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OBOZNÁMENIE O PODMIENKACH BOZP, OPP, OŽP A OCHRANY MAJETKU PRE
OSOBY ZDRŽUJÚCE SA S VEDOMÍM CRH (Slovensko) a.s. V JEJ PREVÁDZKE
Dátum oboznámenia:

Zadaj dátum

Cementáreň Rohožník:

Vstupné:

Opakované:

Cementáreň Turňa nad Bodvou:

Pre spoločnosť:
Kontaktná osoba v prípade incidentu:

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Za spoločnosť CRH (Slovensko) a.s.
Za dodávateľskú spoločnosť
Program oboznámenia:

Obsah oboznámenia je uvedený v osnove, ktorá tvorí prílohu tohto záznamu
a je uvedená na jeho druhej strane.

Časový rozsah oboznámenia:
P. č.

2,15 hod.

Meno a priezvisko prednášajúceho

Prac. pozícia / Funkcia

Osobné číslo*

Podpis

1.
2.
* Príp. číslo preukazu totožnosti /OP alebo pasu/ !!!

Prehlásenie
Vyššie uvedený prednášajúci svojim podpisom potvrdzuje, že vykonal oboznámenie osôb uvedených
nižšie a následne ústnou formou overil získané vedomosti, ktoré preukázali, že oboznámené osoby
porozumeli uvedenému obsahu a problematike podľa osnovy a odbornému výkladu.
Dolu podpísaná osoba svojim podpisom potvrdzuje, že absolvovala oboznámenie, a svojim konaním
alebo nekonaním nespôsobí škody na majetku alebo životnom prostredí, a bude dodržiavať všeobecne
platné právne predpisy, interné pravidlá spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. a zásady slušného správania
počas pohybu a vykonávania prác v prevádzke Cementáreň Rohožník / Turňa.
P. č.

Meno a priezvisko

Číslo OP / Pas*

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
* Týmto udeľujem spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v tomto oboznámení alebo inak
poskytnutých spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu vykonávania
prác a služieb v priestoroch CRH (Slovensko) a.s. až do uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a povinností z toho vyplývajúcich, a to na
účely ich spracovania spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s. vo vlastnom informačnom systéme a ich poskytnutia a sprístupnenia osobám patriacim
v čase ich poskytnutia alebo sprístupnenia do skupiny CRH Group (spoločnosť CRH plc, Dublin, Írsko a všetky ňou ovládané alebo kontrolované
spoločnosti) ako aj ich zmluvným poradcom; vrátane ich prenosu do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
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Oboznámenie o podmienkach BOZP, OPP, OŽP a ochrany majetku pre osoby
zdržujúce sa s vedomím CRH (Slovensko) a. s. v jej prevádzke
Téma

P. č.

Oboznámenie s analýzou rizík, profilom nebezpečenstiev, ohrození, preventívnymi a ochrannými opatreniami

1. na danej prevádzke.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Oboznámenie s nebezpečnými miestami organizácie /RP, výmenníky, dopravné zariadenia na prepravu
materiálov, zásobníky na sypké materiály, koľajisko, rizikové pracoviská na hluk a prašnosť, OŤS a pod./
a s prideleným pracoviskom /staveniskom, technológiou, TZ/, odovzdanie pracoviska v zmysle §5 vyhlášky
č. 147/2013 Z. z., odovzdanie TZ, zásady bezpečného správania sa v týchto priestoroch, spolupráca
a koordinácia prác medzi dodávateľom a odberateľom, vedenie stavebného denníka. Zákon č. 124/2006 Z. z.,
§18, spolupráca na spoločných pracoviskách – súčasť zmluvy.
Zákaz požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok na pracoviskách
spoločnosti a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, nenastupovať pod ich vplyvom do práce
a dodržiavanie určeného zákazu fajčenia na pracoviskách. Podrobenie sa kontroly na zistenie požitia alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok, osoby oprávnené vykonávať túto kontrolu /Pracovný poriadok/.
Dodržiavanie určených pracovných a technologických postupov, odborná a zdravotná spôsobilosť na určité
pracovné činnosti /schopnosť preukázania pri pracovnej činnosti/.
Povinnosť používania pridelených OOPP /nutná ochrana hlavy v celom areáli závodu, okuliare, vysoko
viditeľný pracovný odev s reflexnými prvkami, bezpečnostná pracovná obuv S3 – členková, zákaz používania
opaskov ako OOPP pre práce vo výškach/. Zelená zóna na presun osôb bez OOPP.
Zakázané činnosti, zákaz prác na zariadeniach a strojoch CRH (Slovensko) a.s., a zákaz prác na TZ, VZV
a stavebných strojoch bez platných oprávnení a písomného súhlasu a.s.
Predloženie platných odborných prehliadok a skúšok o technickej spôsobilosti TZ dovezených do areálu
dodávateľom.
Povinnosť dodržiavania ustanovení vyhlášky č. 147/2013 Z. z. /vrátane lešení/ a vyhlášky č. 59/82 Zb.,
Povinnosti vo vzťahu k evidencii a lešení, výstavbe/zmene/zrušeniu lešenia na danej prevádzke. Povolené
je používať len lešenia s označením zelenou tabuľkou. Povinnosť prerušiť práce pri zistení akéhokoľvek
nedostatku na lešení až do odstránenia nedostatku a znovu prevzatia lešenia. Zákaz vstupu na lešenia
s červenou tabuľkou, či bez tabuľky.
Dopravný poriadok prevádzky, Pravidlá bezpečnosti pre chodcov, Pravidlá pre používanie mobilných
telefónov

Vyhl. SBÚ č. 29/89 Zb. a Vyhl. SBÚ č. 50/88Zb. a ďalšie súvisiace BP a normy – v príslušnom

rozsahu
11. Politika BOZP CRH (Slovensko) a.s. a oboznámenie so základmi systému riadenia BOZP.

12. Interné normy CRH v oblasti BOZP - 16 LSR v príslušnom rozsahu, 5 Základných pravidiel BOZP.
13. Pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej situácie, Havarijný plán – v príslušnom rozsahu
14. Ochrana majetku a osôb v závode Rohožník / Turňa.
Dopravný poriadok prevádzky, Pravidlá bezpečnosti pre chodcov, Pravidlá pre používanie mobilných

15. telefónov
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Požiarna ochrana: Zákon č. 314/2001 Z. z., Vyhláška MV SR 121/2002 Z. z., Vyhláška MV SR 611/2006 Z. z.
Povinnosti právnických a fyzických osôb – podnikateľov, Technik požiarnej ochrany, Ohlasovňa požiarov,
Pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, Opatrenia pri činnostiach a na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, Proti požiarne hliadky pracovísk, Zakázané činnosti dodávateľa, Hlavné
uzávery médií a energií.
Dokumentácia požiarnej ochrany:
Požiarne poplachové smernice, Požiarne evakuačné plány, Požiarne poriadky pracovísk.
Požiarno-technické zariadenia:
EPS, ECD/SHZ, Hasiace prístroje, Požiarne uzávery, Hydrantová sieť.
Hasičská jednotka CRH (Slovensko) a.s. , závod Rohožník / závod Turňa, osobná pomoc
Iné: Zákaz vstupu do koľajiska / povolenie vstupu do koľajiska školenie podľa BZ1**
Podmienky BOZP, OPP a OŽP a Aktuálny sadzobník pokút za porušenie BOZP, OPP, OŽP a ochrany
majetku.

Iné (uveďte):

**nehodiace sa škrtnite

CRH (Slovensko) a.s.
906 38 Rohožník
Slovensko

T +421 34 77 65 111
F +421 34 77 65 149
www.crhslovakia.com
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