• zoznam používaných chemických látok a zmesí
• určenie osoby zodpovednej za BOZP na strane externého poskytovateľa
• spôsob a miesto na ukladanie stavebného materiálu
Externý poskytovateľ je povinný zabezpečiť vymedzenie ohrozeného priestoru
výstražnou páskou alebo zábranou, doplnenou symbolmi zákazu vstupu
nepovolaným osobám a hroziaceho nebezpečenstva.
Ohrozený priestor je možné ohraničiť výstražnou alebo pevnou zábranou, ak sa
nejedná o vytýčenie ochranného pásma na zabezpečenie proti pádu predmetov a
materiálu. V prípade výstražnej zábrany, musí byť umiestnená v dostatočnej
vzdialenosti od hranice ohrozeného priestoru!
Výstražné a zákazové symboly musia byť na viditeľnom mieste, umiestnené
v dostatočnej vzdialenosti od hranice ohrozeného priestoru. Symboly môžu byť
znázornené na tabuliach, samolepkách alebo prenosných stojanoch.
Mimo pracovný čas je externý poskytovateľ povinný:
• uzatvoriť ohrozený priestor výstražnými alebo pevnými zábranami vrátane
výstražných symbolov
• zabezpečiť miesta s rizikom pádu z výšky a do voľnej hĺbky účinnou pevnou
zábranou
• uložiť všetky pracovné prostriedky na určené miesto a zabezpečiť ich proti
neautorizovanému použitiu a odcudzeniu
• bezpečne uskladniť chemické látky a zabezpečiť ich proti neautorizovanému
použitiu a odcudzeniu

Zamestnanci zabezpečujúci stavebné práce, sú povinní pri práci vždy nosiť ochrannú
obuv a reflexnú vestu a ochrannú prilbu. Ostatné OOPP musia byť používané v súlade
s všeobecne platnými predpismi BOZP a internými predpismi thyssenkrupp rothe
erde Slovakia, a.s.
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PODMIENKY PRE ZAISTENIE BOZP PRI PRÁCACH VO VÝŠKACH
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je možné v areáli vykonávať
len na základe AUTORIZÁCIE, udelenej bezpečnostným
technikom!!!

Externý poskytovateľ je povinný zabezpečiť kolektívne alebo
osobné prostriedky zaistenia proti pádu, na základe výzvy
preukázať platnosť ich revízie.

Externý poskytovateľ je povinný vypracovať Plán záchranných
opatrení pre práce vo výškach a zabezpečiť prostriedky potrebné
pre jeho realizáciu.

V prípade použitia lešenia je externý poskytovateľ povinný
predložiť doklad o platnej certifikácii a revízii lešenia, spolu
s platnou autorizáciou osôb, ktoré ho budú inštalovať (lešenársky
preukaz).

V prípade použitia vysokozdvižných plošín je externý poskytovateľ
povinný predložiť doklad o platnej certifikácii a revízii plošiny,
spolu s platnou autorizáciou osôb, ktoré ich budú obsluhovať.

Externý poskytovateľ je povinný používať len certifikované rebríky
a rebríkové schody v súlade s návodom na obsluhu s platným
dokladom o ich ročnej kontrole!
Externý poskytovateľ je povinný zabezpečiť kolektívnu ochranu
proti padajúcim predmetom, ak nie je z prevádzkových dôvodov
možné zamedziť vstup osôb do ohrozeného priestoru (práce
vykonávané nad používanými komunikáciami, osobnými vchodmi
a pod.)
V prípade zlých poveternostných podmienok (silný vietor, dážď,
sneženie a pod.) nesmú byť práce vo výškach vykonávané.
Výnimkou sú len záchranné a havarijné práce, ktoré musia byť
vykonané za účelom záchrany života alebo odvrátenia
materiálnych škôd veľkého rozsahu.
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PODMIENKY VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL DO AREÁLU
Každé motorové vozidlo je pri prejazde vstupnou bránou povinné zastaviť
a podrobiť sa kontrole službukonajúcemu vrátnikovi. Osobné vozidlo, v ktorom sa
nepreváža náradie alebo materiál musí byť odstavené na parkovisku pre návštevy.
Vstup do areálu je povolený len vozidlám s platnou STK a EK
Pred vjazdom do areálu sú vodiči motorových vozidiel povinní sa oboznámiť so
situačným plánom areálu a pokynmi BOZP. Spolujazdec sa musí zaregistrovať na
informáciách a oboznámiť s pokynmi BOZP.
Maximálna povolená rýchlosť je 20 km / hod. Vo výrobných a skladových
priestoroch je povolená rýchlosť max. 6 km/hod.

Vodiči motorových vozidiel sú povinní dodržiavať dopravné predpisy, rešpektovať
zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Vozidlami, návesmi a prívesmi je zakázané blokovať personálne vchody a východy,
prístup k hasiacim prostriedkom, požiarnotechnickým zariadeniam, uzáverom
plynu, vody a elektrorozvodným skriniam.

V areáli platí zákaz vjazdu nákladných vozidiel v čase od 6:00 do 7:00 a od 13:30
do 14:30.

Pri vjazde a výjazde musí byť nákladné vozidlo, vrátane návesu zvážené na váhe.

V prípade prevozu nebezpečných látok v množstve väčšom ako 1 m3 musí byť pri
vjazde a výjazde vykonaná kontrola ADR.
Vodiči nákladných vozidiel sú po opustení kabíny povinní použiť reflexnú vestu
a OOPP v závislosti od vykonávanej činnosti. V prípade povolenej asistencie pri
nakládke a vykládke je povinnosť použiť i ochrannú obuv, ochrannú prilbu
a ochranné rukavice v súlade s BPP 07.
Vozidlá je povolené parkovať len na miestach na to určených. Pri čakaní na vstup
do areálu môžu nákladné vozidlá stáť len na vyhradených pruhoch určených pre
nákladné vozidlá.
Vjazd vozidiel do výrobných hál musí byť vopred odsúhlasený
bezpečnostnotechnickou službou thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., ktorá
určí podmienky vjazdu! Zakazuje sa vjazd vozidiel znečistených snehom, blatom
a pod.
Je prísne zakázané vstupovať pod zdvihnuté alebo zdvíhané bremená!
Vodiči sú v areáli povinní riadiť sa pokynmi zodpovedného zamestnanca na strane
thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., dodržiavať bezpečnostné značenie
a používať len určené priestory a pracovné prostriedky. V prípade výzvy sa
podrobiť dychovej skúške a poslúchnuť pokyny bezpečnostného technika.
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PODMIENKY PRE SERVISNÉ PRÁCE NA STROJOCH A ZARIADENIACH

Servisný zásah na strojoch a zariadeniach (pracovnom prostriedku),
zabezpečovaný externým poskytovateľom je možný len v prípade
súhlasu Oddelenia správy majetku, investícií a údržby.
Pred začatím servisného zásahu musí byť vykonaná analýza
nebezpečenstiev a ohrození, na základe ktorej bude zvolený jeden zo
spôsobov bezpečného zaistenia pracovného prostriedku.
Pracovný prostriedok vrátane dotknutého pracovného priestoru musí
byť počas výkonu servisných prác (údržby, servisu, kontroly a opravy)
zabezpečený proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky
prostredníctvom viditeľného označenia a prerušenia prívodu energie,
ktorou sú jednotlivé časti poháňané (elektrická, pneumatická,
mechanická a hydraulická energia).
Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia
objednávateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické
zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí
nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie,
meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku,
obmedzenie počtu prítomných osôb.

Ohrozený priestor musí byť viditeľne označený a ohraničený pevnou
alebo
výstražnou
zábranou.
Na
čelnú
stranu
je zamestnanec vykonávajúci servisný zásah povinný umiestniť tabuľku
„POZOR, prebieha výkon údržby, odstránenia poruchy, servisný zásah“
a na jednotlivé časti, kde hrozí neúmyselné spustenie pracovného
prostriedku alebo nebezpečenstvo zranenia, magnetickú zákazovú
tabuľku „NEDOTÝKAJ SA, prebieha výkon údržby / oprava“.
Pre bezpečné zaistenie pracovného prostriedku musia byť splnené
podmienky:
• viditeľné označenie a ohraničenie ohrozeného priestoru
• zaistenie nebezpečných energií vyradením, uzamknutím alebo
označením ovládacích prvkov (v závislosti od ich potreby počas
servisného zásahu)
• v dosahu musí byť vždy tlačidlo (ovládanie) centrálneho vypnutia
pracovného prostriedku
Pracovný prostriedok, na ktorom prebieha servisný zásah, musí byť
mimo pracovný čas odpojený od energií, nebezpečné časti zaistené
proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky, ohrozený priestor musí
byť uzatvorený zábranami a označený!
Externý poskytovateľ je povinný, pred odovzdaním pracovného
prostriedku po realizácií servisného zásahu, v prítomnosti povereného
zamestnanca thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. odskúšať,
skontrolovať funkčnosť, ochranné zariadenia a prvky, upratať a uviesť
priestor do pôvodného stavu.
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PODMIENKY PRE PRÁCE S OTVORENÝM OHŇOM

(zváranie, delenie plameňom, lepenie strešných a podlahových krytín...)
Práce s otvoreným ohňom je možné v areáli vykonávať len na základe
AUTORIZÁCIE, udelenej technikom PO.

Zváracie zariadenia musia byť certifikované, na základe výzvy je externý
poskytovateľ povinný predložiť doklad o platnej certifikácií, poslednej revízii
a kontrole.
Pri zváraní, rovnaní, ale aj pri činnostiach, kedy dochádza k odletovaniu iskier,
musia byť v priestore, kde hrozí zranenie iných osôb alebo iniciácia požiaru
použité zásteny, prípadne požiarne plachty (v zmysle autorizácie udelenej
technikom PO).
Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, musí byť počas
prác s otvoreným ohňom zabezpečená protipožiarna asistenčná hliadka
vybavená dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov.

PODMIENKY PRE PRÁCE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI
Pred začatím prác, pri ktorých sú používané chemické látky alebo zmesi, je
externý poskytovateľ povinný kontaktnej osobe vopred predložiť ich zoznam
a množstvo, vrátane kariet bezpečnostných údajov. Oboznámiť sa
s umiestnením najbližšej havarijnej súpravy.
Externý poskytovateľ sa zaväzuje používať chemické látky a zmesi v súlade
s príslušným KBÚ, všeobecnými a internými predpismi BOZP.

Je prísne zakázané zhromažďovať alebo ukladať chemické látky mimo určený
priestor. Pri prelievaní a preprave kvapalných chemických látok a zmesí v
množstve nad 100 l musí byť použitá záchytná vanička!
Odpad,
ktorý
vzniká
z používania
chemických
látok
a zmesí,
je zakázané zhromažďovať mimo určené zberné nádoby, nádrže a kontajneri. Je
prísne zakázané vylievať chemické látky alebo zmesi do kanalizácie!!!

Vydané:

01.10.2016

Aktualizácia: 01.10.2019

Schválil:

Ing. Ľudovít Francl, PhD.
predseda Predstavenstva

Vypracoval:

Mgr. Tomáš Pekar

vedúci BOZP a ochrany ŽP

Dipl.-Kfm. Achim Stuhlmann
člen Predstavenstva

Externý poskytovateľ
Štatutárny zástupca (právnická osoba, SZČO) externého poskytovateľa svojim podpisom potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými
podmienkami riadne oboznámil, pochopil ich, bude sa nimi v areáli riadiť a v ich rozsahu vytvárať podmienky na zaistenie BOZP. Toto potvrdenie
sa vzťahuje na všetkých zamestnancov externého poskytovateľa a zamestnancov subdodávateľa externého poskytovateľa, ktorí vstupujú do
areálu.
V ............................................................ dňa ..............................................................
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