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Požadovaný obsah HSE plánu: 
 

1. Podrobný pracovný postup nebezpečných prác:  
 práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 práce vo výškach,  
 práce v stiesnených priestoroch,  
 vybrané stavebné práce, 
 práce s oddelením (izoláciou) energií, 
 a taktiež pre zdvíhacie činnosti. 
 
(detaily sú uvedené v dokumente “Minimálne HSE požiadavky na dodávateľov Maloobchodu”) 

 
2. Posúdenie rizika – porovnanie rizík vznikajúcich v dôsledku výkonu nebezpečných 
prác (viď. vyššie uvedené všeobecné riziká, ktoré sa vyskytujú na staveniskách). 
 
(detaily sú uvedené v dokumente “Minimálne HSE požiadavky na dodávateľov Maloobchodu”) 

 
3. Predpísané kolektívne a osobné ochranné prostriedky (podľa typu nebezpečia a 
ostatných prác a umiestnenia). 
 
4. Zabezpečenie pracovného priestoru (režim, technický postup atď.). 
 
5. Evidencia (záznam) o prítomnosti zamestnancov na pracovisku (popis). 
 
6. Postup pri odovzdaní/prevzatí staveniska – musí byť stanovený v súlade s 
požiadavkami Maloobchodu – kvôli detailom požadujte technickú konzultáciu (popis). 
 
7. Systém vydávania povolení na prácu - musí byť stanovený v súlade s požiadavkami 
útvaru Maloobchod (popis). 
 
(detaily sú uvedené v dokumente “Minimálne HSE požiadavky na dodávateľov Maloobchodu”) 

 
8. Systém kontroly pracovných nástrojov, zariadení a strojov (ako?, kedy?, kto? 
záznamy atď.). 
 
9. Riadenie HSE otázok medzi dodávateľmi/poddodávateľmi, pracujúcimi na tom istom 
stavenisku (v rovnakom čase). 
 
10. Odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. 
 
11. Postup reakcie pri mimoriadnych situáciách (hlásenie, reakcia pri požiari, úraze, úniku 
do životného prostredia, dopravnej nehode, poškodení majetku, evakuácii pracovného 
priestoru, postup pri poskytovaní prvej pomoci: kto?, dostupnosť lekárničky). 
 
12. HSE denník (dostupnosť na stavenisku) a systém kontroly staveniska (kto?, ako?, 
kedy?). 
 
13. Špecifické požiadavky na stavenisko (musia byť stanovené jednotlivo). 
 
14. Sankcie uplatňované dodávateľom v prípade porušenia HSE požiadaviek jeho 
zamestnancami (popis). 
 
15. Iné (prípadné) ustanovenia. 

 
16.  

 



SLOVNAFT, a.s.  
HSE požiadavky na dodávateľov Maloobchodu 

 

 

 
Obálka HSE plánu: 
 

HSE PLÁN - OBÁLKA 

1 Hlavný dodávateľ   

2 

Subdodávateľ 1   

Subdodávateľ 2   

Subdodávateľ 3   

pridaj, ak je potrebné   

3 Krátky opis rozsahu činností ktoré sa majú vykonať   

4 Umiestnenie pracoviska   

5 
HSE plán spracovaný kým   

Dátum vypracovania   

6 
HSE plán schválený (za prevádzku)*   

Dátum   

7 

HSE plán schválený (za hlavného dodávateľa)    

Dátum   

8 
HSE plán schválený  (za HSE)**   

Dátum   

9 
Dátum zahájenia prác   

Dátum ukončenia prác   

 
*    Vedúci prevádzky alebo jeho zástupca 
**  Miestny zástupca HSE prevádzky 
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Príloha HSE plánu: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostná analýza činnosti (JSA) 

krok krok/činnosť 
Čo zlé sa môže 

stať 

Kto alebo čo 
môže byť 
ohrozený 

Opatrenia na 
elimináciu 

nebezpečenstva 

Zodpovedná 
strana 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (vyplynie z JSA) 

Ochrana 
požadované  

Typ 
EN  

(technická norma) 
ÁNO NIE 

Hlavy         

Sluchu         

Očí         

Dýchania         

Ramien/rúk         

Nôh         

Kože         

Trupu         

Tela         
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Havarijné zabezpečenie 

  Popis 

 Dôvody  prerušenia prác (napr. počasie, 
problémy na priľahlej prevádzke)  

 

 

 

 

 

Prostriedky prvej pomoci umiestnené - kde   

Prvá pomoc poskytovaná - kým (pozícia)   

Únikové cesty z prevádzky 

  

Spojenie medzi subdodávateľom a 
prevádzkou v prípade núdze zabezpečené -
kým (pozícia) 

  

Havarijný stav - oznámenie na prevádzku - ako   

 Oznamovanie v prípade požiaru/výbuchu 

  

Oznamovanie v prípade úrazu 

  

Oznamovanie v prípade vytečenia 

  

 


