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HSE požiadavky na dodávateľov vykonávajúcich činnosti 

v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava 

(ďalej len „HSE POŽIADAVKY“) 

 

Pre tieto HSE POŽIADAVKY sa pod pojmom Dodávateľ rozumie každý zmluvný partner 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností (ďalej ako „Objednávateľ“). Zmluvná 
strana, ktorá pre Objednávateľa vykonáva  činnosti môže byť v zmluvách označená aj ako 
Poskytovateľ, Zhotoviteľ alebo Predávajúci. 

HSE POŽIADAVKY platia pre všetkých Dodávateľov, ktorí pre  Objednávateľa vykonávajú činnosti 
v areáli Vlčie hrdlo, Bratislava. Pre terminály spoločnosti SLOVNAFT, a.s. mimo Bratislavu a 
rovnako pre čerpacie stanice vo vlastníctve SLOVNAFT a.s., sú vypracované a platia osobitné 
požiadavky v danej oblasti s výnimkou vnútropodnikovej čerpacej stanice. 

HSE POŽIADAVKY sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných nákupných podmienok 
v SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností. 

  

V  areáli spoločnosti SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, Bratislava sa vyžaduje písomné povolenie na 
prácu (realizátor je povinný vypracovať zároveň aj Analýzu bezpečnosti pracovného postupu) 
ak sa  vykonávajú niektoré z nasledovných činností: 

  
a) vstup do uzavretého priestoru  
b) používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb, alebo zasahujú do 

technológií (mobilné žeriavy a pod.), 
c) práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (vrátane výstavby lešenia), kde nie je kolektívne 

zabezpečenie proti pádu, 
d) výkopové práce do 1,2 m (výkopové práce nad 1,2 m sa riadia písmenom a) tohto zoznamu), 
e) nedeštruktívne skúšky pomocou ultrazvuku, röntgenu a elektromagnetu, meranie a diagnostika 

točivých strojov a zariadení elektro automatizácie, 
f) rezanie betónu, práce so zbíjačkou, vŕtanie (mimo priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru), 
g) použitie zariadenia používajúce spaľovacie motory (čistiace agregáty, vyťahovacie zariadenia 

rúrkových zväzkov a pod.), 
h) oprava a údržba technologického zariadenia (okrem autonómnej údržby v zmysle lokálneho 

riadiaceho aktu (ďalej LOR) PROD_1_SN24 Drobné údržbárske práce vykonávané 
zamestnancami výrobných jednotiek „Autonómna údržba“): 

- ktoré je vyhradeným/určeným technickým zariadením ako napríklad: tlakové, plynové, 
elektrické, zdvíhacie, 

- v ktorom teplota materiálu je vyššia ako 45 °C,  
- v ktorom bola nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes v zmysle 

chemického zákona, 
- v ktorom sa nachádzali horľaviny akéhokoľvek druhu alebo triedy nebezpečnosti, za 

predpokladu, že je deklarované (vyparenie, prefúkanie, meranie atmosféry, oddelenie a pod.) 
vedúcim pracoviska, že zariadenie je zbavené horľavých látok a je deklarované, že v zariadení 
nie je možný vznik požiaru, resp. výbuchu. Ak toto nie je možné deklarovať, je potrebné 
postupovať v zmysle LOR HSE_1_G7_SN1 Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre 
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  

i) oprava a údržba rozvodov požiarnej a chladiacej vody, 
j) čistiace práce použitím tlakového zariadenia, 
k) elektrické žíhanie zvarov, 
l) oprava a údržba točivých strojov, 
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m) otváranie a oprava meracích a regulačných prístrojov umiestnených v skrinkách v nevýbušnom 
vyhotovení, ako aj všetkých ostatných prístrojov a zariadení v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu, pri ktorých môže dôjsť k iskreniu alebo zvýšeniu teploty povrchu prístrojov, 

n) otváranie a oprava zariadenia, v ktorom sa nachádza alebo nachádzala nebezpečná atmosféra 
( toxická, dráždivá, znižujúca obsah kyslíka, kyselina, žieravina). 

o) opravy parných a horúco vodných rozvodov, 
p) práca s rádioaktívnymi látkami, 
q) rekonštrukcia, modernizácia, realizácia nového projektu a likvidácia stavby, 
r) práce a činnosti, pri ktorých je zamestnancovi, resp. pracovníkovi daná možnosť priblížiť sa 

priamo alebo predmetom (napr. náradie, žeriav) na vzdialenosť menšiu ako 3m k nechráneným 
živým častiam elektrického zariadenia. Toto ustanovenie sa netýka prác na elektrickom 
zariadení, vykonávaných osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou elektrotechnika, 

s) netradičné práce, pri ktorých hrozí intoxikácia alebo poškodenia zdravia osôb. Tieto práce musia 
mať vypracovaný pracovný postup so zvážením možných rizík a ich eliminácie. Takýto pracovný 
postup musí dodávateľ netradičných prác predložiť objednávateľovi prác a zástupca realizátora 
ho musí na požiadanie predložiť dozorujúcim a kontrolným orgánom. 

t)   POVOLENIE na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa vystavuje v zmysle    
     LOR HSE_1_G7_SN1 Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným        
     nebezpečenstvom vzniku požiaru. 
 

 (ďalej ako „činnosti“ alebo „práca“). 

 

Dodávateľ je povinný dodržiavať pri výkone činností pre Objednávateľa všeobecne záväzné právne 
predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany 
životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva 
(ďalej ako „HSE predpisy“), tieto HSE POŽIADAVKY a interné predpisy zverejnené na 
www.slovnaft.sk v sekcii - O nás > Centrum dodávateľov > SD&HSE požiadavky pre 
kontraktorov 

 

Link: http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovnaft.sk/
http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov
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Časť I. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

 

A. INTERNÉ DOKUMENTY 

 Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť všetkých svojich pracovníkov   
a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa (vrátane 
ostatných dokumentov sprístupnených na webovej stránke spoločnosti): 

► HSE_1_G7_SN3 - Základné predpisy pre BOZP  

► BP-07 - O požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP 

► HSE_1_G7_SN2 - Bezpečná práca vo výškach 

► HSE_1_G7_SN4 - Systém vydávania písomných povolení na prácu  

► HSE_1_SN5 - Traumatologický plán 

► HSE_1_SN10  - Minimálne požiadavky pre zaistenie ochrany osôb pred ohrozením plynom 

► HSE_TI_005/2015 - Zaisťovanie energií / LOTO v SLOVNAFT, a.s. 

► HSE_1_SN2 - Hlavné zásady pri zaobchádzaní s nebezpečnými chemickými látkami a 
nebezpečnými chemickými zmesami 

B. POSTUP V PRÍPADE VZNIKU ÚRAZU 

Úrazu, ktorý si vyžaduje odborné zdravotnícke resp. lekárske ošetrenie alebo prevoz do 
zdravotníckeho zariadenia 

Pre vykonanie presunu zraneného (zranených) do bezpečia je potrebné využiť evakuačné plány 
objektu spracované pre prípad evakuácie v prípade vzniku požiaru, alebo iných mimoriadnych 
udalostí. Laický záchranca súbežne s poskytovaním prvej pomoci sám, alebo prostredníctvom 
zamestnancov zabezpečí  zahlásenie úrazu (situácie) na skrátenom telefónom čísle 33-33 
alebo  + 421 2 4055 3333. 

Správne poskytovanie prvej pomoci znamená, že záchrancovia by mali poznať a ovládať 
postupy aktivácie záchranného reťazca, efektívne a včas reagovať na zhodnotenú situáciu, 
zistiť príznaky úrazu (vyšetriť pacienta) a správne poskytnúť  prvú pomoc (vrátane odovzdania 
pacienta). 

Pri hlásení hovorte zreteľne a uveďte: 

a) spoločnosť a presné miesto udalosti (číslo bloku, určiť príjazd k zranenému podľa 
svetovej strany (juh, sever, západ, východ ), 

b) čo sa stalo, (zdôraznite najmä stavy ohrozujúce život, pri ktorých je potrebná účasť 
lekára), 

c) svoje meno a priezvisko, funkciu 

d) číslo telefónu, z ktorého voláte, 

e) nechajte volanej službe priestor na doplňujúce otázky – nepoložte hneď telefón! 

Do príchodu HZS vedúci pracoviska, vedúci zmeny resp. nimi poverená osoba organizuje a 
poskytuje laickú prvú pomoc. 

Vedúci pracoviska, vedúci zmeny alebo jeho zástupca zabezpečí usmernenie HZS, resp. 
záchranné vozidlo prostredníctvom hliadky na miesto, kde je zranený zamestnanec. Po 
príchode HZS organizovanie a vykonávanie prvej pomoci prevezmú hasiči záchranári. Po 
príchode RZP/RLP na miesto udalosti  sa pacient odovzdáva do ich starostlivosti. 
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C. PLÁN BOZP (HSE) 

Plán BOZP (HSE) spĺňa požiadavky plánu BOZP podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. SR. 

Plán BOZP (HSE) je popis činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezúrazového, bez 
nehodového priebehu prác a bez negatívneho vplyvu prác na životné prostredie. Plán BOZP 
(HSE) vypracuje koordinátor bezpečnosti Objednávateľa ako základný dokument, ktorý je 
záväzný pre všetkých pracovníkov Dodávateľa a Subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na 
zariadeniach a majetku Objednávateľa, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. V prípade 
vypracovania Plánu BOZP (HSE) sa nepožaduje osobitné (duplicitné) vypracovanie Analýzy 
bezpečnosti pracovného postupu k jednotlivým prácam, na ktoré sú vydávané povolenia na 
práce. Plán BOZP (HSE) vypracováva koordinátor bezpečnosti, pričom Dodávateľ musí 
koordinátorovi bezpečnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť. Verifikáciu Plánu BOZP (HSE) 
koordinátorom dokumentácie - projektantom (osvedčenie SKSI) zabezpečí koordinátor BOZP. 

Vzor Plánu BOZP (HSE) ako aj postup používania je uvedený na stránke: 

http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov  

Plán BOZP (HSE) musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, v prípade viacjazyčného 
vyhotovenia, bude slovenské vyhotovenie nadradené vyhotoveniam v iných jazykoch v prípade 
rozporov prekladu pokiaľ zmluvne nie je určené inak. 

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam svojich Subdodávateľov 
s uvedením termínmi začatia prác a ukončenia prác Subdodávateľov. 

Dodávateľ bude udržiavať v Pláne BOZP (HSE) zoznamy vlastných zamestnancov 
a zamestnancov subdodávateľov (spoločne „pracovníkov“) prítomných na 
pracovisku/stavenisku s uvedením mena a priezviska pracovníka, príslušnosti pracovníka k 
Dodávateľovi, alebo Subdodávateľovi, identifikačného čísla vstupnej karty pracovníka, profesie 
pracovníka a podpis pracovníka. K profesii, ktorá vyžaduje osvedčenie o spôsobilosti (obsluha 
strojných zariadení, zvárači, viazači a pod.) ďalej uvedie evidenčné číslo osvedčenia, dátum 
poslednej skúšky, pokiaľ už dané aktuálne údaje nie sú uložené v elektronickej evidencii 
odbornej a zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM. 

Dodávateľ ďalej v Pláne BOZP (HSE) lekárskymi potvrdeniami preukáže, že pracovníci majú 
platnú zdravotnú prehliadku pre činnosti, pri  ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na 
prácu na základe preukaz, osvedčenie a doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.  (práca s 
bremenami, práca vo výškach a práce podľa osobitných predpisov), pokiaľ už dané aktuálne 
lekárske potvrdenia nie sú uložené v elektronickej evidencii odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
v informačnom systéme GEM. 

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam vyhradených technických 
zariadení (VTZ), ktoré zabezpečí a bude využívať pri realizácii s kópiou osvedčení z OP, OS a 
ÚS  v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Prípadne dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v 
Pláne BOZP (HSE) zoznam určených technických zariadení. 

Pre výkon opravárenských a údržbárskych činností realizovaných počas generálnych revízií 
(GR), a technologických zarážok (TZ) vypracuje útvar SD&HSE spoločnosti SLOVNAFT a.s., 

Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ. Tento Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ je záväzný pre všetkých 
zúčastnených pracovníkov Dodávateľa a jeho Subdodávateľov. Pri realizácii opravárenských 
a údržbárskych činností, kde je to vzhľadom k charakteru a rozsahu danej činnosti 
potrebné a/alebo Objednávateľom požadované, používa Dodávateľ vlastné rámcové 
resp. typové technologické postupy výkonu činností, alebo v určitých prípadoch 
špecifické technologické postupy, taktiež je možné používať návody / manuály ich 
výrobcov na používanie a údržbu daných zariadení. 

Dodávateľ sa zaväzuje viesť na stavenisku stavebný denník. 

Dodávateľ zabezpečí koordinátora dokumentácie s požadovanou kvalifikáciou na svoje 
náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Výber koordinátora dokumentácie podlieha 
súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti s požadovanou 

http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov
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kvalifikáciou (ABT) na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Objednávateľ pred 
zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a 
koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.  

Dodávateľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti  
a koordinátora dokumentácie na vývesnú tabuľu pri vstupe na stavenisko/pracovisko 
a v stavebnom denníku. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný telefonicky a osobne 
v čase prác na stavenisku/pracovisku počas celého obdobia realizácie prác na 
stavenisku/pracovisku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Koordinátor bezpečnosti 
a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky 
a komunikuje s priamo zodpovedným pracovníkom Objednávateľa. V prípade realizácie prác 
vykonávaných v súlade s HSE_1_G7_SN4, ktoré vyžadujú denné vystavenie povolenia na 
prácu a  pre realizácii ktorých platná legislatíva nevyžaduje stanovenie koordinátora 
bezpečnosti (napr. pri údržbárskych činnostiach) je nevyhnutné, aby  boli práce na 
pracovisku  denne  kontrolované autorizovaným bezpečnostným technikom Dodávateľa. Meno 
a kontakt musí byť dostupný na pracovisku. 

D. OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA 

Zamestnanci Dodávateľa sú povinní absolvovať pred zahájením prác: 

1.     Vstupné školenie (na hlavnej vrátnici – zabezpečuje spoločnosť EFG, platnosť je 12   
    mesiacov). 

2. Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok - platnosť 12 mesiacov (v prípade 
ak budú členmi protipožiarnych asistenčných hliadok). 

3. Školenie obsluhy hydrantov (v prípade, pokiaľ budú obsluhovať hydranty) pre 
zamestnancov Dodávateľov sa uskutočňujú na základe dohody so školiacim strediskom 
a po doručení objednávky. 

4. Školenie pre výkon funkcie - dozorný vstupu (v prípade, že pracovník bude vykonávať 
funkciu dozorného vstupu pri prácach v uzavretom priestore) - platnosť 12 mesiacov. 

 

Spôsob objednania vzdelávacích programov 2,3,4: 

     

   a) Emailom na adresu:  marian.takacs@falck.slovnaft.sk  

                                         emil.sekel@falck.slovnaft.sk 

   

   b) Telefonicky na číslo: +421 911 087143 

                                        +421 905 589 232 

 

5. Oboznamovanie s nebezpečenstvami, ohrozeniami a rizikami pracoviska vykonáva 
vedúci pracoviska Objednávateľa, platnosť je 12 mesiacov pokiaľ sa nezmenia 
podmienky na pracovisku. O oboznamovaní a informovaní školiteľ vyhotovuje záznam 
s uvedením školených osôb a obsahom školenia (Školenie 2. stupňa). Pracovníci 
dodávateľa musia mať daný doklad (kópia prezenčnej listiny alebo záznam v HSE 
zápisníku dodávateľa) k dispozícii na pracovisku pre prípad kontroly zo strany 
pracovníkov spoločnosti Slovnaft, a.s.. 

E. POVINNÉ VYBAVENIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV 
(OOPP) 

Za osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP sa považujú všetky prostriedky určené na 
individuálnu ochranu života a zdravia pracovníka pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými 
faktormi práce a pracovného prostredia. 

mailto::
marian.takacs@falck.slovnaft.sk%20
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Osoby vstupujúce do priestorov prevádzok/výroby/do zón s možnosťou výskytu výbušnej, 
nedýchateľnej alebo toxickej atmosféry za účelom výkonu práce, musia byť vybavený 
nasledovnými OOPP (pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak): 

Ochranná prilba do výbušného prostredia 

Ochranná prilba poskytujúca ochranu pred padajúcimi predmetmi a konštrukciami, ktorá spĺňa 
uvedené normy. 

Norma: 

► STN EN 397+A1:2013-03 - Bezpečnostné prilby používané v priemysle 

► STN EN 352-3:2004-04 - Chrániče sluchu - Všeobecné bezpečnostno-technické 
požiadavky 

► EN 60079-10-1997 - Pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 1, 2 

V sťažených podmienkach, (napríklad pri práci vo výškach,...) je povinnosťou mať na prilbe a 
nosiť upnutý podbradný remienok, ktorý sa používa pre zvýšenie stability. 

Ochranné rukavice podľa druhu vykonávanej práce 

► EN 420:2003 - Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice 

► EN 388:2003 - Rukavice chrániace proti mechanickým rizikám 

► EN 374:2003 - Rukavice chrániace proti chemikáliám a mikroorganizmom 

► EN 407:2004 - Rukavice chrániace proti tepelným rizikám 

► EN 511:2006 - Rukavice chrániace proti chladu 

► EN 12477:2001 - Ochranné rukavice pre zváračov 

Bezpečnostná obuv členková 

Obuv musí byť vybavená ochranou špice pred nárazom energií a tlaku, obuv kategórie S3, 
ochranou podrážky proti prepichnutiu a podošvou odolnou proti PHM 

Norma: 

► EN ISO 20345 – S3 Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou 

Ochranné okuliare pre použitie v priemysle 

Zamestnanci Dodávateľa musia používať ochranné okuliare podľa druhu práce a okuliare musia 
spĺňať uvedené  normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých 
cudzích teliesok (prachov) resp. aerosólov do očí. Mechanická odolnosť tr. F. 

Norma: 

► EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku 

► EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu 

Pracovné oblečenie – oblek nehorľavý, antistatický (nohavice, blúza) 

Zamestnanci Dodávateľa musia používať pracovný odev vhodný do prostredia v ktorom sú 
vystavení riziku poškodenia zdravia z dôvodu ohrozenia ohňom a výbušného prostredia. 
Zamestnanec Dodávateľa musí byť identifikovateľný názvom spoločnosti na pracovnom odeve. 
Odev musí byť označený piktogramom na viditeľnom mieste.  

Norma: 

► EN 13688 - Všeobecné požiadavky na ochranné odevy 

► EN ISO11612 - Ochranné odevy proti teplu a plameňom 

► EN1149-5 - Ochranné odevy antistatické 
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Dodávateľom je prísne zakázané používať pracovné oblečenie v rovnakom alebo podobnom 
farebnom vyhotovení, ktoré používajú zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT a.s., táto 
požiadavka sa nevzťahuje na zamestnancov dcérskych spoločností (výrobca Nomex, 
spoločnosti DuPont, názov BLUE GREY s označením 70160). 

Ochrana dýchania 

Pri prácach kde hrozí únik toxických plynov, výparov a častíc je povinnosť používať OOPP na 
ochranu dýchania (respirátor, polomasky resp. celotvárové masky s príslušnými plynovými 
filtrami). Na danom pracovisku ste povinní riadiť sa pokynmi vedúcich zamestnancov. 

MINISCAPE - jednorazový únikový prístroj 

     Osoby nachádzajúce sa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom úniku toxických plynov       
     musia mať miniscape pri sebe v ochrannom puzdre, tak aby si ju mohli rýchlo a bezpečne    
     nasadiť a opustiť ohrození priestor. 

      
     Je určený na sebazáchranu proti: 

 organickým plynom a parám  

 anorganickým plynom a kyslým plynom a parám,  

 oxid siričitý a iné kyslé plyny a výpary,  

 amoniak a organické deriváty amoniaku, 

 pre látky z nízkym bodom varu pod 65°C ako aj pre látky 
s bodom varu nad 65°C a s vysokou toxickou koncentráciou 

      Filter :  ABEK-5 DIN 58647-7 
      Prevádzková doba: max. 5 minút. 

Osobné prenosné detektory plynov 

Z dôvodu zaistenia BOZP osôb vstupujúcich do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, 
nedýchateľnej alebo toxickej atmosféry, musia byť tieto osoby vybavené osobnými prenosnými 
detektormi plynov. 

Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov 

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a 
kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný 
detektor, musí byť vybavený 4 typmi senzorov, ktoré detekujú O2, H2S, CO a Ex (okrem 
prevádzok Logistiky, kde sú postačujúce, len 3 typy senzorov O2, CO a Ex). V prípade 
možnosti výskytu iných plynov je potrebné doplniť osobný detektor o tieto senzory.  Osobný 
detektor musí byť kalibrovaný na PROPÁN resp. PENTÁN (Ex senzor). 

Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého neuplynula doba dlhšia ako 
180 dní od poslednej kalibrácie! 

Bez osobného detektora je zakázané vstupovať: 

a) do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0,1,2), 

b) do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 % resp. otrava H2S, 
CO, alebo iným toxickým plynom, 

c) do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu. 
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Nastavenie výstražných signálov na osobnom detektore: 

Druh plynu Výstražný signál 1. stupňa Výstražný signál 2. stupňa 

CO 30 ppm 60 ppm 

O2 pokles pod 19% nad 23% 

H2S 5 ppm 10ppm 

Ex (CxHy) 5% DMV 20% DMV 

           DMV - Dolná medza výbušnosti 

Postup pri signáloch 

Výstražný signál 1. stupňa 

Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na 
osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla OK 
k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, zamestnanec musí okamžite 
opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko 
s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka.  

Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19% zamestnanec musí okamžite opustiť 
priestor, okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj. 

Výstražný signál 2. stupňa 

Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí zamestnanec okamžite prerušiť 
prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za 
pracovisko.  

Ak koncentrácia kyslíka prekročí 23% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor. 

Používanie osobného detektora 

1. Pracovníci Dodávateľa musia mať pri výkone prác v prevádzke s možnosťou výskytu 
nebezpečného plynu  k dispozícií minimálne dva osobné detektory plynu v každej 
pracovnej skupine (uvedenej v písomnom povolení na práce). Rozmiestnenie členov 
pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom 
všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného 
detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí 
mať osobný detektor každá osoba). 

2. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký 
počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný 
signál osobného detektora. 

3. Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej 
zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.  

4. Pred každým použitím musí pracovník skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri 
zistení závady (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na 
displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené 
namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezamorenom prostredí) musí o tomto stave 
okamžite informovať svojho nadriadeného zamestnanca.  
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5. Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť 
náhradný osobný detektor. 

6. Ak počas pobytu v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu 
osobného detektora, zamestnanec je povinný okamžite opustiť daný priestor 
a vymeniť osobný detektor za funkčný.  

7. Pri používaní osobného prenosného detektora je pracovník povinný prísne dodržiavať 
návod na obsluhu, s ktorým musí byť preukázateľne oboznámený. 

Práca v kontrolovanom pásme 

Pri práci v kontrolovanom pásme (priestor kde môže pracovník prísť do kontaktu s 
karcinogénnymi, alebo mutagénnymi látkami) sú pracovníci na ochranu dýchacích ciest povinní 
v zmysle HSE_1_SN2 HLAVNÉ ZÁSADY PRI ZAOBCHÁDZANÍ S NEBEZPEČNÝMI 
CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI ZMESAMI, použiť ochrannú 
polomasku s filtrom pre daný druh karcinogénu, alebo mutagénnu, po dobu výkonu činností. 
Ochranný odev, alebo ochranné rukavice znečistené karcinogénom, alebo mutagénnom nie je 
možné opätovne použiť bez komplexného vyčistenia. 

F. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

Základné bezpečnostné pravidlá sú pravidlá pre práce, ktorých nedodržanie znamená zvýšenie 
pravdepodobnosti úrazu či usmrtenia. Pravidlá tiež zdôrazňujú činnosti, ktoré môže jednotlivec 
vykonať za účelom ochrany seba samého, ako i ostatných. Dodržiavať pravidlá je povinný každý 
Dodávateľ, Subdodávateľ. Nedodržanie Základných bezpečnostných pravidiel bude 
postihované v zmysle časti VI. týchto HSE požiadaviek. 

Znenie základných bezpečnostných pravidiel: 

1. Zákaz fajčenia mimo miest na to určených a práca so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru alebo výbuchu. 

2. Preveriť zaistenie energie pred začatím prác. 

3. Vykonávať práce na základe príslušného povolenia a dodržiavať podmienky definované 
v povolení. 

4. Používať predpísané Osobné ochranné pracovné prostriedky. 

5. Vykonať testovanie atmosféry na prítomnosť plynov kedykoľvek, keď je to potrebné. 

6. Nevykonávať práce vo výkopoch bez ich zabezpečenia. 

7. Neodstraňovať bezpečnostné označenia a nevyraďovať z činnosti bezpečnostné 
zariadenia/prvky. 

8. Neporušovať zásady bezpečnej manipulácie s bremenami. 

9. Nevykonávať prácu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

10. Dodržiavať  pravidlá a konať v prípade ich porušenia. 

G. POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

1. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o svojich budúcich Subdodávateľoch. V 
prípadoch, keď nie je možné informovať o Subdodávateľoch pred uzavretím zmluvy, 
Dodávateľ poskytne túto informáciu písomne najneskôr 10 dní pred začiatkom výkonu 
práce daného Subdodávateľa. 

2. Počet úrovní Subdodávateľov je obmedzený. V prípade investičných projektov, kde je 
predpoklad väčšieho rozsahu projektu sú povolené dve (2) subdodávateľské úrovne, 
v ostatných prípadoch jedna (1) subdodávateľská úroveň. V prípade investičných 
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projektov, ak Dodávateľ vyžaduje viac úrovní Subdodávateľov, musí byť tato požiadavka 
schválená (vedúcim pracovníkom na tretej (3) riadiacej úrovni). 

3. Dodávateľ si nesmie najať Subdodávateľa na činnosti, ktoré sa zmluvne zaviazal vykonať 
vlastnými kapacitami. Výnimku je možné udeliť(vedúci pracovník  na tretej (3), riadiacej 
úrovni) ak Dodávateľ musí systematicky najímať Subdodávateľov z kapacitných alebo 
geografických dôvodov.  

4. Dodávateľ je zodpovedný za svojich Subdodávateľov, pričom Dodávateľ musí zabezpečiť 
trvalú prítomnosť (resp. počas celej doby výkonu prác na stavenisku/pracovisku) HSE 
dozoru (ABT alebo BT) nad výkonom vysoko rizikových prác (viď Slovník pojmov) ktoré 
trvajú viac ako 120 osobodní a  zahŕňa prácu paralelne minimálne dvoch dodávateľov 
alebo subdodávateľov. Pre prípad stredného, nízkeho rizika je táto požiadavka 
odporúčaná. 

5. Všetci Dodávatelia, Subdodávatelia a ich zamestnanci/pracovníci, ktorí vykonávajú  práce 
určené v Kategórii rizika ako VYSOKÉ RIZIKO (definícia viď Slovník pojmov) 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. musia mať od 1. januára 2018   nižšie uvedené certifikáty. 
Tzn. Nový zmluvný vzťah platný od 01. januára 2018 (pre Kategóriu rizika – VYSOKĚ) 
môže byť uzavretý, len so spoločnosťou, ktorá má platný certifikát na normu SCC alebo 
VCA.    

 

    1. Certifikáciu spoločnosti: 

 
       a) SCC* alebo VCA*  
 - pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň  
spoločnosť nesmie využívať pracovníkov cez dodávateľské  spoločnosti (SZČO sa v tomto 
zmysle nepovažuje za  dodávateľskú spoločnosť) 
                                                    
       b) SCC** alebo SCCP (VCA** alebo VCAP)  
 -  pre spoločnosti, ktoré majú nad 35 zamestnancov 
 -  pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň    

       spoločnosť využíva pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti 
        
         2. Certifikáciu osôb:   

 
      a)     SCC alebo VCA - pre prevádzkových (operatívnych) pracovníkov                                                               
                                    
      b)     SCC alebo VCA - pre vedúcich pracovníkov  
                          
Akceptované sú obidva druhy certifikácie SCC aj VCA. 
 
Certifikovaná musí byť spoločnosť aj samotní pracovníci danej spoločnosti.  
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H. SLOVNÍK POJMOV 

Kategória rizika HSE kritické činnosti  
Bez HSE kritických 

činnosti 

Prostredie s vysokou mierou 
ohrozenia spravidla vo 

výrobnej zóne (oblasti, kde 
sú alebo môžu byť prítomné 

škodlivé látky alebo iné 
nebezpečné energetické 

zdroje, ktoré majú potenciál 
poškodiť) 

Vysoké riziko Stredné riziko 

Prostredie s nízkou mierou 
ohrozenia (napr. práca v 

administratívnych 
priestoroch bez potreby 

izolácie energii, prípadne 
iné priestory bez potreby 

izolácie energií) 

Stredné riziko Nízke riziko 

 

HSE kritické (rizikové) činnosti sú : 

 

► Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  (zváranie, rezanie  
     plameňom, pálenie, brúsenie,.., v zmysle lokálneho riadiaceho aktu). 
► Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (> 1,5 m). 
► Oprava a údržba technologického zariadenia. 
► Práca v uzavretom priestore. 
► Výkopové práce hlbšie ako 1,2 m. 
► Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb, alebo  
     zasahujú do technológií (mobilné žeriavy a pod.). 
► Likvidácia stavby, búracie a sanačné práce. 
► Práce vyžadujúce izoláciu energií (plyn, elektrina, chemikálie, tlak, mechanické sily,   
     hydraulické sily, gravitačné sily, tepelná energia, a pod). 

 

Analýza bezpečnosti pracovného postupu (JSA) 

Povinnosťou realizátora prác je pred začatím prác, na ktoré sa vystavuje písomné POVOLENIE 
vypracovať Analýzu bezpečnosti pracovného postupu, ktorý predloží vystavovateľovi 
povolenia. Až po predložení tohto dokumentu bude možné vystaviť písomné POVOLENIE na 
prácu a začať samotný výkon prác realizátorom. 

V prípade pokiaľ nie je možná účasť všetkých členov pracovnej skupiny na procese vykonania 
analýzy je potrebné zabezpečiť ich oboznámenie s obsahom analýzy. 

V prípade rutinných (opakujúcich) sa činností (zváranie, brúsenie, stavba lešenia a pod.) 
analýza môže byť vypracovaná vopred, ale členovia pracovnej skupiny ju musia skontrolovať 
a oboznámiť sa s ňou. 

    Uvedený dokument nie je potrebné vypracovať v prípade, ak sú dané práce súčasťou  Plánu         
    HSE, resp. komisionálneho stanovenia podmienok na práce.  

    Tieto postupy nenahrádzajú vystavenie povolenia práce. 
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    Rozdelenie zodpovedností: 

Zástupca realizátora prác: 

• Vypracovať analýzu a predložiť ju vedúcemu pracoviska  

• Prediskutovať ohrozenia, nebezpečenstvá a prijaté opatrenia definované v analýze 

Vedúci pracoviska (vystavovateľ povolenia): 

• Vykonať preverenie analýzy (formálnu stránku) 

• Nevydať povolenia na prácu v prípade nepredloženia analýzy resp. v prípade ich 
nekompletnosti 

Člen pracovnej skupiny: 

• Zúčastniť sa na vypracovaní analýzy/kontroly 

• Porozumieť jednotlivým pracovným krokom, ohrozeniam a prijatým opatreniam 

Použitie metód: 

Analýza bezpečnosti pracovného postupu je požadovaná pri týchto činnostiach: 

 Rozvoj, modifikácia alebo revízia postupu, alebo pracovnej inštrukcie (Analýza musí byť 
súčasťou dokumentu), 

 HSE kritická aktivita, na ktorú nie je spracovaná pracovná inštrukcia alebo postup, 

 Činnosť bude vykonávaná odlišne od existujúcej pracovnej inštrukcie alebo postupu  

 Realizátor prác alebo vedúci pracoviska rozhodne o vypracovaní analýzy bezpečnosti 
pracovného postupu na základe nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovnej činnosti. 

I. EVIDENCIA  ODBORNEJ/ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI V INFORMAČNOM SYSTÉME 
GEM 

V rámci zvýšenia kvality HSE v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. je implementovaný systém 
zameraný na získavanie evidencie odborných a zdravotných spôsobilostí (osvedčenia, 
oprávnenia, preukazy a pod.) potrebných k výkonu činností pracovníkov dodávateľov a 
zmluvných partnerov. Systém umožňuje kontrolu odborných a zdravotných spôsobilostí 
pomocou mobilného zariadenia poverenými a zodpovednými zamestnancami našej 
spoločnosti priamo na pracovisku/stavenisku. 

 

Dodávateľ / Zmluvný partner je povinný: 

- Do desiatich (10) dní od podpisu Zmluvy navstupovať všetky odborné a zdravotné 
spôsobilosti (osvedčenia, oprávnenia, certifikácie, preukazy, a pod.) všetkých osôb (vrátane 
subdodávateľov), ktoré budú vykonávať práce (práce na ktoré sa vyžaduje písomné povolenie 
na prácu) do informačného systému GEM.  

Link na stránku je prístupný na http://www.slovnaft.sk/vstupy. Tieto údaje musí dodávateľ 
aktualizovať (tzn. udržiavať platnosť a odstraňovať už neplatné dokumenty) a zabezpečiť ich 
správnosť.   

Kontaktné údaje : vstupy@efg.slovnaft.sk, t.č.: +421 2 40558260 alebo +421 2 40558263 

J. ZAISŤOVANIE ENERGIÍ / LOTO 

Všeobecným cieľom LOTO je stanoviť pravidlá pre zaisťovanie energií  systémom LOTO (Lock 
out / Tag out – zamkni a označ, ďalej len LOTO) vrátane určenia postupu na odstránenie 
ohrozenia zasiahnutia človeka energiou, ktorá zariadenie poháňa alebo v ňom zostala 

http://www.slovnaft.sk/vstupy
mailto:vstupy@efg.slovnaft.sk
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nahromadená. Podrobnejšie informácie o danej procedúre nájdete v technologickej inštrukcii: 
HSE_TI_005/2015 - Zaisťovanie energií / LOTO v SLOVNAFT, a.s.. 

K. SYSTÉM NAHLASOVANIA SKORONEHÔD, NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO 
PODMIENOK 

V prípade, že ste svedkom skoronehody, nebezpečnej činnosti/podmienky nahláste to. 

Možnosti nahlasovania: 

- Oznámenie vedúcemu pracoviska 

- Zaslanie SMS na číslo +421 902 02 20 02 

Skoronehoda - nežiaduca udalosť, ktorá by mohla spôsobiť zranenie alebo chorobu z povolania 
alebo poškodenie (stratu) ľuďom, majetku, životnému prostrediu alebo  dobrému menu spoločnosti, 
ale ktorá  to nespôsobila. 

L.  ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL 

1. Žiadny alkohol alebo drogy počas vedenia motorového vozidla 
2. Počas vedenia motorového vozidla nefajči, nejedz a nepi 
3. Neprekračuj povolenú rýchlosť 
4. Vo výbušnom prostredí nemanipuluj s otvoreným plameňom a zariadeniami, 

ktoré nie sú určené do výbušného prostredia  
5. Nepoužívaj mobilný telefón počas vedenia motorového vozidla 
6. Vyhni sa únave, dodržuj čas odpočinku 
7. Vždy používaj predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky 
8. Používaj bezpečnostný pás 
9. Chráň sa pred pádom pri práci vo výške 
10. Zabezpeč riadne uzemnenie pri nakládke a vykládke materiálu 

M. KONTAKTNÁ OSOBA 

 

Ing. Peter Javorka: + 421 2 4055 6934 

e-mail: peter.javorka@slovnaft.sk 

 

 

Časť II. 
Ochrana pred požiarmi (OpP) 

 

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA 

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné 
dokumenty Objednávateľa: 

► HSE_1_G7_SN6 - Požiarny štatút SLOVNAFT, a. s. 

► HSE_1_SN7 - Zákaz fajčenia v SLOVNAFT, a. s. 

► HSE_1_G7_SN5 - Pohotovosť požiarnych zariadení 

► HSE_1_G14_SN1 - Havarijné plánovanie a odozva 

► HSE_1_SN8 - Požiadavky na vzdelávanie v oblasti HSE 

peter.javorka@slovnaft.sk
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► HSE_1_G2_SN1 - Riadenie rizík a stanovenie bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien  

► HSE_1_G7_SN1 - Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

B. POSTUP V PRÍPADE VZNIKU POŽIARU, VÝBUCHU ALEBO ÚNIKU HORĽAVEJ LÁTKY 
(HORĽAVÁ KVAPALINA, HORĽAVÝ PLYN) 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť:   

a) každý požiar, výbuch alebo únik horľavej látky do OHLASOVŇE POŽIAROV  Operačného 
pracoviska Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v Hasičskej stanici na bloku 64 (ďalej len 
„OHLASOVŇA POŽIAROV“) a vedúcemu výrobnej jednotky (VJ) alebo vedúcemu 
pracoviska, resp. útvaru na tel. číslo 22-22, resp. na číslo 02 4055 2222, 

b) inú mimoriadnu HSE udalosť vedúcemu výrobnej jednotky (VJ) alebo vedúcemu 
pracoviska, resp. útvaru   

Ďalej je každý povinný postupovať podľa POŽIARNE POPLACHOVÝCH SMERNÍC PRE 
SLOVNAFT, a.s.  

Miesto a číslo pohotovostnej služby: 

a) ÚRAZ (Postupovať podľa HSE_1_SN5 Traumatologický plán): 33-33 resp. 02 4055 3333 

b) OPERAČNÉ STREDISKO BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY a.s.: 44-44 resp. 02 4055 4444 

c) OSTATNÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY (voda, plyn, el. energia) sú zabezpečené cez 
podnikový dispečing: 22-44 resp. 02 4055 2244 

C. POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN 

Požiarny evakuačný plán je určený na zabezpečenie rýchlej a účinnej evakuácie osôb, prípadne 
materiálov z priestorov ohrozených požiarom alebo inou prevádzkovou nehodou vrátane 
zamorenia výbušným alebo jedovatým plynom. 

Všetci pracovníci Dodávateľa musia byť s evakuačným plánom príslušných pracovísk 
oboznámení v rámci školenia 2. Stupňa na pracovisku. 

D. POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA 

Každý pracovník Dodávateľa je povinný 

1. Správať sa a konať tak, aby nespôsobil požiar alebo výbuch únik horľavej látky a 
nepoškodil a neohrozil životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok 
Objednávateľa, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných 
spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a 
pri manipulácii s otvoreným ohňom. 

2. Pri spozorovaní požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý 
plyn) postupovať podľa Požiarne poplachových smerníc SLOVNAFT, a.s. 

3. Dodržiavať povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky. 

4. Dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to nie je 
osobitne povolené. 

5. Zoznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre dané pracovisko a Plán 
BOZP (HSE) a Stanovenie podmienok na práce pre dané pracovisko, zoznámiť sa 
a postupovať podľa  požiarnych poplachových smerníc, požiarny poriadok pracoviska, 
požiarny evakuačný plán pracoviska a poplachové smernice pri vzniku pracovného úrazu. 

6. Dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie protipožiarnej 
bezpečnosti pri práci. 
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7. Poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru a zabezpečiť ich 
plnenie. 

8. Poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov 
ochrany pred požiarmi na pracovisku. 

9. Udržiavať trvalo voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a 
prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, k hasiacim prístrojom, 
požiarnym vodovodom, spúšťačom a rozvodom stabilného a polostabilného hasiaceho 
zariadenia, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie a detektorom plynového 
detekčného systému. 

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

11. Pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s  horľavými látkami a horenie podporujúcimi 
látkami, ako aj pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s technickými prostriedkami 
obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky dodržiavať zásady stanovené 
vo vyhláške MV SR č.96/2004 Z. z. a vyhláške MV SR č.124/2000 Z. z. 

12. Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii 
a prevádzkovaní spotrebiča podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 z. z. 

13. Dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu. 

14. Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

15. Oznámiť svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť protipožiarnu 
bezpečnosť a podľa svojich možností sa aktívne podieľať na ich odstránení. 

16. Zúčastniť sa vstupného školenia o ochrane pred požiarmi a oboznámenia sa o zásadách 
HSE a Process Safety Management (PSM) na pracovisku vo výrobnej zóne Spoločnosti 
a odbornej prípravy  protipožiarnych asistenčných hliadok. 

17. Predložiť Objednávateľovi na požiadanie potvrdenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
na prácu, ktorú vykonáva. 

18. Oznámiť vedúcemu pracoviska príchod a odchod z pracoviska. 

19. Povinný pred vstupom na pracovisko s motorovým vozidlom požiadať o písomné 
povolenie na vstup s motorovým vozidlom od vedúceho pracoviska. 

20. Oboznámiť sa s požiarnym štatútom, požiarnym poriadkom daného pracoviska , pokynom 
na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zabezpečiť plnenie 
povinností z nich vyplývajúcich. 

21. Ak počas výkonu prác bude na prevádzke prebiehať plánované previerkové, taktické 
alebo námetové cvičenie, musí pri jeho priebehu spolupracovať. 

22. Prevádzka vykurovacích telies, elektrických zariadení a inštalácií - musí byť v súlade s 
požiadavkami vyplývajúcimi z druhu prostredia. 

E. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

Pracovníkom Dodávateľa a jeho Subdodávateľov je zakázané 

1. Vstupovať do priestorov SLOVNAFT, a.s. pod vplyvom alkoholu a iných omamných 
(psychotropných) látok, nosiť ich do priestorov SLOVNAFT, a.s. a požívať ich. 

2. Vstupovať na pracoviská a do priestorov, ktoré nie sú určené pre výkon činnosti. 

3. Vzďaľovať sa z pracoviska bez súhlasu nadriadeného. 
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4. Zapínať, vypínať alebo inak manipulovať na  zariadeniach s výnimkou zabránenia havárie 
alebo škodám. 

5. Fajčiť mimo vyhradených priestorov. 

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

7. Svojvoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, 
signalizačné prostriedky. 

8. Poškodzovať požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, poplachové 
smernice pri vzniku pracovného úrazu, požiarny evakuačný plán, výstražné tabuľky a 
nápisy. 

9. Prať odevy a iné pracovné pomôcky v horľavinách. 

10. Sušiť pracovný odev a textílie na vykurovacích telesách a technologickom zariadení 
(horúce potrubia a pod.). 

11. Ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály. 

12. Skladovať horľaviny mimo určených priestorov. 

13. Mať zapnutý mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov 
a pár. 

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

15. Vykonávať pracovnú činnosť a akékoľvek práce s ohňom bez písomného „Povolenia“ na 
prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení. 

16. Pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia 
a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia a náradia. 

17. Prechádzať ( skracovať si cestu ) cez výrobné jednotky, potrubné mosty a koľajisko. 

18. Jazdiť na nemotorovom vozidle (bicykli, ...) bez prilby. 

19. Jazdiť na nemotorovom vozidle v priestoroch výrobnej jednotky. 

20. Jazdiť na motorovom vozidle v priestoroch výrobnej jednotky bez povolenia. 

21. Jazdiť na bicykli, alebo jednostopovom vozidle za nepriaznivého počasia – dážď, búrka, 
silný nárazový vietor, hmla,. a v zimnom období ak je vonkajšia teplota nižšia ako +4 °C. 

22. Skladovať materiál na roštových podlahách, ktorý by cez roštové podlahy mohol 
prepadnúť. 

23. Odstraňovať bezpečnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, 
zábradlia a pod.) okrem odstavených, opravovaných alebo udržiavaných zariadení. 

24. Používať pri práci rôzne provizórne náradie, s výnimkou špeciálneho náradia, prípravkov 
a pomôcok vyrobených na danú činnosť v zmysle platných noriem a predpisov. 

25. Používať klince alebo skrutky k napnutiu pílového listu, poškodené pílové listy je nutné 
vymeniť. 

26. Používať skrutkovač s ohnutým driekom a poškodeným ostrím. 

27. Prenášať ostré predmety vo vreckách (napr. klince a pod.). 

28. Vstupovať do zakázaného priestoru, ktorý je označený výstražnou tabuľkou, bez riadneho 
bezpečnostného vybavenia a zabezpečenia. 

29. Bezdôvodne chodiť po trávnatých plochách. 
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30. Odkladať predmety alebo konštrukcie, prípadne vykonávať neodsúhlasené práce na 
trávnatých plochách, parkovať na trávnatých plochách. 

F. OSOBITNÉ POŽIADAVKY 

1. Písomné povolenie na prácu „ Povolenie“   Práce v noci sú umožnené pri dodržiavaní 
bezpečnostných podmienok uvedených v Pláne BOZP (HSE) a 
podmienok stanovených komisiou. 

2. Po skončení prác je Dodávateľ povinný písomne ukončiť  „Povolenie“. 

3. V prípade prác cez víkend a dni pracovného pokoja je potrebné, aby to Dodávateľ nahlásil 
najneskôr deň vopred, do 12:00 hod zástupcovi prevádzky. 

4. Žiadosť o  „Povolenie“ na prácu budú za Dodávateľa predkladať a podpisovať poverení 
pracovníci Dodávateľa a pri predkladaní žiadosti predložia poverenie. K povoleniu bude 
priložený aktuálny zoznam podpísaný všetkými pracovníkmi Dodávateľa aj 
Subdodávateľa, ktorí sa zúčastnia na prácach. 

5. Pracovisko musí byť chránené od priľahlých priestorov odnímateľným plotom, pri 
líniových stavbách/staveniskách, na ktorých sa vykonávajú krátkodobé práce, postačí 
ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1 m alebo iné vhodné opatrenie (pred 
samotnou inštaláciou sa Dodávateľ a prevádzka dohodnú o vymedzení pracovného 
priestoru), v prípade že to nie je z technických príčin možné je nutné zabezpečiť 
zabránenie neoprávnenému vstupu na pracovisko/stavenisko iným vhodným spôsobom. 

6. Pri prácach s RTG žiarením je povinné túto činnosť ohlásiť vopred vedúcemu pracoviska 
pri vydávaní denného „Povolenia“. 

7. Protipožiarna asistenčná hliadka Dodávateľa pri zváracích prácach a prácach so  
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  je povinná: 

a) mať k dispozícii vlastný akcieschopný hasiaci prístroj, 

b) zamedziť vhodným opatrením úletu iskier, na okolité zariadenia – použiť vhodný 
druh protipožiarnej zábrany (napr. protipožiarne deky, hasiace deky, zváračské 
zábrany, ktoré majú platný certifikát (DOP – spôsob uvedenia na trh), 

c) mať k dispozícii vlastný detektor plynov s platným certifikátom nadstavený na 4 
druhy plynov a dve úrovne koncentrácie (podľa vyššie uvedenej tabuľky), 

d) absolvovať odbornú prípravu protipožiarnych asistenčných hliadok, vrátane 
certifikácie protipožiarnych hliadok. 

8. V prípade havárie, požiaru, úniku horľavej kvapaliny, horľavého plynu pri prekročení 
nadstavenej hodnoty koncentrácie a spustení svetelnej a zvukovej signalizácie na 
plynovom detekčnom systéme alebo inej nepredvídateľnej situácii na okolitých 
technologických zariadeniach, musí Dodávateľ postupovať podľa Požiarnych 
poplachových smerníc a nariadenia vedúceho pracoviska . Následné pokračovanie prác 
je možné až po vydaní nového denného povolenia. 

G. KONTAKTNÁ OSOBA 

Ing. Pavol Papán: + 421 2 4055 7774 

e-mail: pavol.papan@slovnaft.sk 
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Časť III. 
Odpady a obaly 

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA 

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovný interný 
dokument: 

► HSE_1_G9.1.1_SN1 Nakladanie s odpadmi 

B. NAKLADANIE S ODPADMI ZO SERVISNÝCH, ČISTIACICH A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 

1. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích 
prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov Objednávateľa prác je 
SLOVNAFT, a.s. 

2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich 
alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov 
objednávateľa prác, zabezpečuje SLOVNAFT, a.s. cez svojho zmluvného dodávateľa, 
pričom dodávateľ zabezpečí ich triedenie, uloženie do vhodných nádob a ich prípravu na 
odvoz.  

3. Dodávateľ môže byť pri objednávaní prác vyzvaný na spoluprácu pri zabezpečení odvozu 
odpadov, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s.. Vtedy Dodávateľ postupuje v súlade 
s pokynmi povereného zamestnanca Objednávateľa. 

4. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích 
prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, 
a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu svojej práce je Dodávateľ a ten 
zabezpečuje ich odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

5. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa 
v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 1, pri zabezpečovaní osobných potrieb 
svojich pracovníkov je Dodávateľ a zabezpečuje ich zneškodnenie. 

6. Dodávateľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti neporušuje HSE predpisy a 
riadne a včas si plní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto HSE predpisov. Pokiaľ v 
dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Dodávateľa, či porušenia jeho záväzku 
uvedeného v tomto odseku vznikne SLOVNAFT, a.s. akákoľvek ujma (priama, či 
nepriama škoda, či iná ujma, hoci aj nemajetková), Dodávateľ je povinný SLOVNAFT, 
a.s. nahradiť každú takúto ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo SLOVNAFT, a.s. 
Dodávateľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu štátnej správy, znaleckým 
posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní 
prác, legislatívne predpisy, najmä zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a príslušné vykonávacie predpisy 
k tomuto zákonu.  

8. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a 
uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom 
zabezpečí Objednávateľ. 

9. V prípade porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK môže byť 
Dodávateľ vylúčený z vykonávania prác v SLOVNAFT, a.s. 

10. Dodávateľ zodpovedá SLOVNAFT, a.s. v plnom rozsahu za škodu, ktorá mu vznikne 
porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane 
prípadných pokút uložených SLOVNAFT, a.s. príslušnými správnymi alebo štátnymi 
orgánmi. 
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C. NAKLADANIE S ODPADMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI 

1. Pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikli pri stavebných, búracích, demolačných a 
výkopových prácach, odpadov zo zariadení a materiálov súvisiacich s realizáciou 
investičného projektu je SLOVNAFT, a.s. 

2. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli z materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, 
a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu prác je Dodávateľ. 

3. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa 
v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave, pri zabezpečovaní osobných potrieb 
svojich pracovníkov je Dodávateľ. 

4. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich 
uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného 
prostredia. 

5. Dodávateľ zabezpečí zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov (okrem kovového 
šrotu), ktoré vznikli pri realizácii investičného projektu. Zhodnotenie/zneškodnenie 
odpadov, zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom spoločnosti odporučenej Slovnaft, a.s. 
alebo iným spôsobom, definovaným v príslušnom dopyte. 

6. Dodávateľ je povinný ako držiteľ odpadu zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích 
predpisov k tomuto zákonu. 

7. Dodávateľ zabezpečí vo svojom mene pre vyhradené výrobky, ktoré uviedol na trh v 
súvislosti s realizáciou stavby v SLOVNAFT, a.s., povinnosti v rozsahu rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a 
príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. 

D. POSTUP PRI NAKLADANÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ 
ČINNOSTI 

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov 
útvaru Realizácia investičných projektov (RIP) a zamestnancov SD & HSE SLOVNAFT, 
a.s. podľa úseku, pre ktorý sa investičný projekt realizuje (ďalej len „zamestnanec SD & 
HSE“). 

2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej 
forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné 
autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre 
zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať 
a taktiež súhlas na prepravu nebezpečného odpadu zamestnancovi útvaru SD & HSE 
a zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov na kontrolu a založenie. 

3. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich 
uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného 
prostredia. 

4. V prípade, že počas realizácie investičného projektu budú vznikať aj nebezpečné odpady, 
a Dodávateľ bude prepravu alebo likvidáciu odpadu vykonávať vlastnými 
prostriedkami/zariadeniami, je Dodávateľ povinný predložiť zamestnancovi SD & HSE 
platné rozhodnutia - súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, resp. registráciu 
v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích 
predpisov k tomuto zákonu.   

5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi 
ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle 
zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva 
nasledujúcim držiteľom odpadu. 
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6. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu 
začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri 
vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami 
Dodávateľa). 

7. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, 
ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane 
výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa.   

8. Dodávateľ je povinný pri preprave NO zabezpečiť tlačivo Sprievodný list nebezpečného 
odpadu (SLNO), a jeho riadne vyplnenie vrátane názvu stavby v kolónke č.2 pred každým 
odvozom NO. Potvrdenie tohto tlačiva zo strany Objednávateľa vykonáva zamestnanec 
útvaru Realizácia investičných projektov. 

9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby kópie strán č.1 tlačiva SLNO, ktoré boli vystavené 
k prepravám nebezpečných odpadov za daný mesiac, boli doručené príslušnému 
zamestnancovi SD & HSE najneskôr do 3 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca. 

10. Dodávateľ zabezpečí v mene objednávateľa váženie každého odvážaného odpadu mimo 
areálu Vlčie hrdlo na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v 
mimoriadnych prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie 
autováhy na bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom SD & HSE.   

11. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný len po 
predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. 
Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť 
a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec 
útvaru Realizácia investičných projektov. Tlačivá priepustiek vydáva dodávateľovi 
zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov.   

12. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre 
každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu 
odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný 
mesiac predkladá dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru 
Realizácia investičných projektov a zamestnancovi SD & HSE najneskôr do 5 pracovných 
dní nasledujúceho mesiaca.   

13. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnancovi útvaru SD&HSE boli doručené 
kópie potvrdených strán č.4 tlačiva SLNO najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho 
mesiaca. Originály strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz 
odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi 
útvaru Realizácia investičných projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom 
konaní alebo pri preukazovaní dosiahnutia mechanickej kompletnosti. 

14. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou 
v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a Oznámením MŽP SR  č.368/2015 Z. 
z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. 
zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške 
(analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru 
SD&HSE a zamestnancovi Realizácia investičných projektov.   

15. Pred odovzdaním staveniska dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje 
práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.   

E. POSTUP PRI NAKLADANÍ S OSTATNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ 
ČINNOSTI 

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov 
útvaru Realizácia investičných projektov a zamestnancov útvaru SD & HSE. 

2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej 
forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné 
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autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre 
zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať, 
zamestnancovi útvaru SD & HSE a zamestnancovi útvaru Realizácia investičných 
projektov na kontrolu a založenie. 

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi 
ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle 
zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva 
nasledujúcim držiteľom odpadu. 

4. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu 
začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri 
vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami 
Dodávateľa). 

5. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, 
ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane 
výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa. 

6. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich 
uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného 
prostredia. 

7. Dodávateľ zabezpečí v mene Objednávateľa váženie každého odvážaného odpadu 
z areálu na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v mimoriadnych 
prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie autováhy na 
bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom SD & HSE. 

8. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný, len po 
predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. 
Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť 
a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec 
útvaru Realizácia investičných projektov. Tlačivá priepustiek vydáva Dodávateľovi 
zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov. 

9. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre 
každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu 
odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný 
mesiac predkladá Dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru 
Realizácia investičných projektov a zamestnancovi SD & HSE najneskôr do 5 pracovných 
dní nasledujúceho mesiaca. 

10. Originály vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz odpadu a Evidenčné listy odpadov v 
tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi útvaru Realizácia investičných 
projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní alebo pri preukazovaní 
dosiahnutia mechanickej kompletnosti. 

11. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou 
v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a Oznámením MŽP SR č.368/2015 Z.z. 
v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. 
zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške 
(analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru 
SD&HSE a zamestnancovi Realizácia investičných projektov.   

12. Pred odovzdaním staveniska Dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje 
práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov. 

13. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a 
uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom 
zabezpečí Objednávateľ. 
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V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti 
Ochrany životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné 
pokuty uvedené v Časti VII., tabuľka-odsek 15. 

 

F. KONTAKTNÉ OSOBY PRE NAKLADANIE S ODPADMI: 

RZaM (likvidácia kovového šrotu) 

Ing. Peter Šmidovič : + 421 2 4055 8557 

e-mail: peter.smidovic@slovnaft.sk 

SD&HSE (investičná stavba pre Výrobu) 

RNDr. Róbert Polc, PhD.  : + 421 2 4055 2092 

e-mail: robert.polc@slovnaft.sk 

SD&HSE (investičná stavba pre Logistiku) 

Ing. Bohuslav Brčiak : + 421 2 4055 7378 

e-mail: bohus.brciak@slovnaft.sk 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 

Mgr. Petra Špaňová : + 421 2 4055 4662 

email: petra.spanova@mao.slovnaft.sk 

VÚRUP, a.s. 

Ing. Michal Revaj : + 421 2 4055 2798  

e-mail: michal.revaj@vurup.sk 

 

 

Časť IV. 
Ochrana vôd 

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA 

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné 
dokumenty Objednávateľa:   

► Lokálny riadiaci akt HSE_1_SN1 Ochrana vôd 

B. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

Povinnosťou Dodávateľov je: 

1. Dodržiavanie limitov pre jednotlivé výrobné jednotky kde vykonávajú svoju činnosť. 

2. Dodržiavanie havarijných plánov vodohospodárskych t.j. v oblasti riešenia havarijných situácií 
jednotný, účinný a operatívny postup zamestnancov v situáciách havarijného zhoršenia, 
prípadne havarijného ohrozenia kvality vôd s cieľom minimalizovať škody na životnom prostredí 
a iné škody. 
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3. Osoba (dodávateľ), ktorá bola svedkom/spozorovala HSE udalosť (prasknutie potrubia, únik 
znečisťujúcich látok do voľného terénu poprípade zhoršenie kvality odpadových vôd) je 
povinná: 

   - udalosť bezodkladne ohlásiť na linku vnútorného tiesňového volania +421 2 4055  2222 
(ZHÚ) 

                                                        ALEBO 

   - túto udalosť bezodkladne ohlásiť svojmu priamemu nadriadenému, resp. pracovníkovi 
vedenia prevádzky, na ktorej vykonáva činnosť a on následne bezodkladne ohlási udalosť 
na linku vnútorného tiesňového volania  + 421 2 4055 2222 (ZHÚ) 

4. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu (znečistenie povrchových vôd, podzemných 
vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho), ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE 
predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených  
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. príslušnými orgánmi štátnej vodnej správy (OU Ba, SIŽP). 

 

Poznámka: 

Únik znečisťujúcich látok do voľného terénu bude zistený Indikačným systémom hydraulickej 
ochrany podzemných vôd (HOPV). 

C. KONKRÉTNE PODMIENKY 

Povinnosti Dodávateľov 

1. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami  v súlade s § 39 Zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách v znení neskorších predpisov. 

2. Vykonávať práce tak, aby nedošlo ich vplyvom k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd 
alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd (§ 41 zákona o vodách). 

3. Predložiť zoznam znečisťujúcich látok, s ktorými bude vykonávať práce v areáli 
SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo. 

4. Predložiť Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (E-KBÚ)  
vypracované v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok 
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). 

5. Predložiť bilanciu množstva vypúšťaných odpadových vôd v l/s, m3/hod, m3/stanovená 
perióda, resp. rok.  

6. Predložiť analýzu kvality vypúšťaných odpadových vôd v rozsahu podľa prílohy č. 6, časť 
B, tabuľka 6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 
Z. z. Prevádzka je povinná tieto výsledky prekonzultovať s prevádzkou P-7 Vodné 
hospodárstvo a útvarom SD&HSE.  Útvaru SD&HSE – Ochrana ŽP na základe 
charakteru odpadových vôd určí prípadné rozšírenie analýz znečisťujúcich látok. 

D. PORUŠENIE PLNENIA PODMIENOK 

 

V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti Ochrany 
životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné pokuty uvedené 
v Časti VII., tabuľka-odsek 15. 
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E. KONTAKTNÁ OSOBA: 

SLOVNAFT, a.s. 

Ing. Peter Guliš : + 421 2 4055 6160 

Vodohospodár, SD&HSE 

e-mail: peter.gulis@slovnaft.sk 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 

Mgr. Petra Špaňová : + 421 2 4055 4662 

email:  petra.spanova@mao.slovnaft.sk  

 

 

Časť V. 
Ochrana ovzdušia 

 

A. OCHRANA OVZDUŠIA 

     Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej        
     legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. 
      
     Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa     
     vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je     
     potrebné v primeranom rozsahu aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné    
     podmienky prevádzkovania v zmysle Prílohy č.3 , kapitola II., Bod 1  Vyhlášky č.410/2012 Z.z.    
     ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

 

Časť VI. 
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) 

Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy 
v oblasti PZPH. 

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA 

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné 
dokumenty Objednávateľa, s ktorými je oboznámený v rámci vstupného školenia: 

► Kategorizácia podniku 

► Program prevencie závažných priemyselných havárií 

► Bezpečnostný riadiaci systém 

► Havarijný plán 

► Bezpečnostná správa 

B. INTERNÉ POŽIADAVKY 

Dodávatelia, ktorí sa zúčastňujú na opravách, úpravách, výstavbe resp. vstupujú do technológie 
sú v rámci vstupného školenia preškolení aj z oblasti PZPH.   
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C. KONTAKTNÁ OSOBA: 

Peter Mock : + 421 2 4055 6316 

Špecialista na prevenciu ZPH 

e-mail: peter.mock@slovnaft.sk 

 

Časť VIl. 
Zmluvné pokuty 

Za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného 
prostredia vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. HSE POŽIADAVIEK uvedených vyššie, ďalej platnej 
právnej úpravy a interných predpisov platných v areáli SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava: 

1. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa (vedúci zamestnanci, bezpečnostní a  požiarni  technici 
a zamestnanci útvaru HSE) sú v zmysle ustanovení tejto zmluvy oprávnení počas plnenia 
zmluvy Dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE predpisov a týchto HSE POŽIADAVIEK. 

2. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa vyhotovia po každej kontrole dodržiavania HSE 
predpisov a HSE POŽIADAVIEK fotodokumentáciu alebo záznam, v ktorom opíšu zistenia z 
kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou zistené. Záznam podpíše 
vedúci pracovnej činnosti Dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene 
Dodávateľa a osoba u ktorej bol nedostatok zistený. 

3. Na základe kontrolou zistených nedostatkov Objednávateľ zváži druh uplatňovanej sankcie 
podľa nižšie uvedených skutkových stavov. 

4. Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní: 

a) závažnosť porušenia, 

b) či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia), 

c) mieru ohrozenia  životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá 
sa porušenia dopustila, stav spôsobila. 

5. V prípade porušenia týchto HSE POŽIADAVIEK je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať 
Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE POŽIADAVKÁCH. V prípade, ak 
Objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností Dodávateľom odôvodňujúce 
vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, Objednávateľ je 
oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane. 

V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE 
POŽIADAVIEK Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom  je Objednávateľ oprávnený 
vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej 
výška je presne definovaná v priamo v texte zmluvy alebo nákupnej objednávky. 

Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK sa 
považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť 
značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu. 

6. Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto HSE POŽIADAVKÁCH neoslobodzuje 
Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú 
pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá jej bola 
spôsobená porušením HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, na ktoré sa 
vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE POŽIADAVIEK. Objednávateľ je oprávnený od 
Dodávateľa požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu. 

7. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich Subdodávateľov. Za porušenie zmluvy 
Subdodávateľom a za následky ním spôsobené Objednávateľovi zodpovedá Dodávateľ. Pod 
pojmom „pracovník” sa rozumie pracovník Dodávateľa aj Subdodávateľa. 
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8. Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k 
vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie 
uvedenej lehote zašle Dodávateľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené 
porušenia, ktorého prílohou bude aj záznam o vykonanej kontrole alebo fotodokumentácia 
zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty.  

9. V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE predpisov, týchto 
HSE POŽIADAVIEK a podľa príslušných ustanovení zmluvy. 

 

 

Por.  
číslo  

Predmet kontroly, zistenia 

Zmluvná 
pokuta 

v prípade 
prvého 

porušenia 

(netto €) 

Zmluvná 
pokuta 
v prípade 
druhého 
porušenia 
(netto €)  

Opatrenie/následok 
Okamžitá 

penalizácia 

1. Dokumentácia, pracovné povolenia 

1.1. 

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

50 €  150 €  
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

1.2. 

Dodávateľ nemá Plán BOZP (HSE), alebo 
tento Plán nebol odsúhlasený  príslušným 
zástupcom HSE Objednávateľa.  Dodávateľ  
nemá pracovný postup. 

100 €  
               

200 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu, prerušenie prác 
nie 

1.3. 

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

                                        
200 €  

                                        
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

1.4. 

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

                                        
100 €  

                                      
200 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

1.5. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

1.6. 
Pracovníci Dodávateľa nedisponujú platným 
lekárskym posudkom o spôsobilosti na  danú 
pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.  

 100 € 
/osoba  

 200 € 
/osoba  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

1.7. 

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

                                        
100 €  

                                        
200 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
áno 

1.8. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 
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1.9. 

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

100 € 200 € Náprava nie 

1.10 
Nevykonanie testovania atmosféry na 
prítomnosť plynov vždy, keď je to potrebné. 

100 €                                       200 €                                         

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

1.11 
Pracovník nedisponuje platným SCC 
certifikátom. 

300 € 600 € Náprava áno 

2. Pracovný poriadok na mieste výkonu práce/pracovisku 

2.1. 
Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci, 
zapríčinený činnosťou Dodávateľa.  

                                          
50€  

                                        
200 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

2.2. 
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové 
východy na pracovisku sú blokované z viny 
Dodávateľa. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

2.3. 
Podlaha na pracovisku je vlhká z viny 
Dodávateľa /hrozí pošmyknutie/ chýba 
varovné označenie o možnosti pošmyknutia. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

2.4. 

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

                                          
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

2.5. 
Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce 
klince alebo ostré predmety ohrozujúce 
bezpečnosť. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

2.6. 

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

                                          
70 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

2.7. 
Na pracovisku/stavbe nie sú k dispozícii 
pracovníci Dodávateľa, ktorí sú vyškolení na 
poskytnutie prvej pomoci. 

40 €  
                                        

100 €  
Náprava nie 

2.8. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

2.9. 
Na pracovisku/stavenisku pracovníci 
Dodávateľa nemajú k dispozícii toalety 
(znečistenie okolia) a hygienické  prípravky. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

2.10. 
Pracovníci Dodávateľa nemajú zabezpečenú 
pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 
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2.11. 

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

                                        
100 €  

                                        
200 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
áno 

2.12. 

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

                                        
40 €  

                                        
70 €  

Náprava nie 

2.13. 
Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci.   

50 € 100 € Náprava nie 

2.14. 
Na pracovisku kde sa pohybujú mechanizmy 
(vysokozdvižné vozíky,..) sa nevypracoval, 
resp. sa nenachádza  dopravný poriadok.  

50 €  100 € Náprava nie 

2.15. 
Nebol vymenovaný vedúci prác na 
pracovisku alebo sa nezdržuje na mieste. 

50€ 100 € 
Náprava, pri opakovanom 

nedostatku stiahnutie povolenia na 
prácu 

áno 

2.16. 

Pracovníci sa pohybujú alebo zdržiavajú  
mimo svojho staveniska, zariadenia 
staveniska alebo mimo prístupových 
komunikácií bez povolenia a príslušného 
bezpečnostného školenia prevádzky. 

100 € 200 € 

V prípade druhého porušenia – 
zákaz vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 3 pracovných dní 

nie 

2.17 
Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba 
potvrdenie o zhode.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

3. Chemická bezpečnosť 

3.1. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

3.2. 

Dodávateľ nemá    kartu bezpečnostných 
údajov nebezpečných látok a prípravkov 
alebo nebol s KBU preukázateľné 
oboznámený. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

3.3. 
Vnášanie nebezpečnej chemickej látky na 
pracovisko bez vedomia zástupcu 
organizácie. 

200 € 400 €  
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

4. Pracovná činnosť vyžadujúca vstup do uzatvorených priestorov/pod úroveň terénu 

4.1. 
Nie je k dispozícii povolenie pre výkon danej 
činnosti.  

                                        
200 €  

                                      
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

4.2. 
Nie sú splnené podmienky stanovené v 
písomnom povolení na prácu pre bezpečný 
výkon práce. 

                                        
200 €  

                                        
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

4.3. 
Dodávateľ, nedisponuje platným poverením 
osôb na   podpisovanie písomných povolení 
na prácu. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

nie 
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4.4. 

Nie sú zabezpečené podmienky pre meranie 
atmosféry (prístroj pre meranie koncentrácie 
plynu nefunguje a/alebo sa nepoužíva/chýba 
kalibrácia).  

                                        
300 €  

                                        
600 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

4.5. 

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

                                        
200 €  

                                        
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

4.6. 

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

                                        
300 €  

                                      
600 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov áno 

4.7. 

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

                                        
300 €  

                                        
600 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

4.8. 
Nie je zabezpečený záchranný tím pre rýchlu 
evakuáciu osôb z uzavretého priestoru tam, 
kde je to potrebné. 

                                        
300 €  

                                        
600 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

5. Rebríky 

5.1. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.2. 
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak 
poškodený, stupne sú šmykľavé. 

100 € 200 € Okamžitá náprava áno 

5.3. Päty rebríka nie sú stabilné. 
                                        

50 €  
                                        

150 €  
Okamžitá náprava nie 

5.4. 
Diely viacdielnych rebríkov, posuvných 
rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana 
spätného vysunutia. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.5. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.6. 
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom 
čase zdržiava viac ako jedna osoba. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.7. 

Oporný rebrík pri výstupe na plošinu 
neprevyšuje miesto dorazu min. o 1.1 m 
alebo v mieste opory nie je pevné držadlo 
alebo úchyt. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.8. 
Na opornom rebríku sú vykonávané také 
práce, ktoré neumožňujú bezpečné 
uchytenie. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.9. Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené. 
                                        

50 €  
                                        

150 €  
Okamžitá náprava nie 

5.10. 
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí 
výkyv.     

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

5.11 

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

50 € 150 € Okamžitá náprava nie 
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6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

6.1. 
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné 
povolenie na prácu s nebezpečenstvom 
vzniku požiaru. 

                                        
200 €  

                                      
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

6.2. 
Nie sú splnené podmienky určené v povolení 
na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru 
z viny Dodávateľa. 

                                        
200 €  

                                        
400 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

6.3. 
Dodávateľ nedisponuje platným poverením 
osôb na podpisovanie písomných povolení 
na prácu. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

nie 

6.4. 
Chýba záznam o absolvovaní odbornej 
prípravy členov protipožiarnej asistenčnej 
hliadky a/alebo je neplatný.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

6.5. 
V prípade oblúkového zvárania sa 
nepoužívajú predpísané OOPP  (vzťahuje sa 
aj na pomocných pracovníkov). 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

6.6. 
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť 
vykonanie periodickej revízie súpravy na 
zváranie.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

6.7. 
Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom 
oddelené od horúcich povrchov z viny 
Dodávateľa.  

                                        
100 €  

                                        
200 €  

Náprava nie 

6.8. 
Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s 
náplňou určenou v povolení na prácu s 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

6.9. Neakcieschopný hasiaci prístroj. 
                                        

200 €  
                                        

400 €  
Náprava nie 

6.10. 
Fajčenie mimo vyznačeného miesta, 
telefonovanie vo výbušnej zóne.  

                                                                              
600 €  

Zákaz činnosti a vstupu do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 
áno 

7. Tlakové fľaše, nádoby 

7.1. 

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

                                        
100 €  

                                        
200 €  

Náprava nie 

7.2. 
Na  tlakových nádobách nie je označený 
obsah fľaše. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

7.3. 
Na nepoužívaných  tlakových nádobách nie 
je umiestnený ochranný kryt. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

7.4. 
V bezprostrednej blízkosti  tlakových nádob 
sú uskladnené horľavé materiály. 

                                        
100 €  

                                        
200 €  

Okamžitá náprava áno 

8. Pracovná plocha 

8.1. 
Na podlahe sú nezakryté alebo 
neohraničené, neoznačené otvory/jamy.  

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Okamžitá náprava nie 

8.2. 
Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, 
zakopnutie z viny Dodávateľa. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

8.3. 
Cez priechody sú umiestnené vedenia, 
hadice bez mechanickej ochrany. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 
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8.4. 
Vstup neoprávnenej osoby do 
zabezpečeného priestoru. 

100 € 300 € Okamžitá náprava áno 

8.5. 
Neprispôsobenie plochy pracoviska 
poveternostným podmienkam (zľadovatené 
pracovisko, šmykľavé,.......). 

50 € 150 € Okamžitá náprava nie 

8.6. Nevhodný vstup/výstup na pracovisko. 50 € 150 € Okamžitá náprava nie 

 9. Práce vo výškach 

9.1. 
Chýba dvojtyčové zábradlie alebo okopová 
lišta na pracovných plošinách, lešeniach.  

                                        
300 €  

                                        
600 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

9.2. 
Chýba karta lešenia, respektíve sa používa 
neodovzdané lešenie. 

200 € 400 € 
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

9.3. 
Revízia/Kontrola lešenia nebola vykonaná 
v stanovenej lehote. 

200 € 400 € 
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

9.4. Koncové zábradlie nie je upevnené. 
                                        

200 €  
                                        

400 €  
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

9.5. 
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre 
bezpečný prístup k pracovnej plošine. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava nie 

9.6. 
Voľná, nezhutnená pôda pod lešením, 
prípadne chýbajúca podložka. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

9.7 
Svojvoľná úprava lešenia (odstránenie 
zábradlia, podlážok,...) bez odbornej 
spôsobilosti na danú činnosť. 

200 € 400 € 
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
áno 

9.8. 
Nie je vyvesená nosnosť a Dodávateľ 
lešenia, resp. je nesprávne vyplnená tabuľka 
lešenia. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava 

 
nie 

9.9. 
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti 
nechcenému posunutiu. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

9.10. 
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom 
zdržiava osoba.   

                                        
200 €  

                                      
500 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

9.11. 
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez 
použitia kolektívnej alebo individuálnej 
ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky.  

                                        
300 €  

                                        
600 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

9.12. 

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

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

9.13. 

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

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

9.14. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžité prerušenie činnosti. 
Lešenie sa až do nápravy nesmie 

používať ! 
áno 

9.15. 
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou použitím 
horolezeckej techniky bez odbornej 
spôsobilosti pracovníka. 

                                        
300 €  

                                        
600 €  

 

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

áno 
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spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

 

9.16. 

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

                                        
150 €  

                                        
300 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava   

áno 

9.17. 
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez 
zabezpečenia priestoru ohrozeného prácou 
vo výške / nad voľnou hĺbkou. 

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Okamžité prerušenie činnosti, 
náprava 

áno 

10. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) 

10.1. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.2. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.3. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.4. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.5. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

nie 

10.6. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.7. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.8. 
Použitie OOPP vo výbušnej zóne, ktoré 
nevyhovujú podmienkam pre vstup / prácu vo 
výbušnom prostredí.  

                                        
200 €  

                                        
400 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

10.9. 

Používanie ochranných rukavíc s 
nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou  
a/alebo nie je možné identifikovať ich 
ochrannú schopnosť. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 
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10.10 
Používanie nevhodných, poškodených alebo 
znečistených OOPP. 

50 € 150 € 
Náprava, pri opakovanom 

nedostatku stiahnutie povolenia na 
prácu 

nie 

10.11 
Pracovník nemá k dispozícii MINISCAPE - 
jednorazový únikový prístroj na pracovisku, 
kde je prístroj vyžadovaný 

50 € 150 € 

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

10.12 

Pracovník nemá k dispozícii (alebo má 
vypnutý, nefunkčný, vybitý,...) osobný 
detektor - na pracovisku, kde je osobný 
detektor vyžadovaný 

200  € 300 € 

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

11. Zemné / výkopové práce 

11.1. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava nie 

11.2. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

11.3 
Na zabezpečenie stien výkopu sú použité 
nevhodné prostriedky. 

50 € 150 € 

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

11.4 
Nevhodným spôsobom zabezpečený výkop. 
(napr. použitie bezpečnostnej pásky na 
hrane výkopu). 

50 € 150 € 
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava 
nie 

12. Presun materiálu, žeriavové práce 

12.1. 
Pod zaveseným bremenom  sa zdržiava / 
pracuje osoba. 

                                        
150 €  

                                      
500 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

nie 

12.2. 
Oblasť zdvihu nie je ohraničená, ani inak 
zabezpečená (napr. hliadkou). 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

nie 

12.3. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

12.4. 

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

                                        
250 €  

                                      
500 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov  

áno 

12.5. 
Na zariadení nie je označená povolená 
nosnosť. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

12.6. 
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci  
(porušené laná, reťaze a pod.). 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 



HSE požiadavky na dodávateľov vykonávajúcich činnosti v areáli Vlčie Hrdlo, Bratislava verzia č.2/2018 

 

Dátum vydania: 20.12.2017 Strana 36 z 38 

Dátum účinnosti: 01.01.2018  

12.7.  
Na mieste sa nenachádza denník 
zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je 
pravidelne vedený. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

12.8. 
Chýbajúca/neplatná revízia, prehliadka, 
skúška stroja, zariadenia. 

100 € 200 € 
Náprava, pri opakovanom 

nedostatku stiahnutie povolenia na 
prácu 

áno 

12.9. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžite vybrať kľúč zo stroja a 
vrátiť ho po spísaní zápisnice 

áno 

13. Elektrické zariadenia, elektrické  prístroje 

13.1. Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.  
                                        

50 €  
                                        

150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.2. 
Stav elektrického vedenia, spojov 
nevyhovuje  (napr. chybná alebo dodatočná 
izolácia vedenia). 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.3. 
Rozvodové skrinky nie sú uzemnené alebo 
zabezpečené proti manipulácii 
neoprávnených osôb.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.4. 

Nebola vykonaná odborná skúška, odborná 
prehliadka elektrického zariadenia proti 
ochrane zásahu prúdom a/alebo 
dokumentácia nie je k dispozícii na mieste. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.5. 
Nie je vyriešená mechanická ochrana 
elektrických káblov vedených na úrovni 
podlahy.  

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.6. 
Elektrické káble vedené vzduchom nie sú 
upevnené vo viacerých bodoch alebo nie sú 
dostatočne viditeľne označené. 

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.7.  

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Okamžitá náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

13.8. 
Používanie necertifikovaných nástrojov 
a zariadení. 

100 € 200 € 
Okamžitá náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

14. Mechanické ručné náradie 

14.1. 

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

                                        
50 €  

                                        
150 €  

Náprava, pri opakovanom 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 
nie 

15. Ochrana životného prostredia 

15.1.  

Pri výkone prác zistený únik kvapalín 
(znečisťujúcich látok)  z technológií mimo 
záchytných zariadení na to určených, 
spôsobené zavinením Dodávateľa.  

500 € 3 500 € 
Prerušenie prác, okamžité 

zachytenie úniku a vyčistenie miesta 
výkonu prác 

áno 

15.2.  
Znečistenie terénu rozliatím ropných látok 
alebo iných znečisťujúcich  látok. 1000 € 5000 € 

Prerušenie prác, okamžité 
zachytenie úniku a sanácia terénu na 

náklady dodávateľa     
 áno 
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15.3.  

Nepovolený odber vody alebo odber v 
rozpore s povolením vydaným zástupcom 
prevádzky.    

100 € 1000 € Okamžitá náprava áno 

15.4.  
Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do 
kanalizácie, alebo vypúšťanie v rozpore s 
povolením vydaným zástupcom prevádzky.    

300 € 1 000 € 
Okamžitá náprava, odstránenie 

následkov  
áno 

15.5.  

Poškodenie kanalizácií, rozvodov vody alebo 
vodohospodárskych zariadení pri 
stavebných prácach, ktoré môžu mať za 
následok poruchy v zásobovaní vodou alebo 
v odvádzaní vôd.    

500 € 5 000 € Prerušenie prác, okamžitá náprava  nie 

15.6.  

Dodávateľ nakladá s odpadmi bez 
oprávnenia (nemá platný súhlas na 
nakladanie s NO, súhlas na prepravu NO, 
odovzdal odpad neoprávnenej osobe a pod.). 

1000 € 3 000 € 
Okamžité pozastavenie prác, 

náprava  
áno 

15.7.  

Dodávateľ netriedi a nezhromažďuje odpady 
podľa jednotlivých druhov pri ich vzniku (v 
mieste výkonu prác). 

300 € 1 000 € 

 Okamžité zastavenie prác, 
zabezpečenie roztriedenia 

zmiešaných odpadov na vlastné 
náklady Dodávateľa. Pri opakovaní 
nedostatku stiahnutie povolenia na 

prácu 

áno 

15.8.  

Nepredloženie dokladov o nakladaní s 
odpadmi (evidenčné listy odpadov, originály 
strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO, Protokolov o 
odovzdaní ostatného odpadu, vážnych 
lístkov) objednávateľovi v stanovenom 
termíne. 

300 € 1000 € 
Okamžitá náprava, pozastavenie 
prác, pri opakovaní nedostatku 
stiahnutie povolenia na prácu 

áno 

15.9.  

Zhromažďovanie, vyskladňovanie alebo 
vysypávanie odpadov, vrátane výkopovej 
zeminy, na inom mieste ako bolo určené 
povereným pracovníkom prevádzky.   

3000 € 5 000 € 
Okamžitá náprava, pri opakovaní 

nedostatku stiahnutie povolenia na 
prácu 

áno 

15.10 

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

3000 € 5 000 € Okamžitá náprava áno 

15.11.  
Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie 
vypálením a nie sú zabezpečené podmienky 
pre jeho správne a bezpečné vykonanie.   

50 € 150  € 
Okamžité prerušenie činnosti, 

náprava. Pri opakovaní nedostatku 
stiahnutie povolenia na prácu  

nie 

16. Alkohol a iné 

16.1. 

 

Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok 
pozitívneho testu ODS bol do 0,14 mg/l, 
omamných a psychotropných látok 
v organizme testovanej  osoby alebo ich 
vnášanie do areálu spoločnosti. 
   

                300 € 

  

Okamžité prerušenie vstupu/činnosti, 
okamžitá náprava  

áno 

16.2. 

Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok 
pozitívneho testu ODS bol nad  0,14 mg/l 
alebo testovaná osoba sa odmietla podrobiť 
ODS, resp. krvnému testu na zistenie požitia 
alkoholu, resp. sa pozitívny test do 0,14 mg/l 
u testovanej osoby zopakoval druhýkrát 
v priebehu posledných 6 mesiacov. 

600 € 
Zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

16.3. 
Závažná priemyselná havária, hrubé alebo 
opakované porušenie zásad BOZP.  

                                                     
Do 3 500 €   

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz  
vstupu do priestorov spoločnosti 

SLOVNAFT a.s. na obdobie min. 12 
mesiacov   

áno 
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17. Dopravné predpisy 

17.1. Jazda bez použitia bezpečnostného pásu. 
                                      

100 €  
                                   

300 €  

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov  

áno 

17.2. 
Jazda bez ochrannej prilby na 
jednostopovom vozidle. 

                                      
100 €  

                                   
200 €  

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov  

áno 

17.3. 
Jazda na nemotorovom vozidle v zimnom 
období a počas nepriaznivého počasia 
(zasnežená, klzká, namrznutá vozovka). 

                                      
200 €  

                                   
400 €  

 Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.4 Prekročenie max. povolenej rýchlosti. 100 € 300 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.5 Nedodržanie času bezpečnostnej prestávky. 200 € 500 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.6 
Používanie mobilného telefónu počas 
vedenia motorového vozidla. 

100 € 300 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.7 
Prijímanie potravy počas vedenia 
motorového vozidla. 

100 € 
                                   

200 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.8 
Používanie zariadení nevhodných do 
výbušného prostredia vo výbušnom 
prostredí. 

300 € 600 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.9 
Neuzemnenie vozidla počas nakládky alebo 
vykládky materiálu. 

200 € 400 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

áno 

17.10 Porušenie pravidiel cestnej premávky. 50 € 300 € 

Okamžité prerušenie činnosti, zákaz 
vstupu Dodávateľa  do priestorov 
spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 

obdobie 12 mesiacov 

nie 

17.11 
Neoprávnený vstup motorového vozidla na 
pracovisko, na ktorom je vyžadované 
povolenie na vstup motorového vozidla. 

100 € 300 € Prerušenie prác, okamžitá náprava nie 

18. Bezpečnostné symboly 

18.1. 

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

                                      
100 €  

                                   
200 €  

V prípade druhého porušenia – 
zákaz činnosti a vstupu do priestorov 

spoločnosti SLOVNAFT a.s. na 
obdobie 12 mesiacov 

áno 

18.2 

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

50 € 150 € Prerušenie prác, okamžitá náprava nie 

 


