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OBOZNÁMENIE O PODMIENKACH BOZP, OPP, OŽP A OCHRANY MAJETKU PRE  

OSOBY ZDRŽUJÚCE SA S VEDOMÍM A SÚHLASOM V PREVÁDZKE  

DANUCEM Slovensko a.s.  
 

Dátum oboznámenia:  Vstupné:  Opakované:  

Pre spoločnosť:      

Kontaktná osoba v prípade incidentu: Meno a priezvisko Telefónne číslo 

Za spoločnosť DANUCEM 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: 90 minút 

 

P. č. Meno a priezvisko prednášajúceho Prac. pozícia / Funkcia Osobné číslo* Podpis 

1.     

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

Prehlásenie 

Vyššie uvedený prednášajúci svojim podpisom potvrdzuje, že vykonal oboznámenie osoby uvedenej nižšie a následne ústnou formou 
overil získané vedomosti, čím potvrdzuje, že oboznámená osoba porozumela odbornému výkladu a obsahu oboznámenia podľa 
osnovy.  

Dolu podpísaná osoba svojim podpisom potvrdzuje, že absolvovala oboznámenie a že počas počas pohybu a vykonávania prác v 
horeuvedených prevádzkach bude dodržiavať všeobecne platné právne predpisy a interné pravidlá spoločnosti DANUCEM Slovensko 
a.s. (ďalej tiež len „Spoločnosť“) a to najmä Podmienky BOZP, OPP a OŽP. 

Dolu uvedené dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že pri získavaní jej osobných údajov jej boli poskytnuté všetky informácie v zmysle 
§ 19 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to najmä tieto informácie: 
Prevádzkovateľ: DANUCEM (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, email: kontakt@danucem.com 
Spracúvané osobné údaje: 
- osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v súvislosti so školením a jej identifikáciou ako meno, priezvisko, zastupovaná 

spoločnosť, druh a číslo preukazu totožnosti, telefónne číslo 
- osobné údaje z monitorovania cementárne (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) 
Účel spracúvania: plnenie si zákonných povinností na úseku BOZP, OPP a OŽP a na úseku prevencie škody, evidencia školení, 
ako kontaktných osôb zmluvných partnerov, pohybu osôb v prevádzke a evidencia v iných informačných a riadiacich systémoch, 
bezpečnosť (ochrana života, zdravia alebo majetku), uplatnenie právnych nárokov v prípade vzniku škody alebo porušenia 
predpisov, najmä podmienok BOZP, OPP a OŽP. 
Právny základ spracúvania: zákonná povinnosť a oprávnené záujmy prevádzkovateľa. 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: predchádzanie vzniku škody, evidencia školení, ako kontaktných osôb zmluvných partnerov, 
pohybu osôb v prevádzke a evidencia v iných informačných a riadiacich systémoch, bezpečnosť (ochrana života, zdravia alebo 
majetku), uplatnenie právnych nárokov v prípade vzniku škody alebo porušenia predpisov, najmä podmienok BOZP, OPP a OŽP. 
Doba uchovávania: trvanie účelu, kal. rok v registratúre organizačného útvaru, úložná doba podľa registratúrneho poriadku 
a plánu, archív v prípade trvalej dokumentárnej hodnoty. 
Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na 
namietanie spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných 
údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou i zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa a v prípade ich neposkytnutia má 
prevádzkovateľ právo neumožniť vstup takejto osobe do prevádzok.  
Kategórie príjemcov: spoločnosť zastupovaná dotknutou osobou, spoločnosti patriace do skupiny DANUCEM v SR (najmä 
TransPlus (Slovensko) s.r.o., ecorec Slovensko s.r.o.), Baumit, spol. s r.o. 
Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti 
www.danucem.com v spodnej časti „Vyhlásenie o ochrane súkromia na webe“. 

Meno a priezvisko Číslo OP / Pas Podpis 
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Záverečný test pre overenie vedomostí 

Správnu odpoveď označte krížikom „X“.  

Otázka č. Otázky a odpovede Vyhovel: 10 – 14 bodov    Nevyhovel: 0 – 9 bodov  

1. 

1b 

Pred začiatkom  prác je potrebné vykonať ? 

 Analýzu rizík pre dané práce a oboznámiť sa s podmienkami na pracovisku 

 Vyčkať do príchodu vedúceho a následne sa riadiť podľa jeho pokynov 

 Skontrolovať si všetky veci a počkať do príchodu vedúceho 

2. 

1b 

Kde sa môžete pohybovať bez vyžadovaných osobných ochranných  prostriedkov ? 

  v celom areály závodu 

 Len v administratívnych priestoroch a zóne označenej zelenou farbou  

 Len na označenej zóne červenou farbou  

3. 

1b 

Aká je maximálna dovolená rýchlosť pohybu vozidiel v závode ? 

 15 km/hod. 

 20 km/hod. 

 30 km/hod. 

4. 

1b 

Na akú vzdialenosť sa môžete priblížiť k vysokozdvižnému vozíku, v ktorom sa nachádza obsluha? 

 Môžem ísť priamo za vodičom  

 Nemôžem vstupovať do pracovného priestoru vozíka na menej ako 5m 

 Nemôžem vstupovať do pracovného priestoru vozíka na menej ako 2m 

5. 

2b 

Pred začatím prác na akomkoľvek výrobnom zariadení je potrebné 

 Zaistiť všetky zdroje energií, ktoré by mi dokázali spôsobiť zranenie / smrť 

 Použiť svoj osobný visiaci zámok a zaistiť  najbližší vypínač el. pohonu 

 Rýchlo vykonať čo je potrebné a oznámiť vedúcemu ukončenie prác 

6. 

2b 

Počas prác vo výške je potrebné ? 

 Zabezpečiť sa ochranou proti pádu (lešenie, plošina, celotelový postroj) 

 Prácu vykonať z rebríka 

 Počkať do príchodu vedúceho pracovníka 

7. 

2b 

Pred začiatkom prác s rizikom vzniku požiaru (zváranie, brúsenie, atď. ) je potrebné ? 

 
 Vykonať analýzu rizík pre dané práce a zabezpečiť implementáciu kontrolných opatrení uvedených 
v písomnom povolení na ich výkon  

 Skontrolujem pracovisko a zabezpečím si na pracovisko hasiaci prístroj 

 Vykonám práce bez zbytočného odkladu 

8. 

2b 

Pred vstupom do stiesneného priestoru je potrebné? 

 Vykonať vizuálnu kontrolu náradia 

 
Vykonať hodnotenie rizík pre dané práce, stanoviť bezpečný postup prác, stanoviť opatrenia pre záchranu 
osôb, zaistiť bezpečný vstup a výstup, vystaviť povolenie na vstup, oboznámiť pracovníkov s uvedenými 
ustanoveniami,  

 Vyčkať do príchodu vedúceho a následne sa riadiť jeho pokynmi 

9. 

1b 

Fajčenie je? 

 Dovolené v celom závode mimo výrobných priestorov 

 Zakázané v celom závode 

 Dovolené len na vyhradených miestach označených príslušnou bezpečnostnou značkou 

10. 

1b 

V prípade zranenia, poškodenia zariadenia,  úniku nebezpečných látok a iných incidentov 

 Zranenie si ošetrím a pokračujem ďalej v práci, ostatné incidenty nahlásim na konci pracovnej zmeny 

 Bezodkladne nahlásim všetky incidenty svojmu nadriadenému a zodpovednému pracovníkovi z DANUCEM 

 Informujem o tom svojich kolegov 
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OSNOVA: Oboznámenie o podmienkach BOZP, OPP, OŽP a ochrany majetku pre osoby 
zdržujúce sa s vedomím DANUCEM Slovensko a.s. v jej prevádzke 

P. č. Téma 

1. Oboznámenie s charakteristikou Spoločnosti a zameraním jej činnosti. 

2. 

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. 

3. 

Zákaz požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok na pracoviskách 
a prevádzkach Spoločnosti, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a dodržiavanie určeného zákazu fajčenia 
na pracoviskách a prevádzkach. Podrobenie sa kontroly na zistenie požitia alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok, osoby oprávnené vykonávať túto kontrolu /Pracovný poriadok/. 

4. 
Dodržiavanie určených pracovných a technologických postupov, odborná a zdravotná spôsobilosť na určité 
pracovné činnosti /schopnosť preukázania pri pracovnej činnosti/. 

5. 
Povinnosť používania pridelených OOPP /nutná ochrana hlavy v celom areáli prevádzky, okuliare, vysoko 
viditeľný pracovný odev s reflexnými prvkami, bezpečnostná obuv S3 SCR Cl M – členková, zákaz používania 
opaskov ako OOPP pre práce vo výškach/. Zelená zóna na presun osôb bez OOPP. 

6. Zákon č. 124/2006 Z. z., §18, spolupráca na spoločných pracoviskách – súčasť zmluvy. 

7. 
Zakázané činnosti, zákaz prác na zariadeniach a strojoch Spoločnosti, a zákaz prác na TZ, VZV a stavebných 
strojoch bez platných oprávnení a písomného súhlasu Spoločnosti. 

8. 
Predloženie platných odborných prehliadok a skúšok o technickej spôsobilosti TZ dovezených do prevádzky 
dodávateľom. 

9. Povinnosť dodržiavania ustanovení vyhlášky č. 147/2013 Z. z. /vrátane lešení/ a vyhlášky č. 59/82 Zb. 

10. 

Evidencia lešení, výstavba/zmena/demontáž lešenia len na základe požiadavky Spoločnosti, povolené je 
používať len lešenia s označením zelenou tabuľkou. Povinnosť prerušiť práce pri zistení akéhokoľvek 
nedostatku na lešení až do odstránenia nedostatku a opätovného prevzatia lešenia. Zákaz vstupu na 
neoznačené lešenia, alebo lešenia označené červenou tabuľkou. 

11. 
Povinnosť dodržiavania ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, max. povolená rýchlosť 
20km/hod., používanie bezpečnostných pásov, denné svietenie, smerové svetlá, merače rýchlosti. 

12. Politika BOZP, oboznámenie so základmi systému riadenia BOZP. 

13. Podmienky BOZP, OPP a OŽP, 5 Základných pravidiel, 16 Pravidiel záchrany života CRH 

14. Starostlivosť o zranených /kontaktné telefónne čísla/. 

15. Ochrana majetku a osôb, princípy vstupného systému a zásady monitorovania prevádzok vrátane nahrávania. 

16. Zákon č. 314/2001 Z. z., Vyhláška MV SR 121/2002 Z. z., Vyhláška MV SR 611/2006 Z. z. 

17. 

Požiarna ochrana: 

Povinnosti, 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. 

18. 
Dokumentácia požiarnej ochrany:   

Požiarne poplachové smernice, Požiarne evakuačné plány, Požiarne poriadky pracovísk. 

19. 
Požiarno-technické zariadenia:  

EPS, ECD/SHZ, Hasiace prístroje, Požiarne uzávery, Hydrantová sieť. 

20. Hasičská jednotka Spoločnosti , prevádzka Rohožník, osobná pomoc 

21. Iné: Zákaz vstupu do koľajiska / povolenie vstupu do koľajiska školenie podľa BZ1** 

22. Aktuálny Sadzobník pokút za porušenie podmienok BOZP, OPP a OŽP. 

**nehodiace sa škrtnite 

 
 

 

 


