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1. Obsah dokumentu 

Obsah tohto dokumentu je určený všetkým pracovníkom zamestnaným dodávateľmi a 

predajcami, za účelom zaistenia a zlepšenia ich bezpečnosti, ochrany zdravia a životného 

prostredia prostredníctvom dodržiavania bezpečnostných opatrení. Ich práca musí byť 

organizovaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí; aj najmenšie možné 

riziko alebo nebezpečenstvo by malo byť udržiavané na najnižšej úrovni. 

V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby pracovníkom ostatných 

zamestnávateľov vykonávajúcich práce v jeho priestoroch boli poskytnuté potrebné 

informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré 

sa týkajú jeho priestorov. 

Dodávatelia a predajcovia musia dodržiavať všetky normy, predpisy a zákony týkajúce sa 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany /zahrnuté v zákone 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 o BOZP v platnom znení a zákone 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení 

neskorších predpisov/. 

2. Definície  

Tento rozsah práce sa vzťahuje na všetky zariadenia na adresách Robotnícka 1, 036 80 

Martin; Priemyselná 8, 924 01 Galanta; Kukučínova 477, 019 01 Ilava: všetky budovy, 

zástavby, otvorené priestranstvá, dielne, cesty, ktoré vlastní, obsluhuje, prenajíma a 

používa spoločnosť DS Smith Slovakia. 

Tento dokument je súčasťou zmlúv, postúpení a výdavkových podmienok uzatvorených 

so spoločnosťou DS Smith Slovakia. 

Zodpovedný dodávateľ je povinný informovať svojich zamestnancov /subdodávateľov/ o 

rozsahu tohto dokumentu pred začatím prác. Dodávateľ je povinný zaistiť, aby 

subdodávatelia dodržiavali tieto predpisy. 

Dodávateľ má povinnosť zaistiť, aby bolo poverenému zástupcovi spoločnosti DS Smith 

Slovakia - za prítomnosti zástupcu dodávateľa - umožnené kontrolovať vozidlá 

dodávateľa, bezpečnosť práce, oblečenie zamestnancov dodávateľa, ich osobnú hygienu, 

používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), stav 

uzavretého priestoru alebo vyhradeného priestoru dostupného pre dodávateľa a či sú 

dodržané pravidlá bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia. 



Na základe ich spoločného záujmu, DS Smith Slovakia a dodávateľ spolupracujú pri 

určovaní a vykonávaní potrebných opatrení týkajúcich sa kontroly. 

3. Poučenie o ochrane zdravia a bezpečnosti (BOZP) 

Povinnosťou a zodpovednosťou dodávateľa je – vzhľadom na vyššie uvedené pravidlá -

poskytnúť svojim vlastným zamestnancom primerané vzdelanie v oblasti bezpečnosti 

práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. V prípade, že sa práce 

vykonávajú blízko výrobného zariadenia, poverený odborník z DS Smith Slovakia vyškolí 

zamestnancov dodávateľa o špeciálnych štúdiách týkajúcich sa špecifikovanej pracovnej 

oblasti. 

4. Povinnosti DS Smith 

Bezpečnosť a dobrý zdravotný stav všetkých zamestnancov prítomných v priestoroch 

spoločnosti DS Smith, bez ohľadu na to, či sú internými alebo externými zamestnancami, 

je záujmom spoločnosti DS Smith s najvyššou prioritou. V priestoroch spoločnosti DS 

Smith sa každý zamestnanec môže stretnúť s mnohými situáciami predstavujúcimi riziko 

nebezpečenstva. Preto je eminentnou povinnosťou spoločnosti DS Smith dodávať 

aktuálne a komplexné informácie súvisiace s možnými rizikovými situáciami, ako aj 

poskytovať informácie týkajúce sa bezpečnostných opatrení, pokyny a smernice platné v 

priestoroch spoločnosti DS Smith. 

Každá osoba navštevujúca priestory spoločnosti DS Smith môže byť potenciálne 

vystavená nasledujúcim situáciám alebo nebezpečným podmienkam predstavujúcim 

riziko: 

• Stret s niekoľkými typmi vozidiel (nákladné autá, vysokozdvižné vozíky, zdvíhacie 

pohyblivé plošiny atď.); 

• Šmyk, zakopnutie, pád (nerovný terén, vydutiny, priehlbiny, dutiny, klzká 

podlaha, schody, výmole atď.); 

• Kontakt s pohyblivými strojmi (servisný zásah, kontrola, diagnostika, generálne 

opravy, opravy atď.); 

• Kontakt s horúcim povrchom (obzvlášť pri zvlňovacom stroji); 

• Kontakt s chemickými látkami (čistiace prostriedky, atramenty, čistiace kvapaliny, 

mazivá, prísady atď.); 

• Kontakt s elektrickou energiou (servisný zásah, oprava stroja, inštalácia atď.); 



• Kontakt s hydraulickým systémom (úlohy súvisiace s údržbou); 

• Kontakt s pneumatickým systémom a stlačeným vzduchom (úlohy súvisiace s 

údržbou, čistenie); 

• Kontakt s vodou (úlohy súvisiace s údržbou, čistenie); 

• Kontakt s horúcou parou (úlohy súvisiace s údržbou); 

• Ručná manipulácia (podpora výroby, údržba, čistenie atď.); 

• Kontakt s ostrými predmetmi alebo nástrojmi; 

• Práce vo výškach; 

• Hlučné prostredie; 

• Kontakt s padajúcimi alebo pohybujúcimi sa predmetmi (sklad, predajňa, atď.). 

Tieto vyššie uvedené situácie môžu vyvolať riziko alebo nebezpečné podmienky, ktoré je 

potrebné oznámiť dodávateľovi a zamestnancom dodávateľa pred vykonaním dohodnutej 

úlohy.  

Ak sa vyskytne špecifická situácia alebo úloha, ktorá so sebou prináša špecifické riziko 

alebo nebezpečný stav presahujúci rámec tohto dokumentu, túto skutočnosť má 

povinnosť zástupca alebo špecialista spoločnosti DS Smith oznámiť dodávateľovi a jeho 

zamestnancom pred vykonaním úlohy. 

5. Povinnosti dodávateľa 

 

Okrem zodpovednosti prevzatej na základe potvrdenej objednávky alebo podpísanej 

zmluvy je dodávateľ zodpovedný aj za pravidlá a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, 

ochrany proti požiaru a životného prostredia, hygieny a mlčanlivosti. Dodávateľ má 

povinnosť tieto pravidlá dodržať a motivovať svojich zamestnancov, aby ich dodržiavali. 

Ak dodávateľ na základe predbežnej dohody so spoločnosťou DS Smith Slovakia povolá 

na vykonanie čiastočnej práce subdodávateľa, zodpovednosť dodávateľa týmto zahŕňa aj 

činnosť subdodávateľa. 

Spoločnosť dodávateľa má povinnosť na žiadosť DS Smith predložiť nasledujúce 

informácie pred vykonaním dohodnutej úlohy alebo práce: 

• Aktuálna politika bezpečnosti a ochrany zdravia, údaje o incidentoch a podrobnosti o 

každom priestupku proti BOZP za posledných 5 rokov; 



• Podrobnosti o predchádzajúcich odborných skúsenostiach s danou úlohou a 

referencie z predchádzajúcich projektov; 

• Meno všetkých kontaktných osôb, ktoré budú zahrnuté, a vyhlásenie, že na miesto 

výkonu práce nebudú prizvaní žiadni iní dodávatelia bez predchádzajúcej konzultácie 

a súhlasu zo strany stavby; 

• Osvedčenia potvrdzujúce poistenie spoločnosti a všetkých dodávateľov, ktorých 

plánuje použiť. 

• Meno, titul a telefónne číslo na manažéra alebo supervízora spoločnosti dodávateľa, 

ktorý bude zodpovedný za správanie dodávateľov na mieste, a potvrdenie, že sa 

dorozumejú v miestnom jazyku; 

• Uistenie, že sú zahrnuté iba osoby kvalifikované, skúsené, spôsobilé na prácu a 

kompetentné na výkon ich odboru alebo úlohy; 

• Potvrdenie, že všetky zariadenia, ktoré má spoločnosť dodávateľa v úmysle umiestniť 

na území spoločnosti, sú v súlade s právnymi a priemyselnými normami a sú 

udržiavané v súlade týmito normami; 

• Súhlas spoločnosti dodávateľa s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel stavby a 

všetkých zákonných požiadaviek v čase zdržiavania sa na stavbe; 

• Vyhlásenie o metóde a posúdenie rizika s podrobnosťami o tom, ako sa bude práca 

vykonávať a podrobnosťami o zariadeniach, vybavení a materiáloch, ktoré sa majú 

použiť. Ak sa majú použiť alebo priniesť na miesto akékoľvek nebezpečné materiály, 

vyžadujú sa aktuálne hodnotenia preukazujúce súlad so všetkými zákonnými a 

priemyselnými požiadavkami. 

6. Tímová zodpovednosť 

 

Ak dodávateľ zamestnáva viac ako jedného zamestnanca súčasne, má povinnosť 

vymenovať jednu zodpovednú osobu za celý tím a má povinnosť o tom informovať osobu 

reprezentujúcu DS Smith Slovakia zodpovednú za dohľad a komunikáciu s dodávateľom 

pred začatím prác. 

Na to, aby bolo možné bezpečne vykonávať prácu, je potrebné zamestnávať iba osoby, 

ktoré sú schopné takejto práce, najmä v prípade takých typov práce a ich fáz, ktoré 

spadajú do osobitných podmienok (práca vo výškach, práca v uzavretých priestoroch, 

práca s elektrinou alebo iným druhom energetických médií, atď.). 



7. Nakladanie s dôvernými informáciami 

 

Dodávateľ zaobchádza súkromne so všetkými položkami dôverných informácií, o ktorých 

sa dozvie počas uzatvárania zmlúv alebo prác. Ak chce dodávateľ použiť prácu vykonanú 

pre spoločnosť DS Smith Slovakia ako referenčné dielo, má povinnosť o tom vopred 

uzavrieť zmluvu so spoločnosťou DS Smith Slovakia. 



8. Špeciálne nariadenia  

8.1 Dopravné pravidlá pre oblasť DS Smith 

1. Na území spoločnosti DS Smith platia pravidlá cestnej premávky a parkovania. 

Dopravné značky je potrebné brať ako oficiálne dopravné značenie. 

2. Na území spoločnosti DS Smith platí maximálna povolená rýchlosť 15 km/h. 

3. Ľudia musia používať vyhradené priestory pre cestujúcich/prechádzajúcich. 

4. Parkovanie je povolené len na vyhradených parkovacích miestach. 

5. Parkovanie zacúvaním v celej oblasti. 

6. Vchody do budov, požiarne hydranty, únikové cesty, núdzové východy, záchranné 

cesty musia byť voľné, nesmú byť blokované. 

7. Škody na odstavených vozidlách, mimoriadne udalosti, nehody je potrebné ihneď 

nahlásiť zástupcovi alebo kontaktnej osobe DS Smith Slovakia. 

8. Každý kamión po vyložení alebo naložení opúšťa priestor DS Smith bez dlhšieho 

váhania. Ak nákladné automobily, dodávky, sklápače alebo akékoľvek iné vozidlá 

dodávateľa musia určitý čas pobývať v prevádzke spoločnosti DS Smith Slovakia, 

je túto skutočnosť potrebné oznámiť zodpovednej osobe DS Smith Slovakia. Bez 

súhlasu zodpovednej osoby nesmie žiadne vozidlo zostať na území spoločnosti 

dlhšie, než je potrebné na nakládku, vykládku a administratívny postup. 

9. Všetky nástroje a materiály musia byť zapísané v zozname, aby sa mohli 

transportovať do a von z územia spoločnosti DS Smith Slovakia. Kontrolu 

vykonáva vstupná bezpečnostná služba. 

10. Všetci prichádzajúci a odchádzajúci vodiči musia dodržiavať pokyny personálu 

bezpečnostnej služby a pokyny zodpovednej osoby DS Smith Slovakia. 

Všeobecné pravidlá dopravných nehôd sú fixné, DS Smith Slovakia je zodpovedná len v 

rámci zákonných noriem. 

8.2 Jedlá a nápoje 

Jedenie a pitie je dovolené iba v priestoroch označených ako oddychové miestnosti alebo 

v priestoroch určených na konzumáciu potravín.  

Akákoľvek konzumácia potravín v priestoroch dielne je prísne zakázaná.  

Teplé nápoje nie sú v dielni spravidla povolené, pokiaľ nie sú skladované v uzavretej 

nádobe. Dielňa je vybavená výdajníkmi vody prístupnými pre každého zamestnanca.  



Studené nápoje musia byť skladované v pôvodnom obale s originálnym štítkom, aby bolo 

možné jasne identifikovať akúkoľvek kvapalinu prítomnú v priestoroch spoločnosti DS 

Smith.  

Aj napriek tomu, že používanie výdajníkov vody je preferované, dôrazne sa odporúča, 

najmä v letných horúčavách, piť balenú minerálnu vodu. 

8.3 Pracovná doba 

Denná pracovná doba musí byť dohodnutá s kontaktnou osobou dodávateľa, pokiaľ je to 

možné, v súlade s pracovnou dobou DS Smith Slovakia. Práce, ktoré je potrebné vykonať 

mimo pracovnej doby, musia byť dohodnuté s kompetentnou osobou DS Smith Slovakia. 

Právne predpisy dodávateľa týkajúce sa povoleného rozsahu dennej pracovnej doby, 

víkendovej pracovnej doby, nadčasov a pracovných prestávok musia byť oznámené 

zodpovednej osobe DS Smith Slovakia pred začatím práce. 

Spoločnosť DS Smith Slovakia musí tieto informácie vziať do úvahy pri plánovaní 

časového rámca pre konkrétnu úlohu alebo prácu. Ak DS Smith Slovakia požaduje, aby 

zamestnanci dodávateľa pracovali mimo legálne upraveného rámca legislatívy krajiny 

konkrétneho dodávateľa, musí to byť dohodnuté s dodávateľom. 

8.4 Únikové trasy 

Dopravné a únikové cesty, núdzové východy, bezpečnostné zariadenia, cesty k hasiacim 

prístrojom, hydranty a elektrické spotrebiče nesmú byť blokované. 

8.5 Nehody  

Aj to najmenšie zranenie, ktoré vznikne pri práci, je potrebné ihneď oznámiť zodpovednej 

osobe dodávateľa a kontaktnej osobe dodávateľa, zodpovednej osobe DS Smith Slovakia 

alebo manažérovi DS Smith Slovakia. 

V prípade núdze je potrebné dodržiavať pokyny DS Smith Slovakia. 

Za poskytnutie prvej pomoci je zodpovedný každý zamestnanec, ktorý je v čase nehody 

prítomný na mieste nehody, bez ohľadu na to, či je zamestnancom alebo dodávateľom 

spoločnosti DS Smith Slovakia. 

8.6 Zhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu 

Fotografovanie, zhotovovanie videí a zvukových záznamov na území spoločnosti DS 

Smith Slovakia je povolené len so súhlasom vedúceho objektu/generálneho riaditeľa 

alebo jeho zástupcu. 



V opačnom prípade je spoločnosť DS Smith Slovakia oprávnená požadovať obrazový a 

zvukový záznam a je oprávnená ich zničiť. 

8.7 Fajčenie  

Na území spoločnosti DS Smith Slovakia je fajčenie prísne zakázané, okrem vyhradených 

miest na fajčenie. 

8.8 Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu 

Značky zákazu je potrebné striktne dodržiavať. V prípade, že je potrebné vykonávať 

činnosť, ako je zváranie, brúsenie, rezanie alebo akákoľvek iná činnosť, ktorá môže 

spôsobiť požiar, vyžaduje sa špeciálne povolenie, ktoré môže vydať miestna údržba 

(povolenie na prácu so zdojmi tepla). Pri tejto činnosti musí byť vždy prítomný hasiaci 

prístroj, vedro s vodou a v prípade potreby protipožiarna ochranná plachta. 

V miestnostiach s nebezpečenstvom výbuchu a/alebo požiaru je dovolené používať iba 

špeciálne zariadenia a nástroje, ktoré sú chránené pred výbuchom a/alebo požiarom. 

8.9 Zákaz konzumácie alkoholu a drog 

Konzumácia alkoholu a drog je prísne zakázaná. 

Manažér DS Smith Slovakia HSE alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená vykonávať 

náhodnú alebo cielenú kontrolu alkoholu u zamestnancov dodávateľa, najmä ak je 

zistené podozrenie na intoxikáciu alkoholom alebo iným typom drogy. 

Ľudia pod vplyvom alkoholu alebo drog sa nesmú zdržiavať v priestoroch spoločnosti DS 

Smith Slovakia. Budú vykázaní z oblasti spoločnosti DS Smith Slovakia a nebudú sa môcť 

vrátiť späť, pokiaľ nebudú úplne triezvi a opakovane kontrolovaní na prítomnosť alkoholu 

alebo drog. 

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za všetky vzniknuté náklady a všetky ďalšie nepríjemnosti 

spôsobené tým, že zamestnanec dodávateľa nemôže vykonávať dohodnutú alebo 

objednanú úlohu alebo prácu z dôvodu intoxikácie alkoholom alebo inými drogami. 

8.10 Straty a nálezy 

Predmety, ktoré sa nachádzajú na území spoločnosti DS Smith, musia byť predložené 

zamestnancom bezpečnostnej služby alebo zodpovednej osobe DS Smith Slovakia. 

8.11 Materiály, predmety a nśtroje vnášané do objektu 

Vnášané predmety, materiály a nástroje by mali byť poistené dodávateľom proti 

neoprávnenému použitiu a privlastneniu.  

Spoločnosť DS Smith Slovakia nezodpovedá za stratu majetku. 



Ku všetkým nástrojom a materiálu prepravovanému na územie spoločnosti DS Smith 

Slovakia by mal byť priložený zoznam prepravovaných nástrojov a materiálu. Tento 

zoznam môže skontrolovať bezpečnostná služba pri vchode alebo zodpovedná osoba na 

požiadanie. 

Vnášanie je povolené iba nástrojom a/alebo materiálom, ktoré sú potrebné na vykonanie 

príslušných prác. Nepoužitý materiál a všetky odpadky musia byť vynesené z objektu 

alebo zlikvidované v súlade s dohodou so zodpovednou osobou DS Smith Slovakia. 

8.12 Použitie zariadení, servisných nástrojov, manipulácia s nimi, vstup do 

miestností 

Na území spoločnosti DS Smith Slovakia je neoprávnené používanie servisných nástrojov, 

napr. vysokozdvižné vozíky, stroje, zdvíhacie plošiny prísne zakázané. Použitie týchto 

nástrojov alebo zariadení musí byť prerokované so zodpovednou osobou zo spoločnosti 

DS Smith Slovakia a zamestnanci dodávateľa musia mať povolenie na používanie 

takéhoto zariadenia alebo stroja. 

Zdržiavanie sa v ostatných priestoroch spoločnosti DS Smith Slovakia, ktoré nepodliehajú 

zmluvným servisným zásahom ani zmluvným prácam, je zakázané. Zdržiavanie sa v 

takýchto oblastiach je možné len so súhlasom zodpovednej osoby DS Smith Slovakia. 

Predtým, ako zamestnanec dodávateľa použije akýkoľvek stroj vo vlastníctve spoločnosti 

DS Smith Slovakia, musí byť vydaný súhlas zodpovednej osoby spoločnosti DS Smith 

Slovakia. Škody spôsobené nehodou alebo akékoľvek iné finančné škody sa účtujú osobe, 

ktorá ich spôsobila. 

8.13 Povolenie k vykonávaniu nebezpečných prác 

Je potrebná dohoda medzi zodpovednou osobou dodávateľa a zodpovednou osobou DS 

Smith Slovakia - za predpokladu, že budú mať písomný súhlas, v prípade nasledujúcich 

typov prác: 

• Zváračské, tesniace, brúsne práce a práce s teplom v prítomnosti horľavých 

materiálov /práce s nebezpečenstvom požiaru/. 

• V prípade prác vykonávaných v úzkych miestnostiach, kontajneroch, priekopách, 

kanáloch /uzavretých priestoroch/. 

• V prípade prác vykonaných na hasiacich prístrojoch, signalizačnom a výstražnom 

zariadení. 

• Používanie nebezpečných materiálov je povolené v súlade s príslušnými 

nariadeniami. 

• Odstránenie ochranného zariadenia. 



• V prípade prác na nádržiach, nádobách a potrubí. 

• V prípade prác vykonávaných na elektrických spotrebičoch, na územiach s 

nebezpečenstvom rádioaktívneho žiarenia, požiaru alebo výbuchu. 

8.14 Bezpečnosť pri práci 

Pracovné nástroje /náradie, prístroje, atď. /  

Každý nástroj používaný zamestnancami dodávateľa musí byť riadne navrhnutý a určený 

na zamýšľanú prácu. Jeho technický stav musí byť bezchybný a nástroj musí vyhovovať 

bezpečnostným pravidlám a predpisom. Je prísne zakázané používať poškodené nástroje 

alebo nástroje nevhodné na zamýšľanú prácu. 

Predpisy o kontrole a kontrolných mechanizmoch (procedúra LOTOTO – 

uzamknúť, označiť, vyskúšať; povolenie na prácu za tepla, atď.) 

Musia byť dodržané všetky predpisy o kontrole a kontrolných mechanizmoch používané 

spoločnosťou DS Smith Slovakia. 

Evakuácia budovy 

V prípade núdze /napríklad: požiar, výbuch, riziko výbuchu bomby/ je možné nariadiť 

evakuáciu budov DS Smith Slovakia. Evakuačný príkaz nariaďuje osobám prítomným v 

budove okamžité, ale pokojné opustenie miestností, aby prišli na zhromaždisko a zostali 

tam, kým neobdržia príkaz od vedúceho spoločnosti DS Smith Slovakia alebo jeho 

zástupcu o povinnostiach, ktoré budú nasledovať. 

Osobné ochranné pomôcky 

Osobné ochranné prostriedky musia byť nosené v priestoroch spoločnosti DS Smith 

Slovakia. Vo výrobných priestoroch je povinné nosenie ochrannej obuvi, pracovného 

odevu alebo bezpečnostnej vesty a ochrany sluchu. 

Poriadok na pracovisku a servisných miestach 

Na pracovisku a servisných miestach je potrebné udržiavať poriadok.  

Materiály, nástroje musia byť bezpečne uložené. 

8.15 Ochrana vody a pôdy 

Používanie a skladovanie materiálov nebezpečných pre vodu sa musí vykonávať v súlade 

s platnými predpismi a nariadeniami.  



Materiály ohrozujúce vodu je zakázané skladovať bez zakrytia na otvorenom 

priestranstve.  

Nebezpečné tekuté materiály by mali byť skladované v záchytných nádržiach. 

8.16 Likvidácia odpadu 

Dodávateľ má povinnosť zbierať, skladovať a prepravovať odpady vyprodukované počas 

práce tak, aby neohrozil činnosť, poriadok, hygienické a environmentálne podmienky 

spoločnosti DS Smith Slovakia. 

Všetky odpady vyprodukované počas práce sú vo vlastníctve dodávateľa alebo 

subdodávateľa a musia byť odstránené na jeho náklady v súlade s právnymi predpismi, 

pokiaľ nie je s DS Smith Slovakia dohodnuté inak (týka sa to predovšetkým stavebných 

alebo inžinierskych prác; vymenené náhradné diely alebo vymenený olej a ostatné 

mazivá zlikviduje spoločnosť DS Smith Slovakia). 

Dodávateľ má povinnosť dodržiavať zákony týkajúce sa prepravy, umiestnenia a 

obvyklého zaobchádzania s rôznymi druhmi odpadu aj mimo územia spoločnosti DS 

Smith Slovakia. 

8.17 Pracovný poriadok 

Príchod a odchod z pracoviska 

Každý dodávateľ vopred obdrží dokument o bezpečnosti, ktorý si musia prečítať, 

porozumieť a podpísať všetci zamestnanci dodávateľa, ktorí navštívia priestory 

spoločnosti DS Smith Slovakia z dôvodu výkonu zmluvných povinností.  

Tento podpísaný dokument o bezpečnosti bude pri príchode spoločnosti DS Smith 

Slovakia odovzdaný manažérovi BOZP alebo zodpovednej osobe DS Smith Slovakia. 

Bezpečnostná služba DS Smith Slovakia je informovaná o každej možnej návšteve 

priestorov DS Smith Slovakia.  

Každý zamestnanec dodávateľa bude po príchode skontrolovaný, bude zaradený do 

nášho interného systému a bude mu pridelená karta návštevníka.  

Túto kartu si ponechá každý zamestnanec dodávateľa až do odchodu z priestorov DS 

Smith Slovakia – pri odchode bude táto karta odovzdaná späť bezpečnostnej službe. 

Pri odchode z areálu DS Smith Slovakia je bezpečnostná služba oprávnená kontrolovať 

dodávateľov rovnako, ako v prípade pracovníkov spoločnosti. 

Vjazd a výjazd vozidiel 



Do priestoru DS Smith Slovakia je povolený vjazd iba tým dopravným prostriedkom, 

ktoré slúžia na vykonanie konkrétnych prác.  

Po dokončení úlohy súvisiacej s prácou musia tieto vozidlá okamžite opustiť oblasť DS 

Smith Slovakia.  

Vstupná bezpečnostná služba je oprávnená kontrolovať odchádzajúce vozidlá, čo zahŕňa 

aj kabínu vodiča. 

Zaistenie skladovacieho miesta 

Ak je to potrebné, zodpovedná osoba DS Smith Slovakia a dodávateľ sa môžu dohodnúť 

na mieste skladovania (ktoré môže byť zatvorené alebo otvorené) a môžu rozhodnúť o 

zabezpečení tejto oblasti.  

Ak je to podľa zmluvy zodpovednosťou dodávateľa, je dodávateľ povinný toto miesto 

následne demontovať. Riadne používanie tohto miesta, dodržiavanie poriadku, BOZP a 

environmentálnych predpisov je zodpovednosťou dodávateľa, aj napriek tomu, že toto 

miesto bolo dodávateľovi poskytnuté spoločnosťou DS Smith Slovakia.  

V uzavretom skladovacom priestore je možné uchovávať iba tie materiály, ktoré sú úzko 

spojené s vykonávanou prácou. 

Jedna kópia kľúča od uzavretého skladovacieho priestoru musí byť označená a uložená u 

bezpečnostnej služby na vstupe do areálu. 

Bezpečné vykonávanie práce 

Každá činnosť zamestnancov dodávateľa musí byť vykonaná v súlade s miestnymi 

legislatívnymi smernicami a bezpečnostnými normami DS Smith. 

Pokiaľ je to možné, vždy oddeľte činnosť zamestnanca dodávateľa od činnosti 

zamestnancov spoločnosti DS Smith, aby ste predišli akejkoľvek nežiaducej interakcii. 

Ak neexistuje možnosť takejto segregácie, je potrebné uzavrieť dohodu, ktorá výslovne 

definuje všetky pravidlá, ktorými je každý zamestnanec, interný alebo externý, úplne 

chránený z hľadiska všetkých zásadných bezpečnostných aspektov. 

8.18 Ochrana pri práci a proti požiaru 

Je povinnosťou a zodpovednosťou dodávateľa byť si vedomý zložitosti prác, ktoré je 

potrebné vykonať, predpisov o požiarnej ochrane platných pre túto prácu, nutnosti 

dodržiavania týchto pravidiel a zaistenia potrebných podmienok: 

• Pracovný a ochranný odev, osobné ochranné prostriedky, hasiaci prístroj 

• Správny stav náradia, prístrojov a iných nástrojov podľa zákonných požiadaviek. 



• Zabezpečenie popisov práce, pracovných pokynov na základe vyššie uvedených 

požiadaviek 

V súlade s vyššie uvedeným je dodávateľ povinný dodať svojim pracovníkom tieto 

ochranné odevy a osobné ochranné pomôcky, ktoré sú požadované v súlade s 

vykonávanou prácou a požadované na základe platných pravidiel. 

Aj najmenšiu vážnu nehodu, malý požiar alebo inú udalosť, ktorá by mohla viesť k 

nehode alebo vážnemu požiaru, je potrebné ihneď nahlásiť zodpovednej osobe DS Smith 

Slovakia alebo vedúcemu BOZP. 

V prípade nehody alebo požiaru musí dodávateľ spolupracovať s DS Smith Slovakia počas 

vyšetrovania, určovania potrebných opatrení a vykonávania opatrení v záujme 

dodávateľa aj DS Smith Slovakia. 

8.19 Ochrana životného prostredia 

Je zásadou, že dodávateľ pracujúci na území patriacom DS Smith Slovakia má povinnosť 

vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý nespôsobuje žiadne škody na životnom prostredí 

alebo ak to nie je možné, škoda by mala byť čo najmenšia, aby boli dosiahnuté 

nasledujúce ciele: 

• Dodávateľ musí prijať a dodržať všetky medzinárodné, národné, miestne a firemné 

nariadenia a štandardné predpisy, ktoré sú platné pre spoločnosť DS Smith. 

• Ak je vopred zrejmé, že prácu nie je možné vykonať bez produkcie nebezpečného 

odpadu alebo s účinkom, ktorý je škodlivý pre životné prostredie a nedá sa mu 

vyhnúť (hluk, znečistenie vody, dym, atď.), dodávateľ musí na túto skutočnosť 

upozorniť spoločnosť DS Smith Slovakia pred začatím práce. V takom prípade 

majú spoločnosť DS Smith Slovakia a dodávateľ povinnosť uzavrieť dohodu alebo 

pripraviť plán opatrení na tému: Ako zabrániť škodám na životnom prostredí alebo 

ich znížiť na najnižšiu možnú úroveň a dohodnúť sa na spolupráci pri realizácii 

tohto plánu. 

• Ak nebezpečný odpad alebo iný typ znečistenia nebol predvídateľný alebo si 

dodávateľ nie je istý odpadom, situáciou alebo vyhodnotením prípadu a 

nebezpečenstva, musí dodávateľ prerušiť svoju prácu a informovať osobu 

zastupujúcu DS Smith Slovakia zodpovednú za ochranu životného prostredia, ako 

aj osobu zastupujúcu DS Smith Slovakia zodpovednú za dohľad nad zmluvnými 

prácami. 

• Návštevníci sa môžu zdržiavať na území DS Smith Slovakia len s prideleným 

sprievodcom. 



• Zamestnanci dodávateľa vykonávajúci práce a služby sa môžu zdržiavať výlučne 

vo vyhradených priestoroch a po vyznačených dopravných komunikáciách. 

• Zamestnanci dodávateľa sa môžu pohybovať výlučne vo vnútri pracovných 

priestorov a môžu sa do týchto priestorov dostať a opustiť ich najkratšou trasou, 

ktorú určí zodpovedná osoba spoločnosti DS Smith Slovakia. 

9. Pracovné priestupky 

Závažné previnenia voči pracovnému poriadku (pozitívny test na alkohol alebo omamné 

látky, flagrantné nedodržiavanie miestnych pravidiel a noriem DS Smith atď.) oprávňujú 

spoločnosť DS Smith Slovakia vykázať každú osobu, ktorá sa previnila, z územia 

spoločnosti DS Smith Slovakia.  

V závažných prípadoch je spoločnosť DS Smith Slovakia oprávnená zmluvu zrušiť, pokiaľ 

ide o závažné priestupky proti pracovnému poriadku a bezpečnosti práce. 

Dodávateľ je zodpovedný za všetky škody alebo straty, ktoré sú spôsobené z dôvodu, že 

jeho pracovníci alebo subdodávateľ nedodržiavajú tento pracovný poriadok a bezpečnosť 

práce. 



Podpísaný /meno/ ……………………………………. /spoločnosť/ ………………………… potvrdzuje 

obdržanie dokumentu ’Rozsah práce pre dodávateľov a predajcov’, ktorý obsahuje 

nariadenia o bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrane a ochrane životného prostredia, 

vzťahujúce sa na prácu a služby vykonávané v priestoroch spoločnosti DS Smith 

Slovakia. 

Informujeme našich zamestnancov o jeho obsahu a stanovujeme povinnosť dodržiavať 

tieto predpisy na území spoločnosti DS Smith Slovakia. 
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