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8. Prevádzkový predpis pre výkon prác s vysokými teplotami 2 20.8.2017 
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1. ÚČEL VYDANIA NORMY 
 
1) V súlade s internými pravidlami spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck 

Tires, s.r.o. (ďalej len Continental), ktoré vychádzajú z uplatňovania všeobecne záväzných právnych pred-
pisov, zavedených manažérskych systémov, dobrovoľných záväzkov a politiky koncernu Continental sú vy-
dané pravidlá pre pôsobenie dodávateľských organizácií (ďalej len „PEO“ - pravidlá pre externé organizácie) 
v areáli spoločnosti Continental. Tieto pravidlá sa vzťahujú na oblasť ochrany životného prostredia, bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. 

 

2. ROZSAH PLATNOSTI 
   
1) PEO sú záväzné pre každého dodávateľa, ktorý vykonáva v areáli akýkoľvek druh zmluvne dohodnutej čin-

nosti bez ohľadu na jej rozsah alebo charakter. 
 

2) V primeranej miere sa PEO vzťahujú aj na zamestnancov Continental-u (napr. výkon kontroly, realizácia 
sankcií, školenie a pod.) 

 

3. SÚVISIACE DOKUMENTY 
 

 Organizačný poriadok 
Sm 33 Riadenie ochrany životného prostredia 
Sm 35 Zásady pre zabezpečenie ochrany 
Sm 39 Požiarna identifikačná karta 
Sm 36 Zásady riešenia pracovných úrazov a skoronehôd 
Sm 64 Dopravno – prevádzkový poriadok areálu Continental Púchov 
 

3.1 Skratky 
 

ABT / BT Autorizovaný bezpečnostný technik / Bezpečnostný technik 

AGV Automaticky (autonómne) vedené motorové vozidlo 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CMR Continental Matador Rubber, s.r.o. 

CMTT Continental Matador Truck Tires, s.r.o. 

CZO Celozávodná odstávka 

DZ Dopravné značenie 

ESH 
Ochrana životného prostredia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred 
požiarmi, civilná ochrana 

MT Mobilný telefón 

MZ Mobilné elektronické zariadenie 

PEO Označenie toho predpisu – S53 Pravidlá pre externé organizácie 

PTZ Požiarno-technické zariadenie 

SHZ Stabilné hasiace zariadenie 

STZI Strojno-technologické zariadenie a/alebo infraštruktúra 

VZV Vysokozdvižný vozík 
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3.2 Definície 
 

Analýza rizika 
Písomný dokument popisujúci riziká BOZP pre konkrétnu činnosť s definova-
nými opatreniami na ich elimináciu alebo redukciu na prijateľnú mieru. 

Areál 
Všetky priestory a objekty objednávateľa ohraničené perimetrom vrátane pries-
torov a objektov objednávateľa mimo perimetra, ktoré sú vo vlastníctve objedná-
vateľa. 

Bicykel 
Pre účely tohto predpisu klasický bicykel (vrátane trojkolesového), elektrobicykel, 
kolobežka, elektrická kolobežka, hoverboard, skateboard a akýkoľvek iný pro-
striedok určený na prepravu jednej osoby vlastnou alebo motorickou silou. 

Čierna listina 
Zoznam dodávateľov alebo pracovníkov dodávateľa, ktorí majú zakázaný výkon 
prác pre Continental vrátane vstupu do areálu. 

Dodávateľ 
 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s Objednávateľom uzatvorený zmluvný 
vzťah na výkon konkrétnej činnosti (výstavba, inštalácia, servis, poradenstvo 
a pod.) v areáli objednávateľa. 

Osobitný 
dodávateľ 

Dodávateľ so zmluvným kontraktom na obdobie viac ako 12 mesiacov, ktorý pô-
sobí v areáli pod dozorom/v spolupráci s viacerými osobami objednávateľa. 

Chodec 
Ktokoľvek pohybujúci sa pešo (zamestnanec, návšteva a pod.) alebo ten, kto 
tlačí bicykel, tlačí alebo ťahá ručný vozík alebo iný manipulačný prostriedok alebo 
nemotorové vozidlo určeným na prepravu materiálu. 

Koordinátor 
Zamestnanec Objednávateľa, z ktorého podnetu dodávateľ objednanú službu 
v areáli vykonáva, ktorý zodpovedá za správnu realizáciu zákazky v zmysle 
zmluvy alebo objednávky ako aj za jej prevzatie po ukončení realizácie. 

Manipulačný pro-
striedok 

Všetky nemotorové vozidlá a prostriedky určené na prepravu surovín, polotova-
rov, odpadov, surových plášťov, hotových výrobkov, pomocných materiálov, ná-
radia a pod. Jedná sa o všetky typy kovových, plastových, drevených paliet, pre-
praviek, stojanov na textilné a oceľové kordy, prepravných vozíkov na laná, špi-
rály, kaziet, kartuší, rekov, cievok, vozov na surové plášte a pod. 

Motorové vozidlo 
Nekoľajové vozidlo poháňané vlastnou pohonnou jednotkou s výnimkou bicykla 
riadené vodičom. 

Nákupca 
Zamestnanec objednávateľa so zodpovednosťou za nákup služieb a/alebo tova-
rov, reklamácie a oficiálne jednanie s Dodávateľom. 

Objednávateľ 
Continental Matador Rubber, s.r.o. a/alebo Continental Matador Rubber, s.r.o. 
alebo každý nimi poverený a/alebo splnomocnený zamestnanec. 

Požiarno-technické 
zariadenie 

Zariadenie súvisiace s ochranou pred požiarmi ako napr. hydrant, hasiaci prístroj, 
požiarny uzáver, stabilné hasiace zariadenie, jeho rozvodné a regulačné prvky 
a pod.). 

Požiadavky 
Požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interné 
požiadavky objednávateľa pre oblasť ESH. 

Pracovník dodáva-
teľa 
Zamestnanec do-
dávateľa 

Každá osoba pracujúca na základe pracovno-právneho vzťahu alebo iného 
zmluvného vzťahu pre dodávateľa, subdodávateľa alebo pracujúca pre nich 
alebo v ich mene v rámci príslušného projektu (zákazky). 

Pracovník ESH  Zamestnanec odboru ESH Objednávateľa. 

Produkt 
Hotový výrobok (autoplášť), medziprodukt slúžiaci k jeho výrobe (napr. nezvulka-
nizovaný autopláť, gumová zmes, pogumovaný výstužný materiál a pod.) alebo 
materiál nevyhnutný k jeho výrobe (suroviny a pomocný materiál). 

Rampa 
Vyvýšená časť stavby, spravidla na jej vonkajšom obvode, ktorá slúži na vstup, 
výstup nakladanie alebo vykladanie tovaru. 

Sankcia Finančný alebo nefinančný postih dodávateľa za porušenie pravidiel  

Skoronehoda 

Nebezpečná udalosť (incident) pri ktorej bol ohrozený život alebo zdravie človeka 
(ľudí), ale zhodou okolností nedošlo k žiadnemu zraneniu. Za skoronehodu je 
považované aj spozorovanie bezpečného stavu alebo situácie, kedy k incidentu 
ešte nedošlo, ale nevykonaním nápravy pretrváva vážne riziko, že k incidentu 
môže dôjsť. 
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Stavenisko 

Priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie staveb-
ných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a 
iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariade-
nia staveniska. Staveniskom sa rozumie aj vyhradený priestor pre inštaláciu, 
opravu alebo údržbu STZ, energetických rozvodov a pod. 

STZI 

Strojno-technologické zariadenie (napr. konfekčný stroj, vulkanizačný lis, mieša-
cia linka, tlaková nádoba, sústruh a pod.) alebo infraštruktúra akéhokoľvek druhu 
(napr. vodovodné rozvody, PTZ, filtračné zariadenie, komunikácie, dátové zaria-
denia a siete, sociálne zariadenia, rozvodná stanica, nábytok, osvetlenie, tran-
sformátorová stanica a pod.) 

Subdodávateľ 
Každý, kto pracuje pre dodávateľa alebo v jeho mene v areáli objednávateľa 
alebo ním prenajatých priestoroch, pričom nemá priamy zmluvný vzťah s Objed-
návateľom. 

Supervízor 
Vedúci prác dodávateľa so zodpovednosťou za riadenie pracovníkov dodávateľa, 
komunikáciu s objednávateľom a plnenie požiadaviek súvisiacich s jeho činnos-
ťou v areáli objednávateľa. 

Vedúci prevádzky 

Pre účely tohto predpisu riadiaci zamestnanec poverený dohľadom nad výrob-
ným procesom, organizáciou práce alebo inými činnosťami súvisiacimi so zabez-
pečovaním výroby príslušnej prevádzky (napr. riaditeľ výroby, ved. prevádzky, 
zmenový majster). 

Vodič dopravnej 
služby 
(„Vodič DP“) 

Vodič vozidla, ktorý vchádza do areálu výhradne za účelom dovozu alebo odvozu 
materiálu alebo osôb (napr. kuriér, vodič kamiónu so surovinami, materiálom, ta-
xikár ...) a ktorého zamestnávateľ ani on sám nemá s objednávateľom uzatvo-
rený žiadny zmluvný vzťah. 

Vozidlo 
Akýkoľvek druh dopravného alebo prepravného prostriedku schopného pohybu 
vlastnou alebo cudzou silou vybaveného na tento účel kolesami.  

Vybraný dodávateľ 
Dodávateľ, ktorého činnosť vzhľadom na charakter poskytovanej služby alebo 
realizovaných prác predstavuje zvýšené riziko pre bezpečnosť osôb. 
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4.  POPIS ČINNOSTI 

4.1 Systém riadenia dodávateľov 

1) Riadenie Dodávateľov je nástrojom na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb v areáli, ochrany ŽP a majetku 
Objednávateľa v súvislosti s pôsobením Dodávateľa v areáli Objednávateľa. 

2) Zodpovednosti sú pre tento účel rozdelené medzi zmluvné strany – Dodávateľa a Objednávateľa (Continen-
tal). Schematický prehľad zainteresovaných strán je zrejmý z obrázka. 

 

4.1.1 Zodpovednosti v systéme riadenia dodávateľov 

4.1.1.1 Dodávateľ 

1) Dodávateľ je právne zodpovedný za plnenie zmluvy a dohodnutých podmienok realizácie služby v rozsahu 
platnej zmluvy. 

2) Dodávateľ poverí dohľadom nad svojimi zamestnancami i plnením zmluvných podmienok osobu odborne 
spôsobilú, vybavenú primeranými právomocami i zodpovednosťami – supervízora. 

3) Dodávateľ uvedie meno supervízora aj s kontaktnými údajmi priamo do zmluvy. Pokiaľ pre účely dohodnutej 
služby alebo prác nie je spracovaná zmluva, meno supervízora uvedie v potvrdení objednávky a v prísluš-
ných dokumentoch predchádzajúcich začiatku plnenia služby. 

4) Dodávateľ môže poveriť funkciou supervízora aj viac osôb, pričom musia byť pokryté všetky zodpovednosti 
a právomoci supervízora a ich zoznam musí byť poskytnutý objednávateľovi. 

4.1.1.2 Osobitný dodávateľ 

1) Osobitný dodávateľ zvyčajne pôsobí v areáli samostatne, pričom z charakteru jeho zmluvne dohodnutej 
služby nie je možné definovať jeden konkrétny priestor ani presne vymedzený čas plnenia služby. 

2) Za implementáciu povinností vyhradených týmto predpisom koordinátorovi alebo pracovníkovi ESH zodpo-
vedá spravidla samostatne. Tým nie je dotknutá možnosť kontroly dodržiavania pravidiel zo strany objedná-
vateľa alebo prevzatia zodpovednosti za povinnosť objednávateľa inak mu prislúchajúcu v prípade dodáva-
teľa. 

3) Osobitný dodávateľ úzko spolupracuje s objednávateľom v zmluvne dohodnutom rozsahu a podľa potreby 
aj nad rámec tohto predpisu. 

4.1.1.3 Supervízor 

1) Supervízor zodpovedá za realizáciu služby na mieste v zmluvne definovanom rozsahu a pravidiel. 

2) Supervízor osobitne zodpovedá za : 
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a) bezpečnosť všetkých zamestnancov dodávateľa; 
b) poučenie zamestnancov dodávateľa o miestnych podmienkach (vrátane subdodávateľov) a pre-

školenie z tohto predpisu; 
c) spracovanie a včasné predloženie analýzy rizika prác vykonávaných v areáli; 
d) platnosť odbornej spôsobilosti všetkých zamestnancov dodávateľa na práce, kde je to vyžadované 

a počas celej doby pôsobenia v areáli. 

3) Supervízor je počas celej doby trvania kontraktu k dispozícii v areáli. Pokiaľ to nie je z objektívnych dôvodov 
možné (služobné povinnosti súvisiace s kontraktom mimo areál a pod.) a nie je možné jeho dostavenie sa 
do areálu do 1 hodiny odkedy bol o to požiadaný, musí poveriť svojim zastupovaním pracovníka s plnou 
právomocou supervízora. 

4) Poskytuje plnú súčinnosť koordinátorovi počas prípravy a realizácie zákazky. 

5) Ak je o to požiadaný, sprevádza počas kontroly zástupcu Objednávateľa. 

4.1.1.4 Pracovník dodávateľa 

1) Pracovník dodávateľa pracuje na základe pokynov supervízora zásadne v určenom rozsahu a priestore. 

2) Je povinný dodržiavať všetky predpisy ustanovené všeobecne záväznými predpismi alebo týmto predpisom.  

4.1.1.5 Koordinátor 

1) Organizačné zabezpečuje prípravu pre vstup dodávateľa do areálu ako aj dohľad nad Dodávateľom počas 
trvania zmluvného vzťahu. 

2) Koordinátor osobitne zodpovedá za : 

a) definovanie rozsahu prác Dodávateľa; 
b) kontrolu splnenia povinností Dodávateľa pred vstupom do areálu; 
c) komunikáciu so supervízorom, pracovníkmi dodávateľa, internými pracovníkmi Objednávateľa 

a koordináciu komunikácie medzi nimi; 
d) vyžiadanie časné dodanie analýzy rizika prác vykonávaných v areáli zo strany Dodávateľa; 
e) priebežnú kontrolu platnosti odbornej spôsobilosti pracovníkov dodávateľa na práce, kde je to vy-

žadované; 
f) oznamovanie prác alebo udalostí s výrazným vplyvom na prejazdnosť zásahových ciest alebo do-

stupnosť objektov v prípade mimoriadnych udalostí.(viď bod 4.7.1, ods 1), písm. j) ). 

3) Ak je to účelné, alebo nevyhnutné, v prípade neprítomnosti je koordinátor povinný zabezpečiť za seba pri-
meranú, odborne spôsobilú náhradu.  

4.1.1.6 Nákupca 

1) Nákupca komunikuje s Dodávateľom v oblasti zmluvných podmienok, vrátane komunikácie súvisiacej s hod-
notením Dodávateľa, ak je vyžadovaná. 

2) Zodpovedá za poskytovanie informácií a dokumentov Dodávateľovi v procese výberového konania. 

3) V procese výberového konania berie do úvahy výsledky hodnotenia dodávateľov. Ak takéto nie je dostupné, 
nákupca sa pri výbere riadi všeobecnými požiadavkami popísanými v tomto predpise. 

4) Ak je o to požiadaný, nákupca iniciuje oficiálne reklamačné alebo rozporové konanie s Dodávateľom. Také-
muto stretnutiu musia predchádzať zdokumentované kroky, ktoré vykonal Objednávateľ na odstránenie ne-
dostatkov na strane Dodávateľa. 

4.1.1.7 Pracovník ESH 

1) Pracovník ESH poskytuje podporu pri zaistení plnenia požiadaviek zo strany Dodávateľa. 

2) V spolupráci s koordinátorom zabezpečuje hodnotenie Dodávateľa. 

3) Vykonáva školenie koordinátorov, pracovníkov dodávateľov a spolupracuje pri realizácii školení supervízo-
rov a koordinátorov. 

4) Spolupracuje pri posudzovaní analýzy rizika a povolení prác. 
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5) Zverejňuje a aktualizuje dokumenty a informácie pre dodávateľov na internetovej stránke. 

6) Vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie požiadaviek. 

4.1.2 Analýza rizika 

1) Dodávateľ zodpovedá za vypracovanie analýzy rizika pre všetky práce, ktoré bude vykonávať na predpísa-
nom tlačive (príloha č. 13). Spracovanú analýzu rizika poskytne Continental-u najneskôr 2 pracovné dni pred 
začiatkom prác. 

2) Koordinátor skontroluje analýzu rizika a v prípade, že spĺňa všetky náležitosti túto odsúhlasí. V prípade Pra-
covník ESH potvrdí kontrolu dokumentu bezodkladne po prijatí. 

3) Analýzu rizika je možné poskytnúť aj vo forme samostatného dokumentu alebo ako súčasť plánu BOZP 
staveniska. 

4.1.3 Výberové konanie 

1) Výberové konanie realizuje útvar Nákup v spolupráci s koordinátorom a ESH. 

2) Technické podklady potrebné pre vypracovanie ponuky poskytne koordinátor. 

3) Spôsob zaistenia všetkých relevantných požiadaviek je v zodpovednosti Dodávateľa. 

4) Dodávateľ je povinný brať do úvahy prevádzkové a technické podmienky alebo obmedzenia v čase realizá-
cie služby. Otvorené otázky rieši s koordinátorom, príp. pracovníkom ESH.  

5) Každému oslovenému dodávateľovi je na začiatku výberového konania poskytnuté plné znenie smernice 
S 53, Príručka pre dodávateľa (handbook) vrátane informácie o dostupnosti elektronickej verzie na internete 
a Zoznam kontrolných otázok (príl. č.14). 

6) Výberové konanie musí zohľadňovať schopnosť dodávateľa plniť požadované pravidlá  v oblasti BOZP, OŽP 
a OPP ako aj výsledky hodnotenia dodávateľa, ak je takéto k dispozícii. 

7) Oslovený dodávateľ písomne potvrdí, že mu je známy rozsah a podmienky predmetu zmluvy, ktorá je pred-
metom výberového konania, aby mohol v cenovej ponuke objektívne zohľadniť technické a finančné požia-
davky na zabezpečenie BOZP, OŽP a OPP. 

8) Dodávateľ poskytne vyplnený dotazník podľa prílohy č.14. 

9) Konečná zazmluvnená cena musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením všetkých relevantných po-
žiadaviek. Uvedené zahŕňa najmä OOPP, ochranné oplotenia, lešenia, záchytné a ochranné zariadenia in-
dividuálnej alebo kolektívnej ochrany, protipožiarne prostriedky, sanačné prostriedky a pod. Dodatočné na-
výšenie ceny z dôvodu plnenia BOZP nebude s výnimkou špecifických prípadov (napr. zmena roz-
sahu počas realizácie) akceptované a prípadné dodatočné náklady s tým spojené budú kryté zo strany 
dodávateľa. 

4.1.4 Dohľad nad dodávateľom a správa údajov 

1) Dohľadom sa rozumie komunikácia počas celej doby trvania kontraktu vrátane nevyhnutnej doby pred jeho 
začiatkom a po jeho ukončení, kontrola dodržiavania zmluvne dohodnutého rozsahu a spôsobu realizova-
ných činností a úloh, kontrola dodržiavania pravidiel definovaných týmto a inými relevantnými predpismi. 

2) Za účelom dohľadu a prehľadu o aktuálne prebiehajúcich kontraktoch je zriadená zdieľaná skupina „Dodá-
vatelia“ v MS Teams (ďalej len „skupina“).  

3) Minimálny rozsah údajov o dodávateľovi a kontrakte je nasledovný: 

 obchodné meno dodávateľa; 
 názov kontraktu; 
 meno a kontaktné údaje supervízora; 
 začiatok a predpokladané ukončenie kontraktu (po ukončení dátum skutočného ukončenia); 
 informácia o spracovanej analýze rizík a odsúhlasení prác; 
 sken podpísaného čestného prehlásenia dodávateľa a povolenia na prácu (príl.č.16); 



Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. 
S m e r n i c a   č. 53      

Revízia č. 5 

   Strana číslo:    11 

   Počet strán:     26 
 

 
 
Informácia: platný originál normy je zobrazený na intranete, výtlačok z intranetu je neriadená kópia normy 
 

 predpokladaný počet zainteresovaných zamestnancov (vrátane subdodávateľov). 

4) Koordinátor je povinný ešte pred začiatkom prác/služby vložiť údaje o dodávateľovi do zdieľaného súboru. 

5) Za udržiavanie aktuálnych informácií o dodávateľovi v zdieľanom súbore zodpovedná koordinátor. 

6) Za správu zdieľaného súboru (databázu) o dodávateľoch zodpovedá pracovník ESH. 

7) Ak nemá koordinátor do skupiny prístupové práva, je povinný o ne požiadať správcu skupiny, ktorým je ved. 
odboru ESH. 

4.2 Všeobecné požiadavky 

1) Pracovník dodávateľa je povinný po celý čas svojho pôsobenia v areáli dodržiavať všetky. 

2) Tieto PEO obsahujú ustanovenia, na ktorých plnenie kladie objednávateľ zvýšený dôraz. Nezakotvenie akej-
koľvek povinnosti v PEO nezbavuje dodávateľa povinnosti dodržiavať všetky povinnosti uvedené v prvom 
odseku. Povinnosti obidvoch zmluvných strán vyplývajúce z iných právnych ustanovení nie sú týmto dot-
knuté. 

3) Supervízor musí byť počas celej doby kontraktu k dispozícii na mieste alebo byť dostupný telefonicky 
v zmysle zmluvne definovanej špecifikácie dostupnosti. 

4) Pracovník dodávateľa je povinný pred každým vstupom na stavenisko, prípadne do prevádzky, nahlásiť 
príslušnému vedúcemu prevádzky (výroby, zmenovému majstrovi) svoju prítomnosť. Nahlásenie je po do-
hode s príslušným vedúcim prevádzky možné dohodnúť na dlhšie obdobie, resp. celú dobu trvania zmluvy. 

5) Supervízor je zodpovedný za bezpečnosť svojich zamestnancov a musí mať prehľad o mieste ich pôsobenia 
v areáli.  

6) Zamestnanci dodávateľa sa môžu pohybovať v areáli objednávateľa len miestach súvisiacich s výkonom ich 
práce.  

7) Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť vlastných zamestnancov. Dodávateľ zodpovedá v plnej miere za 
úrazy a iné následky na zdraví svojich zamestnancov, pokiaľ tieto nie sú zavinené konaním alebo zanedba-
ním povinností objednávateľa. 

8) Každú mimoriadnu udalosť/incident (napr. pracovný úraz, požiar, ekologická havária, nebezpečná udalosť 
a pod.) je dodávateľ povinný bezodkladne nahlásiť na ohlasovňu požiarov Continental Púchov (kl. 2222) na 
predpísanom tlačive (príloha č.12). Takisto je povinný ohlásiť na útvar ESH každú nebezpečnú udalosť (sko-
ronehodu) s potenciálom ujmy na zdraví, životnom prostredí alebo majetku.  

9) Poškodenie majetku je dodávateľ povinný na nahlásiť na Hlavnú vrátnicu pracovníkom SBS (kl.3333) a ko-
ordinátorovi. 

10) Dodávateľ je povinný zaobchádzať so všetkým majetkom objednávateľa šetrne a dbať, aby nebol poško-
dzovaný jeho nedbanlivosťou alebo neuváženým konaním. Dodávateľ je povinný priebežne udržiavať na 
svojom pracovisku alebo v prenajatých priestoroch poriadok a čistotu primerane charakteru vykonávaných 
prác. Po ukončení prác musí uviesť pracovisko alebo prenajaté priestory do pôvodného stavu na vlastné 
náklady.  

Uvedené v tomto odseku sa primerane vzťahuje aj na užívané priestory a zariadenia objednávateľa (napr. 
bufety, sociálne zariadenia, šatne a pod.). 

11) Škody preukázateľne zapríčinené konaním dodávateľa je dodávateľ povinný nahradiť v plnej výške. 

12) Dodávateľ je povinný v plnej výške uhradiť škody spôsobené nedodržiavaním týchto podmienok alebo po-
žiadaviek upravených v príslušných právnych normách. 

13) V prípadoch, kedy nebude ohrozené zdravie alebo život dodávateľa, objednávateľ od dodávateľa v me-
dziach jeho možností vyžaduje zásah vedúci k zamedzeniu alebo eliminácii následkov škôd na majetku ob-
jednávateľa akéhokoľvek druhu. Toto sa vyžaduje bez ohľadu na zdroj a okolnosti možnej škody.  

14) Dodávateľ je povinný nahlásiť každú spozorovanú škodu alebo konanie, ktoré je v rozpore s požiadavkami 
právnych predpisov, PEO alebo zaužívanej praxe pracovníkovi dohľadu. Podľa charakteru udalosti je možné 
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túto nahlásiť aj najbližšiemu pracovníkovi objednávateľa, alebo bezpečnostnej službe zabezpečujúcej 
ochranu firmy.  

15) PEO sa vzťahujú na každého dodávateľa v miere primeranej rozsahu a charakteru ním vykonávanej čin-
nosti. Akákoľvek výnimka z PEO musí byť vyslovene uvedená v zmluve. 

16) V prípade, že dodávateľ si na zabezpečenie výkonu svojej činnosti prizve tretiu stranu, je plne zodpovedný 
za prenos PEO aj na tretiu stranu (t.j. svojho dodávateľa) a to v plnom rozsahu. Na každú osobu tretej strany 
je prihliadané ako na zamestnanca dodávateľa.  

17) Udelením zmluvnej pokuty dodávateľovi nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu prípadných škôd 
alebo nárok objednávateľa voči dodávateľovi odstúpiť od zmluvy. 

18) Dodávateľ sa môže pohybovať v areáli len za účelom vykonania zmluvne dohodnutých prác a v priestoroch 
na to nevyhnutných.  

19) Dodávateľ musí zabezpečiť, aby sa v areáli počas vykonávania činností dodávateľom nachádzal jeho za-
mestnanec, ktorý je oprávnený komunikovať so zástupcom objednávateľa. 

20) Každá záväzná objednávka alebo zmluva uzatvorená s dodávateľom pôsobiacim v areáli spoločnosti musí 
obsahovať ustanovenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7. 

21) Všetky dôsledky spôsobené neplnením požiadaviek BOZP, OŽP alebo OPP zo strany dodávateľa, ktoré bol 
dodávateľa povinný plniť znáša v plnej miere dodávateľ. Ide napr. o meškanie plnenia pri vykázaní z areálu 
z dôvodu závažných porušení požiadaviek alebo dodatočného plnenia požiadaviek a pod. 

4.2.1 Zakázané činnosti 

1) Ohrozovať bezpečnosť osôb, životné prostredie alebo majetok Objednávateľa ! 

2) Vstupovať do iných priestorov okrem tých, kde má dodávateľ určený výkon prác alebo služby ! 

3) Zdržiavať sa v areáli mimo stanovený pracovný čas, resp. nad rámec času potrebného pre výkon dohodnu-
tých prác. 

4) Vyhotovovať audiozáznamy, videozáznamy alebo fotografie bez výslovného písomného súhlasu Objedná-
vateľa. 

5) Bez schválenia objednávateľa vykonávať práce nad rámec dohodnutého rozsahu alebo práce, u ktorých je 
vyžadované povolenie na prácu. 

6) Vykonávať akékoľvek kroky vedúce k zatajeniu alebo zámene identity jednotlivca, skupiny osôb alebo firmy 
(právnickej alebo fyzickej osoby).  

7) Vykonávať akékoľvek kroky vedúce k zničeniu, utajeniu alebo pozmeneniu dôkazov potrebných k vyšetreniu 
incidentu. 

8) Vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, tieto v areáli konzumo-
vať (užívať), do areálu prinášať alebo ich v areáli prechovávať. 

9) Akoukoľvek formou poskytovať tretej strane informácie o špecifikách výrobných procesov a logistiky, s kto-
rými sa zamestnanci dodávateľa dostanú do kontaktu. 

4.3 Registrácia pracovníkov dodávateľa 

1) Každý pracovník dodávateľa musí mať riadne schválený vstup v zmysle požiadaviek interného postupu S 35 
Zásady pre zabezpečenie ochrany. 

2) Požiadavka na vstup musí byť predložená s dostatočným predstihom, najneskôr však 3 dni pred prvým 
vstupom. 

3) Vydanie IK je viazané na preukázateľné preškolenie pracovníka dodávateľa. 

4) Registrácia bez riadneho školenia v režime visitor je možná len v odôvodnených prípadoch, kedy z dôvodu 
havarijnej situácie alebo iných mimoriadnych okolností nie je možné absolvovať riadne školenie. V takom 
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prípade je pracovník dodávateľa povinný podpisom potvrdiť preštudovanie školiaceho materiálu dostupného 
na internetovej stránke Objednávateľa a všetkých vstupných vrátniciach do areálu. 

5) Ak riadne školenie z dôvodov uvedených v ods. 4) nebolo možné vykonať, je dodávateľ povinný zabezpečiť 
riadne školenie svojich zamestnancov v najbližšom termíne riadneho školenia.  

4.4 Výrobný proces 

1) Dodávateľ je povinný postupovať tak, aby počas prác ním vykonávaných nedošlo k poškodeniu alebo zne-
čisteniu produktu alebo STZI. Osobitný dôraz si vyžadujú práce v blízkosti nechránených surovín a poloto-
varov ako napr. chemikálie, gumové zmesi, vytlačované profily, nezvulkanizované plášte a pod., ktoré môžu 
spôsobiť ich kontamináciu padajúcou omietkou, trieskami z opracovávania kovov, dreva, plastov, vystupo-
vaním na gumové zmesi a pod. 

2) V prípade nevyhnutnosti je dodávateľ povinný včas informovať koordinátora na možnom vplyve jeho činnosti 
na výrobný proces a v spolupráci s ním a vedúcim prevádzky prijať opatrenia na účinnú ochranu produktu 
alebo STZI (napr. prekrytie proti znečisteniu). 

3) Vedúci prevádzky je oprávnený kedykoľvek zastaviť práce realizované dodávateľom, ak nie sú dodržiavané 
opatrenia podľa predchádzajúceho odseku alebo bezprostredne hrozí bezpečnostné riziko pre zamestnan-
cov, prípadne škoda na produkte alebo majetku. V prácach je možné následne pokračovať až po opatrení 
na nápravu. 

4) Za priebežnú kontrolu dodržiavania odsúhlasených opatrení zodpovedá vedúci prevádzky. 

5) Akékoľvek poškodenie produktu alebo STZI je dodávateľ povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu pre-
vádzky a/alebo koordinátorovi. 

4.4.1 Zakázané činnosti 

1) Akokoľvek manipulovať s STZI bez výslovného súhlasu Objednávateľa. 

2) Akoukoľvek formou poskytovať tretej strane informácie o špecifikách výrobných procesov a logistiky, s kto-
rými sa zamestnanci dodávateľa dostanú do kontaktu. 

3) Poškodzovať, znečisťovať alebo inak znehodnocovať produkt alebo STZI. 

4) Poškodzovať alebo pozmeňovať označovanie alebo identifikačné prvky produktu alebo STZI. 

4.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

4.5.1 Všeobecné požiadavky 

1) Dodávateľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb všetky predpisy a technolo-
gické postupy prác a služieb a základné bezpečnostné postupy.  

2) Pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci musí mať dodávateľ k dispozícii lekárničku. 

3) Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi pred vykonaním prác v konkrétnych podmienkach objedná-
vateľa: 

a) analýzu rizík pre všetky vykonávané práce, ktorej súčasťou je spôsob zaistenia BOZP (môže byť 
súčasťou iného dokumentu, napr. plánu BOZP), 

b) platné doklady o odbornej, príp. zdravotnej spôsobilosti svojich pracovníkov na všetky činnosti vy-
konávané v areáli, 

c) nevyhnutné oprávnenia a súhlasy na vykonávanie dohodnutého rozsahu prác. 
 

4) Dodávateľ je ďalej povinný používať všetky pracovné prostriedky (nástroje, stroje, lešenia, VZV, žeriavy, 
hydraulické plošiny, kladkostroje, rebríky, prostriedky individuálnej ochrany proti pádu, a pod.) v súlade s 
požiadavkami. V areáli je dovolené ako prostriedky individuálnej ochrany proti pádu používať výlučne bez-
pečnostné popruhy a ich príslušenstvo vyrobené podľa platných noriem ! 

5) Dodávateľ zabezpečuje kontrolu dodržiavania predpisov BOZP svojimi zamestnancami a subdodávateľmi 
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prostredníctvom kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami dodávateľa počas vykonávania prác na 
území objednávateľa najmenej raz za týždeň. Na požiadanie Continental-u predloží záznam z vykonanej 
kontroly. 

6) Dodávateľ musí priebeh vykonávaných prác prispôsobiť súčasným podmienkam pracoviska a prístupových 
ciest objednávateľa tak, aby realizácia prác zodpovedala predpisom o ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ, 
ako aj vodiči vozidiel  jeho subdodávateľských firiem, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.  

7) Pri rozkopávkach sa dodávateľ zaväzuje, že výkopy riadne ohradí a v nočných hodinách zabezpečí osvet-
lenie výkopu. Zamestnanci dodávateľa ako aj vodiči jeho vozidiel a vozidiel subdodávateľských firiem musia 
taktiež uposlúchnuť usmerňujúce pokyny zodpovedných zamestnancov objednávateľa. V prípade akého-
koľvek poškodenia majetku objednávateľa sú zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávateľov povinní bez-
odkladne toto poškodenie nahlásiť zodpovednému pracovníkovi objednávateľa. Znečistenie komunikácií 
a priľahlých priestorov musí bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady ten, kto ho spôsobil. 

8) Dodávateľ sa zaväzuje, že vyškolí svojich zamestnancov tak, aby sa zdržiavali pri realizácii diela na urče-
ných pracoviskách a nezdržiavali sa v areáli mimo svoju pracovnú dobu. Pre príchod na pracovisko a od-
chod z pracoviska budú používať zamestnanci dodávateľa stanovené prístupové komunikácie. 

9) V prípade pochybnosti alebo preventívnej kontroly zo strany objednávateľa môže byť dodávateľ vyzvaný, 
aby sa podrobil dychovej skúške na požitie alkoholických nápojov a omamných alebo psychotropných látok. 
Pozitívny výsledok skúšky alebo bezdôvodné odmietnutie môže byť sankcionované do výšky 1.000€ 
v zmysle prílohy č. 10. 

10) Pre zaistenie BOZP na spoločných pracoviskách je nutné zmluvne zabezpečiť koordináciu prác a rozhranie 
príslušných zodpovedností. 

11) Podľa charakteru vykonávanej činnosti je dodávateľ  povinný viesť stavebný alebo montážny denník, resp. 
iný záznam, v ktorom budú zaznamenané všetky dôležité skutočnosti súvisiace s predmetom zmluvy.  

12) Ak si to povaha prác bude vyžadovať, dodávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov v areáli predpísané 
OOPP, bude dohliadať na ich správne používanie. Ďalej zabezpečí, že všetci jeho zamestnanci, ktorí vy-
konávajú špeciálne práce vyžadujúce si odbornú a zdravotnú spôsobilosť, budú mať u seba platný doklad 
o tejto spôsobilosti a na požiadanie tento predložia ku kontrole. Porušenie povinností uvedených v tomto 
článku môže byť penalizované čiastkou do 333 € za každého zamestnanca v zmysle prílohy č. 10. 

13) Dodávateľ je povinný informovať svojich zamestnancov o možných nebezpečenstvách na pracoviskách 
objednávateľa (riziko úrazu, požiaru, riziko hluku, nebezpečné chem. látky a pod.). Ďalej je povinný dbať 
na to, aby pri jeho činnosti nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu pracovného prostredia používaním 
neodborných postupov, nedbanlivosťou pracovníkov, používaním nevyhovujúcej techniky, zakázaných ne-
bezpečných látok, atď.  

14) Dodávateľ nesmie svojou činnosťou ohrozovať bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov  a zamestnan-
cov objednávateľa a je povinný prijímať účelné opatrenia na obmedzenie nežiadúcich fyzikálnych a che-
mických faktorov. 

4.5.2 Ohrozenia v areáli 

1) Ako najvýznamnejšie ohrozenia v areáli boli identifikované tieto: 

 zachytenie pohyblivými časťami strojno-technologických zariadení (väčšina technologických zaria-
dení pracuje v automatickom režime, tzn. aktivácia nebezpečného pohybu nie je neznalou osobou 
predvídateľná); 

 zachytenie, pritlačenie, prirazenie, zrazenie motorovým vozidlom, vysokozdvižným vozíkom, sta-
vebným strojom, manipulačným vozíkom, koľajovým vozidlom, bicyklom; 

 zakopnutie, pošmyknutie, zlé dostúpenie, našliapnutie, pád osôb na komunikáciách, schodištiach, 
železničných priecestiach; 

 zasiahnutie elektrickým prúdom; 

 zasiahnutie očí alebo pokožky chemickými látkami alebo ich vdýchnutie; 
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 pád osôb z výšky, pád predmetov z výšky, nerovné povrchy, priehlbiny, výkopy, šachty, pohyb sta-
vebných strojov; 

 zasiahnutie padajúcim materiálom skladovaným v regáloch, stohoch alebo zrúteným regálom; 

 popálenie na horúcom povrchu STZI. 

4.5.3 Povolenie na prácu 

1) Povolenie na prácu odsúhlasuje koordinátor alebo pracovník ESH. Bez odsúhlasenia prác Dodávateľ ne-
smie začať s realizáciou dohodnutej činnosti. 

2) Pre všetky druhy prác musí byť spracovaná a koordinátorovi alebo pracovníkovi ESH predložená analýza 
rizika. 

3) K povoleniu na prácu predkladá Dodávateľ aj čestné prehlásenie, že všetci jeho zamestnanci (vrátane sub-
dodávateľov) sú riadne spôsobilí na plánovaný druh práce, čo znamená že disponujú platným oprávnením 
(ak je vyžadované), sú vybavení adekvátnymi OOPP, preškolení a zdravotne spôsobilí. Vzor čestného pre-
hlásenia obsahuje príloha č. 16. 

4) Osobitné povolenie na prácu ešte pred jej začiatkom sa vzťahuje na nasledovné druhy prác: 

 práca vo výškach, na strechách, lešeniach; 

 práca v stiesnených priestoroch; 

 horúce práce (zváranie, brúsenie, lepenie teplom ...); 

 práca so zvlášť nebezpečnými chemickými látkami (kyseliny, lúhy, jedy); 

 stavba lešenia; 

 práca s horľavými alebo výbušnými látkami; 

 práca na zariadení pod energiami (elektrina, tlak); 

 práca pod zaveseným bremenom; 

 práca pod vodou. 

5) Ak Dodávateľ nespĺňa príslušné požiadavky je vyzvaný k náprave.  

4.5.4 Školenie a vzájomné informovanie 

1) Školenie je dodávateľa je realizované v 2 úrovniach – školenie supervízorov a školenie ostatných zamest-
nancov dodávateľa. 

2) Školenie supervízora je možné vykonať len prezenčnou formou a to v minimálnom rozsahu 90 minút. Rea-
lizovať ho môže koordinátor alebo pracovník ESH.  

3) Školenie ostatných zamestnancov dodávateľa je možné realizovať 2 spôsobmi: 

a) Školenie zamestnancami Continental-u priamo v areáli (riaden školenie). 

b) Školenie vlastnými silami dodávateľa, pričom takéto školenie môže vykonať len supervízor, ktorý 
osobne absolvoval školenie podľa ods. 2). 

4) Štandardný čas školenia dodávateľov je 90 min. so začiatkom o 8:00 v pondelok, stredu a piatok s výnim-
kou CZO alebo štátnych sviatkov. Školenie v inom termíne je možné pre väčšiu skupinu (viac než na zá-
klade odôvodnenej požiadavky schválenej ved. odboru ESH alebo ved. odd. BOZP. Uvedený časový roz-
sah sa vzťahuje aj na školenie podľa odseku 3), písm. b). 

5) Z každého školenia podľa predchádzajúcich odsekov musí byť vykonaný písomný záznam s podpisom kaž-
dej preškolenej osoby. 

6) Súčasťou školenia je informácia o rizikách Continental-u, ktoré sú relevantné zamestnancov dodávateľa. 

7) Dodávateľ informuje Continental o svojich rizikách pre zamestnancov písomným dokumentom, ktorý je sú-
časťou žiadosti o zabezpečenie vstupov zamestnancov dodávateľa do areálu. 

8) Platnosť školenia pracovníka dodávateľa je 12 mesiacov. Uvedené je účinné od 1.1.2023. 
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9) Školenie koordinátorov zabezpečuje odbor ESH. 

4.5.5 LOTO 

1) V celom areáli je zavedený systém LOTO (Lockout – Tagout – Uzamkni a označ). Dodávatelia vstupujúci 
do nebezpečných STZ zón sú povinní sa riadiť LOTO inštrukciou, ktorá je dostupná v blízkosti príslušného 
STZ. 

2) Dodávateľ zodpovedá za zaškolenie svojich zamestnancov a ich zabezpečenie osobným a iným LOTO vy-
bavením nevyhnutným pre výkon dohodnutých prác. 

3) Farba osobného zámku externých zamestnancov je fialová (purpurová). Osobný zámok dodávateľa musí 
byť označený menom zamestnanca a názvom spoločnosti. 

4) Štítky musia obsahovať meno zamestnanca a názov spoločnosti. 

5) Dodávateľ s trvalým, resp. dlhodobým pracoviskom v areáli (viac než 6 mesiacov) je povinný vybaviť svojich 
zamestnancov vlastnými LOTO zámkami a štítkami. 

6) Podrobnosti o systéme LOTO sú uvedené v internom predpise Continental-u S 63 Program zabezpečova-
nia zariadení proti náhodnému spusteniu LOTO, ktorý je možné sprístupniť na požiadanie dodávateľa. 

4.5.6 Zakázané činnosti 

1) Pracovať bez príslušného povolenia na prácu, ak je vyžadované týmto predpisom. 

2) Znečisťovať a poškodzovať komunikácie, kryty kanalizačných vpustí, dopravné značenie, priľahlé priestran-
stvá a brániť premávke po komunikáciách iným účastníkom cestnej premávky. 

3) Používať na skladovanie materiálu iné než s objednávateľom vopred dohodnuté miesta. 

4) Vstupovať do nebezpečného priestoru, zdržiavať sa v nebezpečnom priestore a vykonávať činnosti, ktoré 
by mohli ohroziť život alebo zdravie osôb. 

5) Manipulovať s riadiacimi a bezpečnostnými prvkami STZI, bezpečnostným značením, komunikačnými 
a signalizačnými zariadeniami a pod. 

4.6 Ochrana životného prostredia 

4.6.1 Všeobecne 

1) Dodávateľ je povinný dbať na to, aby pri jeho činnosti nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu životného 
prostredia používaním neodborných a životnému prostrediu škodiacich postupov, nedbanlivosťou pracovní-
kov, používaním nevyhovujúcej techniky atď.  

2) Dodávateľ je povinný prevádzkovať v areáli len také zariadenia,  ktoré sú v bezchybnom technickom stave, 
a  ktoré neohrozujú životné prostredie (napr. únikom prevádzkových a pohonných hmôt,  nadmernou pro-
dukciou výfukových plynov, nadmerným hlukom atď.). 

3) Dodávateľ sa zaväzuje, že v areáli bude používať alebo aplikovať najmä materiály a technológie, ktoré sú 
šetrné voči životnému prostrediu (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy a človek), hygienicky nezá-
vadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 

4) Dodávateľ je povinný mať po celý čas platnosti zmluvy so spoločnosťou Continental platné relevantné súh-
lasy, rozhodnutia a povolenia vyžadované pre oblasť životného prostredia. Dodávateľ zodpovedá za svoj 
odpad v areáli až do chvíle, kedy odpad odovzdá oprávnenej spoločnosti. 

5) Dodávateľ je povinný akékoľvek znečistenie alebo iné znehodnotenie životného prostredia uviesť na vlastné 
náklady do pôvodného stavu. 

4.6.2 Nakladanie s odpadmi 

1) Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, za všetky odpady vzniknuté činnosťou dodávateľa (zhotoviteľa) je 
zodpovedný dodávateľ (zhotoviteľ) a to po celý čas (od jeho vzniku až do  jeho odovzdania oprávnenej 
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spoločnosti). Odpad súvisiaci s predmetom činnosti dodávateľa (napr. opotrebovaný spotrebný materiál 
z nástrojov a náradia, vyradené osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a pod.) je odpadom dodá-
vateľa. 

2) Odpad pochádzajúci zo servisných, udržiavacích a čistiacich prác, ktoré vykonáva dodávateľ sú odpadom 
objednávateľa. Pôvodcom odpadu je podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) 
§ 77  z uvedených činností osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú (objednávateľ). 

3) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpadom spoločnosti objednávateľa, ktorým je týmto aj ich pô-
vodcom. 

4) Pri vzniku odpadu musí dodávateľ informovať objednávateľa ako bude nakladať so vzniknutým  odpadom, 
zodpovedá za to, že počas prác vykonávaných pre objednávateľa bude s odpadmi nakladať v zmysle po-
žiadaviek zákona o odpadoch a ďalších dohodnutých dohôd uvedených v zmluve. 

5) Dodávateľ je povinný prednostne odovzdať odpad pôvodcu zmluvnému partnerovi objednávateľa zodpo-
vedného za zber a nakladanie s odpadom (ďalej len „zmluvný partner objednávateľa“), ktorá zabezpečuje 
nakladanie s odpadmi pre Objednávateľa vo firemnom zbernom dvore odpadov. Dodávateľ je oprávnený 
odovzdať odpad aj inej oprávnenej osobe, ak mu bolo zmluvným partnerom objednávateľa odmietnuté pre-
vzatie odpadu, o čom musí neodkladne informovať útvar ESH. 

6) Odpad objednávateľa môže byť ďalej odovzdaný len osobe oprávnenej na nakladanie s ním. Osobou opráv-
nenou prevziať odpad objednávateľa môže byť aj dodávateľ, ak má pre uvedenú činnosť vydané právoplatné 
rozhodnutia (Registrácia podľa § 98 alebo Súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch). 

7) Ak bude ďalej dodávateľ (zhotoviteľ) nakladať s odpadom sám musí preukázať príslušné povolenia  na túto 
činnosť – Registrácia  § 98 alebo Súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch. 

8) Dodávateľ musí objednávateľovi  odovzdať dokumenty (vážne lístky) preukazujúce vzniknuté množstvá od-
padov,  miesto ich odovzdania alebo umiestnenia - za každý mesiac, keď odpad vznikne, vždy do 8. dňa 
nasledujúceho mesiaca (príloha č. 11). 

9) Iné spôsoby nakladania s odpadmi musí zhotoviteľ konzultovať s objednávateľom, t.j. oddelením ochrany 
životného prostredia CMR alebo pracovníkom odpadového hospodárstva CMTT. 

10) Dodávateľ je povinný ku faktúre za službu priložiť jeden z týchto dokladov: 

a) potvrdenie o prevzatí odpadu zmluvným partnerom objednávateľa na zberný dvor odpadov; 

b) kópiu elektronickej priepustky ako doklad, že odpad prešiel vrátnicou; 

c) čestné prehlásenie, že v súvislosti s vykonávanou činnosti nevznikol žiadny odpad. 

11) Dodávateľ je povinný s odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch a je povinný kedykoľvek na vyzva-
nie preukázať súlad nakladania s odpadmi s nimi. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o vzniknutých od-
padoch vrátane preukázania spôsobu jeho zneškodnenia a na požiadanie objednávateľa ju predložiť ku 
kontrole. 

12) Nebezpečné odpady musia byť ukladané a viditeľne označené v zmysle zákona tak, aby nemohlo dôjsť 
k úniku škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Miesta ukladania nebezpečného odpadu musia by 
zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb. Povinnosť označenia odpadu sa vzťahuje aj na odpad os-
tatný. 

4.6.3 Ochrana ovzdušia 

1) Dodávateľ nesmie svojou činnosťou nad mieru nevyhnutnú znečisťovať ovzdušie. Nádoby, ktoré obsahujú 
prchavé látky, musia byť uzatvorené. 

2) Prašné materiály musia byť uskladňované a manipulované s nimi tak, aby sa zabránilo nadmernému roz-
prachu na pracoviskách aj v životnom prostredí. 

3) Všetky zdroje znečisťovania ovzdušia (ak sú kategorizované v zmysle príslušných predpisov) musia byť 
prevádzkované v zmysle požiadaviek vrátane vedenia predpísaných záznamov.  

4) O inštalovaní klimatizačnej alebo chladiacej jednotky s náplňou nad 3 kg alebo o odobratí-doplnení chladiva 
v nich, musí byť bezodkladne informované odd. OŽP . 
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5) Motorové vozidlá alebo iné zariadenia so spaľovacím motorom, ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť, musia 
mať vypnutý spaľovací motor. 

6) O nadmernom úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia je potrebné bezodkladne informovať útvar ESH. 

4.6.4 Ochrana vôd a hospodárne nakladanie s nimi 

1) Dodávateľ je povinný nakladať s vodami hospodárne a tak, aby nedochádzalo k ich nadmernému znečisťo-
vaniu. 

2) Dažďové, priemyselné aj splaškové vody sú odvádzané spoločným kanalizačným potrubím na čistiareň od-
padových vôd.  

3) Akýkoľvek zásah do kanalizačných rozvodov, rozvodov pitnej a úžitkovej vody je nutné oznámiť odd. OŽP 
a oddeleniu vodného hospodárstva energetiky. 

4) Do kanalizácie nesmú byť vypustené látky, uvedené v zákone o vodách (príloha č.1, Zoznam I – Obzvlášť 
škodlivé látky, Zoznam II – Škodlivé látky a Zoznam III – Prioritné látky). 

4.6.5 Zakázané činnosti 

1) Poškodzovať zeleň a dreviny; akýkoľvek zásah do nich musí byť písomne odsúhlasený pracovníkom odde-
lenia OŽP.  

2) Dovoz akéhokoľvek odpadu do areálu. 

3) Ukladať vlastný odpad na miesta alebo do nádob vyhradených pre spoločnosť Continental alebo iného do-
dávateľa. 

4) Spaľovanie odpadu, vrátane ostatného (napr. papier, drevo ...) v celom areáli a to i v uzatvorených kúrenis-
kách (kotloch, pieckach ...). 

5) Vykonávať svojvoľné zásahy do filtračných, klimatizačných, odsávacích a odlučovacích zariadení.  

6) Vylievať akékoľvek priemyselne znečistené vody do kanalizácie ! Na tento účel objednávateľ vyhradí dodá-
vateľovi miesto, kde bude takto znečistené vody vypúšťať. Ak takéto miesto nebude vyhradené, je dodávateľ 
povinný nakladať so znečistenými vodami spôsobom, ktorý bude odsúhlasený objednávateľom (napr. pro-
stredníctvom vlastného mobilného zariadenia). Uvedené sa nevzťahuje na odpadové vody z čistenia admi-
nistratívnych priestorov. 

7) Parkovať s motorovými vozidlami nad kanalizačnými a dažďovými vpusťami, v ich tesnej blízkosti alebo na 
miestach, kde by mohli uniknuté pohonné hmoty alebo mazivá vniknúť do povrchových alebo podzemných 
vôd. Státie na uvedených miestach je povolené len na čas nevyhnutný na nakládku, vykládku alebo výkon 
nevyhnutnej činnosti. 

8) Umývanie motorových vozidiel, mechanizmov, strojno-technologických častí, príp. iných zariadení a mate-
riálov na iných miestach než na miestach na to určených. 

4.7 Doprava 

4.7.1 Všeobecné zodpovednosti a právomoc 

1) V areáli platí Dopravno-prevádzkový poriadok - S 64 (DPP), ktorý je dostupný na internetovej stránke Con-
tinental Púchov a k nahliadnutiu, príp. vyhotoveniu fotokópie na všetkých vstupoch do areálu. DPP je zá-
väzný pre všetky osoby v areáli a preto neuvedenie všetkých povinností, príkazov a zákazov DPP v tomto 
predpise nezbavuje zodpovednosti sa nimi riadiť. 

2) Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných pravidiel cestnej premávky a pravidiel pre pre-
mávku v areáli stanovených objednávateľom (ďalej len „dopravných pravidiel“) zo strany všetkých svojich 
zamestnancov. Prevádzkovať je možné len vozidlá s platným osvedčením o vyhovujúcom technickom stave 
a s predpísaným vybavením.  

3) V celom areáli objednávateľa je na vonkajším komunikáciách povolená maximálna rýchlosť 30 km.hod-1., ak 
nie je dopravnou značkou upravené inak. 
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4) Pre vysokozdvižné vozíky platí maximálna povolená rýchlosť na vonkajších komunikáciách 15 km.hod-1. 

5) Vo vnútorných priestoroch výrobných hál je pre všetky vozidlá povolená rýchlosť max. 6 km.hod-1, ak nie je 
miestnym predpisom alebo dopravnou značkou upravené inak. 

6) Dodávateľ je povinný prevádzkovať vozidlá s obzvlášť zvýšenou opatrnosťou na všetkých komuni-
káciách v areáli, najmä v čase zvýšeného pohybu zamestnancov pri striedaní zmien (od 5.45 do 6.45, 
od 13.45 do 14.45, od 21.45 do 22.45).  

4.7.2 Zakázané činnosti 

1) Viesť motorové vozidlá po vonkajších trasách určených pre chodcov ! Tento zákaz sa nevzťahuje na vozidlá 
údržby a čistenia, ktorých pohyb po trasách vytýčených pre chodcov je nevyhnutný k výkonu stanovených 
prác. 

2) Viesť motorové vozidlá na iných než spevnených riadne značených komunikáciách určených pre jazdu mo-
torových vozidiel s výnimkou prípadov počas nevyhnutných stavebných, údržbárskych alebo udržiavacích 
prác. 

3) Počas jazdy vykonávať činnosti, ktoré znižujú úroveň vnímania okolitého prostredia alebo sústredenia sa na 
riadenie vozidla (napr. konzumácia jedla, používanie zvukových prehrávačov, mobilných telefónov, audiovi-
zuálnych prostriedkov, PDA čítačiek, dokumentov a pod.).   

4) Umiestňovanie nákladu spôsobom, ktorý zabraňuje vodičovi vo výhľade v priamom smere a používanie ne-
schváleného krytovania alebo plachtovania. 

5) Prechod s nákladom na šikmých plochách (napr. nájazdy nakladacích rámp) prednou stranou VZV (vyso-
kozdvižný vozík) smerom dolu, z dôvodu nebezpečenstva zosunutia (prevrátenia) prepravovaného mate-
riálu. 

6) Akékoľvek pozmeňovanie alebo úprava dopravného značenia. 

7) Parkovanie vozidiel na trávnatých plochách, chodníkoch pre chodcov, v trasách únikových ciest, precho-
doch pre chodcov, miestach pred požiarno-technickými zariadeniami, elektrickými rozvodňami a na iných 
miestach, kde je nevyhnutný bezpečný pohyb osôb alebo ľahká a rýchla dostupnosť kritických zariadení 
alebo prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje aj na nabíjanie elektrických vozidiel akéhokoľvek druhu na uvede-
ných miestach. 

8) Parkovanie elektromobilov (plne elektrických aj hybridných) pod energetickými rozvodmi (energomostami). 

4.8 Ochrana pred požiarmi (OPP) 

4.8.1 Požiarna prevencia 

1) Dodávateľ je povinný: 

a) počínať si pri práci a inej činnosti tak, aby nezapríčinil vznik požiaru, dodržiavať predpisy OPP a oboz-
námiť sa s Požiarnym štatútom, požiarno-poplachovými smernicami, s požiarnym evakuačným plánom 
a ďalšími internými predpismi spoločnosti na úseku OPP; 

b) spozorovaný požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami a ak to nie je možné, neodkladne vyhlá-
siť požiarny poplach a privolať pomoc; 

c) poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v areáli; 

d) oznámiť neodkladne vznik každého požiaru na pracovisku na ohlasovňu požiaru č.t. 2222. (z mobilu - 
042/461 2222); 

e) zúčastniť sa na výzvu  veliteľa zásahu na zdolávaní požiaru podľa svojich síl a schopností a riadiť sa pri 
tejto činnosti jeho pokynmi; 

f) zúčastniť sa v požadovanom rozsahu školení, eventuálne odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi; 

g) poznať rozmiestnenie vecných prostriedkov OPP na pracovisku a vedieť s nimi zaobchádzať; 

h) dbať o to, aby pracovisko bolo po skončení prác v požiarne bezchybnom stave; 
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i) bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému alebo zamestnancovi plniacemu úlohy ochrany pred po-
žiarmi zistené nedostatky na úseku OPP; 

j) oznámiť bezodkladne (ihneď potom, ako je to schválené) ale nie neskôr než 48 pred plánovaným termí-
nom blokovania komunikácie s vplyvom na prejazdnosť  zásahovou (hasičskou, zdravotníckou) techni-
kou túto skutočnosť koordinátorovi prác, na dispečing ZHÚ a koordinátorovi OPP. V prípade dostupnosti 
elektronickej aplikácie je postačujúce túto skutočnosť zaznamenať predpísaným spôsobom elektro-
nicky. 

2) Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú spôsobil nedodržaním povinností OPP. 

3) Každý dodávateľ so sídlom v areáli musí mať vlastného alebo zmluvne zabezpečeného technika PO. Ak má 
dodávateľ v areáli vytvorené miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, je povinný zriadiť protipo-
žiarnu hliadku pracoviska a miesta označiť príslušnými výstražnými tabuľkami. 

4) Dodávateľ je povinný viesť a na požiadanie objednávateľa alebo ním povereného pracovníka ZHÚ (závodný 
hasičský útvar) predložiť všetku dokumentáciu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi pre 
oblasť ochrany pred požiarmi. 

4.8.2 Požiar 

1) V prípade spozorovania požiaru je každý povinný vykonať všetky primerané opatrenia na likvidáciu požiaru 
(vlastné uhasenie, privolanie hasičského útvaru ...) a to v takom rozsahu, pokiaľ svojim konaním neohrozí 
zdravie alebo život svoj alebo niekoho iného. Pokiaľ je upozorňovaný vizuálnou alebo akustickou signalizá-
ciou na požiar v priestore, je povinný práce okamžite ukončiť a tento priestor opustiť.  

2) Každý pracovník dodávateľa musí poznať čísla interných tiesňových volaní uvedených v prílohe č. 4. 

4.8.3 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

1) Práce so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru (ďalej len „PsVT“ - zváranie a rezanie elektrickým ob-
lúkom alebo plameňom, rozbrusovanie, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, nevyhnutná ma-
nipulácia s otvoreným ohňom alebo vysokými teplotami a pod.) je možné vykonávať len po splnení podmie-
nok uvedených v Prevádzkovom predpise na výkon PsVT (príl. č. 8). 

2) Pri výkone takýchto prác je dodávateľ povinný si na vlastné náklady zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku, 
ktorá plní požiadavky vyhlášky 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a zabezpečuje kontrolu pracoviska v tr-
vaní minimálne jednu hodinu po ukončení prác. Po uplynutí tejto doby je dodávateľ povinný nahlásiť ukon-
čenie prác splnomocnenej osobe.  

3) Pri PsVT platia nasledovné zásady:  
a. tlačivo na PsVT sa vydáva len na jednu prácu a na jeden deň, 
b. miesto výkonu musí byť vždy kontrolované pred začatím, počas a po ukončení prác zamestnancami 

ZHÚ a splnomocnenou osobou, 
c. každé povolenie na PsVT musí byť podpísane všetkými osobami a archivované po dobu 1 roka 
d. technik PO, splnomocnená osoba, pracovník ESH môže kedykoľvek danú prácu zakázať ak sú navrh-

nuté pravidlá evidentne porušované, 
e. technik PO odsúhlasí PsVT až po splnení všetkých navrhnutých opatrení. 

4) Bezpečnosť a ochranu pri práci s otvoreným ohňom a splnenie všetkých požiadaviek uvedených v povolení 
na výkon prác s vysokou teplotou si musí dodávateľ zabezpečiť na vlastné náklady. 

4.8.4 Zakázané činnosti 

1) Fajčiť v celom areáli okrem fajčenia na miestach na to určených objednávateľom (fajčiarske kútiky) a riadne 
označených nápisom FAJČENIE POVOLENÉ. Zákaz fajčenia sa vzťahuje aj na kabíny vozidiel. 

2) Vytvárať miesta na fajčenie (fajčiarske kútiky) bez prechádzajúceho súhlasu koordinátora OPP a technika 
požiarnej ochrany. 

3) Používať otvorený oheň okrem schválených prác v zmysle bodu 4.7.3. 

4) Zakladanie ohnísk a spaľovanie akýchkoľvek materiálov v celom areáli ! 
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5) Prinášať a skladovať horľavé látky do areálu nesúvisiace s dohodnutým rozsahom prác. 

6) Horľavé látky nevyhnutné pre výkon dohodnutého rozsahu prácu musia byť skladované v súlade s protipo-
žiarnymi predpismi a len v nevyhnutnom množstve a čase (max. 5 dňová zásoba max. 3 dni pred začiatkom 
prác a počas nich). Ihneď po ukončení prác musia byť všetky horľavé vyvezené z areálu.  

7) Zatarasovať únikové cesty, zásahové cesty, únikové východy, prístup k hasiacim prístrojom, nástenným a 
vonkajším požiarnym hydrantom, ústredniam elektrickej požiarnej signalizácie, ventilovým staniciam stabil-
ných hasiacich zariadení, ovládaniu zariadení na odvod tepla a splodín horenia a pod.; 

8) Manipulovať s elektrickými zariadeniami neoprávnenými osobami. 

9) Používať netypizované, zamestnávateľom nepovolené alebo poškodené elektrické spotrebiče. 

10) Ukladať horľavý materiál na vykurovacie telesá, alebo v ich tesnej blízkosti. 

11) Vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, najmä ak osoby nemajú odbornú spôsobilosť pre výkon 
týchto prác. 

12) Poškodzovať alebo používať prostriedky OPP k iným účelom než na to určeným. 

13) Používať horľavé kvapaliny na čistiace práce okrem miest na to vyhradených. 

14) Ukladať horľavý materiál pri obvodových stenách budov a pod energetickými rozvodmi (energomostami). 

4.9 Používanie mobilných telefónov a mobilných elektronických zariadení 
1) Každý je povinný používať MT a MZ takým spôsobom, aby tým neohrozil bezpečnosť seba alebo iných, 

kvalitu produkcie, plánovaný výkon alebo nespôsobil akúkoľvek inú škodu. 

2) Počas pracovných stretnutí je používanie MT a MZ obmedzené len na nevyhnutné prípady a spôsobom, 
ktorý nevyrušuje ostatných účastníkov stretnutia. 

3) Je zakázané: 
a) Používanie MT a MZ počas riadenia vozidla, bicykla, vedenia ručného vozíka, kazety s poloto-

varmi a pod. Uvedené sa nevzťahuje na tzv. handsfree zariadenia, ktoré sú súčasťou vozidla. 

b) Používanie MT a MZ počas obsluhy strojného zariadenia, používania ručného náradia alebo 
inej pracovnej činnosti. 

c) Používanie MT a MZ počas chôdze vo výrobných priestoroch. Pri používaní MT je nutné zastaviť 
na bezpečnom mieste a v chôdzi pokračovať až po ukončení používania MT. Ak sú vo výrobných 
priestoroch vyznačené vyhradené miesta na telefonovanie, je zakázané telefonovať mimo týchto 
miest.  

d) Používanie MT a MZ v prostredí klasifikovanom ako výbušné (označenie Ex) s výnimkou zaria-
dení, ktoré sú pre použitie v takomto prostredí schválené. 

e) Fotografovanie a vytváranie audio alebo video záznamov okrem prípadov, ak bol na takúto čin-
nosť vydaný súhlasu riaditeľa závodu (viď bod 4.1.1). 

f) Vytváranie súkromných bezdrôtových prístupových bodov (hotspotov) a iných druhov súkrom-
ných dátových sietí v celom areáli. 

g) Nabíjanie MT na zásuvkách technologických zariadení. 

h) Používať odposluch alebo handsfree systémy pri využití zvukového výstupu (slúchadiel) do 
obidvoch uší súčasne (jedno ucho musí vždy zostať „voľné“). 

4) Zákazy uvedené v ods. 3), 1.-3. bod sa nevzťahujú na mimoriadne situácie, kedy je použitie MT nevyhnutné 
na odvrátenie bezprostredne hroziacej ujmy na zdraví, havárie, škody na majetku, životnom prostredí alebo 
inej udalosti s vážnymi negatívnymi dôsledkami, resp. ich zmiernenie. Je však pritom dôležité vo zvýšenej 
miere dbať na bezpečnosť. 

4.10 Hodnotenie vybraných dodávateľov služieb v oblasti ESH 
1) Účelom hodnotenia dodávateľov služieb je zvyšovanie úrovne BOZP prostredníctvom sledovania výkonnosti 

dodávateľov z pohľadu plnenia požiadaviek a prijímania opatrení na zlepšenie. Frekvencia hodnotenia je 12 
mesiacov. 
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2) Výber dodávateľa, ktorý bude hodnotený je v kompetencii oddelenia BOZP a koordinátora. Pri výbere do-
dávateľa pre hodnotenie je nutné zohľadniť najmä tieto kritériá: závažnosť rizík, rozsah kontraktu (dĺžka, 
počet zapojených zamestnancov), skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia, iné skutočnosti dôležité z po-
hľadu BOZP. Kritériá sú súčasťou prílohy č. 9. Hodnotený musí byť dodávateľ so skóre podľa tab. 3 nad 13. 

3) Vybraný dodávateľ je hodnotený podľa kritérií uvedených v prílohe č. 9 „Hodnotenie výkonnosti ESH vybra-
ného dodávateľa služieb“. 

4) Hodnotenie vykonáva oddelenie BOZP v spolupráci s koordinátorom. 

5) Vyplnený formulár spolu je doručený hodnotenému dodávateľovi, koordinátorovi a divízii Nákup. Dodávateľ 
je zároveň požiadaný o spracovanie plánu na zlepšenie a je informovaný o ďalšom postupe´. V prípade hod-
notenia v kategórii A zašle koordinátor na návrh ved. odboru ESH dodávateľovi list s ocenením jeho prístupu 
k BOZP (viď príloha č. 17). 

6) Hodnotiť je možné aj dodávateľa, ktorý nie je podľa kritérií zaradený do skupiny vybraných dodávateľov ak 
niektorou za zainteresovaných strán (napr. koordinátor, ved. príslušnej prevádzky) bola vznesená opodstat-
nená požiadavka na hodnotenie. 

7) Výsledky hodnotenia sú pre všetky zainteresované strany záväzné v rozsahu popísanom týmto predpisom. 

8) Zaradenie dodávateľa na čiernu listinu znamená ukončenie zmluvného vzťahu a zákaz účasti v ďalších vý-
berových konaniach.  

9) Vyradenie z čiernej listiny je možné najskôr po 6 mesiacoch od zaradenia a po kladnom posúdení písomnej 
žiadosti dodávateľa o prehodnotenie zaradenia dodávateľa na čiernu listinu s preukázaním nápravy a pí-
somným záväzkom dodávateľa k zlepšeniu jeho ESH výkonnosti.  

 
1) Účinnosť následných opatrení je preverovaná pri ďalšom hodnotení dodávateľa služieb. 

 
2) Pretrvávanie závažných nedostatkov môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu s dodávateľom. 

4.11 Mimoriadne udalosti 
1) Za mimoriadnu udalosť sa považuje udalosť: 

a) pri ktorej došlo alebo bezprostredne hrozí ohrozenie zdravia, bezpečnosti osôb, ujma na životnom 
prostredí;  

b) pri ktorej vznikla priama škoda na majetku; 

c) pri ktorej musia byť vplyvom vonkajšej udalosti náhle (nepredvídane) prerušené štandardne vyko-
návané činnosti; 

d) z ktorej vyplýva bližšie nešpecifikovaná hrozba väčšieho významu. 

2) Bezodkladnému nahláseniu podliehajú nasledovné mimoriadne udalosti: 

a) pracovný úraz s následkom práceneschopnosti dlhšej ako 1 pracovný deň; 

b) ekologická havária alebo environmentálna škoda (napr. únik ropnej látky, chemikálie alebo nebez-
pečnej škodliviny, nadmerný rozprach chemických látok, poškodenie dreviny/stromu lebo trávneho 
porastu a pod.); 

c) havária alebo požiar na budovách, strojných a technologických zariadeniach v dôsledku ktorej na-
stane prerušenie výroby, ohrozenie zamestnancov v dôsledku úniku škodlivín z iných zdrojov, ak 
toto spôsobí nutnosť prerušenia výroby; 

d) nebezpečná udalosť (skoronehoda), ktorá mohla mať za následok udalosť podľa ods. a) až c); 

e) živelná pohroma, ktorá si vyžiada evakuáciu osôb, odsun zariadení alebo dlhodobé prerušenie vý-
roby; 

f) nahlásenie o uložení výbušniny alebo pre zdravie nebezpečnej látky; 

g) šírenie nákazlivého ochorenia veľkého (nad rámec bežného) rozsahu  u zamestnancov dodávateľa; 

h) závažné ovplyvnenie z vonkajšej cestnej alebo železničnej dopravy; 
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i) odcudzenie majetku, strata utajovaných písomností alebo iné závažné porušenie ochrany utajova-
ných skutočností, narušenie systému hospodárskej mobilizácie.  

4.11.1 Ekologická havária 

1) Dodávateľ je povinný v medziach svojich možností zamedziť vzniku ekologickej havárie, resp. eliminovať 
následky už vzniknutej škody na životnom prostredí a to bez ohľadu na to, či ju spôsobil alebo nie. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na prípady, ak by bol ohrozený jeho život alebo zdravie. 

4.11.2 Priemyselná havária 

1) Priemyselnou haváriou sa rozumie udalosť, akou je požiar, výbuch alebo nadmerná emisia do vody, pôdy 
alebo ovzdušia s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok, vyplývajúca z nekon-
trolovateľného vývoja, vedúca k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života, zdravia ľudí, životného pro-
stredia a majetku v rámci podniku alebo mimo neho.  

2) Každý pracovník je povinný v prípade vzniku havárie riadiť sa pokynmi a pravidlami určenými na konkrétnu 
udalosť, napr. havarijným plánom, evakuačným plánom, požiarno – poplachovými smernicami atď. 

3) O vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá podlieha nahlasovacej povinnosti je vyrozumený konateľ spoločnosti 
a príslušné orgány štátnej správy a samosprávy v závislosti od charakteru mimoriadnej udalosti.  

4.11.3 Spôsob varovania v prípade mimoriadnej udalosti      

1) O vzniku mimoriadnej udalosti v areáli, ktorá môže ohroziť zdravie a životy, životné prostredie a majetok 
budú zamestnanci a občania vyrozumení varovným tónom sirény. 

2) Signál je vyhlasovaný 2 – minútovým kolísavým tónom (všeobecné ohrozenie). Ďalšia možnosť je firemným 
rozhlasovým vysielaním, resp. prostredníctvom vysielania mestského a obecného rozhlasu s doplnenými 
pokynmi a informáciami pre obyvateľstvo. 

3) Po zaznení sirény budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a doporučenom  
správaní obyvateľstva. V prípade zlyhania varovania rozhlasom alebo sirénou budú zamestnanci informo-
vaní megafónmi. 

4) Z dôvodu mimoriadnej udalosti môže byť nariadená čiastočná alebo úplná evakuácia zamestnancov a os-
tatných osôb zdržujúcich sa v spoločnosti. Evakuácia sa riadi podľa osobitných predpisov. 

5) Dodávateľ je povinný sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu riadiť pokynmi pracovníka objednávateľa 
zodpovedného za riadenie činností v prípade núdzového stavu a strpieť prípadné obmedzenia alebo použite 
jeho materiálneho vybavenia, síl a prostriedkov na odvrátenie mimoriadnej udalosti. Vedúci pracovnej sku-
piny musí mať prehľad o svojich pracovníkoch. 

4.12 Kontrola 

4.12.1 Kontrolná činnosť 

1) Kontrolovať dodržiavanie PEO môžu určení pracovníci objednávateľa (konateľ, riaditeľ divízie a odborný 
riaditeľ a ním poverený zamestnanec objednávateľa, koordinátor, pracovník ESH, security manažér, za-
mestnanec ZHÚ a pracovník bezpečnostnej služby). Sú oprávnení vstupovať do všetkých priestorov na 
území areálu a kontrolovať všetkých pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami objednávateľa. 

2) Pracovník ochrany firmy (SBS) je povinný zamedziť vstup do areálu takej technike, ktorá zjavne ohrozuje 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo životné prostredie. Majú sa na mysli najmä život alebo zdravie 
ohrozujúce prípady (napr. nezakrytované rotujúce časti, chýbajúce spätné zrkadlá, nefunkčné svietidlá a 
výstražné svetlá a pod.). Primerane sa uvedené vzťahuje aj na oblasť životného prostredia (najmä prípady 
vytekajúcich prevádzkových hmôt). V prípade pochybností pracovník bezpečnostnej služby privolá alebo 
konzultuje sporný prípad s útvarom ESH. 

3) Vstupovať do uzamykateľných priestorov dodávateľa je pracovník vykonávajúci kontrolu oprávnený len 
v sprievode zástupcu dodávateľa. Tento je za účelom kontroly povinný objednávateľovi bezodkladne umož-
niť vstup. 
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4) Ak porušenie PEO zistí pracovník, ktorý nie je oprávnený vykonávať kontrolu, kontaktuje pracovníka ESH 
alebo pracovníka bezpečnostnej služby (kl. 3333). Ak odôvodnene hrozí, že do času ich príchodu pominú 
dôkazy o porušení PEO, je povinný tieto zdokumentovať a poskytnúť ich pre ďalšie konanie. 

5) Pracovník dodávateľa vrátane osoby pracujúcej pre dodávateľa alebo v jeho mene je na požiadanie povinný 
sa podrobiť skúške na alkohol alebo omamnej alebo psychotropnej látke. Odmietnutie takejto skúšky bez 
preukázateľných zdravotných dôvodov je dôvodom na okamžité vykázanie zamestnanca z areálu a vyvode-
nia ďalších sankcií v zmysle PEO a to aj bez povinnosti zdokumentovania v zmysle bodu 4.11.3. 

4.12.2 Identifikácia 

1)    Pracovníci vykonávajúci kontrolu sa preukazujú na požiadanie identifikačnou kartou. 
1) Každý pracovník dodávateľa je povinný na požiadanie pracovníka vykonávajúceho kontrolu predložiť preu-

kaz totožnosti a oznámiť mu príslušnosť k dodávateľskej organizácii. 

2) Pracovník dodávateľa musí byť viditeľne označený, tak aby bola nespochybniteľná príslušnosť k dodávateľ-
skej organizácii (napr. označenie firmy na odeve, visačka atď.).  

3) Pracovník dodávateľa, ktorý nie je viditeľne označený môže byť okamžite vykázaný z areálu firmy. 

4) Dodávateľ musí priestory, ktoré má prenajaté, ktoré dlhodobo užíva alebo na ktorých vykonáva činnosť, 
označiť názvom firmy dodávateľa a telefónnym číslom vedúceho pracoviska (stavebné bunky, stanovištia 
a pod.), resp. iného pracovníka povereného pre kontakt s objednávateľom. Tieto označenia dodávateľ od-
stráni po ukončení prác. 

5) Každé vozidlo dodávateľa musí byť viditeľne označené (napr. na vnútornej strane vozidla za čelným 
sklom) názvom firmy tel. číslom vodiča alebo inej zodpovednej osoby. Na tento účel postačuje ak sú tieto 
údaje uvedené na kartičke vozidla v zmysle S 35 na viditeľnom mieste. Uvedené sa nevzťahuje na moto-
rové vozíky (napr. VZV, ručne vedený ťahač ...). 

4.12.3 Preukázanie porušenia PEO 

1) Na uplatnenie sankcií uvedených v tomto článku je nutné porušenie zdokumentovať fotograficky, vi-
deozáznamom, záznamom z radaru, dvomi svedkami  a pod. Povinnosť zdokumentovania porušenia PEO 
má ten, kto sankciu ukladá. Dôkazy o porušení PEO musia byť súčasťou oznámenia o porušení pravidiel. 

4.13 Uloženie sankcie  
1) Sankciu môže uložiť každý zamestnanec objednávateľa uvedený v čl. 4.10.1, ods. 1.  

2) Sankcia musí byť zaznamenaná na predpísanom obojstrannom tlačive (príloha č.5) a vo fyzickej alebo elek-
tronickej forme odoslaná dodávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia  porušenia PEO.  

3) Osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou musí byť dodávateľovi oznámené porušenie PEO a druh 
uloženej sankcie najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia porušenia. V prípade vykázania pracovníka 
alebo techniky musí byť touto formou dodávateľ informovaný bezodkladne. 

4) Druhy sankcií: 

a) Oznámenie o porušení pravidiel. 
b) Vykázanie zamestnanca alebo techniky z areálu. 
c) Dočasný zákaz vstupu firmy, zamestnanca alebo techniky do areálu. 
d) Trvalý zákaz vstupu firmy, zamestnanca alebo techniky do areálu. 
e) Okamžitý zákaz prác až do odstránenia nedostatkov. 
f) Uloženie zmluvnej pokuty. 

Uvedené sankcie je možné kombinovať. 

5) Dodávateľ, ktorému bola uložená zmluvná pokuta vo výške nad 1000 €  sa môže voči jej uloženiu odvolať 
príslušnému konateľovi Continental Púchov (v CMR riaditeľovi závodu PLT, v CMTT riaditeľovi závodu CVT) 
do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia. Takéto odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva 
na 2. strane tlačiva oznámenia (príloha č. 5). 

6) Odvolanie je možné uplatniť aj v prípade trvalého zákazu podľa ods. 4), písm. d). Odvolanie podľa tohto 
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odseku nemá odkladný účinok. 

7) SBS zabezpečí na požiadanie a v spolupráci so zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za dozor nad 
dodávateľom, aby pracovník alebo technika opustili areál. Pracovník dodávateľa je povinný rešpektovať 
príkaz na opustenie firmy alebo vyvezenie techniky mimo areálu. 

8) Konateľ spoločnosti oznámi rozhodnutie o potvrdení, zamietnutí alebo zmene uloženej sankcie zamestnan-
covi, ktorý sankciu uložil do 5 dní po obdržaní odvolania. Tento je povinný bezodkladne informovať o roz-
hodnutí dodávateľa, ktorý odvolanie podal a toho, kto sankciu uložil. 

9) Ak do 15 pracovných dní po odoslaní oznámenia o uložení zmluvnej sankcie zamestnanec, ktorý ju uložil 
neobdrží žiadne, alebo obdrží potvrdzujúce, resp. pozmeňujúce stanovisko od konateľa spoločnosti, je ulo-
ženie sankcie vykonateľné. 

10) Ak konateľ spoločnosti zruší rozhodnutie o uložení sankcie, zamestnanec, ktorý sankciu uložil, vo veci ďalej 
nekoná. 

11) Zmluvná pokuta sa realizuje fakturáciou. Zamestnanec, ktorý sankciu uložil, vyplní formulár príkazu k faktu-
rácii a postúpi ho na fakturačné oddelenie, ktoré zabezpečí vystavenie faktúry vo výške uloženej, resp. 
zmenenej zmluvnej pokuty pre dodávateľa. Po vzájomnej dohode je možné zmluvnú pokutu realizovať aj 
inou formou, pokiaľ to nie je v rozpore s inými predpismi (napr. odpočtom z fakturácie za službu). 

12) Nedodržanie zmluvných podmienok zo strany Dodávateľa spôsobené uplatnením sankcie nie je dôvodom 
k predĺženiu termínu dodávky služby alebo inej úľavy zo zmluvných podmienok. 

5.   ZODPOVEDNOSTI 
 
1) Zodpovednosť za plnenie a dodržiavanie ustanovení tejto normy má každý v rozsahu popísanom týmto 

predpisom a svojich povinností vyplývajúcich z jeho funkcie.  
 

2) Za kontrolu dodržiavania tejto normy vnútornej legislatívy spoločnosti zodpovedajú konatelia spoločnosti, 
ktorí sú súčasne poverení výkladom jednotlivých ustanovení tejto normy vnútornej legislatívy spoločnosti, 
ako aj rozhodovaním prípadných sporov. 

 
3) Matica zodpovedností. 
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 Continental Dodávateľ 
KOR ESH NAK VYR DOD SUP PDO 

Komunikovanie a poskytnutie interných po-
žiadaviek 

Z Z S 
 

   

Výberové konanie  S S Z  S   

Vypracovanie ponuky v súlade s požiadav-
kami 

S S  
 

Z   

Objednanie služby S S Z     

Fakturácia S    Z S  
Školenie dodávateľa S Z    S S 
Školenie koordinátorov S Z      

Definovanie rozsahu prác Z    S S  
Analýza rizika S S   Z S  
Odsúhlasenie prác Z S  S S S  

Predloženie relevantných oprávnení   S  Z S  
Hodnotenie vybraného dodávateľa S Z      

Zaistenie bezpečnosti pri výkone prác S S  S  Z S 
Kontrola plnenia požiadaviek Z Z  S  S S 
Ukladanie sankcií Z Z S     

Opatrenia na ochranu produktu  S   Z S S S 
Správa skupiny „Dodávatelia“ v MS Teams S Z S     
Aktualizácia údajov o dodávateľovi Z S S     

Písomné ocenenie dodávateľa Z S      
Dodržiavanie tohto predpisu v rozsahu svojej 
zodpovednosti 

Z Z Z Z Z Z Z 

 
KOR koordinátor 
ESH pracovník ESH 
NAK nákupca 
VYR vedúci prevádzky 
DOD dodávateľ 
SUP supervízor 
PDO pracovník dodávateľa 
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Základné informácie  

pre zaistenie bezpečnosti  

a ochrany pred požiarmi  
pre zamestnancov externých organizácií 

pôsobiacich v areáli spoločností  

 

 

Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. 

 

Púchov 
 
 
 
 
 

ESH 
Júl 2022 
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Dôležité telefónne čísla 
 
 
 

 

Záchranná zdravotná služba 155 
 
Integrovaný záchranný systém 112 
 

Závodný hasičský útvar ( 042 461 )  2222 
 

 

Pri volaní z mobilného telefónu je nutné pred uvedené číslo vložiť 042 461 

 

Pri volaní z inej než národnej siete je predvoľba Slovenska  00421 
 
Sanitné vozidlo Závodného hasičského útvaru  2222 
 
Firemné zdravotné stredisko:  
 
MUDr. Jana Andelová  3552 
MUDr. Jana Andelová  -  sestra 3546 
MUDr. Ladislav Omasta  3555 
MUDr. Ladislav Omasta -  sestra 3562 
 
Bezpečnosť práce  
 
Hlásenie úrazov  2121 
 
Technici bezpečnosti práce:     Klapka Mobil 
Ing. Jaroslav Krasňan – ved. odd. BOZP, ABT (CMR&CMTT) 2927 0914 371 363 
Jaroslav Vašíček – ABT (CMR) 3256 0914 371 365 
Ing. Jakub Smolka – ABT (CMR) 2003 0914 371 357 
Tomáš Pokorný / Ing. Adam Gorelka – ABT (CMR) 2121 0904 717 062 
Ing. Martin Furdek – BT (CMTT) 3252 0914 371 361 
Ing. Ján Mikoláš – ABT (CMTT) 3015 0904 717 166 
 
Špecialista pre pracovné prostredie: 
Mgr. Ivana Gurínová 3209 0914 371 297 
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Opatrenia v oblasti  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 
1. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov dodávateľa zodpovedá supervízor.  
 
2. Do priestorov areálu Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o. 

Púchov (ďalej len CONTINENTAL) je zakázané nosiť strelné, bodné zbrane, výbušniny 
a alkoholické nápoje. V priestoroch firmy platí prísny zákaz donášania, prechovávania a požívania 
alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a vstupu pod ich vplyvom.  

3. Na celom území firmy okrem označených priestorov je zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené iba v 
priestoroch označených tabuľkou "Fajčenie povolené" alebo „Fajčiarsky kútik“. Zákaz fajčenia sa 
týka aj kabín všetkých dopravných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú v areáli 
CONTINENTAL. 

4. Pracovník dodávateľa je povinný riadiť sa príslušnými právnymi a internými predpismi, dodržiavať 
príkazy, zákazy a usmernenia.  

5. Pracovník dodávateľa sa môže pohybovať iba v priestoroch a na pracoviskách, kde je mu 
vymedzená práca a to len v čase na to určenom. Vstup do ostatných pracovísk a priestorov bez 
oprávnenia je zakázaný. 

6. Ak pracovník dodávateľa vykonáva činnosti, na ktorých výkon je potrebná odborná spôsobilosť 
musí mať pri sebe preukaz obsluhy, oprávnenie, osvedčenie..., ktorým ju zdokladuje s platnou 
aktualizáciou a na činnosť, ktorú skutočne vykonáva. 

7. Každé strojné zariadenie, pracovisko, pracovná činnosť i priestor je charakterizovaný určitým 
rizikom, ktoré nie je možné vylúčiť (všeobecné riziko práce). Najrizikovejšie prevádzky 
v CONTINENTALE sú Výroba zmesí, Lisovňa, kde je prítomný hluk, chemické látky, vysoká teplota, 
pohyb VZV. Objednávateľ identifikuje riziká a riadi ich technickými, organizačnými a výchovnými 
opatreniami. 

8. Najvýznamnejšie ohrozenia v areáli CONTINENTAL: 

 zachytenie pohyblivými časťami strojno-technologických zariadení (väčšina technologických 
zariadení pracuje v automatickom režime, tzn. aktivácia nebezpečného pohybu nie je neznalou 
osobou predvídateľná); 

 zachytenie, pritlačenie, prirazenie, zrazenie motorovým vozidlom, vysokozdvižným vozíkom, 
stavebným strojom, manipulačným vozíkom, koľajovým vozidlom, bicyklom; 

 zakopnutie, pošmyknutie, zlé dostúpenie, našliapnutie, pád osôb na komunikáciách, 
schodištiach, železničných priecestiach; 

 zasiahnutie elektrickým prúdom; 

 zasiahnutie očí alebo pokožky chemickými látkami alebo ich vdýchnutie; 

 pád osôb z výšky, pád predmetov z výšky, nerovné povrchy, priehlbiny, výkopy, šachty, pohyb 
stavebných strojov; 

 zasiahnutie padajúcim materiálom skladovaným v regáloch, stohoch alebo zrúteným regálom; 

 popálenie na horúcom povrchu STZI. 
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9. Pri práci je pracovník dodávateľa povinný nosiť predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky 
(OOPP). OOPP musia byť certifikované. Vo výrobe alebo na stavenisku je minimálne predpísané 
nosenie bezpečnostnej obuvi a pracovného odevu. Používanie ďalších OOPP závisí od rizík 
vyplývajúcich z vykonávanej pracovnej činnosti (zvárači, práce vo výškach, ochrana zraku, 
sluchu...). OOPP musia byť riadne upnuté bez voľne poletujúcich častí. 

10. Vodiči všetkých dopravných prostriedkov sú povinní dodržiavať ustanovenia právne záväzných 
predpisov pre oblasť cestnej premávky a prevádzky vozidiel. Pokiaľ nie sú križovatky ciest 
označené dopravnou značkou je potrebné považovať cesty za cesty rovnakého druhu. Po celý čas 
pri dozore nad vozidlom je vodič povinný používať reflexnú vestu a pevnú pracovnú obuv. 

11. Chodci sú povinní používať pre pohyb po areáli vyznačené chodníky. Vodičom automobilov, VZV, 
stavebných strojov a pod. je zakázané jazdiť po chodníkoch. Vozidlá smú parkovať len na miestach 
na to určených.  

12. Najvyššia dovolená rýchlosť dopravných prostriedkov vo firme je pre:  
 osobné, nákladné automobily  30 km.h-1 
 stavebné stroje  30 km.h-1 
 vysokozdvižné motor. vozíky po vonkajších komunikáciách  15 km.h-1 
 všetky vozidlá vo vnútorných priestoroch (v halách) 6 km.h-1 

13. Pred vstupom na žel. priecestie je každý povinný presvedčiť sa či môže bezpečne prejsť. Je 
zakázané podliezať alebo preskakovať cez železničné vozne ak vlak stojí na železničnom priecestí. 

14. V okruhu svojho pracoviska udržiavať čistotu a poriadok. Všetky nepotrebné predmety odložiť na 
určené miesto.  

15. Dbať, aby vnútorné a vonkajšie komunikácie, prechodové uličky, vchody, východy, prístupové cesty 
k požiarnym rebríkom, hasiacim prístrojom, hydrantom, elektrickým rozvádzačom, vypínačom a k 
technologickým zariadeniam boli voľné, nezaložené materiálom. Dbať aby pri prácach 
nedochádzalo k poškodzovaniu uvedených zariadení.  

16. Dbať na to, aby všetky staveniská, priehlbne, výkopy, kanály v teréne v okruhu pracoviska boli 
ohradené alebo zakryté ochranným zariadením. Pri rozobratí súčastí podlahových plôch, napr. 
vybraním pororoštov, krytov kanálov apod., vždy vzniknutý otvor zakryť alebo ohradiť, aby nedošlo 
k pádu osôb. Vyňatú časť zábradlia pri opravách nahradiť provizórnym zábradlím farebne 
označeným, aby nedošlo k pádu osôb cez neohradený priestor. Po ukončení prác uviesť všetko do 
pôvodného bezpečného stavu. 

17. V prípade zistenia alebo vyskytnutia sa nedostatkov, resp. problémov, ktoré neboli zohľadnené 
v určenom vypracovanom pracovnom postupe a ktoré ohrozujú zdravie alebo život pracovníkov 
okamžite dať pokyn na prerušenie všetkých prác a oboznámiť s týmto príslušného zodpovedného 
vedúceho pracovníka resp. pracovníka vykonávajúceho odborný stavebný dozor. Práce môžu 
pokračovať až po odstránení nedostatkov, resp. vyriešení daného problému.  

18. Vždy po opustení pracoviska (na konci pracovnej zmeny, pri pracovnej prestávke alebo inom 
odchode z pracoviska) vykonať opatrenia ako zahasenie otvoreného ohňa, uzatvorenie prívodu 
plynu a vody, vypnutie elektrospotrebičov a pod. (aby nedošlo k prípadnému požiaru, výbuchu, 
výronu plynu, zatopeniu miestnosti alebo úrazu iných osôb. 

19. Po ukončení prác zdemontovať všetky pomocné zariadenia, ktoré slúžili počas prác.  

20. Bez vedomia prevádzkovateľa nezasahovať do el. zariadení, vrátane bleskozvodnej sústavy, 
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vyhradených technických zariadení (elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové zariadenia) 
a protipožiarnych zariadení.  

21. Pracovníci organizácie sú povinní rešpektovať pokyny kontrolných orgánov CONTINENTAL-u, 
vrátane pracovníkov Bezpečnosti práce a Ochrany životného prostredia, Ochrany pred požiarmi a  
ochrany firmy.  

22. Pracovníci organizácie sú povinní dodržiavať povinnosti pri manipulácii s druhotnými surovinami a 
odpadmi podľa pokynov platných v CONTINENTAL-e. Sú povinní zabezpečiť  likvidáciu vlastného 
odpadu (likvidácia plechovíc od farieb, odpad z panluxu, sklenej vaty, sudov od lepidiel a iných 
škodlivín).  

23. Každý pracovný úraz (evidovaný, registrovaný, závažný) pracovníka organizácie musí byť 
bezodkladne oznámený príslušnému zodpovednému pracovníkovi CONTINENTAL-u 
vykonávajúcemu odborný stavebný dozor, resp. riadiacemu pracovníkovi pracoviska. Nahlásený 
musí byť aj vznik nebezpečnej udalosti, hrozba závažnej priemyselnej havárie alebo priemyselnej 
havárie. 

24. Základnou morálnou povinnosťou každého pracovníka je poskytnúť prvú pomoc zraneným. Zásady 
prvej pomoci si musí každý pracovník osvojiť natoľko, aby bol schopný kedykoľvek pomôcť 
zranenému spolupracovníkovi a zachrániť mu život. Pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné s 
ohľadom na bezpečnosť postihnutého ale aj záchrancu dodržať nasledovné pokyny:  
 zastaviť alebo odstrániť zdroj úrazu (STOP tlačidlo, bezpečnostné lanko, hl. vypínač a pod.), 

vyslobodenie a uloženie zraneného  
 na mieste úrazu (ak sú na to podmienky alebo na najbližšom bezpečnom mieste) poskytnúť 

zranenému prvú pomoc, dbať aby odsun na toto miesto neznamenal oddialenie úkonov prvej 
pomoci (uvoľnenie dýchacích ciest, umelé dýchanie, zastavenie krvácania)  

 pri závažných zraneniach privolať rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112/155 a vždy informovať 
o privolaní RZP/RLP Závodný hasičský útvar. V menej závažných zraneniach privolať 
Závodný hasičský útvar na  tel. čísle ZHÚ 2222. 

 povinnosťou obsluhy je ponechať strojné zariadenie resp. miesto na ktorom vznikol pracovný 
úraz v pôvodnom stave, aby mohlo byť vykonané objektívne zistenie príčin pracovného úrazu. 
Zásadne je však povinnosťou vykonať opatrenie proti možnosti následného ohrozenia 
raneného alebo iných osôb na zariadení alebo materiáli. 
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Opatrenia v oblasti ochrany pred požiarmi 
1. Počínať si na pracovisku tak, aby nezapríčinil vznik požiaru, 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. Spozorovaný požiar, ak je to možné, uhasiť dostupnými prostriedkami, ak to možné nie je, ihneď 
vyhlásiť požiarny poplach a postupovať v zmysle požiarnych poplachových smerníc. 

3. Dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom, fajčiť iba vo vyhradených 
priestoroch. 

4. Zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami, požiarnym poriadkom, požiarnym 
evakuačným plánom a traumatologickým plánom pracoviska. 

5. Dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti 
pri práci. 

6. Poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo 
výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru. 

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

8. Zabrániť poškodzovaniu požiarno-technických zariadení, ako aj výstražných značení objektov, 

9. Udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k 
nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie, vody a plynu, 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. Neukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály. 

12. Na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať pokyny uvedené 
v požiarnom poriadku pracoviska. 

13. Pri skladovaní a manipulácii s horľavými kvapalinami a technickými plynmi dodržiavať zásady d., 

14. Dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu, 

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

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

17. Zúčastňovať sa pravidelných školení o ochrane pred požiarmi alebo odbornej prípravy 
protipožiarnych hliadok, 

18. Plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi. 
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Pracovníkom dodávateľa je zakázané: 

1. vzďaľovať sa z pracoviska bez súhlasu nadriadeného, 

2. fajčiť mimo vyhradených priestorov, 

3. používať organické rozpúšťadlá (horľavé kvapaliny) pri odmasťovaní zariadení, podláh a pod., 

4. svojvoľne používať alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, signalizačné 
prostriedky, 

5. poškodzovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi najmä požiarny poriadok pracoviska, požiarne 
poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, výstražné tabuľky a nápisy, 

6. prať odevy a iné pracovné pomôcky v horľavinách, 

7. sušenie pracovných šiat a textílií na vykurovacích telesách a technologickom zariadení (horúce 
potrubia a pod.), 

8. ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály, 

9. skladovať horľaviny mimo určených priestorov, 

10. 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, 

11. vykonávať akékoľvek práce s ohňom bez platného písomného povolenia na prácu s vysokými 
teplotami, 

12. pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia 
a prostrediu zodpovedajúceho vyhotovenia a krytia elektrických spotrebičov, 

13. Prinášať a skladovať horľavé látky do areálu nesúvisiace s dohodnutým rozsahom prác. 
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Ďalšie špecifické požiadavky 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre výkon prác bude zamestnávať len zamestnancov, ktorí absolvovali 
školenie o všeobecne platných a špecifických zásadách ochrany pred požiarmi a bezpečnosti 
práce CONTINENTAL-u. 

2. Dodávateľ je povinný vedúceho prevádzky, v rámci ktorej sa bude dielo vykonávať, požiadať  pred 
zahájením prác o absolvovanie školenia o všeobecných a špecifických zásadách ochrany pred 
požiarmi a bezpečnosti práce, ktoré sú potrebné k vstupu na toto pracovisko. Bez absolvovania 
tohto školenia nie sú zamestnanci dodávateľa oprávnení vstúpiť do tohto objektu. 

3. Bez vstupného školenia sa nesmie žiadny pracovník dodávateľa zdržiavať a vykonávať práce 
v priestoroch firmy. 

4. Dodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a o opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 
zamestnancov. 

5. Dodávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné, revízne a odborné práce pre iné 
fyzické osoby môže začať prácu až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. 

6. Dodávateľ je povinný na základe nebezpečenstiev príslušného pracoviska, s ktorými bol 
oboznámený, poskytnúť svojim pracovníkom potrebné OOPP a zabezpečiť ich používanie. Všetci 
zamestnanci dodávateľa sú povinní mať na vrchných pracovných odevoch názov dodávateľa. 

7. Dodávateľ si zabezpečí plnenie povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v prenajatých 
pracoviskách na vlastné náklady. Pri výkone svojej činnosti bude dodržiavať zákon NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášku MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, 
ako aj ostatné záväzné normy a predpisy o ochrane pred požiarmi (prevencia aj represia). 

8. Dodávateľ pre prípad ohlásenia vzniku úrazu, požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, vždy využije 

spoločnú ohlasovňu požiarov zriadenú na závodnom hasičskom útvare č.t. (042 461) 2222. 

9. Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy, 
ako aj čistotu a poriadok na pracoviskách, vonkajších a vnútorných prenajatých priestoroch a 
dopravných komunikáciách. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú preukázateľne odborne a zdravotne 
spôsobilí a vyškolení na prácu, ktorú budú vykonávať na pracoviskách CONTINENTAL-u (najmä 
pre výkon špeciálnych profesií, napr. zvárači,...) 

11. Pracovníci používajúci pri svojej činnosti elektrické spotrebiče a prenosné elektrické náradia musia 
byť preukázateľne poučení v zmysle §20 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.. 

12. Písomné povolenie na prácu v zmysle interných predpisov CONTINENTAL-u je potrebné pre výkon 
týchto činností dodávateľa v priestoroch prevádzok firmy : 
 zváranie a iné práce s otvoreným ohňom 
 brúsenie, 
 lepenie podlahovín a obkladov horľavými materiálmi 
 oprava a údržba technologického zariadenia, ktoré obsahovalo horľavé kvapaliny vstup do 

zariadenia a pod úroveň terénu (Nebezpečné látky predstavujú najväčšie ohrozenie 
v uzatvorených nádobách a pod 

13. Dodávateľ pri prácach s vysokými teplotami (zváranie ) musí mať na súprave hasiaci prístroj, na 
mieste činnosti vlastný hasiaci prístroj a vedro s vodou, nehorľavú prikrývku rozmeru min 2 x 2 m. 
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Najčastejšie používané symboly v areáli spoločnosti 
Continental  

 

Nehas vodou ! 

 

Zákaz vjazdu VZV! 

 

Vypni mobil ! 

 

Zákaz vstupu ! 

 

Vstup zakázaný ! 

 

Zákaz fajčenia ! 

 

Zákaz ukladania 
paliet a iného 
materiálu ! 

 

Zákaz používania 
otvoreného ohňa ! 

 

Telefón 

 

Smer úniku 
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Prvá pomoc 

 

Únikový východ 

 

Miesto 
sústredenia osôb 

 

Nosidlá 

 

POZOR ! 

Výbušné 
prostredie 

 

POZOR ! 

Pohyb VZV 

 

POZOR ! 

Nebezpečenstvo 
zachytenia 

 

POZOR ! 

Horľavina ! 

 

POZOR ! 

Horúci povrch 

 

POZOR ! 

Jed 
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POZOR ! 

Nebezpečenstvo 
pádu 

 

POZOR ! 

Schody 

 

POZOR ! 

Zúžený priestor 

 

POZOR ! 

Pohyb bremena 

 

POZOR ! 

Technický plyn 

 

POZOR ! 

Žieravina 

 

Použi chodník ! 

 

Dbaj na zvýšenú 
bezpečnosť ! 

 

Používaj ochranné 
rukavice ! 

 

Používaj 
bezpečnostné 
pásy ! 
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Zaisti fľašu 
s technickým 
plynom ! 

 

Používaj istiace 
lano ! 

 

Používaj 
ochranné 
pomôcky ! 

 

Po práci si umy 
ruky ! 

 

Hasiaci prístroj 

 

Požiarny hlásič 

 

Monitorované 
kamerovým 
systémom 
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Tiesňové volania a užitočné kontakty 

 
V prípade volania z mobilného telefónu vytáčajte predvoľbu 042/461 a príslušnú klapku 
napr. pre privolanie ZHÚ (závodný hasičský útvar) z mobilného telefónu vytáčajte 
042/461 2222. 
 

Interné volania 

2222 
ohlasovňa požiarov - Závodný hasičský útvar 

(hlásenie požiaru, pracovného úrazu,  ekolog. havárie a pod.) 

2223 
hlásenie začiatku a ukončenia prác s horúcimi teplotami 

(PsVT) 

3333 veliteľ zmeny bezpečnostnej služby Securitas 

3152 koordinátor OPP 

2901 ved. oddelenia BOZP 

2999 ved. odboru ESH 

2474 sekretariát konateľa spoločnosti CMR 

2854 sekretariát konateľa spoločnosti CMTT 

2975 Zelená linka spoločnosti Continental 

 

Externé volania 

112 Linka tiesňového volania (Integrovaný záchranný systém) 

150 Hasiči 

155 Záchranná zdravotná služba  

158 Polícia 

0911 574107 Zdravotná doprava Púchov 
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Informácia: platný originál normy je zobrazený na intranete, výtlačok z intranetu je neriadená kópia normy 

 

 
Oznámenie o porušení pravidiel a o uložení sankcie 

Tento formulár tlačiť obojstranne bez hlavičky a päty     ! ! ! 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu porušenia pravidiel pre externé organizácie a v zmysle článku „Osobitné 

ustanovenia pre oblasť životného prostredia, BOZP, ochrany pred požiarmi a mimoriadne situácie“, ktorý je 

súčasťou platnej zmluvy č. .............................. medzi spoločnosťou Continental a Vašou organizáciou  
 

Vám bola uložená nasledovná sankcia: 

      Oznámenie o porušení pravidiel 

 Vykázanie z areálu Continental Púchov * 

 Dočasný zákaz vstupu do areálu Continental Púchov do (dátum) .................... * 

 Trvalý zákaz do areálu Continental Púchov * 

 Okamžitý zákaz prác až do odstránenia nedostatkov 

 Uloženie zmluvnej pokuty vo výške ..................................... € 

* vzťahuje sa na firmu, jej zamestnanca, jej dodávateľa, zamestnanca jej dodávateľa, techniky, alebo ich kombináciu 

Popis okolností, za ktorých bola sankcia uložená a zdôvodnenie jej uloženia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložený dôkazový materiál 

 

 

 

 

 

 

Zmluvnú sankciu uložil:  Podpis  

Dátum porušenia PEO  Dátum vystavenia oznámenia  

 

 

 

Č. záznamu:     
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Poučenie 
 

1. Odvolanie proti tejto sankcii je možné do 5 pracovných dní od jej doručenia v zmysle bodu 4.11, ods. 5) 

a 6) PEO u príslušného konateľa spoločnosti Continental Púchov. 

2. Odkladný účinok má odvolanie len pri uložení finančnej sankcie nad 1.000 €. 

3. Rozhodnutie konateľa spoločnosti je konečné a ihneď vykonateľné. 

4. V prípade uloženia zmluvnej pokuty Vám bude vystavená faktúra vo výške zmluvnej pokuty bez DPH. 

 

 

Odvolanie sa voči uloženiu sankcie 
 

Text odvolania 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene 
dodávateľa  

Dátum podania odvolania  Podpis  

 

 

 

Rozhodnutie o odvolaní 
Uloženú sankciu  

Znenie zmeny 

 potvrdzujem 

 ruším  

 mením nasledovne 

 

 

Dátum rozhodnutia  Podpis konateľa spoločnosti  
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Povinné ustanovenie,  

ktoré je súčasťou každej zmluvy s dodávateľom pôsobiacim v areáli spoločnosti Continental 

Čl. XY 
Osobitné ustanovenia pre oblasť životného prostredia, BOZP, 
ochrany pred požiarmi, ochrany firmy a mimoriadne situácie 

 
1.) Zhotoviteľ (označiť zmluvného partnera podľa označenia v zmluve buď ako dodávateľ, zhotoviteľ, 

poskytovateľ a pod....) sa týmto zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy  bude dodržiavať 
„Pravidlá pre pôsobenie externých organizácií – Smernica č.53“ (ďalej len „PEO“) a „Zásady pre 
zabezpečenie ochrany spoločnosti (verzia pre externé organizácie) - Príloha č. 15 Smernice č. 35“ 
(ďalej len „OS“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že PEO a OS 
mu boli poskytnuté, resp. sprístupnené, v elektronickej podobe, a že sa s ich obsahom oboznámil ešte 
pred podpisom zmluvy. Zhotoviteľ môže kedykoľvek požiadať objednávateľa o opätovné poskytnutie 
PEO a OS počas trvania tejto zmluvy. 

 
2.) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s PEO a OS oboznámi všetkých svojich zamestnancov i všetky tretie osoby, 

ktoré budú plniť predmet tejto zmluvy, a to ešte pred ich vstupom do areálu objednávateľa. O splnení 
tejto povinnosti predloží zhotoviteľ bezodkladne na požiadanie objednávateľa písomný záznam. 

 
3.) Zmluvné strany sa dohodli, že tretie porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre zhotoviteľa 

z PEO alebo OS, bude považované za podstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má 
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. Opakovanie porušenia sa nevzťahuje na žiadny konkrétny článok 
PEO alebo OS, ale sa kumuluje z ktorýchkoľvek článkov. 

    
4.) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za každú škodu, ktorú spôsobí porušením PEO alebo OS. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške do 30 dní odo dňa doručenia vyčíslenia 
spôsobenej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa uhradiť 
spôsobenú škodu v plnej výške. 

 
5.) Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ, resp. ktorýkoľvek jeho zamestnanec alebo tretia osoba, 

ktorá bude plniť predmet tejto zmluvy (napr. subdodávateľ zhotoviteľa) poruší povinnosti z PEO alebo 
OS, môže objednávateľ vyúčtovať v každom jednotlivom prípade porušenia povinnosti zmluvnú 
pokutu v zmysle prílohy č. 10 PEO. Ak objednávateľ vyhodnotí porušenie povinnosti vyplývajúcej z 
PEO alebo OS ako obzvlášť závažné, objednávateľ je oprávnený vykázať osobu, ktorá porušila PEO 
alebo OS, prípadne techniku zhotoviteľa, mimo svojho areálu. 

 
6.) Zhotoviteľ sa môže do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o uložení zmluvnej pokuty nad 

1000€ voči nej odvolať u príslušného konateľa spoločnosti. Odvolanie voči zmluvnej pokute a trvalému 
vykázaniu osoby alebo techniky má odkladný účinok. Najvyššia možná jednotlivo uložená zmluvná 
pokuta je 1660 €. 

 
7.) Porušenie uvedené v odseku 3 až 5 je objednávateľ povinný hodnoverne preukázať (napr. fotografiou, 

videozáznamom, svedkami, a pod.). 
 
8.) Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní sa vzájomne informovať o rizikách vyplývajúcich z činností, ktoré 

môžu priamo ohroziť pracovníkov a majetok druhej strany. Toto informovanie vrátane ďalšej 
spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa na spoločných pracoviskách musí byť písomne potvrdené 
a musí byť vykonané pred započatím činnosti zhotoviteľa v areáli objednávateľa. 

 
9.) Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za stav BOZP všetkých osôb na prevzatom stavenisku alebo 

pracovisku, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. 
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Prevádzkový predpis  
pre výkon prác s vysokými teplotami (ďalej PsVT) 

 
Tento predpis je vydaný v záujme zabezpečenia požiadaviek vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. Z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a požiadaviek poisťovne FM Global. Určuje povinnosti 
zamestnancov Continental Matador Rubber s.r.o. (ďalej CMR), Continental Matador Truck Tires s.r.o. (ďalej 
CMTT) a ich dodávateľských firiem pri výkone PsVT.  

Platí pre všetky vonkajšie a vnútorné priestory areálu oboch spoločností a vzťahuje sa aj na 
novobudované, rekonštruované stavby.  

PsVT sa bez povolenia môžu vykonávať len v dielňach s určeným miestom pre zváranie vybaveným 
odsávaním a zástenami proti oslňovaniu a vo vyznačenom priestore pred zámočníckou dielňou údržby 
energetiky. 

 
Pre účely tohto predpisu sa za PsVT považuje: 
zváranie a rezanie elektrickým oblúkom alebo plameňom, rozbrusovanie , lepenie horľavých 

podlahových a strešných krytín, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru.  

 
Pri PsVT platia nasledovné zásady:  

a) Tlačivo na PsVT sa vydáva len na jednu prácu a na jeden deň, 
b) Miesto výkonu musí byť vždy kontrolované pred začatím, počas a po ukončení prác zamestnancami 

ZHÚ a splnomocnenou osobou, 
c) Každé povolenie na PsVT musí byť podpísane všetkými osobami a archivované po dobu 1 roka 
 d) Technik PO, splnomocnená osoba, zamestnanci ESH môžu kedykoľvek danú prácu zakázať ak 

sú navrhnuté pravidlá evidentne porušované, 
 e) Technik PO odsúhlasí PsVT až po splnení všetkých navrhnutých opatrení. 
 
 
Vysvetlenie základných pojmov: 

 PsVT – Práce s vysokými teplotami 

 Zamestnanci vykonávajúci PsVT – zamestnanci CMR a CMTT a zamestnanci ich dodávateľských 
firiem vykonávajúci PsVT 

 Vedúci pracoviska – vedúci vnútro firemných útvarov 

 Splnomocnená osoba – vedúci vnútro firemných útvarov, majster výroby, vedúci údržby, majster 
údržby, stavebný dozor 

 Objednávateľ – osoba, ktorá si PsVT objednala (CMR: MTE - RVZ, majstri výroby PLT údržba DM, 
energetiky, majstri údržby, údržba DP, Podporné služby - správa majetku; CMTT: divízia MTE) 

 Protipožiarna asistenčná hliadka – osoby, ktoré vykonávajú kontrolu vonkajších a vnútorných 
priestorov, na miestach kde sa vykonávajú PsVT 

 Osoba, ktorá vykonala odbornú prípravu - technik PO (resp. TPO)  

 
Podmienky požiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môžu PsVT vykonávať 

 
a) Povinnosti  objednávateľa: 

 
Objednávateľ prehodnotí, či sa potrebný úkon nedá vykonať iným spôsobom ako vykonaním 

PsVT. Ak je to možné, uprednostní iný technický spôsob, resp. iné vhodné miesto, ktoré je 
z hľadiska OPP bezpečnejšie. 

- Zabezpečí školenie zamestnancov dodávateľských firiem, ktorí budú vykonávať PsVT, cez inštitút 
vzdelávania s tým, že každý zvárač na školení sa musí preukázať platným zváračským preukazom 
resp. osvedčením. Technik PO o vykonanom školení vystaví potvrdenie, ktorého platnosť trvá 12 
mesiacov alebo do konca platnosti zváračského oprávnenia. Zvárač, toto potvrdenie musí mať počas 
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výkonu zváračských prác pri sebe a na vyzvanie pracovníka ESH, zamestnanca ZHÚ ho musí 
predložiť. 

- Zabezpečí, aby zamestnanci CMR a CMTT vykonávajúci zváranie a rezanie elektrickým oblúkom 
alebo plameňom mali platnú odbornú spôsobilosť pre túto činnosť. 

- Bude požadovať od zamestnancov vykonávajúcich PsVT plnenie požiadaviek STN 05 0601, STN 
05 0610, STN 05 0630. 

- Zabezpečí, aby zamestnanci vykonávajúci PsVT mali vybavené agregáty pre plameňové zváranie 
prenosnými hasiacimi prístrojmi snehovým S 2, prípadne práškovým P 2 a na vykonanie PsVT, mali 
k dispozícii vlastný hasiaci prístroj práškový min  6 kg alebo snehový S 5, vedro s vodou a nehorľavú 
prikrývku , ak technik PO neurčí inak . Prenosné hasiace prístroje umiestnené na pracovisku je 
zakázané používať pre PsVT. 

- Zabezpečí, aby zamestnanci vykonávajúci PsVT – (zváranie), mali pred začatím prác skontrolovaný 
technický stav zváracích súprav, čistotu, neporušenosť a tesnosť pripojení prívodov el. energie resp. 
zváracích plynov.  
 

b) Povinnosti splnomocnenej osoby 
 

 Splnomocnená osoba: 
- Vykoná kontrolu každého miesta pracoviska, kde sa budú PsVT vykonávať, zhodnotí podmienky 

protipožiarnej bezpečnosti, navrhne opatrenia a tieto zaznamená do tlačiva Povolenie pre PsVT, 
zabezpečí odstránenie, zakrytie, prípade izolovanie okolitého horľavého materiálu v okruhu min 11 
m od miesta výkonu PsVT, zakrytie otvorov v podlahách a stenách tak, aby bolo zamedzené padaniu 
iskier do nižšie položených priestorov. 

- V priestoroch s možnosťou výskytu nebezpečnej koncentrácie horľavých pár a plynov zabezpečí jej 
zmeranie a vyvetranie priestoru tak, aby bola nižšia ako je dolná medza výbušnosti. 

- Pri prácach v nádobách s horľavým obsahom zabezpečí odstránenie zvyškov horľavín a zmeranie 
koncentrácie horľavých pár a plynov.  

- Vyplní povolenie PsVT v časti A, B a v bode C určí podmienky a opatrenia z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti, zaeviduje povolenie na ZHÚ,    č. t. 2223, poradové číslo povolenia určené operátorom 
ohlasovne požiaru zapíše na tlačivo povolenia. 

- Zodpovedá za vydanie písomného povolenia PsVT a za vykonanie nariadených opatrení.   
- Povolenie na výkon PsVT sa skladá z 2 listov. Prvý list kompletne vypísaného tlačiva s podpismi si 

ponecháva splnomocnená osoba a archivuje ho na pracovisku po dobu 1 roku. Druhý list  musí byť 
viditeľne umiestnený na mieste výkonu  PsVT až do ich ukončenia;  povolenie na PsVT platí 
maximálne 24 hodín.  

- Svojim podpisom v príslušnej kolónke potvrdí správnosť vyplnenia povolenia, prehodnotí opatrenia 
a zabezpečí ich zrealizovanie. Po zrealizovaní opatrení, zotrvá na mieste PsVT do príchodu technika 
PO, ktorý vykoná odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a odsúhlasí svojim podpisom 
(podpis osoby, ktorá vykonala odbornú prípravu)  správnosť navrhnutých opatrení prípadne ich 
doplní. 

- Je povinná pri preberaní zmeny si okrem odovzdania pracovných úloh, odovzdať aj informácie 
o prebiehajúcich PsVT. V prípade akejkoľvek zmeny podmienok na mieste výkonu PsVT (osoby 
protipožiarnej asistenčnej hliadky, zamestnanci vykonávajúci činnosť, alebo inej zmeny majúcej 
vplyv na protipožiarnu bezpečnosť na pracovisku) splnomocnená osoba je povinná vystaviť nové 
povolenie na práce s vysokými teplotami. 

- Zabezpečí, aby mu zamestnanec, ktorý vykonával prácu s vysokými teplotami nahlásil skutočný čas 
ukončenia PsVT, ktorý poznačí do povolenia PsVT a nahlási  tento čas operátorovi ohlasovne 
požiarov na ZHÚ  t.č. 2223. 

 
c) Protipožiarna asistenčná hliadka 

 
- Pre uvedené činnosti musí byť zriadená vždy min. 1 členná protipožiarna asistenčná hliadka zo 

zamestnancov vykonávajúcich PsVT. 
- Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu posúdi technik PO, či je 

potrebná protipožiarna asistenčná hliadka zriadená so zamestnancov ZHÚ, s technickými 
prostriedkami, prípadne hasičskou technikou. 
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 Úlohy protipožiarnej asistenčnej hliadky 
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru, 
- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie 

pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie 
požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu, 

- kontroluje dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo 
vykonávanej činnosti, 

- členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré 
nesúvisia s plnením ich úloh,  

- ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov určí sa jej vedúci, 
- zabezpečí trvalú kontrolu miesta a priestorov PsVT -  min 60 min. od nahlásenia ukončenia 

prác,  splnomocnenej osobe,  
- po uplynutí tejto doby miesto výkonu PsVT kontrolujú zamestnanci Závodného hasičského útvaru v 

rámci kontroly PsVT a obchádzkovej činnosti po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí 
nebezpečenstvo vzniku požiaru najmenej však 3 hodiny. Táto kontrola sa vzťahuje len na miesta, 
ktoré nie sú zabezpečené elektrickou požiarnou signalizáciou alebo technickou obsluhou v oblasti, 
a na miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Kontroly ďalších priestorov sú na 
zvážení TPO. Záznam o výkone tejto kontroly zo strany ZHÚ zaznamenávajú zamestnanci ZHÚ do 
knihy evidencie PsVT. 

 
d) Technik PO (TPO) 
 

- Prehodnotí, či sa potrebný úkon nedá vykonať iným spôsobom ako vykonaním PsVT. Ak je 
to možné, uprednostní iný technický spôsob, resp. iné vhodné miesto, ktoré je z hľadiska 
OPP bezpečnejšie. 

- Vykoná odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky. 
- Kontroluje pred začatím každú PsVT v celom areáli Continental Púchov, miesto výkonu 

PsVT a zabezpečenie priestoru z hľadiska navrhnutých protipožiarnych podmienok 
splnomocnenou osobou, prípadne doplní ďalšie vhodné podmienky, ktoré považuje za 
potrebné doplniť,  

- Zakáže každú PsVT ak podmienky určené na tlačive nie sú zabezpečené, prípadne hrozí 
riziko požiaru až do času, kedy budú podmienky splnené. O tejto skutočnosti informuje 
splnomocnenú osobu, 

- Vstupuje do novo budovaných (neskolaudovaných) stavieb resp. budov, ktoré sa demolujú 
a v ktorých boli nahlásené PsVT, v sprievode objednávateľa resp. ním poverenej osoby. 
Objednávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov z hľadiska BOZP. 

- Vykoná vizuálnu kontrolu technických zariadení, ktorými budú PsVT vykonávané 
a v prípade nedostatkov zakáže práce s týmito zariadeniami a informuje splnomocnenú 
osobu. 

- Vykonáva opakované kontroly všetkých PsVT – minimálne 1x za 3 hodiny či nedošlo 
k zmene podmienok na pracovisku a či podmienky určené v tlačive na PsVT sú 
dodržiavané. Opakovaná kontrola pracoviska bude zaznamenaná technikom PO na zadnej 
strane tlačiva PsVT.  

- Po ukončení a nahlásení PsVT kontroluje či miesto ponechali zamestnanci vykonávajúci 
PsVT v požiarne nezávadnom stave.     

 
Pre staveniská nových výrobných hál je možné s odb. ESH udeliť výnimku z tohto 
predpisu za nasledovných podmienok: 
1. výnimka bude platná na obmedzený čas v presne vymedzenom priestore, 
2. pre PsVT v tomto priestore nebude potrebné vypisovať tlačivo písomné povolenie PsVT, 
3. pre výkon PsVT pre ktoré bude udelená výnimka je potrebné zabezpečiť zo strany RVZ: 

 aby zamestnanci dodávateľskej firmy, ktorí budú PsVT vykonávať absolvovali vstupné školenie 
BOZP a OPP na Inštitúte odborného vzdelávania, 

 zriadenie jedno člennej protipožiarnej asistenčnej hliadky zo zamestnancov vykonávajúcich 
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PsVT, 
 aby zamestnanci vykonávajúci PsVT mali vybavené agregáty pre plameňové zváranie 

prenosnými hasiacimi prístrojmi snehovým S 2, prípadne práškovým P 2 a na vykonanie PsVT, 
mali k dispozícii vlastný hasiaci prístroj práškový min  6 kg alebo snehový S 5, vedro s vodou 
a nehorľavú prikrývku. 

 aby v okruhu 11 m od výkonu PsVT sa nenachádzal žiadny horľavý materiál 
4. Ak niektorá z požiadaviek pre udelenie výnimky nebude splnená, výnimka bude okamžite 

ukončená a bude potrebné PsVT vykonávať podľa požiadaviek tohto predpisu, to znamená 
vypisovať tlačivo písomné povolenie PsVT pre každú takúto prácu. 

 
 
V prípade, že niektoré ustanovenie tohto prevádzkového predpisu nebudú splnené, 
práce s vysokými teplotami technikom PO nebudú schválené. 
 
Vzor tlačiva pre PsVT 
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Hodnotenie výkonnosti ESH vybraného dodávateľa služieb 
 
 
Hodnotený dodávateľ:   
 
Typ vykonávaných služieb:  
 
Hodnotenie vykonal:  
 
Dátum hodnotenia: 
 
Konečné hodnotenie:   

 
 

Kritérium 
Počet 

bodov 
Komentár 

1. Reakcia po zisteniach   

2. Spolupráca v prípade 

vyskytnutia sa incidentu 
  

3. Počet menej závažných 

zistení za mesiac/kontrakt * 
  

4. Počet závažných zistení za 

mesiac/kontrakt * 
  

5. Nedodržiavanie požiadaviek 

príručky (napr. školenia, 

analýza rizík ...) 

  

6. Dostupnosť Supervízora na 

pracovisku 
  

Celkové hodnotenie   
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1. Kritériá hodnotenia dodávateľa 

Kritérium 1 2 3 5 

1. Reakcia po zisteniach 
Žiadna 
reakcia 

Reakcia až po 
urgencii 

- 
Okamžitá 

reakcia alebo 
nehodnotiteľné 

2. Spolupráca v prípade vyskytnutia 

sa incidentu 

Žiadna 
spolupráca 

Komplikovaná, 
oneskorená 

odozva 

Oneskorená 
odozva ale 

aktívna 
spolupráca 

Výborná 

spolupráca 

alebo 

nehodnotiteľné 

3. Počet menej závažných zistení za 

mesiac/kontrakt * 
> 4 3 - 4 2 1 

4. Počet závažných zistení za 

mesiac/kontrakt * 
> 1 1 - 0 

5. Nedodržiavanie požiadaviek 

príručky   

(napr. školenia, analýza rizík ...) 

> 2 2 1 0 

6. Dostupnosť Supervízora na 

pracovisku 

Zriedka alebo 
vôbec 

Občasná 
V pevne 

dohodnutých 
časoch 

Permanentne 

* Čo nastane skôr 

 
2. Zaradenie dodávateľa 

 Popis Hodnota Reakcia 

A Vynikajúci 27 - 30 Ocenenie 

B Veľmi dobrý 23 - 26 - 

C Vyhovujúci s dodatočným dohľadom 19 - 22 Požiadavka na spracovanie plánu na zlepšenie 
výkonnosti 

D Prijateľný vo výnimočných prípadoch 16 - 18 
Informácia o podmienečnom ukončení zmluvného 

vzťahu 

Okamžité opatrenia na zlepšenie do 30 dní. 

E Neprijateľné pre spoluprácu < 16 
Ukončenie kontraktu a zákaz účasti vo výberových 

konaniach 

Zaradenie dodávateľa na čiernu listinu 

 

3. Kritériá pre zaradenie dodávateľa do kategórie „Vybraný dodávateľ služieb“. 

 

Kritérium 1 2 3 5 

1. Plánovaný počet zamestnancov pôsobiacich v areáli < 5 5 - 10 11 - 50 > 50 

2. Plánovaný čas pôsobenia v areáli v pracovných dňoch < 5 5 - 14 15 - 50 > 50 

3. Vykonávanie prác u ktorých sa vyžaduje osobitné schvaľovanie Nie 1 2 > 3 

4. Iné riziko (riziká) hodné zreteľa 0 0 1 > 1 

5. Hodnotenie dodávateľa z predchádzajúceho pôsobenia Na, A B C,D E 
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Sadzobník zmluvných pokút 

Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  

1. Dokumentácia, pracovné povolenia 

1.1. 
Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa 
každý pracovník dodávateľa preukázateľne zúčastnil školenia  

50 €  150 € 

1.2. 
Dodávateľ nemá spracovaný technologický postup prác, alebo tento 
postup nebol odsúhlasený príslušným zástupcom objednávateľa.  

100 €  200 € 

1.3. 
Pracovníci dodávateľa nedisponujú platným lekárskym posudkom o 
spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.  

20 € 
/osoba  

50 € 
/osoba 

1.4. 

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 € 500 € 

1.5. 

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 €  1000 € 

2. Usporiadanie pracoviska a poriadok  

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

50 € 200 € 

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

50 € 150 € 

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

50 € 150 € 

2.4. 
Uskladnenie materiálov na pracovisku sa uskutočňuje mimo 
určeného miesta  

50 € 150 € 

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

50 € 150 € 

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 € 

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

40 €  100 € 

2.8. 
Na stavbe nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, 
lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a 
požadované prvky, materiály sú po expirácii.  

50 € 150 € 

2.9. 
Na stavbe pracovníci dodávateľa nemajú k dispozícii toalety a 
hygienické prípravky.  

50 € 150 € 

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

50 € 150 € 

2.11. 
Dodávateľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil 
prezliekarne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v 
práci a stravovanie 

40 € 70 € 

2.12. Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti  50 € 100 € 
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Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  
2.13. Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku. 50 € 100 € 

3. Chemické látky 

3.1. 
Uskladnenie nebezpečných látok a zmesí v obale, ktorý nespĺňa 
požiadavky(chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a 
určenie nebezpečenstva). 

50 € 150 € 

3.2. 
Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok 
a zmesí alebo pracovníci dodávateľa nemajú prístup ku kartám 
bezpečnostných údajov. 

20 € 100 € 

3.3. 
Dodávateľ neinformuje objednávateľa prác o nebezpečenstvách 
používaných chemických látok a ohrozeniach, ktoré sa pri práci 
a v súvislosti s nimi môžu vyskytnúť. 

50 € 200 € 

4. Rebríky 

4.1. 
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 € 

4.2. 
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú 
šmykľavé. Päty rebríka nie sú stabilné  

100 € 200 € 

4.3. 
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému 
výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému 
zloženiu.  

50 € 150 € 

4.4. 
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako 
jedna osoba  

50 € 150 € 

4.5. 
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dorazu min. o 1 m alebo v mieste 
opory nie je úchytka.  

50 € 150 € 

4.6. 
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú 
bezpečné uchytenie.  

50 € 150 € 

4.6. Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.  50 € 150 € 

5. Ochrana pred požiarmi 

5.1. 
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s 
nebezpečenstvom vzniku požiaru.  

100 € 1500 € 

5.2. 
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej 
revízie súpravy na zváranie.  

50 € 150 € 

5.3. 
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s 
nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny dodávateľa  

150 € 500 € 

5.4. 
V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a 
zváračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj 
na pomocných pracovníkov).  

50 € 150 € 

5.5. 
Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v 
povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.  

100 € 300 € 

5.6. 
Neakcieschopný hasiaci prístroj  

 
100 € 300 € 

5.7. Fajčenie mimo vyznačeného miesta  50 € 300 € 
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Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  

5.8. 
Nevykonanie testovanie atmosféry na prítomnosť plynov vždy, keď 
je to potrebné  

100 € 200 € 

5.9 Poškodzovanie požiarno-technických zariadení (PTZ).  100 € 1660 € 

5.10 Zatarasenie požiarno-technických zariadení PTZ. 50 € 500 € 

5.11 
Zapríčinenie mimoriadnej udalosti pre nedodržanie pravidiel 
popísaných v tejto smernici. 

100 € 1660 € 

5.12 
 

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 € 

5.13 Zatarasenie zásahových ciest určených pre hasičskú techniku. 150 €  500 € 

6. Plynové fľaše 

6.1. 

Nesprávne uskladnenie plynových fliaš - nie sú upevnené, alebo nie 
sú umiestnené na vozíku, skladovanie mimo miest na to určených, 
atď.).  

 

50 € 300 € 

6.2. Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.  50 € 150 € 

6.3. 
Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný 
kryt.  

50 € 150 € 

7. Pracovná plocha 

7.1. Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.  150 € 1000 € 

8. Práce vo výškach 

8.1. 
Chýba dvojtyčové zábradlie na pracovných plošinách s ochrannou 
lištou.  

100 € 200 € 

8.2. Lešenie nie je stabilné, vyhovujúce, je poškodené. 70 € 200 € 

8.3. Nie je vyvesená nosnosť a dodávateľ lešenia.  50 € 150 € 

8.4. Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.  50 € 200 € 

8.5. Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.  100 € 500 € 

8.6. 
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez použitia kolektívnej alebo 
individuálnej ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky  

100 € 200 € 

8.7. 
Používanie prvkov osobného zaistenia proti pádu z výšky / do 
hĺbky, ktoré sú poškodené, necertifikované, alebo neboli 
kontrolované v predpísaných intervaloch  

100 € 200 € 

8.8. 
Nie je zabezpečený priestor nad ktorým sa vykonávajú práce vo 
výške 

100 € 1000 € 

9. Bezpečnostné symboly 

9.1. 
Vyraďovanie z činnosti bezpečnostných zariadení/prvkov bez 
oprávnenia  

100 € 1660 € 

10. Ochrana životného prostredia 
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Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  

10.1. 
Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo 
záchytných zariadení na to určených, spôsobené zavinením 
dodávateľa  

 
100 € 

 
1660 € 

10.2. 
Nezabezpečenie vyčistenia priestorov, na ktorých dodávateľ 
vykonával práce pri ich odovzdávaní zodpovednému pracovníkovi 
objednávateľa  

350 € 
 

500 € 
 

10.3. 
Dodávateľ nakladá s odpadmi bez oprávnenia (nemá platný súhlas 
na nakladanie s NO, súhlas na prepravu NO, registráciu, odovzdal 
odpad neoprávnenej osobe a pod.)  

100 € 
 

300 € 
 

10.4. 
Nepredloženie dokladov o nakladaní s odpadmi (evidenčné listy 
odpadov, kópie SLNO, protokoly o odovzdaní ostatného odpadu, 
vážne lístky) objednávateľovi pri odovzdávaní diela 

100 € 
 

500 € 
 

10.5. 
Poškodenie kanalizácií, rozvodov vody a vodohospodárskych 
zariadení pri stavebných prácach, ktoré môžu mať za následok 
poruchy v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní vôd  

400 € 
 

1660 € 
 

10.6. 
Nepovolený odber vody, alebo odber v rozpore s povolením 
vydaným zástupcom prevádzky  

50 € 1000 € 

10.7 
Spaľovanie odpadov, úmyselné neriadené nakladanie 
s nebezpečným odpadom, vlievanie odpadu do kanalizácie 

200 € 1660 € 

10.8 
Umývanie zariadení dodávateľa (aut, mechanizmov), vypúšťanie 
odpadových vôd, ukladanie odpadov areáli  

50 € 1000 €  

11. Mechanické ručné náradie 

11.1. 
Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, 
požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, mastné -
špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).  

50 € 
 

150 € 
 

12. Elektrické zariadenia, elektrické prístroje 

12.1. Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje tech. stavu 50 € 150 € 

12.2. 
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo 
dodatočná izolácia vedenia).  

50 € 150 € 

12.3. 
Rozvodové skrine nie sú uzemnené. Rozvodové skrine nie sú 
uzatvorené. 

50 € 150 € 

12.4. 
Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadka elektrických 
zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie 
je k dispozícii na mieste  

50 € 150 € 

12.5. 
Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených 
na úrovni pôdy.  

50 € 150 € 

12.6. 
Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých 
bodoch  

50 € 150 € 

13. Žeriavnické práce 

13.1. Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba. 
150 € 

 
300 € 

 

13.2. Oblasť zdvihu nie je ohraničená.  50 € 150 € 

13.3. 
Nie je vykonaná platná revízia viazacích a strojových prvkov, 
dokumentácia nie je k dispozícii.  

50 € 150 € 
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Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  
13.4. Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.  50 € 150 € 

13.5. 
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a 
pod.).  

50 € 150 € 

13.6. 
Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo 
nie je pravidelne vedený.  

50 € 150 € 

14. Zemné / výkopové práce 

14.1. 
Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom 
od pešej a dopravnej komunikácie,  zábradlia nesmú spôsobiť 
poranenie. 

50 € 150 € 

14.2. 
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo 
vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a 
výstup (v pláne je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).  

50 € 150 € 

15. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) 

15.1. 
Osobné ochranné pracovné prostriedky sa nepoužívajú a/alebo nie 
je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná 
schopnosť nie je vyhovujúca  

20 € 
/osoba 

100 € 
/osoba 

15.2. 
Pracovník nepoužíva ochrannú prilbu, stav, doba životnosti 
zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná 
a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.  

20 
€/osoba 

100 € 
/osoba 

15.3. 
Nepoužívanie prostriedkov osobného zabezpečenia na miestach, 
ktoré nie sú chránené kolektívnym zabezpečením  

50 € 100 € 

16. Cestná premávka 

16.1 Nerešpektovanie zákazovej/príkazovej dopravnej značky  100 € 

16.2. 
Ohrozenie alebo nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na 
vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 

60 € 

16.3. 
Nepoužívanie reflexnej vesty a pevnej pracovnej obuvi pri vystúpení 
z vozidla – platí pre vodiča kamiónu a zásobovania 

upozornenie 

16.4. 
Používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla okrem 
použitia systému „voľné ruky“ 

100 € 

16.5. Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 € 

16.6. 
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie Bezpečnej 
prevádzky železničného priecestia 

60 € 

16.7. 
Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov, ak to nevyžadovala 
bezpečnosť cestnej premávky 

60 € 

16.8. 
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou 
osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 

60 € 

16.9. 
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom 
prednostnej jazdy 

100 € 

16.10 
Zníženie úrovne vnímania okolitého prostredia –fajčenie, 
používanie audiovizuálnej techniky, zvukové prehrávače a pod. 

60 € 

16.11 
Neoprávnené používanie súkromného, technicky nevyhovujúceho 
alebo neschváleného bicykla v areáli. 

100 € 
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Por. 
číslo 

Predmet kontroly, zistenia 
Min. 

výška  
Max. 

výška  

16.12 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti : 

do 6 km/h 
Napomenutie 

16.13 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 6 do 10 km/h 
50 € 

16.14 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 11 do 15 km/h 
70 € 

16.15 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 16 do 19 km/h 
100 € 

16.16 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 20 do 25 km/h 
150 € 

16.17 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 26 do 30 km/h 
200 € 

16.18 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 31 do 35 km/h 
300 € 

16.19 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 36 do 40 km/h 
500 € 

16.20 
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v areáli spoločnosti :  

nad 41 a viac km/h 
1000 € 

17. Ostatné 

17.1 
Používanie mobilných telefónov a mobilných komunikačných 
zariadení v rozpore s pravidlami. 

30 € 500 € 

17. 2 Neschválené vyhotovenie audio alebo video záznamu 100 € 500 € 

17.3 
Zmena, poškodenie alebo odstránenie dopravného alebo 
bezpečnostného značenia. 

100 € 1000 € 

17.4 
Zatajenie, neoznámenie, alebo úmyselné nepravdivé informovanie 
o mimoriadnej udalosti. 

200 € 1660 € 

17.5 
Zničenie, utajenie alebo pozmenenie dôkazov potrebných 
k vyšetreniu incidentu 

200 € 1660 € 

17.6 
Zatajenie alebo zámena identity jednotlivca, skupiny osôb alebo 
firmy 

200 € 1660 € 

 

 Za spôsobenie obzvlášť závažného priestupku na osobách a priestore objednávateľa (úraz, havária, 
požiar, krádež väčšieho rozsahu) je možné udeliť zmluvnú pokutu individuálne nad rámec 
uvedeného sadzobníka. 

 Každý prípad porušenia ustanovenia smernice 53 je posudzovaný individuálne podľa závažnosti. 

 V prípadoch neuvedených v tomto sadzobníku sa postupuje individuálne s prihliadnutím na 
okolnosti a závažnosť porušenia až do maximálnej sadzby 1660 €, prípadne dočasným alebo 
trvalým zákazom vstupu osoby do spoločnosti Continental Púchov. 
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Mesačné hlásenie o odpadoch od dodávateľa/zhotoviteľa   
 
 

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, 
stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 
štádiu vykonávajú (Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch, § 77). 
 

Dodávateľ/Zhotoviteľ: ........................................................................................................................... 

Za mesiac: ................................................................ 

Druhy vyprodukovaných odpadov:  

 

Číslo odpadu 
podľa katalógu 

odpadov 

Názov odpadu Množstvo 
odpadu 

v tonách 

Spôsob 
nakladania 
s odpadom* 

Obchodné meno nasledujúceho 
držiteľa odpadu, IČO 

     

     

     

     

 
* Zhodnotenie R1 – R13 
  Zneškodnenie D1 – D15 
  Skládkovanie D1 

 
Príloha: Vážne lístky odpadov  
 
 
Dodávateľ/ Zhotoviteľ je povinný odovzdať Mesačné hlásenie o odpadoch od            
dodávateľa/zhotoviteľa -  za príslušný mesiac, v ktorom odpad vznikol, vždy do 8. dňa 
nasledujúceho mesiaca kontaktnej osobe Objednávateľa. 
 
Tento dokument musí byť zaregistrovaný na oddelení Ochrany životného prostredia CMR, resp. 
Odpadového hospodárstva CMTT. 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: 
Dňa:                                                                       ........................................................ 
                Podpis, pečiatka zhotoviteľa 
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Hlásenie incidentu 
(nebezpečná udalosť, úraz, ekologická havária, požiar a pod.) 

 

Kto incident nahlasuje 

Meno a priezvisko: _____________________________________________________________ 

Firma:   _____________________________________________________________ 

Kedy a kde sa nehoda stala 

Dátum : ___________   Čas (hod:min): _______   Miesto:  ________________________________ 

Čo sa stalo 

Musí byť nahlásené akékoľvek nebezpečné správanie, skoronehoda (nebezpečná udalosť bez následkov), 
úraz alebo iný bezpečnostný incident akéhokoľvek druhu. Popíšte čo najpodrobnejšie kroky, ktoré viedli 
k incidentu, ako aj dôsledky (napr. typ zranenia, environmentálne alebo materiálne škody). Ak je to možné, 
pripojte fotografie, nákresy a pod. 

 

 
 
 

Čo je koreňová príčina? 

Metóda 5x prečo: Zhodnoťte spolu so zapojenými jednotlivcami hlavnú príčinu a položte si otázku „Prečo“ sa 
tento incident stal. Keď to napísané, opýtajte sa, čo k tomu viedlo, a opýtajte sa znova „Prečo“ sa to stalo. 
Zastavte sa najneskôr po piatej iterácii. 

1. Prečo  

2. Prečo  

3. Prečo  

4. Prečo  

5. Prečo  

 
Vyplní oddelenie BOZP objednávateľa : 

Meno pracovníka ESH    _________________________________________ 

Dátum obdržania reportu     _________________________________________ 
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Hodnotenie rizika BOZP dodávateľa 
A/N – nehodiace sa prečiarknite alebo začiernite 

Pracovisko (Kde?)  

Čas (Kedy?) Začiatok práce Dátum: Čas: 

Koniec práce Dátum: Čas: 

Dodávateľ (Kto?)  

Typ práce (Čo?)  

Bezpečnostné opatrenia navyše ku kontrolnému zoznamu 

☐ Dohody o zamedzení vzájomného vystavenia nebezpečenstvu: 
 
 

☐ Nebezpečenstvá pre konkrétne pracovisko: 
 
 

☐ Ochranné opatrenia počas prerušenia alebo ukončenia práce: 
 
 

Dodatočné povolenia – nutné predloženie oprávnení a opatrení (vrátane zoznamu OOPP) 
A N Práca v stiesnených priestoroch A N Práca pod energiami 

A N Stavba lešenia A N Práca pod vodou alebo v nedýchateľnom prostredí 

A N Práce s vysokými teplotami 

A N Povolenie na prácu na streche alebo na práce vo výškach 

A N Práca s mobilnými plošinami, VZV, žeriavmi  

A N Práca s nebezpečnými chemickými látkami, výbušninami alebo horľavými látkami 

A N Práca pod zaveseným bremenom 

A N 
Čestné prehlásenie obsahuje súvisiace oprávnenia a opatrenia vrátane OOPP (nie je nevyhnutné ak predložené 
ako samostatný dokument alebo napr. ako súčasť plánu BOZP. 

Podpisový zoznam 
Osoba Meno Mobilný telefón Podpis 

Supervízor    
Koordinátor    
Pracovník ESH    
Zástupca dotknutej prevádzky    

Poznámky 

Od našich dodávateľov sa okrem dodržiavania našich bezpečnostných opatrení očakáva aj 

starostlivé zaobchádzanie s energiami, používanie energeticky efektívnych zariadení a procesov. 

Spotreba energie musí byť minimalizovaná (elektrina, plyn, použitie stlačeného vzduchu atď.). Po 

ukončení práce musia byť všetky nepoužívané elektrické prístroje a svetlá vypnuté. 

Distribučný zoznam (Koho informovať) 
A N Údržba na prevádzke A N Závodný hasičský útvar 

A N Povolenie(a) vystavené na informačnej tabuli A N Povolenie(a) musí(ia) byť dostupné na mieste 

A N Príslušná prevádzka A N Ostatné 

 Iba vyškolení zamestnanci môžu vstupovať na pracovisko 

 Dokument potvrdzujúci vyškolenie týkajúce sa nebezpečenstiev v závode a ktoré je poskytnuté zamestnancom 
externých spoločností, musí byť riadne podpísané zodpovednými osobami externých spoločností. 

 Telefónne číslo závodného hasičského útvaru pre povolenie: 042461 2223   
    

Núdzové číslo (Interné): 042461 2222             Núdzové číslo (Externé): 112 
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Kontrolný zoznam pre doplňujúce informácie   
A N Práca pri prebiehajúcej výrobe A N Miesta vo výškach, pád z výšok 

A N Vzájomné vystavenie sa nebezpečenstvám A N Preprava, VZV, žeriavy 

A N Zariadenie pod tlakom A N Vypínacie body, klzká plocha 

A N Hydraulika/pneumatika A N Výbuch (hodnotené zariadenie) 

A N Hluk, vibrácie A N Horúce materiály a povrchy 

A N Žiarenie (rádioaktívne, laserové) A N 
Vznietenie, nebezpečenstvo požiaru (Povolenie 
na Horúce práce) 

A N 
Nezabezpečené spustenie / pohyb (strojové) 
častí strojov (padajúce, rolovacie, posuvné, 
kmitajúce, lámajúce sa, odletujúce, natlakované) 

A N 
Elektromagnetické polia (oblasti vysokého 
napätia, magnetické polia, vysokofrekvenčné 
polia) pre osoby so srdcovým stimulátorom 

A N Rebríky a lešenia (schválenie potrebné) A N 
Elektrická energia (dotýkanie sa častí alebo 
potrubí pod napätím) 

A N 
Uzavreté priestory (medzi pevnými časťami 
stroja, v zásobníkoch, silách, nádržiach, kotloch, 
výkopoch, otvoroch s dutinou) 

A N 
Prach, nebezpečné látky, plyny, para, dym (zákaz 
jedenia, pitia, fajčenia, zvláštne vetranie / lokálne 
odsávanie) 

A N Rozliatie, potopenie (skupinová práca) A N 
Obmedzený dohľad / komunikácia, odlúčené 
pracovisko 

A N Mobilné zdvíhacie plošiny,  kôš na VZV A N Ostatné: 

Dôležité poznámky 
A N Práca pre tehotné / dojčiace ženy  ☐ Obmedzenie do:     ☐ Nepovolené. 

A N 
Denné informovanie ☐ zodpovedný za dodávateľa ☐ vedúci prevádzky ☐ prevádzková údržba (príchod 
a odchod dodávateľa) 

A N 
Zabezpečenie dodávky energií pre  ☐ elektrina, ☐ pneumatika, ☐ hydraulika, ☐ para 

☐ Continental, ☐ Dodávateľ, ☐ Použitie LOTO ! 

A N 
Údržba budov (napr. žiadne predmety na komunikáciách, znečistenie (prach, poškodenie prechodom, vhodná 
likvidácia produktov alebo odvoz domov), výrobky musia byť zakryté (znečistenie) 

A N 
Zodpovednosť dodávateľov za vplyv ich práce na (polotovar) produktu alebo na výrobný proces (polotovaru) 
produktu 

Potrebné bezpečnostné opatrenia 
A N Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia je nevyhnutný (posúdi ESH) 

A N Oddelenie pracovného priestoru od výroby  ☐ plot, ☐ plastové steny, ☐ výstražná páska, ☐ značenie 

A N Opatrenia proti pádu  ☐ osôb, ☐ zariadení 

A N Opatrenia počas prerušenia práce: ☐ kontrola prístupu, ☐ čistenie plochy, ☐ LOTO 

A N Opatrenia pre chemické látky: ☐ Skladovanie ☐ manipulácia (ventilácia, OOPP, …) 

A N 
Kontrola pracoviska na mieste so zodpovedným dodávateľom vrátane elektrického vedenia (vzdušné vedenie) a 
potrubia 

A N Kontrola na opačnej strane stien, podláh a striech na mieste so zodpovedným dodávateľom pri vŕtaní,  

A N Znalosť únikových východov, bodov zhromaždenia, hasiacich prístrojov, tiesňových čísiel 

A N Použitie detektora plynov po výbuchu a kyslíkové opatrenia  - nariadenie hasičského útvaru 

A N Pravidelná kontrola pracovných prostriedkov (napr. elektrická bezpečnosť) 

A N Práca v skupine dvoch alebo viacerých 

A N Dostupnosť dozoru alebo zástupcu dodávateľa ☐ na mieste ☐ Dostupný do _____ minút 

A N Iné:  

Požadované OOPP 
A N Bezpečnostná obuv A N Prilba/vystužená čiapka A N Ochranné okuliare 

A N Ochranná maska A N Ochrana sluchu A N Zámok LOTO 

A N Jednorazový ochranný odev A N Ochranné rukavice A N Bezpečnostný postroj 

A N Iné: A N Iné: A N Iné: 
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Potrebné doplňujúce školenia 
A N LOTO A N Nebezpečné látky 

A N Nakladanie s odpadmi A N Znečistenie produktu 

A N Podávanie správ o incidentoch 

A N Všeobecné školenie (S 53) 

A N Poškodené, chybné nástroje 

A N 
Podľa vyššie uvedeného hodnotenia rizika a doplňujúceho hodnotenia (☐ samostatné pracovisko,                   

☐ zdvíhacie plošiny) 

A N 
Školenie založené na zistených nebezpečenstvách / ohrozeniach (napr. stiesnené priestory, práca v teple, 
práca vo výškach, ...): 

 

Zoznam preškolených osôb 

Dátum Priezvisko Meno Názov dodávateľa Podpis 
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Dotazník je dostupný v editovateľnej forme 
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Kontrolný zoznam otázok koordinátora 
 

Dátum kontroly: Firma: 

Miesto: Druh práce: 

Musí byť skontrolované 

OK NOK   

☐ ☐  Identifikácia personálu dodávateľa, miesto. Vedúci dodávateľa je známy a 
prítomný 

☐ ☐  5S vrátane núdzovej prípravy, použitia chemikálií, nakladania s odpadom 

☐ ☐  Používajú sa OOPP (osobné ochranné prostriedky) (vrátane zariadení LOTO), 
hasiaci prístroj, vrátane ďalších opatrení na základe posúdení rizika 

☐ ☐  K dispozícii sú všetky potrebné povolenia a dokumenty (napr. karta 
bezpečnostných údajov) 

☐ ☐  Stav strojov, náradia, pomôcok 

☐ ☐  Dodržiavajú sa bezpečnostné pravidlá a požiadavky príručky 

Zistenia, fotodokumentácia 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

Bol informovaný vedúci pracovník dodávateľa? 
Áno Nie 

☐ ☐ 

 

Koordinátor: 
Meno a priezvisko: _______________________________   Podpis: ___________________ 
 
 
Prepošlite podpísaný dokument oddeleniu BOZP ! 
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Čestné prehlásenie dodávateľa 
Povolenie na prácu 

Vytlačiť obojstranne ! 
 

Nižšie podpísaný (meno a priezvisko) .........................................................................................., 

poverený    riadením zamestnancov / oprávnený konať v mene * 

firmy ........................................................................................................................................ 

týmto čestne prehlasujem, že všetky osoby, ktoré budú v areáli Objednávateľa na základe 

dohodnutého kontraktu alebo objednávky vykonávať práce pre našu firmu alebo v jej mene : 

1. boli v predpísanom obsahovom i časovom rozsahu riadne preškolené z pravidiel podľa 
smernice č. 53 Pravidlá pre externé organizácie; 

2. boli riadne poučené o rizikách v areáli objednávateľa; 

3. sú zdravotne a odborne spôsobilé na výkon vykonávanej činnosti; 

4. disponujú všetkými pre výkon svojej práce relevantnými oprávneniami (napr. preukaz, 
osvedčenie a pod.). 

 

Podpis:   ______________________________ 

Dátum:   _____________________ 

 
Povolenie na výkon osobitného druhu prác, ak sú predmetom služby 

(viď strana 2) 

 

Funkcia Meno Podpis 

Supervízor   

Koordinátor   

Pracovník ESH   

Zástupca dotknutej prevádzky   

*   nehodiace sa prečiarknite 
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Typ práce s vyžadovaným osobitným povolením na prácu 

A N Práca v stiesnených priestoroch * 

A N Stavba lešenia * 

A N Práca pod energiami * 

A N Práca pod vodou alebo v nedýchateľnom prostredí * 

A N Práce s vysokými teplotami * 

A N Povolenie na prácu na streche alebo na práce vo výškach * 

A N Práca s mobilnými plošinami, VZV, žeriavmi * 

A N Práca s nebezpečnými chemickými látkami, výbušninami alebo horľavými látkami * 

A N Práca pod zaveseným bremenom * 

A N Iné : 

 

Prijaté opatrenia na zaistenie BOZP – je / nie je * súčasťou samostatného dokumentu 

Organizačné 

 

Technické 

 

Iné 

 

 

Nevyhnutné pridelené OOPP – je / nie je * súčasťou samostatného dokumentu 

A N Bezpečnostná obuv A N Prilba/vystužená čiapka A N Ochranné okuliare 

A N Ochranná maska A N Ochrana sluchu A N Zámok LOTO 

A N 
Jednorazový ochranný 

odev 
A N Ochranné rukavice A N Bezpečnostný postroj 

A N Iné: A N Iné: A N Iné: 

 

*   nehodiace sa prečiarknite 
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