Príloha č. ... k zmluve č. …………………………………….

ZMLUVNÉ PODMIENKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRÁCI, OCHRANY PRED POŽIARMI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA NA STAVENISKU Z 1. FEBRUÁRA 2013
I. Predmet úpravy
1. Odkazom na tieto podmienky sa určuje časť obsahu zmluvy (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej medzi dodávateľom a spoločnosťou Skanska SK a.s., IČO: 31 611 788
alebo Skanska a.s., IČ 262 71 303 (v rátanie jej organizačných útvarov) alebo
akoukoľvek nimi priamo alebo nepriamo ovládanou spoločnosťou (ďalej tiež „skupina
Skanska“) ako odberateľom, pokiaľ je miestom plnenia alebo jeho časti stavenisko,
hlavne:
a) zmluvy o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie, oprava, úprava, údržba alebo
montáž stavby alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti vykonávanej
aspoň z časti na stavenisku,
b) kúpnej zmluvy, pokiaľ je stavenisko miestom dodania aspoň jednej časti
tovaru,
c) zmluvy o kontrolnej činnosti týkajúcej sa vykonávania stavby alebo s ňou
súvisiacou,
d) zmluvy o preprave veci, pokiaľ je miesto určenia, poprípade miesto odoslania
zásielky na stavenisku,
e) zmluvy o nájme alebo prevádzke dopravného prostriedku, ak je miestom
užívania alebo prevádzky dopravného prostriedku aspoň z časti stavenisko,
f) zmluvy o strážnej službe staveniska, alebo
g) nájomnej zmluvy, pokiaľ je miestom užívania predmetu nájmu aspoň z časti
stavenisko,
h) každý kto na základe zmluvy so spoločnosťou skupiny Skanska vykonáva
akúkoľvek činnosť na stavenisku.
2. Dodávateľom podľa týchto podmienok sa rozumie zhotoviteľ, predávajúci,
vykonávateľ kontroly, dopravca, prenajímateľ, poskytovateľ prevádzky dopravného
prostriedku, poskytovateľ strážnej služby alebo iná osoba, s ktorou spoločnosť
skupiny Skanska uzatvorila zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto podmienky.
3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto podmienok.
4. Pokiaľ z povahy plnenia dodávateľa vyplýva, že sa výkony, činnosti alebo iné
povinnosti stanovené v týchto podmienkach nevzťahujú k jeho predmetu, platí, že sa
príslušné ustanovenia týchto podmienok pre plnenie dodávateľom taktiež použijú.
II. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1. Dodávateľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Pritom sa zaväzuje riadiť sa pokynmi odberateľa, hlavne
pokynmi určeného zástupcu odberateľa, autorizovaného bezpečnostného technika
resp. bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca
pre oblasť kontroly kvality a koordinátora QEH.
2. Pokiaľ odberateľ zistí, že dodávateľ, alebo osoby, za ktoré je dodávateľ zodpovedný,
porušujú povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má odberateľ
právo vyzvať dodávateľa, aby podľa pokynov odberateľa vykonal nápravu.
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3. Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa zmluvy
vzájomne informovať o rizikách možného ohrozenia života a zdravia pri
vykonávanom plnení podľa zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním
súvisiace, o opatreniach prijatých k ochrane pred pôsobením týchto rizík, ktoré sa
týkajú poskytovania plnenia a staveniska, a zoznámiť sa s umiestnením prostriedkov
prvej pomoci, s traumatologickým plánom a ostatnou dokumentáciou o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis,
poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska alebo v stavebnom
denníku.
4. Dodávateľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku poskytnúť svojím
zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaisteniu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiarov,
k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.
5. Na základe výzvy odberateľa je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi doklad
o školení zamestnancov dodávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdávať odberateľovi písomné denné zoznamy
zamestnancov dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na stavenisku jeho
prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto
zozname, smú na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu odberateľa.
Tým nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na stavenisku.
7. Dodávateľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné
prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty,
prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne
kontrolovať.
8. Zamestnanci dodávateľa, ktorí vykonávajú práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou
z časti v priestore s kolektívnym zabezpečením a z časti mimo neho, sú povinní mať
po celú dobu na trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmičom
pádu. Pritom sa nemení povinnosť zamestnanca vhodným spôsobom sa zaistiť pri
vykonávaní prác, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky na
pracovisku bez kolektívneho zabezpečenia.
9. O odovzdávaní prostriedkov kolektívnej ochrany proti pádu medzi dodávateľom
a odberateľom sa vyhotoví písomný zápis. Postačujúci je aj zápis v stavebnom
denníku.
10. Opatrenia k osobnému zabezpečeniu osôb pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou
musí dodávateľ spracovať písomne, hlavne vo výrobnej dokumentácii,
technologickom alebo pracovnom postupe, s údajmi o spôsobe zaistenia, o použitých
osobných ochranných pracovných prostriedkoch, s vyznačením bodov uchytenia a so
statickým výpočtom. Pri zmene pracovného postupu je dodávateľ povinný
odpovedajúcim spôsobom písomne zmeniť tiež tieto opatrenia. Dodávateľ sa zaväzuje,
že zaistí zamestnancom využívajúcim tento spôsob zabezpečenia školenie o jeho
použití a odovzdá im prostriedky tohto zabezpečenia na základe písomného zápisu.
11. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa použiť
konštrukcie stavby ako prostriedok k zdvíhaniu. Všetky používané zdvíhacie
prostriedky musí dodávateľ prevádzkovať priamo z podlahy alebo z terénu. Pritom
vykoná opatrenia smerujúce k rovnomernému rozloženiu zaťaženia. Prevádzkou
zdvíhacích prostriedkov nesmie vzniknúť škoda na dokončenom povrchu stavby alebo
inžinierskych sieťach.
12. Dodávateľ sa zaväzuje používať výhradne bezpečné elektrické alebo iné zariadenia
v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky a predložiť
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odberateľovi na jeho žiadosť doklady o ich revíziách alebo iné doklady osvedčujúce
splnenie podmienok pre ich bezpečnú prevádzku.
13. Dočasné osvetlenie, prívody elektrickej energie alebo inštalácie musí dodávateľ
zriaďovať, udržiavať a prevádzkovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a technickými normami, poprípade tiež s návodmi od ich výrobcov.
14. Zamestnanci dodávateľa musia byť na viditeľnom mieste odevu alebo ochrannej
prilby označení spôsobom stanoveným odberateľom (logo, resp. názov firmy).
15. Osobou zodpovednou za organizáciu práce zamestnancov dodávateľa a zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za dodávateľa je vždy určený zástupca
dodávateľa. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, oznámi dodávateľ pred začatím
plnenia odberateľovi jeho meno a priezvisko, ako aj telefonický kontakt. Dodávateľ sa
zaväzuje zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu dodávateľa po dobu výkonu
plnenia na stavenisku.
16. Dodávateľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný
súvisle oplotiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť, pokiaľ ich oplotenie
nezaisťuje odberateľ. Oplotenie zriadené dodávateľom je dodávateľ povinný udržiavať
po dobu plnenia záväzku dodávateľa v zmysle zmluvy.
17. Zamestnanci dodávateľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch
staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku dodávateľa
a ohľadom ktorých prevzali od dodávateľa informácie a pokyny o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len prístupové cesty určené
odberateľom.
18. Po odovzdaní a prevzatí jednotlivých ucelených častí dodávateľovho plnenia
vymedzeného v zmluve zodpovedá odberateľ za zaistenie bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci svojich zamestnancov a ďalších dodávateľov odberateľa na
pracoviskách, ktoré sa nachádzajú na takto odovzdaných častiach plnenia dodávateľa,
ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb, ktoré sa na nich s vedomím
odberateľa zdržujú. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o odovzdaní a prevzatí
dodávateľovho plnenia.
19. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu smie dodávateľ zriadiť len
v priestoroch určených na to odberateľom, a to spôsobom odpovedajúcim predpisom
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
20. Každý pracovný úraz zamestnanca dodávateľa na stavenisku sa dodávateľ zaväzuje
bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi odberateľa a umožniť odberateľovi
účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Dodávateľ
rovnako odberateľovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak
ide o pracovný úraz, o ktorom sa záznam nevyhotovuje, písomne oznámi odberateľovi
údaje o takomto pracovnom úraze v rozsahu obdobnom údajom uvedených v zázname
o registrovanom pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté
povinnosti dodávateľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných
úrazov.
21. Dodávateľ sa zaväzuje v priebehu plnenia svojho záväzku odovzdávať odberateľovi
"Vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách odberateľa",
ktorého vzor odovzdal odberateľ dodávateľovi pri uzavretí zmluvy, a to ako prílohu
faktúr vystavených odberateľovi k zaplateniu ceny poskytnutých plnení.
22. Dodávateľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali
alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na
stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ má právo
vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti alkoholu v dychu a dodávateľ je
povinný mu to u zamestnancov dodávateľa umožniť. Dodávateľ je povinný
zamestnanca, ktorý vstúpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových,
omamných alebo psychotropných látok alebo ich na stavenisku požíva, alebo
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zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo staveniska.
Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve odberateľa, má právo vykázať ho odberateľ
menom dodávateľa.
23. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom
zamestnancov dodávateľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa
prostredníctvom dodávateľa podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím
zdržiavajú na stavenisku (ďalej len „iné osoby“). Dodávateľ je povinný oboznámiť iné
osoby s obsahom týchto zmluvných podmienok a odovzdať zástupcovi odberateľa
písomný doklad preukazujúci takéto oboznámenie. Dodávateľ je súčasne povinný
písomne zaviazať iné osoby k dodržiavaniu týchto zmluvných podmienok. Tým nie je
dotknutá zodpovednosť dodávateľa a jeho povinnosť konať v zmysle týchto
zmluvných podmienok.
III. Ochrana pred požiarmi
1. Dodávateľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred
požiarmi a dodržiavať pokyny odberateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na
stavenisku.
2. Dodávateľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na stavenisku, pred začatím
plnenia preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov a iné osoby,
ktoré sa jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na
odovzdanom stavenisku kontrolnú činnosť v rozsahu podľa právnych predpisov
o ochrane pred požiarmi.
3. O každom požiari vzniknutom na stavenisku dodávateľ bez zbytočného odkladu
písomne oboznámi odberateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti dodávateľa ohlásiť
požiar príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej
správy ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred
požiarmi.
4. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom je dodávateľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne
za zamedzenie vzniku nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok,
vybavenie hasiacimi prostriedkami, požiarnym dozorom a zriadením dostatočných
únikových ciest. Kópiu písomného príkazu vydaného podľa právnych predpisov
o ochrane pred požiarmi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom dodávateľ včas
predloží tiež určenému zástupcovi odberateľa.
5. Dodávateľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo
iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa
právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem.
IV. Ochrana životného prostredia
1. Dodávateľ príjme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou
na stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane
spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku
a na priľahlých pozemkoch pred znečistením.
2. Dodávateľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a na prístupových
cestách na stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri
plnení jeho záväzku, technickými opatreniami zabraňovať ich prenikaniu mimo
stavenisko a zaistiť ďalšie nakladanie s odpadom v súlade s právnymi predpismi
s cieľom ich maximálneho opätovného využitia.
3. Dodávateľ je povinný odovzdať odberateľovi spolu so svojím plnením i evidenciu
odpadov, ktoré vznikli v rámci jeho činnosti ako i v rámci činnosti všetkých ďalších
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

osôb podieľajúcich sa prostredníctvom dodávateľa na plnení odberateľa. Náležitosti
evidencie odpadov sú stanovené právnymi predpismi o odpadoch. Odovzdanie úplnej
evidencie odpadov je podmienkou pre splnenie záväzku dodávateľa.
Pokiaľ odberateľ zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje
a pokiaľ k tomu vyzve aj dodávateľa, je dodávateľ povinný dodržiavať takto zavedený
postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov. Miera a spôsob podielu
dodávateľa na nákladoch spojených s takýmto triedením odpadov na stavenisku
vyplýva zo zmluvy.
Ak dodávateľ neplní ani v dodatočne určenej lehote odberateľom stanovené
povinnosti v oblasti udržiavania čistoty na stavenisku a na prístupových cestách
k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je odberateľ oprávnený tieto povinnosti splniť
sám alebo treťou osobou na náklady dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho
záväzku proti úniku prevádzkových náplní do pôdy alebo vôd a neponechávať
zbytočne v chode spaľovacie motory. Dodávateľ sa zdrží údržby vozidiel alebo
stavebných strojov a doplňovaniu prevádzkových náplní na stavenisku.
Dodávateľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami
na stavenisku spôsobom odpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach
a chemických prípravkoch. Na výzvu odberateľa je dodávateľ povinný poskytnúť
odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov,
s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj kópie kariet bezpečnostných
údajov, prípadne doklady o školení dodávateľa alebo jeho zamestnancov
autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy.
Dodávateľ je povinný pri realizovaní svojho plnenia dodržiavať právne predpisy
o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, prípadne iných porastov.
Povolenie k výrubu drevín určených podľa projektovej dokumentácie k odstráneniu
vybaví s príslušnými orgánmi dozoru. Odberateľ je povinný k tomu dodávateľovi
vystaviť plnú moc alebo jej vystavenie zabezpečiť.
Odberateľ dodávateľa oboznámil environmentálnou politikou odberateľa a dodávateľ
sa zaväzuje jednať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej
vyplývajú.

V. Minimálne štandardy Skanska v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
1.

Dodávateľ je povinný dodržiavať i povinnosti vyplývajúce z nasledujúcich
minimálnych štandardov pre zaistenie a riadenie BOZP a OPP na stavbách a
v prevádzkach odberateľa (ďalej tiež len „minimálne štandardy“).

2.

Vykonávanie kontrol na stavenisku
2.1 Každý dodávateľ je povinný vykonávať riadnu kontrolu dodržiavania právnych a
ostatných predpisov o BOZP a OPP na vlastnom stavenisku, na ktorom sa
nachádza jeho pracovisko, min. 1x za kalendárny týždeň a jej výsledok
zaznamenať v knihe BOZP a OPP alebo v stavebnom denníku. Ak je doba plnenia
dodávateľa kratšia ako jeden kalendárny týždeň, je dodávateľ povinný vykonať
túto kontrolu najmenej jedenkrát v priebehu doby plnenia a jej výsledok
zaznamenať v knihe BOZP a OPP alebo v stavebnom denníku.
2.2. Dodávateľ na pracoviskách odberateľa je v prípade zistenia nebezpečného
chovania alebo rizikovej situácie povinný prerušiť práce a o situácii bezodkladne
informovať stavbyvedúceho odberateľa alebo iného písomne určeného zástupcu
odberateľa.
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3. Komunikácia
3.1 Dodávateľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci či osoby, ktoré vykonávajú
plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa (príp. ich zamestnanci), ak
neovládajú český či slovenský jazyk, boli preškolení z pravidiel podľa českých
alebo slovenských (to podľa miesta plnenia) právnych a ostatných predpisov o
BOZP a OPP v im zrozumiteľnom jazyku. Doklad o preškolení je dodávateľ
povinný odovzdať stavbyvedúcemu odberateľa najneskôr jeden deň pred začatím
plnenia pre odberateľa.
3.2 Dodávateľ je povinný odovzdávať svojim zamestnancom každodenné informácie o
BOZP a OPP, najmä vyhodnotenie rizík a popisy technologických a bezpečných
pracovných postupov v českom alebo slovenskom jazyku, aby odberateľ mohol
tieto vyhodnotenia či popisy skontrolovať.
3.3 Dodávateľ musí na pracovisku zaistiť trvalú prítomnosť minimálne jednej osoby,
ktorá bude schopná zaistiť preklad pre tých, ktorí nevedia česky ani slovensky.
4. Evidencia osôb a kontrola vstupu a vjazdu na stavenisko odberateľa
4.1 Pri príchode na stavenisko je dodávateľ (popr. jeho zamestnanec) povinný
nahlásiť svoj príchod vedúcemu zamestnancovi odberateľa. Dodávateľ musí
zaistiť, že túto povinnosť bude plniť i iná osoba (popr. jej zamestnanci), ktorá
vykonáva plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa.

4.2 Evidencia v elektronickom dochádzkovom systéme
4.2.1 Dodávateľ musí zaistiť evidenciu prítomnosti všetkých svojich zamestnancov
v elektronickom systéme evidencie a kontroly vstupu a vjazdu, ak na danej stavbe či
v priestoroch pracoviska dodávateľa odberateľ využíva elektronický systém
evidencie pobytu osôb na stavenisku (napr. ConVision). Elektronický spôsob
vedenia evidencie prítomnosti osôb je v takom prípade záväzný pre všetkých
dodávateľov a pre osoby, ktoré vykonávajú plnenie pre odberateľa prostredníctvom
dodávateľa (popr. ich zamestnancov). Dodávateľ je teda povinný zaistiť, že
povinnosť takejto evidencie budú riadne plniť i tieto osoby.
4.2.2 Dodávateľ je povinný zaistiť, aby pri evidencii osôb elektronickým
dochádzkovým systémom všetci jeho zamestnanci či osoby, ktoré vykonávajú
plnenie pre Skanska prostredníctvom dodávateľa (popr. ich zamestnanci):
a) pri vstupe na stavenisko osobne zaznamenali svoj príchod na čítacom mieste
elektronického dochádzkového systému na stavenisku a
b) pri opustení staveniska osobne zaznamenali svoj odchod na čítacom mieste
elektronického dochádzkového systému na stavenisku (toto platí i v prípade
prestávok v práci, pri ktorých opúšťajú stavenisko).
4.2.3 Individuálne elektronické kartičky s menom sú neprenosné a dodávateľ je
povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci či osoby, ktoré vykonávajú plnenie pre
odberateľa prostredníctvom dodávateľa (popr. ich zamestnanci):
a)

tieto kartičky nosili pri sebe po celú dobu svojej prítomnosti na stavenisku a

b)

stratu kartičky bezodkladne nahlásili vedúcemu zamestnancovi odberateľa.

4.2.4 Obdobné povinnosti k zaisteniu evidencie v elektronickom dochádzkovom
systéme, ako sú uvedené vyššie, má dodávateľ aj vtedy, pokiaľ vykonáva pre
odberateľa plnenie bez vlastných zamestnancov.
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5. Vstupné školenie na pracovisku
Dodávateľ je povinný absolvovať vstupné školenie odberateľa pred prvým vstupom na
stavenisko. Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť účasť svojich zamestnancov či osôb, ktoré
vykonávajú plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa (popr. ich zamestnancov)
a iných osôb, ktoré na jeho žiadosť alebo s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, na
tomto vstupnom školení.
6. Vyhodnotenie rizík
Dodávateľ je povinný vyhotoviť písomné vyhodnotenie rizík možného ohrozenia života a
zdravia pri plnení (činnostiach), ktoré pre odberateľa vykonáva a popisy bezpečných
pracovných postupov. Písomné vyhodnotenie rizík a popisy bezpečných pracovných
postupov je dodávateľ povinný odovzdať stavbyvedúcemu alebo majstrovi odberateľa a to
najneskôr jeden deň pred začatím svojho plnenia.
7. Technologické predpisy
7.1

Dodávateľ je povinný vypracovať technologický predpis. Technologický predpis
musí obsahovať:
- nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií - pracovný postup pre
danú pracovnú činnosť,
- použitie strojov a špeciálnych pracovných prostriedkov,
- druhy a typy pomocných pracovných konštrukcií,
- spôsob dopravy (zvislé i vodorovné…),
- technické a organizačné opatrenia,
- mimoriadne podmienky.

7.2

Dodávateľ nesmie začať vykonávať plnenie na stavbe odberateľa bez
technologického predpisu alebo bez popisov bezpečných pracovných postupov.

7.3

Dodávateľ odovzdá bez zbytočného odkladu po vyžiadaní zo strany odberateľa jeho
stavbyvedúcemu či inému písomne určenému zástupcovi technologický predpis.

8. Štart karta
8.1

Dodávateľ musí zaistiť, aby jeho zamestnanci či osoby, ktoré vykonávajú plnenie
pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa (popr. ich zamestnanci) boli
informovaní o identifikovaných rizikách a o postupoch bezpečného vykonávania
prác, ktoré budú popísané v tzv. Štart karte.

8.2

Dodávateľ musí zaistiť, aby pre každú činnosť v rámci svojho plnenia pre
odberateľa, mal vypracovanú Štart kartu. Štart karta musí byť vyhodnotená
(vyplnená) vždy pred začatím plnenia dodávateľa. V prípade opakovania plnenia
musí dodávateľ min. 1x denne Štart kartu zrevidovať v nadväznosti na riziká
vzniknuté z jeho plnenia alebo v súvislosti s ním. Štart karty je dodávateľ povinný
viesť na stavenisku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi odberateľa na
vyžiadanie.

8.3

Vzor Štart karty je obsiahnutý v prílohe č. 1 týchto zmluvných podmienok a
dodávateľ zodpovedá za jej vypracovanie a aktuálnosť údajov v nej uvedených
v rozsahu zahŕňajúcom zamestnancov dodávateľa a osoby, ktoré vykonávajú plnenie
pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa, alebo v rozsahu zahŕňajúcom
dodávateľa samotného, pokiaľ plnenie pre odberateľa poskytuje bez vlastných
zamestnancov. Vedúci zamestnanec odberateľa je oprávnený overiť pravdivosť
údajov v Štart karte vyhotovenej dodávateľom.
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9. Bezpečnostné diskusie
Dodávateľ je povinný vykonať so svojimi zamestnancami na stavbe minimálne 1x
týždenne diskusiu zameranú na prebiehajúce a následné práce s cieľom zdôrazniť aktuálne
a budúce rizikové operácie a možné ohrozenia a nutné preventívne opatrenia. Z týchto
diskusií musia byť vyhotovené písomné záznamy riešenej témy (napr. do Knihy BOZP,
stavebného denníku), ktoré musia byť podpísané všetkými účastníkmi.
10. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
10.1 Najmä pri plnení povinností podľa článku II. ods. 7 týchto zmluvných podmienok
musí Dodávateľ rešpektovať, že na stavbách a v prevádzkach odberateľa je povinné
riadne užívanie nasledujúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov
(OOPP):
10.1.1 Ochranná prilba
Všetky osoby musia používať certifikovanú ochrannú prilbu po celú dobu svojho
pobytu na stavenisku. Na prilbe musí mať každá osoba uvedené svoje meno
a priezvisko. Farba prílb je:
a)

robotnícka profesia - biela prilba,

b)

stavbyvedúci, majster - zelená prilba.

10.1.2

Reflexní vesta

Všetky osoby musia používať vesty spĺňajúce podmienky 2. tr. bezpečnosti. Všetky
osoby, okrem viazačov a signalistov, musia mať odev oranžovej farby. Viazači a
signalisti musia mať v dobe zdvíhacích operácií vestu žltozelenú.
10.1.3 Ochrana zraku
Všade tam, kde je možné riziko poranenia zraku, musí byť používaná ochrana
zraku. Každá dotknutá osoba musí mať k dispozícii ochranné okuliare.
10.1.4

Ochranný odev

Všetky osoby musia používať iba ochranné odevy certifikované a vhodné pre danú
činnosť podľa vyhodnotených rizík. Na stavbách a v prevádzkach odberateľa je
zakázané používať krátke/skrátené nohavice alebo inak upravené časti OOPP.
10.1.5 Ochranná obuv
Je povinnosťou používať ako štandard topánky s vystuženou špičkou, vrstvou proti
prepichnutiu a protišmykovou podrážkou.
10.1.6 Pracovné rukavice
Každá osoba musí mať k dispozícii ochranné rukavice. Rukavice musia byť vhodné
pre charakter činností vykonávaných dotknutou osobou.
11. Dokumentácia a minimálne požiadavky pri rizikových prácach

11.1 Rozdelenie prác / Štart karta
Dodávateľ je zodpovedný za rozdelenie pracovných činností a vyhodnotenie rizík
vyplývajúcich z ich náročnosti. Pred každou novou pracovnou činnosťou sú
dodávateľ a osoba vykonávajúca plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa
povinní konzultovať detaily pracovnej činnosti so svojimi zamestnancami
s ohľadom na riziká BOZP a OPP a viesť záznamy o ich poučení.
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11.2

Povolenie pre vysoko rizikové práce
Dodávateľ je povinný vydávať svojim zamestnancom a osobám, ktoré vykonávajú
plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa, povolenie pre vysoko rizikové
práce a zaistiť, aby bez tohto povolenia neboli príslušné práce vykonávané.
Vzor Povolenia pre vysoko rizikové práce je obsiahnutý v prílohe č. 2 týchto
zmluvných podmienok.
Povolenie pre vysoko rizikové práce môže vydávať výhradne kompetentná
zodpovedná osoba s praxou v danej činnosti a so znalosťami, ako práce vykonať
správne a bezpečne. Zároveň pred vydaním povolenia sa musí presvedčiť, či boli
uskutočnené všetky potrebné opatrenia podľa druhu potenciálneho rizika.
Dodávateľ je povinný vopred nahlásiť stavbyvedúcemu alebo majstrovi odberateľa
meno osoby, ktorá je oprávnená povolenie vydať zamestnancom dodávateľa a
osobám, ktoré vykonávajú plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa.

11.3 Vysoko rizikové práce
Práce vo výškach
Výkopy
Práce nad vodou
Práce v ochrannom pásme
Dočasné konštrukcie
Vyhradené priestory

Práca, pri ktorej hrozí pád z výšky alebo do hĺbky viac ako 5 metrov.
Práce vystavujúce zamestnanca riziku poškodenia zdravia alebo úmrtia
zosuvom uvoľnenej zeminy vo výkope o hĺbke väčšej než 2 m.
Práce nad vodou alebo v jej tesnej blízkosti spojené s bezprostredným
nebezpečenstvom utopenia.
Práce vykonávané v ochranných pásmach energetických vedení (plyn,
voda, elektrina, para, vzduchovod, atď.).
Práce montáže alebo demontáže dočasných konštrukcií ako sú lešenia,
debnenie, lávky atď.
Práce v uzavretých alebo stiesnených priestoroch, kde hrozí v prípade
nedostatku kyslíka poškodenie zdravia, alebo v prípade nehody,
sťažená evakuácia ohrozenej osoby.

Zdvíhacie operácie

Všetky zdvíhacie operácie nad 5 ton.

Práce vedľa
prevádzkovanej cesty
alebo trati

Práce vedľa prevádzkovej cesty alebo trati, maximálne však 5 metrov
od okraja komunikácie alebo trati, kde hrozí stret osoby
z prechádzajúcim vozidlom.

Búracie práce

Všetky druhy búracích prác.

Zváranie

Zváranie a tomu podobné činnosti s otvoreným ohňom.

Nebezpečné látky

Práce s nebezpečnými látkami, kde je potreba zvýšenej opatrnosti, aby
nedošlo k poškodeniu zdravia u zamestnanca. Súčasťou povolenia
musí byť aj bezpečnostný list.

11.4 Nebezpečné látky
Dodávateľ má povinnosť zoznámiť svojich zamestnancov s obsahom príslušného
bezpečnostného listu. Tento list musia zamestnanci mať k dispozícii po celú dobu
práce s nebezpečnou látkou.

11.5 Pravidelné kontroly pracoviska pri vysoko rizikových prácach
Na každom pracovisku dodávateľa musí byť pravidelne kontrolovaná úroveň
opatrení zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontroly vykonávajú
vedúci zamestnanci dodávateľa alebo osoby, ktoré v prípade zistenia porušenia
môžu okamžite prerušiť prácu a zjednať nápravu.
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Kontrola pracoviska sa vykonáva každý deň so zápisom do Knihy BOZP
a OPP alebo stavebného denníku.
12. Prvá pomoc
12.1 Dodávateľ je povinný určiť zodpovedajúci počet preškolených osôb, ktoré v prípade
potreby poskytnú prvú pomoc. Ich počet sa odvíja od počtu osôb pohybujúcich sa na
stavenisku a rizikovosti danej práce.
12.2 Dodávateľ je povinný zaistiť na stavenisku primeraný počet lekárničiek pre
poskytovanie prvej pomoci. Pre každé jeho pracovisko musí byť k dispozícii vo
vzdialenosti max. 100 m lekárnička (min. schválená autolekárnička).
12.3 Pre prípad rizikových situácii na stavenisku musí mať dodávateľ vypracovaný a
vedúcim zamestnancom odberateľa schválený záchranný a evakuační plán (napr. pre
práce v stiesnených priestoroch, práce vo výškach).
13. Reporting
13.1 Dodávateľ je povinný všetky incidenty hlásiť okamžite vedúcemu zamestnancovi
odberateľa prítomnému v blízkosti incidentu.
13.2 Po smrteľnom úraze, ťažkom úraze alebo nebezpečnej situácii sa musí miesto
incidentu ponechať v pôvodnom stave až do zaevidovania udalosti.
13.3 Všetky incidenty, pri ktorých došlo k poraneniu, musia byť zaprotokolované v knihe
úrazov.
13.4 Všetky incidenty, ktoré podľa právneho predpisu podliehajú oznámeniu úradom,
musí dodávateľ nahlásiť tiež vedúcemu zamestnancovi odberateľa prítomnému
v blízkosti incidentu. Je povinnosťou dodávateľa o incidente informovať príslušné
úrady. Kópia oficiálnej správy dodávateľa pre úrady musí byť dodávateľom
odovzdaná stavbyvedúcemu odberateľa.
13.5 Incidentmi sa rozumie:
Skoronehoda - nehoda, ktorá sa stala, ale vďaka priaznivým okolnostiam nebol
nikto zranený.
Zranenie - nehoda, pri ktorej došlo ku zraneniu osoby, ale charakter zranenia
dotknutej osobe nebráni ďalej pokračovať v činnosti (napr. porezanie prstu).
Úraz s pracovnou neschopnosťou - nehoda, dotknutej osobe nedovoľuje pokračovať
v činnosti a vyžaduje čas k liečeniu.
14. Porušovanie predpisov
14.1 Každé porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť
BOZP a OPP musí byť zapísané do knihy BOZP a OPP alebo do stavebného
denníku.
14.2 Ak poruší predpisy podľa predchádzajúceho odseku zamestnanec dodávateľa alebo
osoba, ktorá vykonáva plnenie pre odberateľa prostredníctvom dodávateľa (popr. jej
zamestnanec), je dodávateľ povinný ihneď zjednať nápravu. V opačnom prípade je
odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa, aby vykázal takéhoto pracovníka
porušujúceho dané predpisy zo staveniska. Dodávateľ sa zaväzuje v takomto prípade
zaistiť, že príslušný pracovník stavbu ihneď opustí.
14.3 Neplnenie povinností podľa týchto minimálnych štandardov Skanska je považované
za podstatné porušenie zmluvných povinností.
14.4 Za porušenie predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP sa považuje rovnako:
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a) pracovník pracuje takým spôsobom, že vystavuje seba alebo svoje okolie riziku
vážneho zranenia alebo smrti,
b) pracovník aj napriek upozorneniu na nedostatky opakovane pokračuje
v porušovaní predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP.
V prípade porušenia predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP môže odberateľ
vystaviť písomné upozornenie, ktoré odovzdá pracovníkovi, ktorý porušil niektorý
z týchto predpisov. Odberateľ odovzdá kópiu písomného upozornenia dodávateľovi,
ak jeho zamestnanec alebo osoba, ktorá vykonáva plnenie pre odberateľa
prostredníctvom tohto dodávateľa (popr. jej zamestnanec), porušil niektorý
z predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP.
Dodávateľ je povinný zaistiť, že pracovník, ktorý porušil niektorý z predpisov
upravujúcich oblasť BOZP a OPP a obdržal vyššie uvedené upozornenie, sa
nasledujúci pracovný deň i za prítomnosti dodávateľa zúčastní preškolenia
z predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP.
Obdobnú povinnosť podľa predchádzajúcej vety má i dodávateľ, ak vykonáva pre
odberateľa plnenie bez vlastných zamestnancov. Dodávateľ sa rovnako zaväzuje
ihneď po obdržaní žiadosti odberateľa vykázať zo staveniska takého svojho
zamestnanca alebo osobu, ktorá vykonáva plnenie pre odberateľa prostredníctvom
dodávateľa (popr. jej zamestnanca), ktorý po obdržaní prvého písomného
upozornenia opätovne poruší predpisy upravujúce oblasť BOZP a OPP.
14.5 V prípade, že sa zamestnanec dodávateľa alebo osoba, ktorá vykonáva plnenie pre
odberateľa prostredníctvom dodávateľa (popr. jej zamestnanec), dopustí nižšie
uvedeného konania (ďalej len „hrubé porušenie pravidiel“), zaväzuje sa dodávateľ
príslušnú osobu zo stavby vykázať okamžite, najneskôr však ihneď na žiadosť
vedúceho zamestnanca odberateľa. Obsah žiadosti, vrátane presného popisu hrubého
porušenia pravidiel a identifikácie osoby, ktorá sa hrubého porušenia pravidiel
dopustila, zapíše vedúci zamestnanec odberateľa do stavebného denníku.
Za hrubé porušenie pravidiel vedúce k
považuje:

okamžitému vykázaniu zo stavby sa

•

šikanovanie, vyhrážky alebo agresívne konanie;

•

sexuálne obťažovanie alebo rasová neznášanlivosť;

•

krádež;

•

nepovolený vstup do zakázaných zón;

•

nepovolená obsluha mechanizmov a zariadení;

•

poškodzovanie bezpečnostného vybavenia, napr. bezpečnostných zábran atď.;

•

vystavovanie seba alebo svojho okolia smrteľnému riziku;

• vykonávanie vysoko rizikových prác bez Povolenia pre vysoko rizikové práce
podľa týchto Minimálnych štandardov Skanska.

VI. Zabezpečenie záväzkov
1. Ak dodávateľ poruší povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ochrany pred požiarmi alebo ochrany životného prostredia stanovenými právnymi
alebo inými predpismi alebo dohodnutými podľa tejto zmluvy a týchto podmienok, má
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odberateľ právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvných pokút za jednotlivé porušenia
povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
alebo ochrany životného prostredia je dohodnutá takto:
a) nepoužitie ochrannej prilby, bezpečnostnej výstražnej vesty, pracovnej obuvi
kategórie S3: 120,- EUR;
b) nepoužitie niektorého z ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov
neuvedených pod písmenom a) v tomto odseku (napr. bezpečnostné okuliare,
atď.): 120,- EUR;
c) nepoužitie osobného zabezpečenia pre práce vo výškach: 820,- EUR;
d) vykonávanie činnosti bez príslušnej odbornej alebo zdravotnej spôsobilosti: 820,EUR;
e) poškodenie alebo nenainštalovanie bezpečnostných prvkov (napr. oplotenie,
ohradenie atď.): 200,- EUR;
f)

pálenie odpadu alebo iné znečistenie životného prostredia: 410,- EUR;

g) znečistenie alebo poškodenie priestorov staveniska: 410,- EUR;
h) porušenie zákazu fajčenia na zakázaných miestach: 120,- EUR;
i)

prechovávanie alkoholu na stavenisku alebo pozitívna dychová skúška: 820,- EUR;

j)

za každé porušenie ostatnej povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi alebo ochrany životného prostredia stanovenej
právnymi alebo inými predpismi alebo dohodnutej podľa tejto zmluvy a týchto
podmienok: 200,- EUR.

2. Ustanovenie o zmluvnej pokuty sa netýka práva na náhradu škody v plnej výške
spôsobenej porušením povinností riešených zmluvnou pokutou.

Dodávateľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť s týmito podmienkami všetky osoby
podieľajúce sa prostredníctvom dodávateľa na plnení spoločností skupiny Skanska
a písomne ich zaviazať k ich dodržiavaniu. Tým nie je dotknutá zodpovednosť
dodávateľa za dodržiavanie týchto podmienok.

V.........................................dňa......................................
Odberateľ:
...............................................

...................................................

Dodávateľ:
...............................................

...................................................
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Štart Karta
NÁZOV STAVBY/ STAVEBNÝ OBJEKT
DRUH PRÁCE
DÁTUM
ZAHÁJENIE DŇA
PO U T ST
SUBDODÁVATEĽ
VEDÚCI

ŠT

PIA SO

NE

ZAMESTNANEC SUB

MIESTO VÝKONU
PRÁCE

POSTUP PRÁCE (Popis)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TECHNOLOGICKÝ
POSTUP

DÁTUM UKONČENIA
PRÁCE

SCHVÁLIL THP
SKANSKA
Bol som oboznámený s postupom práce a rizikách z nej vyplývajúcich:
Meno a priezvisko
Podpis
……………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………

……………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………

……………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………

……………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………

……………………………………………………

…………………………………

....…………………………………………………

…………………………………
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Štart Karta
Áno

Nie

Majú všetky osoby na stavbe vstupné školenie?
Sú všetci zamestnanci schopní výkonu práce (psychicky a fyzicky)
Sú všetci zainteresovaní zoznámení s TP pre dané práce?
Majú všetci zamestnanci štandardné a vhodné OOPP?
Má zodpovedný vedúci skúsenosti s týmto typom práce?
Poznajú zamestnanci postup prác a sú si vedomí aj činností prebiehajúcich v okolí?
Je stanovený ohrozený priestor?
Sú jednoznačne určené prístupové cesty?
Bude pri týchto prácach využitá stavebná mechanizácia?
Bolo pracovisko pred začatím prác riadne skontrolované? (únosnosť, stabilita)

Hlavné riziká:

Riziko pádu,
zakopnutie


Šmykľavá
podlaha/ terén


Riziko pádu na
schodoch


Riziko prepadnutia


Riziko pádu z výšky


Práca v blízkosti
elektrického napätia


Pracovná teplota
pod 4°C


Práca v stiesnenom
priestore


Zdroj sálavého tepla


Využitie tlakových
nádob


Pohyb bremien nad
miestom práce


Stlačenie končatiny


Voľné časti stroja


Stretnutie
s dopravnými
prostriedkami


Nestabilné podlažie

____________

IR; Laserové


Toxické látky


Žieravé látky


Dráždivé látky


Iné
nebezpečenstvo

____________

Špecifické OOPP:


Ochrana sluchu


Ochranné rúško


Ochranné
okuliare


Nehorľavý odev


Celotelový
postroj

Iné

____________

Prevencia mimoriadnych udalostí: (kde sa nachádza)
v ……………………………………..

v …………………………………………

Zodpovedný vedúci (subdodávateľ):
………………………………………

………………………………………
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Povolenie k práci
Vysoko riziková práca
Riziková práca zo dňa………………..
Technologický predpis číslo:

Identifikácia miesta, kde sa bude uskutočňovať riziková práca

Typ práce
Rozsah práce
Termín uskutočnenia
práce

ZAČIATOK

UKONČENIE

Dátum

Čas

Dátum

Počet preškolených

Čas

Dátum
Školiteľ

Štart karta
Pripojte k protokolu Štart kartu
Uveďte všetky možné zdroje, zvyšujúce riziko uskutočňovanej práce
ZDROJ

RIZIKO

OPATRENIE

Nižšie podpísané osoby prehlasujú, že preškolili zamestnancov vykonávajúcich danú prácu a budú
dohliadať nad bezpečným spôsobom uskutočňovania danej práce.
Meno a priezvisko
funkcia
podpis
Osoba zodpovedná za:
1. prípravu pred zahájením práce
2. priamy dohľad nad bezpečným
uskutočnením práce
Poznámky:
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Povolenie k práci
Vysoko riziková práca

POVOLENIE

Potvrdzujem, že zamestnanci boli preškolení a boli prijaté také opatrenia, aby práca mohla byť
uskutočnená bezpečným spôsobom.
Dátum

podpis stavbyvedúceho

Prezenčná listina zo školenia (s podpismi)

meno a priezvisko

funkcia

firma

dátum
školenia

podpis
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