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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: 16. 6. 2022 Vstupné:  Opakované:  

Pre spoločnosť:  

Kontaktná osoba v prípade incidentu: Meno a priezvisko Telefónne číslo 

Za spoločnosť Danucem  Slovensko a.s.   

Za dodávateľskú spoločnosť   

 

Časový rozsah oboznámenia: 90 min. 

 

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

1.     

     
 

Prehlásenie 

*Hore uvedený prednášajúci svojim podpisom potvrdzuje, že vykonal oboznámenie osoby uvedenej nižšie a následne písomnou 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. 

P. č. Meno a priezvisko Číslo OP / Pas Podpis ** 

1.    
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@sk.crh.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, tel. 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 CRH v SR (najmä TransPlus (Slovensko) s.r.o., Ecorec Slovensko s.r.o.), Automatizované 
individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti www.crhslovakia.com v spodnej časti „Vyhlásenie o ochrane súkromia na webe“. 

P. č. Osnova  

1. Oboznámenie s analýzou rizík, profilom nebezpečenstiev, preventívnymi a ochrannými opatreniami spoločnosti.  

2. 
Oboznámenie s nebezpečnými miestami organizácie (RP, výmenníky, dopravníky, zásobníky na sypké materiály, koľajisko, rizikové pracoviská 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, dodržiavanie zákazu fajčenia. 

4. Dodržiavanie pracovných a technologických postupov, odborná a zdravotná spôsobilosť na určité pracovné činnosti. 

5. Povinnosť používania určených OOPP.  

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

7. Predloženie platných odborných prehliadok a skúšok o technickej spôsobilosti TZ dovezených do areálu dodávateľom. 

8. Povinnosť dodržiavania ustanovení vyhlášky č.147/2013 Z.z. a vyhlášky č.59/82 Zb., Povinnosti vo vzťahu k stavbe, evidencii a používaniu lešení.  

9. Dopravno-prevádzkový poriadok prevádzky, Pravidlá bezpečnosti pre chodcov, Pravidlá pre používanie mobilných telefónov 

10. Politika BOZP Danucem Slovensko a.s. a oboznámenie so základmi systému riadenia BOZP. 

11. 

Interné normy CRH v oblasti  BOZP - 5 Základných pravidiel BOZP, 16 Pravidiel záchrany života (LSR) v príslušnom rozsahu, Podmienky BOZP, OPP 
a OŽP, Sadzobník pokút za porušenie BOZP, OPP, OŽP.  

Ochrana majetku a osôb, vstupný systém,  monitorovanie prevádzky (kamerový systém). 

12. Pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej situácie, Havarijný plán, Traumatologický plán. 

13. 

Požiarna ochrana:  Zákon č. 314/2001 Z. z., Vyhláška MV SR 121/2002 Z. z. v príslušnom rozsahu,  

Dokumentácia požiarnej ochrany: Požiarne poplachové smernice, Požiarne evakuačné plány, Ohlasovňa požiaru, Požiarne poriadky pracovísk, Pracoviská 
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, Opatrenia pri činnostiach a na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, Povinnosti a zakázané 
činnosti dodávateľa. Hlavné uzávery médií a energií. Protipožiarne hliadky pracovísk. 

Požiarno-technické zariadenia: EPS /SHZ, Hasiace prístroje, Požiarne uzávery, Hydrantová sieť. 

14. NV SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

15. Oboznámenie s environmentálnym správaním v závode Cementáreň Turňa. Dokumentácia odpadového, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia. 

16. 
Iné:   Vyhláška SBÚ č. 29/89 Zb. a vyhláška SBÚ č. 50/88 Zb.  a ďalšie  súvisiace BP a normy – v príslušnom rozsahu **,  Zákaz vstupu do koľajiska /   
povolenie vstupu do koľajiska školenie podľa BZ1** 

** nehodiace škrtnite 
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Danucem Slovensko a.s.  T +421 34 77 65 111  2/2 
906 38 Rohožník   F +421 34 77 65 149 

Slovensko  www.danucem.com 

 

Overenie vedomostí po absolvovaní Oboznámenia o podmienkach BOZP, OPP a OŽP a ochrany majetku 
pre osoby zdržujúce sa s vedomím Danucem Slovensko a.s., v jej prevádzke: 
 

1. 5 základných (kardinálnych) pravidiel  Danucem Slovensko a.s. pripomína dôležitosť dodržiavania pravidiel 
BOZP v týchto oblastiach: 

a) Osobné ochranné pomôcky, Postupy izolácie a uzamykania, Hlásenia a oznamy, Pracovný poriadok, 
b) Bezpečnostné predpisy, Osobné ochranné pomôcky, Postupy izolácie a uzamykania, Alkohol a drogy, 

Hlásenia a oznamy, 
c) Osobné ochranné pomôcky, Postupy izolácie a uzamykania, Alkohol a drogy, Hlásenia a oznamy, 

Zákonník práce. 
 

2. Písomné povolenie sa vyžaduje pre výkon týchto prác: 
a) Práce vo výškach a Zdvíhanie nákladu, 
b) Izoláciu a uzamykanie, 
c) Vstup do stiesneného priestoru a Práce na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru, tzv. „Hot Works“. 
 

3. Práca vo výškach vyžaduje povinnosť použitia kolektívnej ochrany, alebo osobných ochranných 
prostriedkov pre prácu vo výškach:  

a) pri akejkoľvek práci nad úrovňou zeme, 
b) ak je pracovné miesto 1,5 m nad úrovňou zeme, resp. podlažia,  
c) pri práci z rebríka. 

 
4. Pravidlo 2 m upozorňuje na: 

a) dodržanie minimálneho odstupu 2 m od vysokozdvižného vozíka v činnosti, 
b) dodržanie maximálneho odstupu 2 m od vysokozdvižného vozíka v činnosti, 
c) povinnosť použiť bezpečnostný postroj pri práci vo výške. 

 
5. Pred začatím prác na akomkoľvek výrobnom zariadení je potrebné: 

a) zaistiť všetky zdroje energií, ktoré by mi dokázali spôsobiť zranenie / smrť, 
b) použiť svoj osobný visiaci zámok a zaistiť  najbližší vypínač elektrického pohonu, 
c) rýchlo vykonať čo je potrebné a oznámiť vedúcemu ukončenie prác. 

 
6. Pracovník pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok (drog): 

a) nesmie nastúpiť do zamestnania ani na služobnú cestu, 
b) môže požiadať o výnimku a pokračovať v inej pridelenej práci, 
c) môže nastúpiť do zamestnania, ale musí pracovať pod trvalým dozorom vedúceho zamestnanca 

 
7. Používať mobilný telefón: 

a) sa môže  bez obmedzenia počas chôdze, alebo šoférovania vozidiel a mechanizmov, 
b) sa nesmie počas  práce a chôdze po komunikáciach v cementárni,  
c) sa môže počas šoférovania bez obmedzenia, vrátane písania sms a čítania e-mailov. 

 
8. Fajčiť v areáli cementárne v Turni: 

a) sa môže bez obmedzenia, 
b) sa môže iba na vyhradených miestach, 
c) sa nesmie nikde. 

 
9. Aká je maximálna dovolená rýchlosť pohybu vozidiel v priestoroch závodu ? 

a) 15 km/hod., 
b) 20 km/hod., 
c) 30 km/hod. 

 
10. Ktorý z nižšie uvedených materiálov použijete v prípade havárie (napr. únik oleja): 

a) piesok, 
b) trosku, 
c) sorbent (napr. Perlit, Vapex, Spilkleen, Repur, ...) 

              
 
 
 
             Podpis preskúšaného:                                                       Vyhodnotenie:  vyhovel  /  nevyhovel 

                                                            Max. 3 nesprávne odpovede                Podpis:    


