Požiadavky spoločnosti NCC týkajúce sa BOZP pre subdodávateľov
1. Účel
Cieľom týchto požiadaviek je ozrejmiť a objasniť
pravidlá pre BOZP, ktoré platia vo vzťahoch medzi
spoločnosťou NCC a jej subdodávateľmi v rámci
jedného pracoviska. Ak subdodávateľ prizve
ďalších subdodávateľov, je povinný dozrieť na
dodržiavanie rovnakých požiadaviek z ich strany.
Požiadavka dopĺňa platnú legislatívu, predpisy
verejných orgánov, dohody atď., ktoré upravujú
podmienky BOZP.
Každý subdodávateľ sa musí bez nároku na
odmenu, a to v požadovanom rozsahu, podieľať na
práci v oblasti BOZP na danom pracovisku.
Pojem „subdodávateľ“ používaný nižšie zahŕňa aj
jeho subdodávateľov, dodávateľov, zamestnancov
ako aj prenajatých pracovníkov u niektorých z nich.

2. Platné predpisy
Okrem požiadaviek BOZP spoločnosti NCC voči
subdodávateľom platia pravidlá NCC pre poriadok
a bezpečnosť ako aj prípadné špecifické pravidlá
týkajúce sa pracoviska v prípade, ak spoločnosť
NCC zabezpečuje BOZP na stavenisku (ďalej len
BAS-U). Ak nie je spoločnosť NCC BAS-U, musia sa
dodržiavať pravidlá NCC pre poriadok a bezpečnosť
a pravidlá BAS-U.

3. Poučenie o bezpečnosti
Vždy, keď príde na stavenisko nejaký nový
zamestnanec subdodávateľa, musí sa hlásiť
u vedúceho prác spoločnosti NCC.
Všetci, ktorí pôsobia na pracovisku NCC, sa musia
ešte pred začiatkom prác zúčastniť na poučení o
bezpečnosti, na ktorom sa prejdú pravidlá pre poriadok a bezpečnosť ako aj existujúce riziká. Po
absolvovaní tohto poučenia sa podpíše potvrdenie.

4. Každodenná inštruktáž o
bezpečnosti práce
Každá osoba na výrobných prevádzkach NCC musí
absolvovať každodennú inštruktáž o bezpečnosti
práce pred začiatkom práce. Jej úlohou je zastaviť
sa na chvíľu a zaistiť správne zameranie sa na
bezpečnosť práce krátkym prediskutovaním toho,
čo sa má dnes urobiť, skúmajúc relevantné riziká a
aktivity a ako konať bezpečným spôsobom.

5. Zodpovednosť zamestnávateľa
Zodpovednosť zamestnávateľa za zamestnancov
prislúcha jednotlivým dodávateľom v súlade so
Zákonníkom práce (1977:1160).

6. Posúdenie rizík
Subdodávateľ pred začatím prác predloží BAS-U
posúdenie rizík, v ktorom uvedie riziká, ktoré môžu
vzniknúť pri činnosti ako aj preventívne opatrenia,
ktoré prijme. Ak začne práce bez predloženia
posúdenia rizík, spoločnosť NCC môže uložiť
pokutu vo výške 10 000 SEK a pozastaviť práce,
kým toto posúdenie rizík neodovzdá.

7. Technik bozp
Technik BOZP bude vymenovaný spomedzi
pracovníkov subdodávateľov s aspoň piatimi
zamestnancami priradenými nastálo na pracovisko.
Ak
technik
BOZP
nebude
vymenovaný,
subdodávateľ
musí
vymenovať
zástupcu
zamestnancov pre otázky týkajúce sa BOZP.
Subdodávateľ musí predložiť BAS-U meno technika
BOZP alebo zástupcu zamestnancov pred jeho
vymenovaním.

8. Bezpečnostné kontroly
Bezpečnostné kontroly budú prebiehať podľa
dohody medzi dotknutými stranami. Zástupca
subdodávateľa sa zúčastní podľa požiadavky
vedenia spoločnosti NCC.

9. Osobné ochranné pomôcky
Nevyhnutné ochranné pomôcky pre svojich
zamestnancov zabezpečia jednotliví subdodávatelia
(zamestnávatelia),
ktorí
sú
okrem
iného
zodpovední aj za to, že ich zamestnanci a
návštevníci tieto pomôcky používajú.
Vždy sa musí používať chranná helma, upevnená 3/4-bodovým bradovým popruhom, podľa EN397 a
ochranná obuv s bezpečnostnou podrážkou a
oceľovou ochrannou špičkou.
Podľa EN166 sa vždy musí používať ochrana očí
formou ochranných okuliarov, alebo chránidla
prilby.
Ochranu sluchu a ochranné rukavice je potrebné
mať vždy pri sebe a používať podľa potreby.
Podľa EN ISO 20471 sa na hornej a dolnej časti tela
musí nosiť odev s vysokou viditeľnosťou (spĺňajúci
triedu 3), výnimkou sú práce na domoch a bytoch a
práce s kameňom a asfaltom, kde sa vyžaduje odev
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s vysokou viditeľnosťou na hornej časti tela
(spĺňajúci triedu 2).
Ochranná vesta, ktorá nie je určená ako pracovný
odev, je vyhradená návštevám.
Môžu sa vyskytnúť aj prísnejšie pracovno-špecifické
nariadenia, napríklad nariadenia Úradu pre
dopravu (Trafikverket).
V prostredí vystavenom prachu, plynu, alebo dymu
sa vždy musí používať vhodná ochrana dýchania.
Pri prácach, kde sa vyskytuje kremenný prach, sa
musí používať polomaska s P3 filtrom.
Pri riziku pádu sa musí v prvom rade používať
pevná ochrana proti pádu; lešenie, zábradlie, výťah,
pracovná plošina, ochranná sieť. Osobné ochranné
vybavenie proti pádu sa použije len, ak sa pevná
ochrana proti pádu nemôže použiť. Osobná ochrana
proti pádu sa môže použiť pri práci vo výťahu s
rampou. Výnimka je povolená len v prípade, že sa
práca vykonáva v blízkosti vody a posúdenie rizika
ukazuje, že riziko utopenia je vyššie ako vypadnutie
z koša.
Pri nebezpečí utopenia je záchranná vesta povinná,
ak nie je prítomná žiadna technická ochrana.
Ďalšia bezpečostná výbava sa používa podľa
potreby.
Návštevníci sa musia hlásiť u vedúceho prác, ktorý
zaistí poučenia a sprevádzania na pracovisku.
Musia nosiť aspoň prilbu upevnenú popruhom pod
bradou, ochranu zraku, reflexnú vestu a musia mať
k dispozícii ochranu sluchu, aby ju mohli v prípade
potreby použiť.

10. Bezpečnostné opatrenia
Subdodávateľ
zodpovedá
za
a zabezpečuje
nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, napr.:
- Priebežný dohľad a údržbu vlastných strojov a
zariadení
vrátane
kontroly
vykonávanej
kontrolným orgánom. Kópie schválených zápisníc
o kontrole sa odovzdajú BAS-U pred začatím prác.
- Že jeho vlastní zamestnanci majú oprávnenie na
vykonávanie daných prác, najmä pokiaľ ide o riziko
ohrozenia zdravia a iné rizikové práce. Kópie
oprávnení sa odovzdajú BAS-U pred začatím prác.
- Ochrana proti škodám
s nebezpečnými látkami.

pri

manipulácii

- Rozsah ochrany a všeobecné bezpečnostné
opatrenia (zábrany, prikrývanie otvorov, výstražné
značenia atď.) pre vlastné práce, ak takéto ešte
neexistujú.

11. Dočasné zrušenie všeobecných
bezpečnostných opatrení
Ak subdodávateľ zruší kvôli vykonávaniu určitých
prác všeobecné bezpečnostné opatrenia alebo ich
časť, musí to nahlásiť BAS-U a v prípade potreby
zabezpečiť
následné
vrátenie
týchto
bezpečnostných opatrení ihneď po ukončení týchto
prác.

12. Pracovné nástroje
Subdodávateľ zabezpečí a bude používať pracovné
nástroje v súlade so smernicami spoločnosti NCC.
Oporné rebríky sa nesmú používať (na výnimky sa
vzťahujú požiadavky, ktoré zadáva vedenie prác
spoločnosti NCC). Iné rebríky, schodíky a podesty
musia spĺňať požiadavky smernice branže pre
„Dobrú voľbu pre pracovisko“ (pozri prílohu
Smernica spoločnosti NCC pre rebríky, schodíky
a podesty).

13. Chemické látky
Subdodávateľ pred začatím prác predloží BAS-U
kartu bezpečnostných údajov pre chemické látky
s povinným značením, s ktorými sa bude na
pracovisku manipulovať, ako aj zoznam týchto
látok.

14. Povinnosť oznamovania
V prípade zistenia nedostatku vo všeobecných
bezpečnostných opatreniach sa musí daný
nedostatok ihneď nahlásiť BAS-U. BAS-U sa musia
nahlasovať aj nehody, incidenty a pripomienky.

15. ID06
Subdodávatelia musia vždy nosiť dobre viditeľnú
identifikačnú kartu spoločnosti podľa vzoru ID06.

16. Registrácia dochádzky
Podľa zákona sú všetci, ktorí pracujú na stavenisku,
od 1.1.2016 povinní electronicky registrovať svoju
dochádzku. To znamená, že všetci, ktorí pracujú na
stavenisku, sami zodpovedajú za to, že sa
zaregistrujú, a to ihneď po príchode na stavenisko
ako aj pri jeho opustení. Na registráciu slúži určené
technické zariadenie. Ak z nejakých dôvodov
registrácia nebude možná, musí sa ihneď
informovať vedenie staveniska.

17. Dôsledky nedodržania
Ak dodávateľ poruší pravidlá NCC pre poriadok a
bezpečnosť
alebo
špecifické
pravidlá
pre
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pracovisko, má NCC právo vykázať vinného
pracovníka alebo subdodávateľa z pracoviska.
Spoločnosť NCC má okrem iného právo vyžiadať
nových pracovníkov.
Spoločnosť NCC má tiež právo uložiť pokutu vo
výške 10 000 SEK, ak bude subdodávateľ

informovaný, že jeho spoločnosť alebo zamestnanci
porušujú akékoľvek pravidlá uvedené vo vyššie
uvedených bodoch 9, 10, 11, 12, 13, 14 alebo 16. Ak
subdodávateľ
neurobí
nápravu
nedostatku
v primeranom čase, spoločnosť NCC má právo
ukončiť zmluvu s ohľadom na zostávajúce práce.
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Príloha: Smernice spoločnosti NCC pre rebríky, schodíky a
podesty
Všeobecné požiadavky:






Len schválené typy výrobkov
S ochranou proti pošmyknutiu alebo inak zabezpečené proti kĺzaniu
Výrobky musia mať nášľapy zabezpečené proti pošmyknutiu
Voľne stojace výrobky musí byť možné zamknúť rozložené
Maximálna hmotnosť 15 kg, ak sa má výrobok prenášať, inak sa vyžaduje iný spôsob presunu
(kolieska)

Špecifické požiadavky pre jednotlivé úrovne (1 – 4):
Ďalšie požiadavky na voľne stojace rebríky, schodíky a podesty závisia od výšky od zeme po
horný stupienok podľa nižšie uvedenej tabuľky (v súlade s „Dobrou voľbou pre pracovisko“).

Úro
veň
1

Výška po
horný
stupieno
k
< 0,5 m

Min.
rozmer
horného
stupienka
600 * 300
mm

Vzdialenosť
medzi
nášľapmi

Ďalšie
požiadavky

Výška medzi
nášľapmi:
Max. 300 mm

Max. 2 nášľapy
vrátane horného
stupienka

 Hĺbka nášľapu:
Min. 50 mm

Schodíky musia
mať rovnaký počet
stupienkov na
oboch stranách, ak
nemajú držadlo
Zábrana na
minimálne 3
stranách, zábradlie
s odkladacou
miskou

2

< 1,25 m

300 * 250
mm

Platí vyššie
uvedené

3

1,25 – 2 m

400 * 400
mm

Platí vyššie
uvedené

Vyžaduje sa
zábradlie na
minimálne 3
stranách

4

>2 m

400 * 400
mm

Platí vyššie
uvedené

Vyžaduje sa
zábradlie na
minimálne 4
stranách

Príklad

