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PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA EXTERNÝCH SPOLOČNOSTÍ
V AREÁLI CHEMOSVIT
1. Tieto pravidlá správania sa externých spoločností v areáli CHEMOSVIT (ďalej len pravidlá),
resp. povinnosti nimi uložené sa vzťahujú na všetky fyzické osoby pohybujúce sa v areáli
CHEMOSVIT vo svojom mene bez ohľadu na účel ich pobytu, na všetky fyzické alebo
právnické osoby vykonávajúce akúkoľvek prevádzkovú činnosť v areáli CHEMOSVIT
(dodávatelia) prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných osôb plniacich ich úlohy
(ďalej spoločne len „osoby pôsobiace v areáli“). Uvedené činnosti podľa ich trvania
rozdeľujeme na tzv. jednorázové prevádzkové činnosti a činnosti trvajúce viac ako jeden deň.
Jednorázovou prevádzkovou činnosťou sa rozumie pracovná činnosť dodávateľa v priebehu
jedného pracovného dňa, vykonaná jeden raz, poskytnutá na jeden raz, ktorej výsledkom je
konečná realizácia diela podľa objednávky odberateľa prác sídliaceho v areáli CHEMOSVIT,
ktorému odd. BTS CHEMOSVIT poskytuje službu (ďalej len odberateľ).
2. Vstupom do areálu CHEMOSVIT vstupujúca osoba v areáli potvrdzuje vo svojom mene a
v mene fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej úlohy plní alebo s ktorej súhlasom do areálu
vstupuje, že bola oboznámená s týmito pravidlami a informáciami a že sa bezvýhradne zaväzuje
ich dodržiavať.
3. Odberateľ prác je povinný pred realizáciou jednorazovej prevádzkovej činnosti určiť vlastného
koordinátora prác, ktorý bude zodpovedný za koordináciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi na pracovisku odberateľa pri realizácii jednorazovej prevádzkovej
činnosti. Rovnako dodávateľ pôsobiaci v areáli CHEMOSVIT je povinný určiť vlastného
koordinátora prác. Koordinátor prác odberateľa je povinný v spolupráci s koordinátorom prác
dodávateľa zabezpečiť u SBS CHEMOSVIT, s.r.o. vystavenie predpísaných povolení na vstup
do areálu firmy pre dodávateľa. Podmienkou pre umožnenie vstupu do areálu CHEMOSVIT pre
dodávateľa je ním preukázateľné prevzatie dokumentu „Pravidlá správania sa externých
spoločností v areáli CHEMOSVIT.“ Na základe predloženého preukázateľného prevzatia
dokumentu „Pravidlá správania sa externých spoločností v areáli CHEMOSVIT.“ pre
vstupujúcu/e osobu/y člen SBS CHEMOSVIT, s.r.o. umožní vstup do areálu CHEMOSVIT.
Zodpovedný zamestnanec objednávateľa ku ktorému má prísť dodávateľ, alebo zamestnanec
ktorý výkon prác objednával je povinný zabezpečiť vstupné školenie na pracovnom mieste pre
dodávateľa (v zmysle OŽP, BOZP, OPP, prevádzková a osobná hygiena). Predmetné školenie
vykoná poverený zamestnanec objednávateľa. Na predmetnom školení dodávateľ dostane
potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä
informácie podľa § 7 ods.6 písm. a) až c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci), ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, bezpečnosti
výrobku a hygieny pracoviska, platné pre jeho pracoviská a priestory.
4. Tieto doklady sú všetky vstupujúce osoby povinné používať a bez vyzvania predkladať na
kontrolu na vrátniciach alebo povereným osobám v priestoroch CHEMOSVIT, po ukončení
svojej činnosti ich odovzdajú na vrátnici.
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Informácie o vyskytujúcich sa predvídateľných nebezpečenstvách
a ohrozeniach v areáli CHEMOSVIT (ďalej len „informácie“)
1. Mechanické ohrozenia

pohyblivé časti strojov a zariadení (rotujúce, strižné, tlačné, a.i)
ostré časti, hrany a rohy materiálov, strojov a zariadení,
padajúce a uvoľnené predmety, časti strojov a zariadení, gravitácia,
nahromadená energia, vysoký tlak, vákuum,
znečistený, šmykľavý, drsný, nerovný povrch, predmety na podlahe (na komunikácii)

2. Elektrické ohrozenia

elektrická energia ( živé časti pod napätím atď.),
elektrostatický jav ( statický náboj pri výrobe fólií)
3. Tepelné ohrozenia

horúce predmety, technologické časti strojov a zariadení,
teplonosné médiá,
studené predmety, technologické časti strojov a zariadení,
chladiace médiá
4. Ohrozenie hlukom a vibráciami

Hluk a vibrácie
5. Ohrozenie žiarením

ionizujúce žiarenie ( meranie hrúbky fólie),
elektromagnetické žiarenie (metalizácia elektrofólií),
optické žiarenie
6. Ohrozenie materiálom a látkami

prach, vlákna,
kvapaliny anorganického, organického pôvodu,
dym, plyn,
7. Ergonomické ohrozenia

stiesnený prístup,
poloha, námaha,
denné a umelé osvetlenie na pracovisku ( oslnenie nevhodným jasom a kontrastom),
nedostatočná viditeľnosť,
znížená vlhkosť na pracovisku,
zvýšená teplota na pracovisku
Z dôvodu výskytu vyššie uvedených ohrození u odberateľa, sú osoby dodávateľa povinné na
pracovisku konkrétneho odberateľa (ďalej len „pracovisko odberateľa“) dodržiavať pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi tohto pracoviska.
Súčasne všetky osoby pôsobiac v areáli sú povinné používať vhodné osobné ochranné pracovné
prostriedky vzťahujúce sa na riziká pracoviska odberateľa. Uvedené prostriedky poskytne
koordinátor prác odberateľa/dodávateľa podľa vzájomnej dohody.
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Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi (ďalej len „opatrenia“)
1. Osoby pôsobiace v areáli sú povinné dodržiavať všetky obmedzenia a zákazy platné v areáli
CHEMOSVIT, predovšetkým:
a) zákaz fajčiť a používať otvorený oheň, zákaz spaľovania horľavých látok,
b) zákaz požívať a donášať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky na
pracoviskách a v priestoroch odberateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a
priestorov, vrátane nástupu pod ich vplyvom do práce. Každá osoba je povinná podrobiť sa
dychovej skúške na zistenie požitia alkoholických nápojov, ktorú vykonajú určení
zamestnanci CHEMOSVIT, a.s., SBS CHEMOSVIT, s.r.o. a príslušní vedúci zamestnanci
pracovísk spoločností sídliacich v areáli CHEMOSVIT,
c) zákaz prinášať strelné, bodné, expanzné a iné zbrane,
d) zákazy a obmedzenia podľa bezpečnostného a zdravotného značenia v súlade s platnými
predpismi,
e) zákaz vytvárať akékoľvek skládky odpadov,
f) zákaz akejkoľvek manipulácie so zariadením CHEMOSVIT a spoločností sídliacich
v areáli CHEMOSVIT,
g) zákaz fotografovania a filmovania alebo zhotovovania zvukových záznamov bez
predchádzajúceho súhlasu štatutárneho zástupcu, riaditeľa spoločnosti sídliacej v areáli
CHEMOSVIT
h) zákaz vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úrovňou terénu, na
nádrže a stabilné zásobníky sypkých látok a strechy bez písomného povolenia na prácu
a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení,
i) zákaz pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru s náradím
(mechanické iskry, elektrické iskry).
j) zákaz používania mobilných telefónov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých
plynov alebo horľavých pár.
2. Osoby pôsobiace v areáli sú povinné:
a) správať sa tak, aby svojim konaním alebo správaním nezapríčinili požiar, výbuch, únik
nebezpečnej horľavej alebo škodlivej látky a inú nežiaducu mimoriadnu udalosť najmä pri
manipulácii s elektrickými a elektrotepelnými spotrebičmi, mobilmi, pri skladovaní,
ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) pohybovať sa iba v priestoroch a na pracoviskách, kde je im vymedzená práca, svojvoľne
ich neopúšťať a bez povolenia určených vedúcich nevstupovať do iných priestorov
a pracovísk,
c) pohybovať sa len po cestách vyznačených a udržiavaných ako voľne priechodné,
d) dodržiavať príslušné bezpečnostné a legislatívne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a hygienické požiadavky,
ako aj vnútorné predpisy a dokumentáciu, s ktorými budú oboznámení na vstupnom školení
na konkrétnom pracovnom mieste u odberateľa. Toto školenie je povinný zabezpečiť
koordinátor prác objednávateľa,
e) na príslušnom pracovisku dodržiavať opatrenia uvedené v dokumentácii (požiarne
poplachové smernice, prevádzkové poriadky pracovísk a požiarne poriadky pracovísk),
nepoužívať požiarne hydranty (nástenné, podzemné, nadzemné) k iným účelom ako k účelu
hasenia a likvidácie požiaru, príp. zamedzenie výbuchu (tlakových fliaš alebo nádob
s horľavými plynmi),
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pred začatím práce vo výške (napr. stavebné práce, montáž, čistenie konštrukcií)
v priestoroch strážených lineárnymi automatickými hlásičmi požiaru oznámiť začiatok
a koniec prác na ohlasovňu požiarov ZHZ,
g) vo výrobných a skladových priestoroch spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
a TERICHEM, a.s. dodržiavať zásady hygienického správania sa.
f)

3. Dopravné pravidlá
Vodiči všetkých dopravných prostriedkov sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona NR SR
8/2009 Z.z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ nie sú
križovatky ciest označené dopravnou značkou je potrebné považovať cesty za cesty rovnakého
druhu. Chodci sú povinní používať pre pohyb po areáli vyznačené chodníky. Na komunikáciách,
ktoré nie sú opatrené chodníkmi sa chodci pohybujú po ľavej strane. Vodičom automobilov,
VZV, stavebných strojov a pod. je zakázané jazdiť po chodníkoch. Vozidlá majú povolené
parkovať iba na miestach na to určených. V areáli CHEMOSVIT platia v plnom rozsahu
dopravné značky a pravidlá cestnej premávky.
V prípade nevyhnutnosti vstupu vozidiel dodávateľa do areálu CHEMOSVIT v čase od 06,00 do
15,00 hod. je nutné požiadať člena SBS CHEMOSVIT, s.r.o. o povolenie na vstup a pri
prechode vrátnicami podriadiť sa kontrole týchto vozidiel. Po 15,00 hod., v pracovných dňoch, v
sobotu, v nedeľu, prípadne vo sviatok je potrebné vstup vozidla do areálu podniku nahlásiť na
hlavnú alebo západnú vrátnicu minimálne 2 hodiny vopred.
Najvyššia povolená rýchlosť dopravných prostriedkov je pre:
- osobné, nákladné motorové vozidlá
30 km/hod.
- stavebné stroje
20 km/hod.
- VZV po vonkajších komunikáciách
20 km/hod.
- VZV vnútri objektov
6 km/hod.
Pred vstupom na železničné priecestie podnikovej vlečky je každý povinný presvedčiť sa, či
môže bezpečne prejsť. Je zakázané podliezať alebo preskakovať cez železničné vozne ak vlak
stojí na železničnom priecestí.
4. Povinnosti osôb pôsobiacich v areáli v prípade mimoriadnych udalostí:
a) v prípade požiaru, zátope, havarijného úniku nebezpečných chemických látok, nadmernej
emisie, výbuchu s prítomnosťou nebezpečných látok, havárie zariadení alebo anonymných
hlásení o uložení výbušniny alebo otravnej látky, riadiť sa ustanoveniami a pokynmi
požiarne poplachových smerníc,
b) v prípade vzniku úrazu platí pre svedka udalosti okamžitá ohlasovacia povinnosť na č. 2222
a svojmu nadriadenému alebo vedúcemu skupiny, ktorý informuje o udalosti koordinátora
prác odberateľa,
c) pri poskytovaní prvej pomoci sa pridržiavať zásad a pokynov pre poskytovanie prvej
pomoci. V prvom rade eliminovať zdroj úrazu, vyslobodiť a uložiť raneného, poskytnúť
prvú predlekársku pomoc (podľa druhu zranenia), zabezpečiť prevoz vozidlom rýchlej
lekárskej pomoci,
d) ponechať strojné zariadenie resp. miesto na ktorom vznikol pracovný úraz v pôvodnom
stave, aby mohlo byť vykonané objektívne vyšetrenie príčin pracovného úrazu,
e) v prípade vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti platí ohlasovacia povinnosť na
ohlasovňu požiaru ZHZ telefónom alebo najbližším tlačidlovým hlásičom požiaru,
f) počkať do príchodu vyšetrovacích orgánov.
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DÔLEŽITÉ VOLANIA PRI VZNIKU ÚRAZU, POŽIARU, HAVÁRIE
Záchranná zdravotná služba:
Ohlasovňa požiaru ZHZ:

155, 112
2222, 3222

5. Osoby pôsobiace v areáli, dodávatelia, ich zamestnanci a iné osoby plniace ich úlohy sú
ďalej povinní:
a) preukázať poistenie zodpovednosti na činnosti, ktoré sú predmetom podnikania dodávateľa,
b) v prípade nevyhnutnosti vstupu svojich vozidiel požiadať SBS CHEMOSVIT, s.r.o. o
povolenie na vstup a pri prechode vrátnicami podriadiť sa kontrole týchto vozidiel,
c) pri vstupe do areálu predložiť na vrátnici zoznam nástrojov a zariadení, ktoré pri svojej
činnosti potrebujú a ktoré po ukončení prác so sebou vyvezú. Tento zoznam pripravia
v členení: názov predmetu a výrobné číslo. Člen SBS zoznam potvrdí, odporúča sa mať
zariadenia a nástroje označené,
d) všetky činnosti musia byť vykonávané odborne, zodpovedne a pri dodržaní všetkých
platných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a hygieny práce,
e) v súlade s legislatívou a zmluvnými podmienkami zabezpečovať vlastnú organizáciu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolovať jej dodržiavanie a poveriť osobu
prítomnú na pracovisku zodpovednosťou za BOZP, vykonať pred začatím prác všetky
potrebné školenia zamestnancov z BOZP, OPP, OŽP a HP podľa podkladov od
koordinátora prác odberateľa,
f) pred začatím prác dokladovať odbornú a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov, ak je
predpísané potvrdenie spôsobilosti oprávnením alebo certifikátom a taktiež dokladovať
technickú spôsobilosť používaných zariadení (ak pracovník vykonáva činnosti, na ktorých
výkon je potrebná odborná spôsobilosť napr. na profesie „zvárač“ a.i., musí mať pri sebe
preukaz obsluhy, oprávnenie, osvedčenie..., ktorým ju preukáže) s platnou aktualizáciou
a na činnosť, ktorú skutočne zamestnanec vykonáva,
g) na pracovisku pre svojich zamestnancov zabezpečiť lekárničku s prostriedkami prvej
pomoci a mať prítomných vlastných zamestnancov vyškolených v poskytovaní prvej
pomoci,
h) dbať, aby vnútorné a vonkajšie komunikácie, prechodové uličky, vchody, únikové cesty,
východy, prístupové cesty k požiarnym rebríkom, hasiacim prístrojom, hydrantom,
elektrickým rozvádzačom, hlavným uzáverom (elektrickej energie, plynu, horľavých
kvapalín, vody, tlakového vzduchu) a k technologickým zariadeniam boli voľné a
nezaložené materiálom a dbať, aby pri prácach nedochádzalo k poškodzovaniu alebo
k znefunkčneniu uvedených zariadení,
i) v okruhu svojho pôsobiska (pracovisko a pridelené sociálne priestory) udržiavať čistotu a
poriadok. Dodávateľ zabezpečuje v priestore svojho pôsobenia starostlivosť o čistotu a
poriadok. Ak nie, odberateľ je oprávnený urobiť tak na jeho náklady.
j) každý pracovný úraz zamestnanca dodávateľa musí byť bezodkladne oznámený
príslušnému koordinátorovi prác, ktorého určí odberateľ, resp. riadiacemu zamestnancovi
pracoviska,
k) upozorniť vedúcich zamestnancov, alebo koordinátora práce na skutočnosti, ktoré by mohli
ohroziť bezpečnosť, zdravie zamestnancov alebo majetok alebo by mohli mať za následok
vznik požiaru alebo výbuchu,
l) bez vedomia určeného vedúceho, resp. koordinátora prác odberateľa nevstupovať do
priestorov, kde je zvýšené riziko, nemanipulovať so žiadnymi strojmi, zariadeniami
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a dopravnými prostriedkami, na ktoré nemajú oprávnenia alebo nie sú s ich obsluhou
preukázateľne oboznámení,
pri prácach vyžadujúcich si zvláštnu pozornosť – stavba lešenia, práce vo výškach, výkopy,
vstup do uzavretých priestorov, elektroinštalácie, zváranie, pálenie, práca s chemickými
látkami, horľavinami, výbušninami dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa výkonu
týchto činností a práce vykonávať za prítomnosti koordinátora práce dodávateľa a
vedúceho pracoviska objednávateľa,
nezačínať práce s otvoreným ohňom a práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
(zváranie, tepelné delenie materiálu, práce s otvoreným ohňom, lepenie podlahovín
a obkladov horľavými materiálmi, oprava a údržba technologického zariadenia, ktoré
obsahovalo horľavé kvapaliny, vstup do zariadenia a pod úroveň terénu, brúsenie) bez
vopred vystaveného „ Povolenia pre činnosti spojené so zváraním, s tepelným delením
a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov“ pred ich začatím, (povolenie vystavuje určený
splnomocnený zamestnanec). Prvú kontrolu pred začatím práce vykonáva technik požiarnej
ochrany a bez splnenia všetkých preventívnych opatrení z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti za akých možno tieto práce vykonať, zabezpečenia trvalej prítomnosti
protipožiarnej asistenčnej hliadky s jej kontrolou pred začatím prác s preverením, či boli
splnené všetky opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, počas prác
s akcieschopnými vhodnými druhmi hasiacich prostriedkov a po skončení prác určenú
dobu. Akcieschopné prenosné hasiace prístroje, hasiace prostriedky potrebné pri výkone
týchto prác si dodávateľ zabezpečí z vlastných zdrojov a na vlastné náklady v zmysle
zmluvy o vykonaní prác,
dodržiavať zákaz ohrevu tlakových fliaš s horľavými plynmi a nádob s uhľovodíkovými
plynmi,
zabezpečiť, aby bolo pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom stave
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (zatvorené požiarne dvere, prívody horľavých látok,
vypnutá elektrická energia atď.),
neukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov a na nich horľavé materiály,
zoznámiť sa s požiarne poplachovými smernicami, požiarnym poriadkom, požiarnym
evakuačným plánom objektu a traumatologickým plánom pracoviska, na ktorom budú
vykonávať činnosť,
poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru a vzniku výbuchu,
poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov
ochrany pred požiarmi na pracovisku odberateľa,
pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými kvapalinami a technickými plynmi
dodržiavať predpisy uvedené vo vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z. a vyhl. MV SR č. 124/2000
Z. z.,
pri práci nepoužívať také chemické látky, ktoré sú zakázané, resp. obmedzené právnymi
predpismi SR vzhľadom na závažnosť ich účinkov na životné prostredie, pred začatím prác
predložiť odboru OŽP CHEMOSVIT atesty materiálov, surovín a karty bezpečnostných
údajov chemických látok a chemických prípravkov,
používať také dopravné prostriedky, mobilné mechanizmy, technologické zariadenia, ktoré
spĺňajú zákonné požiadavky kontrol technického stavu, nesmú z nich unikať ropné látky,
chemikálie a nadmerným dymením nesmú znečisťovať životné prostredie,
pri výkone prác v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna je dodávateľ
povinný dopredu ohlásiť počty zamestnancov s určením časov ich príchodov a odchodov
koordinátorovi prác, zodpovednému zamestnancovi objednávateľa a riaditeľovi SBS
CHEMOSVIT, s.r.o.,
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y) ak má dodávateľ počas výkonu činnosti prenajatý priestor, je povinný zabezpečiť ochranu
tohto priestoru pred požiarom a dokladovať jeho zabezpečenie vlastnými prostriedkami
alebo požiadať o jej zabezpečenie ZHZ CHEMOSVIT,
z) dodržiavať platnú legislatívu z oblasti OŽP pri manipuláciu s ropným látkami a inými
nebezpečnými látkami a pri nakladaní s odpadmi, je zakázaný dovoz akýchkoľvek odpadov
na územie CHEMOSVITu.
6. Ďalšie špecifické požiadavky
a) Dodávateľ sa zaväzuje určiť koordinátora prác zodpovedného za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na pracovisku odberateľa.
b) Dodávateľ sa zaväzuje, že pre výkon prác poverí iba zamestnancov a fyzické osoby podnikateľov, ktorí boli ním preukázateľne oboznámení z dokumentu „Pravidlá správania
sa externých spoločností v areáli CHEMOSVIT“, súčasne z nebezpečenstiev a ohrození
bezpečnosti a bezpečnostných pokynov a pravidiel platných pre konkrétne pracovisko,
CHEMOSVIT.
c) Dodávateľ je povinný koordinátora prác odberateľa (vedúceho prevádzky), v rámci ktorej
sa bude dielo vykonávať, požiadať pred zahájením prác o absolvovanie školenia o
všeobecných a špecifických zásadách ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, ktoré sú
potrebné k vstupu na toto pracovisko. Bez absolvovania tohto školenia na pracovnom
mieste nie sú zamestnanci externej spoločnosti oprávnení vstúpiť do tohto objektu.
d) Bez preukázateľného oboznámenia s týmito pravidlami sa nesmie žiadny zamestnanec
externej spoločnosti zdržiavať a vykonávať práce v priestoroch firmy.
e) Dodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku u odberateľa, 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 zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť
svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov.
f) Dodávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné, revízne a odborné práce pre
iné fyzické osoby môže začať prácu až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené
a vybavené.
g) Dodávateľ je povinný na základe nebezpečenstiev príslušného pracoviska, s ktorými bol
oboznámený, poskytnúť svojim zamestnancom potrebné OOPP a zabezpečiť ich používanie
určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania nebezpečenstva. Všetci
zamestnanci dodávateľa sú povinní mať na vrchných pracovných odevoch názov alebo logo
dodávateľa.
h) Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú preukázateľne odborne a zdravotne
spôsobilí a vyškolení na prácu, ktorú budú vykonávať na pracoviskách podnikov skupiny
CHEMOSVIT (najmä pre výkon špeciálnych profesií, napr. zvárači,...), to platí aj pre
fyzické osoby - podnikateľov
i) Osoby používajúce pri svojej činnosti elektrické spotrebiče a prenosné elektrické náradia
musia byť preukázateľne poučení v zmysle §20 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov,
j) Dodávateľ pri prácach s vysokými teplotami (zváranie, tepelné delenie - pálenie ) musí mať
pri súprave tlakových fliaš alebo nádob s uhľovodíkovými plynmi akcieschopný hasiaci
prístroj (hasiaca látka podľa pracoviska: prášok, CO2), na mieste činnosti vlastný
akcieschopný hasiaci prístroj (hasiaca látka 6 kg: prášok)a vedro s vodou, nehorľavú
prikrývku rozmeru min 2 x 2 m.
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7. Zodpovednosť za škodu
a) Fyzické osoby pôsobiace v areáli vo svojom mene zodpovedajú za všetky škody, ktoré
spôsobia zavineným porušením ich povinností uložených týmito pravidlami a vnútornými
normami, na ktoré tieto pravidlá odkazujú alebo sú na inom základe pre nich záväzné ako aj
povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
b) Dodávatelia zodpovedajú za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia ich
povinností uložených týmito pravidlami a vnútornými normami, na ktoré tieto pravidlá
odkazujú alebo sú na inom základe pre nich záväzné, vrátane porušenia povinností ich
zamestnancov a iných osôb, ktoré plnia ich úlohy alebo vstupujú do areálu s ich súhlasom
a to bez ohľadu na ich zavinenie.
c) Dodávatelia zodpovedajú za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti, vrátane
činnosti ich zamestnancov a iných osôb, ktoré plnia ich úlohy alebo vstupujú do areálu s ich
súhlasom a to bez ohľadu na ich zavinenie; oslobodenie spod zodpovednosti vyplývajúcej
z rizika prevádzky je vylúčené.
d) CHEMOSVIT, a.s. ani iný subjekt nezodpovedá za žiadne škody na majetku týchto osôb
vnesenom do areálu ani za škody na zdraví a živote osôb pôsobiacich v areáli, ich
zamestnancov a tretích osôb.
8. Oboznámenie s pravidlami
Osoby pôsobiace v areáli CHEMOSVIT pred vstupom do tohto areálu boli pred začiatkom
realizácie jednorazovej prevádzkovej činnosti preukázateľne oboznámené s týmito pravidlami.
Koordinátor prác dodávateľa je povinný zabezpečiť oboznámenie s týmito pravidlami,
informáciami a opatreniami („pokyny na zaistenie bezpečnosti“) všetkých svojich zamestnancov
a iné osoby plniace jeho úlohy. Koordinátor prác odberateľa a koordinátor prác dodávateľa si
tieto pokyny na zaistenie bezpečnosti prečítali, porozumeli ich obsahu a prehlasujú, že neboli
uzatvorené v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ich vo vlastnom mene
podpisujú. Platnosť týchto pravidiel, informácií a opatrení je nadobudnutá dňom podpísania
koordinátormi prác odberateľa a dodávateľa a účinnosť je platná tým istým dňom.

