
Požiadavky Západoslovenskej energetiky, a.s., na zhotoviteľské firmy

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej len ZSE), chce byť spoločensky 
zodpovednou a bezpečnou spoločnosťou, ktorá nespôsobuje zranenia a ani škody svojim 
zamestnancom, ani zamestnancom zhotoviteľov, ktorí vykonávajú práce na zariadeniach 
a v priestoroch vo vlastníctve spoločností skupiny ZSE a verejnosti.

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi 
(0PP) je dodávateľ/zhotoviteľ (subdodávateľ/subzhotoviteľ) povinný dodržiavať všetky 
ustanovenia platnej legislatívy SR, povinnosti vyplývajúce z interných riadiacich aktov skupiny 
ZSE a iných predpisov.

Všetky nasledujúce požiadavky, ktoré kladieme na našich zhotoviteľov, vedú k eliminácii vzniku 
úrazov ich zamestnancov. Každá spoločnosť, ktorá dodávateľsky vykonáva činnosť pre skupinu 
ZSE, je povinná pred začatím prác alebo počas prác preukázať nasledovné doklady:

• potrebnú kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť, poučenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a iná odborná spôsobilosť potrebná pre výkon 
zmluvných činností,

• menný zoznam všetkých zamestnancov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 vyhl. MV 
SR č. 508/2009 Z. z. (pri § 21 až § 24 uviesť príslušné osvedčenie s konkrétnym rozsahom 
na výkon činnosti).

Zhotoviteľ je povinný pri práci dodržiavať nasledovné:
• održiavať čistotu a poriadok na pracovisku,
• dodržiavať vydaný zákaz fajčenia,
• používať ochranné prilby v priestoroch určených objednávateľom (najmä v priestoroch 

rozvodní vvn, vn, transformátorov),
• zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj 

zamestnancov svojich subdodávateľov (názvom – logom firmy),
• predkladať objednávateľovi montážny, resp. stavebný denník na záznam kontrolnej 

činnosti,
• v prípade prác na elektrickom zariadení alebo v jeho blízkosti je zhotoviteľ povinný 

dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v špeciálnom pracovnom príkaze, 
označenom ako B príkaz v zmysle STN 34 3100 schválený v roku 2001,

• dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné rezanie,
• vybaviť svojich zamestnancov vhodnými druhmi OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu 

vyplývajúcemu z práce a pracovného prostredia,
• plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu,
• v prípade vzniku registrovaného pracovného úrazu oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 

objednávateľovi a ďalej postupovať podľa platnej legislatívy,
• dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz pracovať pod 

ich vplyvom v priestoroch skupiny ZSE,
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• zodpovednosť za spôsobilosť a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení 
použitých pri plnení predmetu zmluvy.

V rámci prekvalifikácie je každý zhotoviteľ povinný pred začatím prác predložiť a preukázať,  
že je spôsobilý dodržiavať všetky povinnosti v oblasti BOZP a OPP, a to dokladovaním 
nasledovnej dokumentácie a dokladov:

• koncepcia politiky BOZP a program realizácie tejto politiky,
• písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach,
• zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika,
• doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon prác,
• doklady o zabezpečení vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
• písomné vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP,
• technická dokumentácia pracovných prostriedkov,
• technické a technologické postupy pracovných činností,
• evidencia a registrácia úrazov svojich zamestnancov.

Tím BOZP a OPP je poradný, dozorný a kontrolný orgán v spoločnostiach skupiny ZSE, ktorý 
počas výkonu prác, okrem iných, vykonáva kontrolu dodržiavania povinností v oblasti BOZP 
a OPP.

V prípade nejasností nás kontaktujte na: dispecing_logistiky@zse.sk
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