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Bezpečne vo firme Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dohoda o spolupráci zamestnávateľov –  o vytvorení podmienok a rozsahu zais-
tenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracoviskách Schaeffler

Kysuce, spol. s r.o. v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov

Pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného
prostredia a protipožiarnej ochrany pre pracovníkov dodávateľských firiem a osôb zdržu-

júcich sa s vedomím firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. v jej priestoroch.
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Politika EHS
Ochrana životného prostredia, pracovné lekárstvo a bezpečnosť práce (EHS) sú súčasťou našich zásad manažérstva.
Vytváraním a udržiavaním bezpečného pracovného prostredia podporujúceho zdravie a výkonnosť, ako aj aktívnou
ochranou životného prostredia prispievame ku kontinuite a úspechu našej spoločnosti.

Nasledujúce zásady platia celosvetovo pre všetky oblasti našej spoločnosti. Tým sa zaväzujeme prevziať zodpoved-
nosť voči našim pracovníkom, našim blízkym a nasledujúcim generáciám.

Účinná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a envi-
ronmentálne manažérstvo
Globálne aktívne využívame systém bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci a systém environmentálneho mana-
žérstva, ktoré neustále zlepšujeme a našim pracovníkom
umožňujeme plnohodnotný a aktívny život až do dôchod-
kového veku. Vyvíjame výhľadové komplexné koncepty,
štruktúry a procesy a tieto realizujeme spoločne s našimi
zmluvnými partnermi. Pravidelne vo všetkých oblastiach
kontrolujeme realizáciu zadaných úloh a úspešnosť nášho
systému manažérstva.

Bezpečné a pre pracovníkov vhodné pracoviská
Sme presvedčení o tom, že je možné zásadne sa vyhnúť
všetkým pracovným úrazom a chorobám z povolania.
Motivovaní pracovníci a nadriadení nás podporujú na
ceste k nulovým pracovným úrazom. Pri ochrane našich
pracovníkov a dodávateľov zaobchádzame rovnocenne.
Pri vytváraní pracovísk a pracovných postupov zohľadňu-
jeme najnovšie poznatky. Veľký dôraz kladieme na ergo-
nomický dizajn pracovísk.
Zodpovedné  konanie

Zaväzujeme sa k dodržiavaniu všetkých zákonov a špecifi-
kácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany životného prostredia. Konáme zodpovedne
podľa vlastných pravidiel, ktoré často presahujú rámec
právnych predpisov. Stroje a zariadenia plánujeme,
nakupujeme, prevádzkujeme a udržiavame tak, aby sa
vylúčili potenciálne nebezpečenstvá, minimalizovali riziká
a zamedzili prevádzkové poruchy. Orientujeme sa na
najnovší stav techniky.

Minimálne environmentálne vplyvy a environmentálne
vhodné produkty
Pri všetkých aktivitách chceme predvídavo zamedziť
škodlivým vplyvom na životné prostredie.
So surovinami a energiou zaobchádzame úsporne. Snaží-
me sa produkovať čo najmenej odpadu, odpadovej vody,
hluku a iných emisií. Vyrábame environmentálne vhodné
výrobky a pri tom  sledujeme celý ich životný cyklus.

Zodpovedný pracovníci
Pravidelnými informáciami, školeniami a ďalším vzdelá-
vaním podporujeme kompetencie a uvedomelosť našich
pracovníkov a obchodných partnerov k tomu, aby vyko-
návali ich práce bezpečne a spôsobom podporujúcim
zdravie a ochranu životného prostredia vo všetkých
oblastiach spoločnosti.

Preventívne opatrenia
Chránime a podporujeme fyzické a psychické zdravie
našich pracovníkov. Pre ochranu našich pracovníkov a
nášho životného prostredia prijímame rozsiahle preven-
tívne opatrenia. Vo všetkých
závodoch zabezpečujeme pre našich pracovníkov a
návštevníkov komplexné a efektívne opatrenia v  núdzo-
vých prípadoch pri poraneniach.

Otvorený dialóg
Vedieme intenzívny, dôverný dialóg so zainteresovanými
stranami. Informujeme o našich opatreniach týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného
prostredia ako aj o environmentálnych vplyvoch našich
závodov.
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Energetická politika

Zodpovednosť za efektívne využívanie energií a za šetrné zaobchádzanie s prírodnými surovinami je súčasťou nášho
podnikového kódexu. Nasledujúce zásady platia celosvetovo pre našu podnikovú skupinu.

Efektívne využívanie energií a šetrné zaobchádzanie s
prírodnými surovinami

Zmenšujúce sa zásoby fosílnych surovín a stúpajúce ceny
energií ako aj neustály rast obyvateľstva na našej Zemi
vyžadujú zodpovedný prístup a šetrné zaobchádzanie s
prírodnými zdrojmi a energiami. Aj ciele spoločnosti ohľadom
ochrany ovzdušia, ktoré sa snažia o výrazné zníženie emisií
skleníkových plynov, vyžadujú dôsledné  a globálne konanie.

Nesieme sociálnu a podnikateľskú zodpovednosť, pretože
trvalý úspech môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď sa ušetrí
každá zbytočná spotreba. Vnímame to ako našu povinnosť,
vyrábať naše produkty efektívne a šetrne k životnému
prostrediu.

Kroky pre trvalý vývoj

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony a interné nariadenia
ohľadom energetického manažmentu. Pravidelnou kontrolou
dodržiavania a realizácie nariadení vo všetkých oblastiach
zabezpečíme úspech nášho energetického manažmentu.

Udržanie a nepretržité zlepšovanie nášho energetického
manažmentu podporujeme dostatočným množstvom
personálnych a finančných zdrojov a vytvárame rámec pre
stanovenie a sledovanie strategických a operatívnych
energetických cieľov.

Pri plánovaní, zakúpení, prevádzke a údržbe budov,
zariadení a strojov zohľadňujeme celkový životný cyklus a
zameriavame sa na energeticky efektívne produkty a
služby.

Pravidelným poskytovaním informácií a školeniami zvyšu-
jeme vedomosti našich zamestnancov a obchodných
partnerov o efektívnom využívaní energií a spoľahlivosti
zásobovania.

Osobný záväzok

Zaväzujeme sa, že budeme pravidelne kontrolovať
energetickú politiku a energetický manažment a podľa
potreby ich prispôsobíme požiadavkám.
Predstavenstvo a zamestnanci sa zaväzujú k tejto energe-
tickej politike
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Bezpečne vo firme Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Úvod

 Vážení spolupracovníci, pracovníci partnerských firiem!

Pre právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platia pod-
mienky ustanovené vo Všeobecných nákupných podmienkach Skupiny
Schaeffler, na základe ktorých je uzatvorená zmluva alebo objednávka a ich
neodlúčiteľnou súčasťou je aj táto predložená Dohoda o spolupráci zamest-
návateľov - dohoda o vytvorení podmienok a rozsahu zaistenia bezpečnosti a
ochrany zdravia zamestnancov na spoločných pracoviskách pri prevencii, prí-
prave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, koordinácií činností a vzájomnej informovanosti na spoločnom praco-
visku – v areáli spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. v zmysle zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „brožúra“).

 V tejto brožúre sú napísané základné bezpečnostné požiadavky vyžado-
vané od externých firiem pri prácach na území nášho závodu.

Týmto chceme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany zdravia, životného
prostredia, požiarnej bezpečnosti na spoločných pracoviskách, ktoré pri na-
šej spolupráci vznikajú a tým sa vyhnúť vzniku personálnych, materiálových
a iných škôd, ktoré by neprospeli žiadnej zo zúčastnených strán.

 Pretože, ako dúfame, je toto záujmom nás všetkých, žiadame Vašu ak-
tívnu pomoc a dobrú spoluprácu pri uskutočňovaní Vami vykonávaných úloh
na území nášho závodu!

 Trváme na dodržiavaní stanovených pravidiel a predpisov.

Ing. Milan Jurky, PhD.
Podnikový riaditeľ Campus & Automotive KY1

Ing. Daniel Pecko
Podnikový riaditeľ Automotive KY3
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ORGANIZAČNÝ PRIEBEH ZÁKAZKY

1. Zhotoviteľ (externá firma) preberá plnú zodpovednosť za to, že pri vyko-
návaní prác budú dodržané všetky zákonné predpisy ako aj relevantné in-
terné predpisy a pravidlá spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Interné predpisy spoločnosti :
- Bezpečne vo firme Schaeffler Kysuce spol s r.o. a ďalšie relevantné interné
predpisy a tlačivá sú dostupné na:

www.schaeffler.sk → Spoločnosť → Nákup & Manažment dodávateľov →
Udržateľnosť → v časti : Ochrana životného prostredia a bezpečnosť
práce → Firemné prevádzkové predpisy pre externé firmy Schaeffler
Kysuce, spol. s r.o.

Pre právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platia podmien-
ky ustanovené vo Všeobecných nákupných podmienkach Skupiny Scha-
effler, na základe ktorých je uzatvorená zmluva alebo objednávka a je po-
trebné brať ich na zreteľ. Zhotoviteľ ručí v plnom rozsahu za všetky následky
vzniknuté porušením týchto predpisov.

Všeobecné nákupné podmienky Skupiny Schaeffler nájdete aj na:
www.schaeffler.sk → Spoločnosť → Nákup & Manažment dodávateľov →
Zmluvné podmienky

Kontaktným partnerom pre tieto predpisy sú oddelenia:
-  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) /+421 910 867 009/
-  Ochrana životného prostredia (OŽP) /+421 910 867 087/
-  Podnikové zariadenia / Údržba centrálnych zariadení

(PM/ PMC) /+421 905 727 755/
-  Protipožiarna ochrana (PO) /+421 910 867 814/
-  Príslušné odborné oddelenia (technológia, segmenty, logistika, nákup a pod.)

2.  Pokyny týchto oddelení sa musia bezpodmienečne uposlúchnuť a dodržiavať.
Nedodržiavanie pravidiel správania sa uvedených v tejto brožúre, smernice
ako aj všetky ostatné príslušné pravidlá spoločnosti a zákonné predpisy podľa
bodu 1. môže mať medzi iným nasledujúce dôsledky:

- ústne napomenutie a výstraha
- písomná výstraha
- prerušenie práce až do odstránenia nedostatkov
- vykázanie z areálu firmy
- vylúčenie z výkonov pre spoločnosť Schaeffler.
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3. Pri uzatváraní zmluvy o dielo/o poskytovaní služieb, zmluvy alebo ak sa bude
činnosť vykonávať na základe objednávky pred začatím objednaných prác sú
povinné zúčastnené strany

1. určiť:

 kompetentné osoby:
- zo strany objednávateľa - koordinátor pre danú externú firmu,
- zo strany zhotoviteľa - zodpovedná osoba.

 popis a rozsah všetkých vykonávaných prác a činností, ktoré bu-
dú vykonávať zamestnanci externej firmy v areáli závodu Schaeffler
Kysuce, spol. s r.o.,

 presné miesto vykonávania dohodnutých prác,

2. odovzdať požadované dokumenty:

Koordinátor za Schaeffler Kysuce poskytne externej firme:
- dokumentácia všeobecná - (dostupné aj na www.schaeffler.sk):
 Brožúra Bezpečne vo firme Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
 Kontrolný list pre analýzu nebezpečenstiev
 Predpis S 13230-1 Zakázane chemické látky
 Zoznam pracovísk Schaeffler Kysuce s možnými rizikami

a ohrozeniami
- špecifické predpisy a požiadavky pre konkrétne pracovisko
Zhotoviteľ – externá firma koordinátorovi:

 Plán práce
 Postup práce, rozsah vykonávaných činností
 Posúdenie rizík a vyplnený formulár „Kontrolný list pre analýzu ne-

bezpečenstva“ – žiadať od koordinátora alebo dostupné na
www.scheffler.sk

 Zoznam používaných chemických látok a KBÚ (nie staršie ako 3 ro-
ky),

 Platné doklady, preukazujúce, že stav technických zariadení, ktoré
pri práci používa a za týmto účelom do spoločnosti dováža, sú v súlade s
požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (CE, kontroly, úradné
skúšky, odborné prehliadky a skúšky, revízie, pravidelná údržba).

3. vyplniť:
Písomnú dohodu o spolupráci zamestnávateľov –  o vytvorení pod-
mienok a rozsahu zaistenia BOZP na pracoviskách Schaeffler Kysu-
ce, spol. s r.o. a o zabezpečení dočasných pracovných skupín
z pohľadu BOZP - strana 28-29 tejto brožúry.
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Zmluvné strany a dotknuté osoby / koordinátor za Schaeffler Kysuce, spol. s
r.o. a zodpovedná osoba zhotoviteľa / sú povinné toto tlačivo potvrdiť svojím
podpisom. Originál tlačiva uchováva koordinátor Schaeffler Kysuce.

Svojim podpisom zhotoviteľ potvrdí, že bol oboznámený s daným predpisom
a súhlasí s predloženými požiadavkami, predpismi a povinnosťami.

Po potvrdení sa tento dokument stáva súčasťou uzavretých zmlúv
a objednávok a zúčastnené strany sa zaväzujú k dodržiavaniu pravidiel
a povinnosti, ktoré z daného predpisu vyplývajú.

Pre externé firmy, ktoré sú pravidelne poverené prácami rovnakého zamera-
nia (minimálne 2 krát ročne), a z ktorých vyplýva rovnaké ohrozenie, koordiná-
tor zabezpečí vyplnenie „Potvrdenia a zápis o zabezpečení dočasných pra-
covných skupín z pohľadu BOZP“ každý rok vždy k termínu 1.1. daného ka-
lendárneho roku.

Koordinátor zabezpečí doručenie „Brožúry“ v prípade jej podstatnej zmeny
(aktualizácie) zodpovednej osobe zo strany zhotoviteľa.

Zhotoviteľ (externá firma) je povinná pred začatím prác zabezpečiť všet-
ky legislatívne povinnosti vrátane posúdenia rizík, poskytnutia osobných
ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP), vykonania po-
trebných ochranných a preventívnych opatrení a oboznámenia v zmysle
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bez splnenia vyššie uvedených požiadaviek nie je možné začať vykoná-
vať práce v spoločnosti Schaeffler Kysuce.

4. Zhotoviteľ sa musí pred začatím prác informovať o tom, či tam pracujú
zamestnanci objednávateľa alebo iných firiem, či je stanovený koordiná-
tor, o možných rizikách a nebezpečenstvách, preventívnych
a ochranných opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác  a na evakuáciu
zamestnancov.

 Zhotoviteľ zodpovedá za vytvorenie podmienok BOZP na pracovisku, za
zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon prác. Práce sa
môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite vybavené
a zabezpečené.

5. Ak na jednom pracovisku pracujú súčasne pracovníci viacerých cudzích
firiem, sú povinní spolupracovať na dodržiavaní predpisov a pravidiel
a vzájomne sa informovať o možných rizikách, ohrozeniach  a podniknúť
príslušné kroky na odstránenie alebo zmiernenie nebezpečenstiev vy-
plývajúcich z činností na spoločných pracoviskách.
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Ak na jednom pracovisku spoločnosti budú plniť úlohy zamestnanci via-
cerých zhotoviteľov externých firiem, zodpovednosť za vytvorenie pod-
mienok v oblasti BOZP ako aj rozsah zodpovednosti medzi nimi musí
byť stanovená písomnou dohodou, inak zodpovedá každý z nich
v plnom rozsahu.

6. Bezpečnosť a zdravie pracovníkov všetkých zúčastnených firiem nesmú byť
v žiadnom okamihu vzájomným pôsobením ohrozené. Pracovníci všetkých
zúčastnených firiem si musia oznamovať všetky nebezpečenstvá, ktoré sú
spojené s prácami. Pred začatím prác  sa musia s príslušným koordinátorom
odsúhlasiť opatrenia na zabránenie ohrození.

7. Zodpovedný pracovník externej firmy musí koordinátorovi firmy Schaeffler
Kysuce, spol. s r.o. poskytnúť potrebné podklady o rozsahu, začiatku
a ukončení prác, pracovnom postupe, počte osôb a zaväzuje sa predložiť ko-
ordinátorovi analýzu rizík a zoznam zakázaných úkonov a manipulácií pre vy-
konávané práce.

8.  Príslušný koordinátor Schaeffler Kysuce je oprávnený vydávať pokyny pra-
covníkom externých firiem. Jeho pokyny musia byť uposlúchnuté a prípadné
prijaté opatrenia sa musia bezodkladne vykonať.

9. Externá firma je zodpovedná za to, že jej zamestnanci pôsobiaci na území
závodu príp. spolupracovníci ich subdodávateľov sú vlastníkmi platných pra-
covných dokladov, majú potrebnú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na výkon
práce (osvedčenia, preukazy, doklady a pod.).

10. Ak jednotlivé činnosti vykonávajú subdodávatelia, tak sa externá firma zaväzu-
je toto bezodkladne písomne oznámiť koordinátorovi firmy Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o.

11. Zhotoviteľ (externá firma) je povinný upovedomiť pred začatím prác na
pracoviskách príslušného koordinátora a príslušného vedúceho praco-
viska a vyžiadať si ďalšie potrebné relevantné informácie a pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre tieto praco-
viská  a priestory, o možných rizikách, nebezpečenstvách a ohrozeniach,
ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, o preventívnych
opatreniach  a  ochranných  opatreniach,  na  zaistenie bezpečnosti  a
ochrany  zdravia  pri  práci  a  ktoré  sa  vzťahujú  všeobecne  na  za-
mestnancov  a  na  nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
opatreniach  a  postupe  v  prípade  poškodenia  zdravia  vrátane  po-
skytnutia  prvej  pomoci,  ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdo-
lávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.

 Koordinátor Schaeffler Kysuce zabezpečí ich poskytnutie zhotoviteľovi (exter-
nej firme).
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12. Externá firma/zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť svojich
zamestnancov s analýzou rizík, predpísanými OOPP a ich správnym po-
užívaním, pracovným postupom, návodmi na obsluhu ako aj poskytnu-
tými predpismi, informáciami a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa bodu 11. v potrebnom rozsahu ešte pred
vstupom do areálu firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., o čom vedie evi-
denciu a na požiadanie je povinný predložiť tieto doklady koordinátorovi
Schaeffler Kysuce alebo odd. BOZP.

13. Pracovníci externej firmy vykonávajú manipulácie v zmysle objednávky odbe-
rateľa na základe pokynov príslušného vedúceho pracovníka externej firmy.

14. Ak objednávateľ zabezpečuje techniku pre manipuláciu odovzdáva ju zhotovi-
teľovi na výkon služby pred výkonom prác/služby, pravidelné kontroly zabez-
pečuje objednávateľ. Zhotoviteľ služby vykonáva bežnú starostlivosť a čistenie
o pridelenú techniku podľa čistiaceho a inšpekčného plánu prideleného tech-
nike, hlási každú poruchu a poškodenie techniky objednávateľovi služby. Je
zakázané manipulovať s poškodenou technikou, prípadne s technikou, ktorá
má neštandardné správanie.

  Návody na obsluhu a iné pokyny, dáva v tomto prípade k dispozícií objedná-
vateľ služby. Dokumentáciu prevezme koordinátor za zhotoviteľa - externú
firmu a zabezpečí preukázateľne oboznámenie v potrebnom rozsahu - škole-
nie zamestnancov pre výkon činnosti.

15.  Ak potrebnú techniku zabezpečuje zhotoviteľ za kontrolu, servis, bežnú sta-
rostlivosť a čistenie zodpovedá zhotoviteľ. Platia pravidlá uvedené v odseku
„Poriadkové smernice“ tejto dohody.

16. V prípade vykonávania mimoriadnych činností, ktoré môžu ovplyvniť bezpeč-
nosť a ochranu zdravia pri práci na spoločných pracoviskách, sa informujú na-
vzájom koordinátori zhotoviteľa a objednávateľa.

17. Zhotoviteľ zabezpečuje a vybavuje OOPP pre svojich zamestnancov samo-
statne.

18. Požadovanú kvalifikáciu a oboznamovanie / školenie pre výkon služby zabez-
pečuje zhotoviteľ služby a je zahrnuté v cene za službu.

19. Štandardné oboznamovanie / školenia na spoločných pracoviskách svojich
zamestnancov týkajúce sa BOZP zabezpečuje zhotoviteľ a objednávateľ pre
svojich zamestnancov samostatne.



Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

- 10 -PUBLIC

Dôležité telefónne čísla

Vrátnica – OHLASOVŇA POŽIAROV a iných MIMORIADNÝCH UDALOSTÍ
+421 41 420 5110
+421 41 420 5112
Závodný lekár
+421 41 420 5243
Veliteľ Závodného hasičského zboru
+421 41 420 5114    /    0910867001
Závodný hasičský zbor - ZHZ
+421 41 420 6001   /    0918910282
Požiarna ochrana
0910867814     /     +421 41 420 6859
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP
0910867009    /   0910867815     /   0901763427
Závažné priemyselné havárie
+421 41 420 6913   /   0901763429
Ochrana životného prostredia
0910867087    /     0910867902
Údržba strojov a zariadení
+421 41 420 5354   /   0910867082   MU Automotive 1
+421 41 420 5355   /   0910867978   MU Automotive 2
+421 41 420 6842   /   0910867068   MU Automotive 3
+421 41 420 5354   /   0910867082   MU Automotive 4
+421 41 420 5590   /   0910867018   Plánovanie strojov a zariadení
Údržba centrálnych zariadení a správa budov
+421 41 420 5273   /   0907827751   Vedúci odd. centr.zariadenia + správa budov
+421 41 420 2081   /   0910867891   Centrálne zariadenia
+421 41 420 6851   /   0902988941   Správa budov
Personálne oddelenie
+421 41 420 5332    /    0910867112   Ochrana osobných údajov
+421 41 420 5331    /    0905851260   Kamerový systém

Urgentné telefónne čísla
Hasičský a záchranný zbor 150

112Rýchla lekárska pomoc 155
Polícia 158
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SMERNICE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRE
EXTERNÉ FIRMY

Oprávnenia na vstup a pravidlá správania

1.  Všetci zamestnanci a určené osoby zhotoviteľa podliehajú podnikovým pred-
pisom ako aj predpisom o kontrole a poriadku firmy Schaeffler Kysuce, spol. s
r.o.. Dodržujú ustanovenia o vstupe do závodu a opustení závodu počas pra-
covnej doby.

2. Vjazd resp. vstup do areálu musí byť vopred nahlásený a povolený.

3. Pracovníkom sa vystavia povolenia na vstup do závodu vo forme denných
resp. trvalých priepustiek s označením návštevy alebo externej firmy. Tieto je
povinný nosiť na viditeľnom mieste.

- Denné priepustky sa musia po opustení závodu bez vyzvania odovzdať
pracovníkom súkr.bezpečnostnej služby (ďalej len SBS) na vrátnici.

- Strata trvalej priepustky sa musí bezodkladne ohlásiť koordinátorovi
a pracovníkom SBS.

 Zamestnanci externých firiem podliehajú kontrolám pri vstupe a odchode.

4.  V nedeľu a vo sviatok je vstup do areálu závodu pre zamestnancov externých
firiem povolený len so súhlasom koordinátora.

5.  Pracovníci externých firiem sú povinní nosiť jednotný pracovný odev
s označením spoločnosti a menovkou.

Osobné ochranné pracovné pomôcky - OOPP

1. Externé firmy, ktoré vykonávajú práce v areáli Schaeffler Kysuce, spol.
s r.o. musia mať zabezpečené legislatívne predpísané OOPP – na zákla-
de posúdenia rizík pri týchto prácach a predpísané OOPP a ochranné
prostriedky pri rizikových činnostiach v súlade s predpismi spoločnosti
Schaeffler :
- bezpečnostnú obuv s ochrannou špicou a s protišmykovou podrážkou na
všetkých pracoviskách a v celom areáli;
- výstražnú reflexnú vestu v logistickej hale, skladoch, technickom prístrešku
a pri predpísaných činnostiach;
- ochranné okuliare alebo ochranný štít pri predpísaných rizikových činnos-
tiach a na základe posúdenia rizík;
- chrániče sluchu na pracoviskách s rizikom hluku;
- pri zváraní – ochranné okuliare/ochranný tvárový štít, ochranné pracovné ru-
kavice s manžetou/ochranný pracovný rukáv kožený, oblek zváračský impreg-
novaný alebo kožená zástera zváračská, hasiaci prístroj, bezpečnostnú clonu,
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protipožiarnu deku na ochranu pred odletujúcim materiálom vznikajúcom pri
zváraní, rozbrusovaní a pod.
- pri prácach vo výške : ak sú splnené požiadavky práce vo výške je nutné sa
riadiť pokynmi a zásadami pre práce vo výške!
Osobitné ustanovenie:

- na pracovných plošinách – povinná prilba so 4 bodovým upínaním
a bezpečnostný postroj s reflexným prvkami alebo postroj + výstražná
vesta.

- na streche – povinná výstražná vesta; pri manipulácií s materiálom –
vykladanie na strechu povinná prilba so 4 bodovým upínaním;

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pridelenie a riadne používanie
predpísaných OOPP.

Dopravné prostriedky

1. Vozidlá externých firiem pri prechode vrátnicou dostávajú označenie, ktoré sa
umiestni na viditeľné miesto vo vozidle. Vozidlá podliehajú bežným kontrolám.

2.  Pri vjazde nákladných vozidiel do areálu závodu musia byť vo vozidle
k dispozícii nasledovné vybavenie:

 - výstražné vesty podľa požiadaviek normy EN 471 a bezpečnostná obuv DIN
EN ISO 20345

 Vodiči pri nakladaní a vykladaní materiálu ako aj pri voľnom pohybe po logis-
tickej hale a v priestoroch závodu sú povinní nosiť bezpečnostnú vestu
a bezpečnostnú obuv!

3.  V areáli závodu platia pravidlá cestnej premávky, napriek tomu motorovým
vozíkom a osobnej doprave sa musí dať prednosť. Rešpektovať sa musia do-
pravné značky s najvyššou povolenou rýchlosťou a dodatočne informačné ta-
bule.

4.  V závodných halách na vnútropodnikových komunikáciách platí zásada „opa-
trnosť a vzájomná ohľaduplnosť“. Platí príkaz pomalej jazdy – tempo krokom!

5.  V areáli závodu na vonkajších komunikáciách platí obmedzená rýchlosť 20
km/h a na vnútorných 5 km/hod na vnútorných komunikáciách. Pri priestup-
koch, po jednorazovom napomenutí nasleduje vykázanie z areálu závodu.

6. Dopravné komunikácie sa musia udržiavať voľné. Je zakázané parkovať pred
vrátami, dverami, trafostanicami, požiarnymi rebríkmi a inými požiarnymi za-
riadeniami a na iných miestach vyznačených červeným krížom.

7.  Pre záchranárske a hasičské zásahové vozidlá sa musí pri nakladaní
a vykladaní vždy udržiavať voľný jeden jazdný pruh. Je potrebné dodržovať
voľnú šírku min. 3,5 m.
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8. Núdzové východy a príjazdové / prístupové komunikácie k protipožiarnym ha-
siacim zariadeniam, k vrátam a trafostaniciam nesmú byť nijak zablokované
parkujúcimi vozidlami, materiálom, tovarom a pod.

9. Pracovníci SBS sú oprávnení vykonávať kontroly vozidiel resp. kontrolu bez-
pečnosti.

10. Postup pri nehodách resp. spôsobení škody vozidlami externých firiem:
- Vyrozumieť pracovníkov SBS a koordinátora za účelom zaznamenania škody.
- Zotrvať na mieste nehody resp. spôsobenia škody.
- V prípade, že v súvislosti s nehodou vznikne úraz vyrozumieť odd. BOZP.

11. Pri plnení resp. vyprázdňovaní nádrží vozidiel sa musia dodržiavať príslušné
bezpečnostné predpisy  a informovať odd. Ochrany životného prostredia.

12. Parkovanie vozidiel externých firiem je dovolené len na určenom parkovisku
pre externé firmy. Miesto je určované pracovníkmi SBS. Pri prípadnej vyklád-
ke materiálu dodržiavať voľnú šírku min. 3,5m. Parkovanie vozidiel externých
firiem na nevyhradených miestach v areáli spoločnosti Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o. je zakázané a pri ich porušení bude zakázaný vjazd vozidiel exter-
nej firmy do areálu spoločnosti!

Poriadkové smernice

1. Náradie, prístroje, materiály atď. sa môžu priviesť do areálu podniku len vtedy,
keď vyhovujú platným predpisom a sú v bezchybnom technickom stave. Závod
nezodpovedá za škody spôsobené na náradí, prístrojov, a materiálov ani za
škodu spôsobenú odcudzením.

2. Použitie zariadení, strojov, materiálov a pod., ktoré vlastní závod, je dovolené
len po predchádzajúcom schválení kompetentného odborného útvaru resp. ko-
ordinátora a po zaškolení zodpovedným pracovníkom externej firmy.

3.  Skladovanie stavebných látok a materiálov ako aj umiestnenie pracovných ka-
bín a výber miesta pre ne si vyžaduje schválenie vedúcim útvaru Podniko-
vé zariadenia (PM) resp. schválenie vedením závodu. Skladovanie horľavým
kvapalín je možné len v bezpečnostných skriniach s požiarnou odolnosťou.

4. Všetky výstražné / zákazové a príkazové značky, zákazy prechodu, zákaz faj-
čenia v podniku sa musia rešpektovať a dodržiavať. Tabule s príkazmi
sa nesmú odstraňovať.

5. Stavebné, montážne miesta, pracoviská, kde sa vykonávajú servisné práce sa
musia náležite označiť a ohradiť, neustále udržiavať v poriadku a po ukončení
prác sa musia upratať a vyčistiť.

6. Pri prácach na dopravných komunikáciách, vo výrobných halách, príp. iných
pracovných miestach, kde môže touto činnosťou dôjsť k ohrozeniu pracovníkov,
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sa musia prijať vhodné bezpečnostné opatrenia (napr. ohradenie, označenie,
odklonenie dopravy a chodcov, zákaz prechodu s vyznačením existujúceho
ohrozenia.)

7. V areáli závodu je zakázané fotografovanie ako aj prinesenie si fotoaparátov,
digitálnych kamier a podobných prístrojov. Výnimky schvaľuje len vedenie spo-
ločnosti.
V celom areáli závodu platí zákaz používania a počúvania prehrávačov
médií pomocou slúchadiel ako i používanie handsfree sústav vo výrob-
ných a obslužných priestoroch (mp3 a pod.) !

8. Poškodenie zariadení a objektov spoločnosti Schaeffler Kysuce sa musí oka-
mžite ohlásiť príslušnému odbornému útvaru prípadne koordinátorovi a SBS.

 Musí sa spolu s pracovníkmi SBS vyhotoviť zápis o škode. Bez vyzvania sa
musí začať s likvidáciou škody (napr. oznámenie poisťovni externej firmy).

9. Pri používaní vlastných motorových vozíkov a zdvíhacích plošín sa musia dodr-
žiavať príslušné platné smernice, normy a interné bezpečnostné predpisy na
obsluhu a prevádzkovanie motorových vozíkov (Dopravno-prevádzkový poria-
dok) a mimo iné:

- Pred začiatkom prác sa musí koordinátorovi predložiť preukaz obsluhy pre
príslušný typ používaného vozíka a obsluha ho musí mať neustále pri sebe.

- Oprávnené osoby sa musia osobne predstaviť koordinátorovi

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické  zariadenia a pracovné prostriedky,
ktoré  budú privezené a použité pri realizácii zmluvných prác v spoločnosti
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci ako aj interným predpisom spoločnosti Scha-
effler Kysuce, spol. s r. o. a sú v technickom stave spôsobilom na bezpečnú
prevádzku podľa  príslušných  právnych a ostatných predpisov.

11. Zhotoviteľ je v zmysle vyššie uvedeného zodpovedný za prevádzku, údržbu,
opravy a zabezpečenie vykonania kontrol, revízii, úradných skúšok alebo od-
borných prehliadok a odborných skúšok týchto zariadení ustanovených oso-
bitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu v určených inter-
valoch.

12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie prác predložiť príslušnému koor-
dinátorovi Schaeffler Kysuce kópie protokolov a dokladov preukazujúcich ove-
renie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ktorým všeo-
becné záväzné predpisy a normy prikazujú ich vykonávanie (napr.: MV, elek-
trické zariadenia, pohyblivé pracovné plošiny a iné VTZ a pod.) u zariadení,
ktoré budú dovezené a používané v areáli spoločnosti Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o. pracovníkmi externej firmy, alebo toto zhotoviteľ zabezpečí iným
vhodným spôsobom, napr. označením formou plakety umiestnenej viditeľne
na zariadení, ktorá preukazuje, že zariadenie prešlo predpísanou prehliadkou,
skúškou alebo údržbou s uvedením dátumu nasledujúcej.
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13. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje, že privezené a používané pracovné prostriedky
a zariadenia:

- nie sú „podomácky“ vyrobené, svojvoľne upravované, nie sú poškodené
a neodborne opravované,

- budú pravidelné kontrolované pred ich použitím,
- budú použité len na účel, na ktorý sú určené podľa návodu na použitie od ich

výrobcu,
- nevyhovujúce, poškodené alebo vykazujúce poruchu budú okamžite vyradené

z používania, označené zákazom používania a bezodkladne odstránené z
areálu spoločnosti Schaeffler Kysuce.

14. Požívanie alkoholických resp. iných omamných prostriedkov :

- Požívanie alkoholických nápojov, omamných látok ako aj vstup do areálu zá-
vodu pod ich vplyvom je zakázané.

- Súkromný predaj alkoholu alebo iných omamných prostriedkov pracovníkom
spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. je zakázaný.

- Externé firmy nesmú privolať k práci pracovníkov, ktorí sú pod vplyvom alko-
holických alebo iných omamných látok alebo sú v stave, v ktorom môžu ohro-
ziť seba alebo iných.

- Pracovníci externej firmy sú povinní sa podrobiť dychovej skúške alkoholu,
ktorú im nariadi podnikový koordinátor, pracovník SBS alebo pracovník odd.
BOZP. Pri odmietnutí podrobiť sa kontrole na prítomnosť alkoholu
a omamných látok sa toto klasifikuje ako porušenie zákonnej povinnosti.

15. Ochrana pred hlukom

- Používať sa smú len nástroje a stroje s odhlučnením.
- Ak sú potrebné práce vo večerných a nočných hodinách alebo cez víkend,

smú sa tieto vykonávať len po predchádzajúcom výslovnom schválení koordi-
nátorom firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

- Ak sú vonkajšie pracoviská umiestnené do obytných, príp. zmiešaných oblastí,
tak je potrebné dodržiavať osobitné stanovené hodnoty.

Bezpečnostné pravidlá pri vykonávaní prác na povolených pracoviskách

1. Vstup do prevádzok, ktoré nie sú uvedené v objednávke prác je zakázaný.

2. Vstup do oblastí s vyznačeným zákazom vstupu resp. do oblastí so zvláštnymi
danosťami (napr. oblasť kaliacich pecí, kováčne, galvaniky, strechy, uzatvore-
né priestory a pod.) je povolený len z dôvodu vykonania dohodnutých prác
a po predchádzajúcom dohovore s príslušným odborným vedúcim pracovní-
kom.

! Práce sa smú vykonávať až vtedy, ak sa vykonali špeciálne zaškolenia príp.
potrebné ochranné opatrenia.
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Zhotoviteľ je povinný upovedomiť pred začatím prác na takýchto praco-
viskách príslušného koordinátora a vyžiadať potrebné informácie a po-
kyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre tieto
pracoviská  a priestory, o možných rizikách, nebezpečenstvách a ohro-
zeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, o pre-
ventívnych  opatreniach  a  ochranných  opatreniach,  na  zaistenie bez-
pečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  a  ktoré  sa  vzťahujú  všeobecne
na  zamestnancov  a  na  nimi vykonávané práce na jednotlivých praco-
viskách, opatreniach  a  postupe  v  prípade  poškodenia  zdravia  vráta-
ne  poskytnutia  prvej  pomoci,  ako aj o opatreniach a postupe v prípade
zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.

3. Na pracoviská sa pred začiatkom práce musia určiť a využívať najkratšie ces-
ty. Takisto po ukončení práce sa areál závodu musí opustiť určenou cestou.

4.   Ohrozené pracovné oblasti sa musia po predchádzajúcom dohovore
s príslušným útvarom uzavrieť.

5. Práce v nádržiach, kanáloch, šachtách a jamách sa smú vykonávať až po pí-
somnom stanovení bezpečnostných opatrení. Bezpečnostné opatrenia sa mu-
sia dohodnúť s koordinátorom a s príslušným odborným útvarom (Bezpečnosť
práce, Ochrana životného prostredia atď.) a môžu sa vykonať len ak má daná
firma vystavené povolenie - „Certifikát na povolenie práce pre vstup/prácu
v uzavretých priestoroch (nádrže, kontajnery, šachty, a pod.) od odd. BOZP.

6. Zemné práce sa smú vykonávať len po predchádzajúcom dohovore s útvarom
PM, (riziko poškodenia zásobovacích a energetických rozvodov).

7. Jamy, šachty a pod. sa musia počas práce zabezpečiť a pri ich opustení za-
kryť resp. zabezpečiť voči pádu. V prípade tmy treba nebezpečné miesto
osvetliť.

8. Rebríky, pracovné plošiny a pod. musia zodpovedať platným predpisom
a musia byť v bezchybnom technickom stave.

9. Ak na pracoviskách existuje nebezpečenstvo pádu (napr. práce vo výškach),
tak sa musia pracovníci zaistiť v súlade s platnými predpismi (napr. ochranné
lešenie, ochranné siete alebo bezpečnostné postroje – viď odsek OOPP).

10. Vstup na strechy je povolený len po predchádzajúcom schválení útvarom PM.
Práce vo výškach a nad voľnou hladinou (napr. strechy, pohyblivé pracovné
plošiny a pod.) sa môžu vykonávať na základe vystaveného povolenia na túto
činnosť v spolupráci s odd. BOZP.

11. Práce v oblasti žeriavov sa smú začať len vtedy, ak sa v koordinácii
s príslušným odborným útvarom pracovná oblasť zabezpečila tak, aby bolo vy-
lúčené vzájomné ohrozenie.
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12.  Na pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru - práce s otvoreným
ohňom, spájkovanie, zváracie a rezacie práce, ako i práce s ručnou brúskou
(flexi brúska) sa smú vykonávať len vtedy, ak bolo vopred vystavené povole-
nie na tieto činnosti -

 povolenie treba včas požiadať príslušného koordinátora, ktorý ho vystaví
v spolupráci s oddelením BOZP a PO,

 pri všetkých uvedených prácach treba mať po ruke hasiace prístroje, vodu
vo vedrách na zvlhčovanie a príp. hasenie a riadiť sa pokynmi na zabezpe-
čenia protipožiarnej ochrany,

UPOZORNENIE: odpojenie elektronických výstražných systémov
a iných systémov (napr. hlásiče EPS, ústredne EPS, detektory plynu
na kaliacich peciach, rolovacích brán, stabilného hasiaceho systému
a pod.) musí byť povolené oddelením BOZP a PO prostredníctvom
Závodného hasičského zboru. Žiadosť podáva a vybavuje koordinátor
firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

13. Núdzové východy, únikové cesty a protipožiarne hasiace zariadenia treba ne-
pretržite udržiavať voľné. Protipožiarne dvere sa nesmú prestavovať, ani za-
klinovať.

14. Práce na elektrických zariadeniach a spínaniach každého druhu sa môžu vy-
konávať iba  s vedomím elektroúdržby strojov a elektroúdržby budov.

 Skriňové rozvádzače a pod., na ktorých sa pracuje, sa nesmú počas prác po-
nechať bez dozoru, resp. musia byť zabezpečené proti nepovolanému použitiu
alebo opätovnému zapnutiu.

Je potrebné dodržiavať nasledujúcich päť bezpečnostných pravidiel:

 Pravidlo 1
Odpojenie
Pravidlo 2
Zaistiť proti opätovnému zapnutiu!

 Pravidlo 3
Stanoviť voľnosť napätia!

Pravidlo 4
 Uzemniť a skratovať!

Pravidlo 5
Susediace diely, ktoré sú pod napätím, zakryť alebo ohradiť!

15. Mladiství sa nesmú pri práci v závode ponechať bez dozoru a nesmú byť po-
verení prácami, ktoré sú v rozpore s platnými legislatívnymi predpismi
a internými predpismi.
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16. Na zvlášť označených pracoviskách (napr. v hlučnom prostredí, v prostredí,
kde je predpísané nosenie pracovnej obuvi, výstražných viest príp. iných
osobných ochranných pracovných prostriedkov) alebo ak to práce vyžadujú,
sú pracovníci externých firiem povinní takisto používať ochranné prostriedky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pridelenie a riadne používanie
predpísaných OOPP.

17. Pri použití nástrojov na zatlačovanie oceľových svorníkov (vstreľovacie
a pneumatické prístroje) sa musia dodržiavať osobitné bezpečnostno-
technické smernice. Zvlášť treba dbať na to, aby sa nikto nezdržiaval
v nebezpečnej oblasti.

18. Je zakázané vstupovať s mobilnými telefónmi do priestorov s nebezpe-
čenstvom výbuchu – priestor označený výstražným značením - žltý trojuholník
s textom „ EX “ !

POSTUP PRI VZNIKU ÚRAZU / MIMORIADNEJ UDALOSTI / POŽIARU

Pracovné úrazy/ Prvá pomoc

1. V prípade zaisťovania prvej pomoci je nutné riadiť sa pravidlami externej
firmy!

 Každá externá firma je povinná zabezpečiť na podanie 1. predlekárskej pomo-
ci lekárničku s vhodným zdravotníckym materiálom.

 Na poskytnutie prvej pomoci na rannej zmene v riadnych pracovných dňoch je
k dispozícii závodný lekár.

2. Pracovné úrazy, ku ktorým dôjde v areáli závodu sa musia bezodkladne
ohlásiť koordinátorovi spoločnosti Schaeffler Kysuce, zodpovednej
osobe ext. spoločnosti a odd. bezpečnosti práce!

Každý úraz, ktorý sa stane na pracovisku Schaeffler Kysuce, je nutné
písomne zaznamenať v Knihe úrazov – záznam vykoná príslušný vedúci
pracoviska alebo koordinátor. Registrácia pracovného úrazu prebieha
v zmysle platných predpisov.
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Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti (MU)

1.  Každú spozorovanú MU je povinná každá fyzická osoba bezodkladne nahlásiť
ohlasovni požiarov /+421 41 420 5110/ a príslušnému koordinátorovi.

2.  O vzniku MU v areáli závodu Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., ktorá môže ohro-
ziť zdravie a život alebo životné prostredie budú zamestnanci vyrozumený
evakuačným rozhlasom prípadne megafónmi.

3.  Všetky fyzické osoby sú povinné v prípade vyhlásenia MU a evakuácie riadiť
sa pokynmi kompetentných osôb (vedúcimi pracovísk, pracovníkmi SBS
a ZHZ) a požiarno-evakuačnými plánmi.

Zásady správania sa pri vzniku požiaru

1. Zachovať pokoj!
2. Vyhlásenie požiarneho poplachu: „HORÍ“
3. Pokúsiť sa o hasenie požiaru!
4. Ohlásiť požiar: /+421 41 420 5110/ a oznám:

- Kto hlási? Svoje meno, priezvisko, číslo telefónu (klapku)
- Čo horí? O aký druh požiaru sa jedná (čo horí). Prípadné zranenia osôb.
- Kde horí? Presné určenie miesta (číslo haly, číslo stĺpu a pod.),

Vyčkať na spätné otázky!

5. Uviesť do činnosti hlásič požiaru!
6. Pri hroziacom nebezpečenstve bezodkladne najkratšou cestou opustiť

miesto požiaru!
7. Pozatvárať dvere a protipožiarne uzávery!
8. Použiť označené únikové cesty!
9. Vyhľadať zhromaždisko a zistiť kompletnosť osôb!
10. Uposlúchnuť príkazy zásahovej jednotky!

POŽIARNA OCHRANA

Prevencia pred vznikom požiaru

1. V celom závode okrem vyznačených miest je všetkým pracovníkom fajčenie
zakázané.

2. Fajčenie je dovolené len v priestoroch označených ako „Fajčiarsky kútik“ vy-
bavených na to upravenými kontajnermi alebo popolníkmi a len vo vyhrade-
nom čase.
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3. Zvárať plameňom alebo elektrickým oblúkom alebo inak manipulovať
s otvoreným ohňom v celom závode je možné len s písomným povolením ku
zváraniu vydaným požiarnym technikom a splnomocnenou osobu prostredníc-
tvom príslušného koordinátora.

4. Ak vznikne na vašom pracovisku alebo i mimo pracoviska požiar, ste povinní
ho v zárodku uhasiť, ak nestačíte so svojimi silami a prostriedkami požiar uha-
siť, ste povinní ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – vrátnica +421
41 420 5110 – hláste stručne a s udaním svojho mena, čísla telefónu, odkiaľ
voláte a presného určenia miesta). Do doby kým príde požiarna jednotka vy-
konávajte likvidáciu požiaru hasiacimi prístrojmi.

5. Pre hasenie elektrických zariadení pod prúdom používajte výlučne hasiaci
prístroj snehový, alebo práškový. Iné typy prístrojov sa nesmú použiť (nebez-
pečenstvo úrazu elektrickým prúdom).

6. Pred prácou na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru je vašou
povinnosťou prečítať si  „Požiarny poriadok pracoviska“ a riadiť sa uvedenými
pokynmi.

7. V prípade požiaru je nutné vypnúť elektrický prúd. Zoznámte sa, kde sú
umiestnené hlavné vypínače elektrického prúdu na vašom pracovisku.

8. Každý, kto manipuluje s horľavými látkami, je povinný počínať si tak, aby ne-
spôsobil požiar, výbuch alebo inak nepoškodil a neohrozil ľudské zdravie ale-
bo majetok Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

9. Pri stáčaní horľavých kvapalín dbajte na príslušné bezpečnostné opatrenia,
(uzemnenie, neiskrivé náradie, atď.).

10. Po skončení prác je potrebné upratať pracovisko a odstrániť všetky znečistené
obaly, textílie a pod. od rozpúšťadiel alebo iných horľavých látok.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Použité pomocné a prevádzkové látky – predpisy o nebezpečných látkach

1. V spoločnosti Schaeffler platí štandard S 132030-1, ktorý stanovuje nebez-
pečné látky, ktoré sa nemôžu v spol. Schaeffler používať. Tento predpis platí
aj pre všetky externé firmy.

2. Externé firmy sú povinné používať len chemické látky, ktoré sú v súlade
s predpisom S 132030-1 a predložiť pred začatím prác príslušnému koordiná-
torovi zoznam používaných chemických látok s kartami bezpečnostných úda-
jov nie staršími ako 3 roky.

Externé firmy sa ďalej zaväzujú, že

 použité a uvoľňujúce sa látky nezaťažujú príp. neohrozujú žiadne oso-
by alebo životné prostredie nad zákonom predpísanú medznú hodnotu
a nepoškodzujú produkty skupiny Schaeffler,

 sú predložené najaktuálnejšie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a
popisy produktu v slovenskom jazyku, nie staršie ako 3 roky, a nepou-
žívajú sa žiadne zakázané látky,

 sa ich látky nedostanú do prevádzkových médií ako napr. chladiace
mazacie látky, a pokiaľ je potrebné  - sú bezpečne uskladňované  (po
odsúhlasení príslušným koordinátorom),

 s odpadom vzniknutým z ich činnosti budú nakladať v zmysle platnej
legislatíva a v súlade s pravidlami OŽP platnými v Schaeffler Kysuce.

3. Pomocné a prevádzkové látky, ktoré sú vlastníctvom externých firiem, smú
zostať v závode cez noc alebo počas víkendu len vtedy, ak udelil na to svoj
súhlas príslušný koordinátor. Skladovať sa smú len na mieste na to určenom
a v obaloch na to určených. Dodatočne pred uskladnením musia byť informo-
vané o mieste uskladnenia aj pracovníci SBS a závodný hasičský zbor.

4. Externé firmy sa musia pri udelení zákazky resp. pri iných zmluvných záväz-
koch písomne zaviazať, že budú dodržiavať nevyhnutné požiadavky na
ochranu životného prostredia a poučia svojich pracovníkov o potrebných
ochranných opatreniach.

5. Zvlášť veľký pozor treba dávať na prácu s nebezpečnými látkami (horľavé,
žieravé, toxické). Externé firmy zabezpečia dodržiavanie zásad pre bezpečnú
manipuláciu a prácu s nebezpečnými látkami.

6. Ak sa má vykonať objednávka, ktorej súčasťou je práca s nebezpečným lát-
kami a nedajú sa pri tom vylúčiť zdravotné účinky na pracovníkov pracujúcich
v okolí, tak sa musia pred začiatkom prác odsúhlasiť s príslušným koordináto-
rom, odd. BOZP a odd. OŽP všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bez-
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pečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia v súlade
s platnými predpismi a príslušnými STN (napr. STN 269030).

7. Používať sa smú len nádrže, obaly, ktoré sú špeciálne povolené pre nebez-
pečné látky. Všetky obaly s chemickými látkami musia byť správne popísané
a označené, to znamená - názvom chemickej látky, príslušnými symbolmi a H-
vetami – vety nebezpečnosti pre danú látku. Je zakázané používať obaly
z potravín a nápojov!

Nakladanie s odpadmi

Spôsoby nakladania s odpadom - v zmysle záväznej hierarchie odpadového
hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

Predchádzanie vzniku odpadov má najvyššiu prioritu. V súlade s hierarchiou odp.
hospodárstva treba vždy preverovať možnosť opätovného použitia obalových ná-
dob, materiálov a látok.

1.   Ak pri činnosti externej firmy vznikne odpad, externá firma je povinná riadiť sa
internými predpismi spol. Schaeffler Kysuce platnými pre odpadové hospodár-
stvo. Pridelenie nádob na odpady a spôsob nakladania s odpadmi sa pred za-
čatím prác odkonzultuje cez koordinátora prác s  pracovníkom oddelenia OŽP.

2. Pre všetky otázky týkajúce sa odpadov je vám k dispozícii pracovník podniku
poverený ochranou životného prostredia.

3. Je zakázané sypať odpady na komunikácie a nespevnené plochy v areáli zá-
vodu.

Zaobchádzanie s kvapalinami ohrozujúcimi vodu
(napr. emulzie, oleje, amoniak, metanol, rozpúšťadlá a iné)

1. S látkami ohrozujúcimi vodu sa musí zaobchádzať zvlášť opatrne. V každom
prípade sa musí zabrániť znečisteniu pôdy, povrchovej alebo podzemnej vody.
Riziko ohrozenia životného prostredia sa musí principiálne vylúčiť alebo znížiť
na maximálne možnú nízku úroveň. (napr. sudy dávať do záchytných vaní, nie
do blízkosti odpadových kanálov alebo odtokov! Sudy sa musia pri preprave
zaistiť v súlade s predpismi).
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2. Látky ohrozujúce vodu sa nesmú vylievať, sypať do kanalizácie, odtokov, toa-
liet, umývadiel a iných pre tieto účely nevhodných miest! Pre všetky otázky tý-
kajúce sa likvidácie nebezpečných látok je vám k dispozícii pracovník závodu
poverený OŽP.

Postup pri únikoch látok

V prípade havárie, úniku látok ohrozujúcich vodu (napr. prevrátený kontajner,
chybná nádrž, prasknutá hadica, atď.) sa musia okamžite vykonať nasledovné
kroky:

1. Prvé núdzové opatrenie: zabrániť šíreniu kvapaliny ohrozujúcej vodu, napr.
použiť prostriedok na viazanie kvapalín (sorpčné materiály, ponožky, hady),
utesniť odpadové kanály a odtoky (kanalizačné rýchloupchávky) a pod.

2. Okamžite informovať
- Ohlasovňu požiarov / Vrátnica    /+421 41 420 5110/
- Príslušného koordinátora

Odber vody z hydrantov

Odber vody z hydrantov je povolený len po schválení útvarom PM a informovaní
odd. BOZP a PO.



Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

- 24 -PUBLIC

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV A DÁT

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na:
 opravy,
 technické údržbárske práce,
 výmena komponentov na PC a serveroch,
 údržba programového vybavenia,
 zmluvy o poradenstve,
 diaľkové údržby, napr. technická údržba, nahrávanie aktualizácie.

Použitie počítačov nenachádzajúcich sa v inventári podnikov skupiny Schaeffler
(spravidla notebooky) je povolené iba po predchádzajúcom schválení príslušným
objednávateľom.
Pred začatím hore uvedených prác je potrebné, aby si dodávateľ vyžiadal informá-
cie o úpravách, závažných pre ochranu údajov, príp. o dohodách podnikov skupiny
Schaeffler a príslušné zmluvy podpísal a tieto spolu s potvrdzujúcim vyhlásením
odovzdal.
Je potrebné, aby dodávateľ zaručil, že údaje, ktoré sa majú spracovávať
v zákazke, sú spracovávané iba v súlade s pokynmi objednávateľa. Je potrebné
dodržiavať pred realizáciou zákazky prijaté zmluvné dohody ako i kontrolné doho-
dy.
Platia špecifikácie skupiny Schaeffler, najmä usmernenia o bezpečnosti IT (proce-
dúra P172707) a likvidácii dátových nosičov (procedúra P172723).
Zvláštne ustanovenia, presahujúce jednotlivé stanoviská, je potrebné oznámiť pro-
stredníctvom príslušného objednávateľa dodávateľovi.
Kópie, príp. dotazy zo sieťového systému skupiny podnikov Schaeffler, inštalácie
programového vybavenia (softvéru), príp. ukladanie dát (i prechodne na cudzom
lokálnom počítači) smú nasledovať iba po predchádzajúcom výslovnom povolení
príslušného objednávateľa a predchádzajúcom schválení oddelením informatiky
(IT).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KAMEROVÝ SYSTÉM
Informácia o monitorovaní areálu a priestorov spoločnosti

Spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r.o monitoruje areál a pracoviská spoloč-
nosti kamerovým systémom za účelom ochrany majetku ako aj zaistenia BOZP
umiestnením kamier v areáli spoločnosti, a to na vstupe do areálu, na vonkajšom
opláštení budov, vo všetkých výrobných priestoroch, priestoroch skladového a
odpadového hospodárstva a spoločných administratívnych priestoroch (chodbách,
schodištiach).
Záznamy sa uchovávajú po dobu 7 dní. Následne sa automaticky zmazávajú.
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Informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonnými podmienkami :
- Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a
- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďa-

lej len GDPR).

V prípade potreby budeme spracúvať Vaše osobné údaje na účely ochrany našich
oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán. Naše oprávnené záujmy predo-
všetkým zahŕňajú:

- ochranu majetku,
- zabezpečovanie BOZP a ochrany pred požiarmi,
- vyvodzovanie pracovnoprávnej zodpovednosti, prípadne priestupkovej ale-

bo trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti so vznikom škody u zamest-
návateľa.

Viac v dokumente Ochrana osobných údajov - informácia dotknutej osobe.

Za spracúvanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o.:

Kontakt:
     Tel.: +421 910 867 112 E-mail: personalne.kysuce@schaeffler.com
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- prosím obrátiť -

Písomná dohoda o spolupráci zamestnávateľov –  o vytvorení podmienok
a rozsahu zaistenia BOZP na pracoviskách Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

a o zabezpečení dočasných pracovných skupín z pohľadu BOZP

Objednávateľ: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 02401 Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ: ..............................................................................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................................

Zodpovedný pracovník zhotoviteľa + tel.kontakt: .......................................... ; .....................................

Popis a rozsah vykonávaných prác: .....................................................................................................

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

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

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

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

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

Udanie miesta v rámci areálu závodu: .................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Názov poisťovne alebo zodpovedná osoba pri škodách: .....................................................................

Svojím podpisom ďalej potvrdzujeme prevzatie dohody o spolupráci zamestnávateľov - brožúry
“Bezpečne vo firme Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., štandard S132030-1 Zakázané látky a Zoznam
pracovísk Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. s možnými rizikami a ohrozeniami.

Potvrdzujem/e, že som/sme čítal/i a pochopil/i uvedené pravidlá správania sa a smernice pre
vykonávanie prác v areáli závodu Schaeffler Kysuce spol. s r.o.

Ďalej sa zaväzujem/e, že budem/e tieto pokyny, zásady a smernice ako aj všetky ostatné príslušné
pravidlá a predpisy dodržiavať. Postarám/e sa o ich dodržiavanie pracovníkmi / poverenými osobami.
Ich nedodržiavanie môže mať medzi iným nasledujúce dôsledky:

- ústne napomenutie a výstraha
- písomná výstraha
- prerušenie práce až do odstránenia nedostatkov
- vykázanie z areálu firmy
- vylúčenie z výkonov pre spoločnosť Schaeffler

Miesto, dátum: ......................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis:

......................................................................            ........................................................................
    Koordinátor, zodpovedný zamestnanec                Zodpovedný pracovník zhotoviteľa – ext. firmy
objednávateľa – Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
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Upozornenie:
Odovzdať podpísané potvrdenie spolu s potrebnými podkladmi koordinátorovi
firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Podklady požadované od zhotoviteľa pred začatím prác – odovzdať koordinátorovi:

 Plán práce
 Postup a rozsah vykonávaných prác
 Posúdenie rizík

a vyplnený formulár „Kontrolný list pre analýzu nebezpečenstiev“
 Zoznam používaných chemických látok a KBÚ (nie staršie ako 2 roky),
 Platné doklady, preukazujúce, že stav technických zariadení, ktoré pri práci používa

a za týmto účelom do spoločnosti dováža, sú v súlade s požiadavkami bezpečnosti
technických zariadení (CE, kontroly, úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky, reví-
zie, pravidelná údržba).

Sú používané chemické látky v zhode s S132030-1 Zakázané látky Schaeffler ?

□ ÁNO (žiadne zakázané látky)

□ NIE (konzultácia s centrálnym odborným oddelením cez koordinátora)

Schválil: ..................................
              (koordinátor, dňa)

Vykonávanie nebezpečných prác ?

□ ÁNO (ktoré):

□    práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (hladinou) (strechy a pod.),
□    práce v uzatvorených priestoroch, (šachty, kanále a pod.),
□ práce na pohyblivej pracovnej plošine
□    práce s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu:
     (zváranie, rezanie, brúsenie, spájkovanie a pod. ),
□    práce s horľavými náterovými látkami,
□  práce vykonávané na odlúčenom pracovisku alebo ak pracuje na

    pracovisku sám,
□    práce s umelými minerálnymi vláknami.

! Vždy pred začatím nebezpečných prác je nutné vyžiadať povolenie na prácu od odd. BOZP !

□ NIE

Je pri používaní pracovných prostriedkov firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. potrebná
spôsobilosť, príp. preukaz, osvedčenie alebo doklad? (napr. pre obsluhu vysokozdvižných
vozíkov, žeriav, pohyblivú pracovnú plošinu, zdvíhacie zariadenia a pod.)

□ ÁNO  /   Uveďte ktoré:

□ NIE
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