
 

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A POHYBU OSÔB V PRIESTOROCH SPOLOČNOSTI 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 

Zakazuje sa  pohyb osôb  v priestoroch  skladovania materiálu, pod žeriavovými dráhami a po ostatných 
skladových priestoroch s výnimkou určených a vyznačených komunikácií.  
 
V objektoch spoločnosti sa nachádzajú nechránené železničné priecestia! Koľaje prechádzajú vozidlá 
vždy kolmo a  iba  na  vyznačených priechodoch. To platí i pre chodcov. 
 
V objektoch spoločnosti sú používané motorové vozíky! Pri pohybe v areáli a skladových halách zvýšte 
pozornosť! 
 
V objektoch spoločnosti sú používané zdvíhacie zariadenia! Je zakázané prechádzať a zdržovať sa pod 
zaveseným bremenom prípadne v blízkosti pohybujúceho sa bremena! 

 
 

V priestore skladu sú povinné ochranné pracovné prostriedky: 

                                                                                                       
           výstražná vesta                                 ochranná prilba                                    bezpečnostná obuv 

 
OSTATNÉ POVINNOSTI A UPOZORNENIA 

 
1.  Zakázané  činnosti  v  koľajisku železničnej vlečky: 

 - bezdôvodne sa zdržovať v koľajisku, 
 - vstupovať do koľají  bez  rozhliadnutia sa na obidve strany, 
 - prechádzať koľaje, ak sa blíži vlak alebo posunujúci diel, 
-  prechádzať medzerami medzi  nárazníkmi vozňov, resp. rušňov, keď  je ich vzdialenosť menšia ako 10m, podliezať      
   ich a prechádzať koľaje tesne okolo stojacich vozňov, resp. rušňov, 
- stúpať  na hlavu  koľajníc,  srdcovku, prídržnicu, jazyk  alebo  opornicu výmeny,  prechádzať cez výmeny , 
- vstupovať  medzi  nakladaciu  rampu a vozne a zdržovať sa v miestach, kde je úzky prechodový prierez, 
- prechádzať po nárazníkoch vozňov a ich skrutkovkách, preliezať  stojace vozne,  
- naskakovať na vozne, resp. rušne, ak sú v pohybe. 

2.   Do  priestorov spoločnosti je  zakázané donášať alkoholické  nápoje  a iné  omamné látky, vstupovať  do nich pod  
ich vplyvom alebo  ich  v nich požívať. V prípade podozrenia ste povinný podrobiť sa skúške  na zistenie  požitia alkoholu. 
3.   V priestoroch spoločnosti platí zákaz fajčenia s výnimkou miest na to určených a vyznačených. 
4.  Je zakázané manipulovať  - obsluhovať strojné zariadenia spoločnosti, akokoľvek zasahovať do  zariadení 
spoločnosti, prechádzať alebo zdržiavať sa pod zaveseným bremenom alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Materiál 
nakladajú pomocou  žeriavov na odkryté ložné plochy vozidiel  zamestnanci spoločnosti. Počas ukladania,  resp. 
vykladania materiálu sa  v kabíne automobilu   nesmie zdržovať žiadna osoba! 
5.   V  prípade nutnosti, resp.  na požiadanie zamestnancov  spoločnosti  zákazník je povinný spustiť bočnice automobilu. 
6. V prípade neodkrytia ložnej plochy automobilu zákazník si ručne sám naloží materiál pokiaľ si nedohovorí  s vedúcim 
pracoviska ( predákom) iný postup. Za uloženie materiálu na vozidle zodpovedá príslušný vodič vozidla. 
7.   Vodič - zákazník je povinný zdržiavať sa v blízkosti svojho automobilu i keď nie je  momentálne nakladaný. Vozidlo 
neponecháva odstavené  na komunikáciach  spoločnosti. Je  povinný uposlúchnuť pokyny  zamestnancov spoločnosti a 
členov SBS.. Materiál je  nakladaný v jazdnom  pruhu  bližšie k žeriavovej dráhe,  resp. podľa  určenia v jednotlivej 
prevádzke.  Druhý jazdný pruh je prejazdný.  Vodič je povinný pri odstavení automobilu vypnúť motor ! 
8. Zákazník, prípadne iné osoby sprevádzajúce zákazníka sú povinné zdržovať sa výhradne na obslužnej komunikácii, 
vo vyhradenom priestore mimo skladovaného materiálu! Všetky osoby sú povinné rešpektovať pokyny obsluhy skladu 
a vyznačené príkazové a zákazové symboly umiestnené v priestoroch skladu. 
9.   Pohyb  po skladových priestoroch, dielňach  dopravy a údržby, koľajisku vlečky je  možný len v pevnej obuvi  (celé 
topánky, poltopánky). Sandále a šlapky je zakázané nosiť, v prípade ich použitia zákazník koná na vlastné riziko. 
10.   Za  vybavenie osádky  vozidla potrebnými OOPP (prilba, rukavice, obuv, odev ap.)  v zmysle   nariadenia  vlády SR 
č.395/2006  Z.z. a  ich používanie  zodpovedá vysielajúca fyzická, resp. právnická osoba. 
11.   Upozorňujeme   zákazníkov  na  dodržovanie  zásad ochrany životného  prostredia  v zmysle  zákona o vodách č. 
364/2004  Z.z. a  zákona  o odpadoch č.79/2015 Z.z. .Odpad umiestňovať podľa druhu do nádob na to určených, 
umiestnených na vyhradených miestach. 
12.  Spoločnosť si vyhradzuje právo nevpustiť do priestorov spoločnosti  vozidlá ohrozujúce životné prostredie  buď 
nákladom alebo technickým stavom vozidla. 
13. Do skladových priestorov spoločnosti platí zákaz vstupu  deťom a osobám mladších ako 16 rokov! 


