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V zmysle Zákona č. 185/2015 z. z. – autorský zákon, v znení neskorších predpisov, 

nemôže byť obsah tohto dokumentu kopírovaný, publikovaný alebo inak šírený žiadnym spôsobom bez súhlasu autorov 

Odovzdanie/prevzatie pracoviska – oboznámenie sa s pracoviskom ENGIE 
 

1. Identifikácia pracoviska ENGIE 
Pracovisko, ktoré je predmetom odovzdania/prevzatia:  
Odovzdávajúci – obchodné meno a sídlo: IČO:  
 Poverená osoba za odovzdanie  

(meno a priezvisko) 
 

Preberajúci – obchodné meno a sídlo: IČO:  
 Poverená osoba za prevzatie 

(meno a priezvisko) 
 

Dátum začatia prác:  Dátum skončenia prác:  
Čas začatia prác:  Čas skončenia prác:  
Dátum a čas odovzdania/prevzatia pracoviska – oboznámenia s pracoviskom ENGIE  
Identifikačné číslo záznamu:   
2. Vykonávané činnosti dodávateľa 
Práce na elektrických zariadeniach   Zemné práce  
Práce na elektrických inštaláciách (VN,VVN,NN)  Betonárske práce a práce s nimi súvisiace  

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou  Murárske práce  

Práca na streche  Montážne práce  

Zváranie  Búracie práce a rekonštrukčné práce  

Práce so strojom  Stavebné práce  

Iné:......  ......................................  
 

3. Dohodnuté podmienky/požiadavky na pracovisko (uvedie poverená osoba ENGIE) 
Za BOZP na pracovisku zodpovedá: ............................... 
 
 
 
 
 
 
4. Oboznámenie zodpovednej osoby dodávateľa 
Zodpovedná osoba dodávateľa vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bola poverenou osobou ENGIE oboznámená:  

• s podmienkami na zaistenie BOZP a OPP vzťahujúcimi sa na príslušné priestory ENGIE, kde bude dodávateľ vykonávať dohodnuté 
práce,  

• s nebezpečenstvami a ohrozeniami, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,  
• s preventívnymi a ochrannými opatreniami, ktoré boli vykonané na zaistenie BOZP a ktoré sa vzťahujú na nimi vykonávané dohodnuté 

práce,  
• o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade 

zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
• s podmienkami uvedenými v časti 3 až 7 tohto dokumentu 

 Meno a priezvisko Funkcia Podpis 
Zodpovedná osoba dodávateľa prác:    
Poverená osoba ENGIE:    
 
5. Špecifické podmienky a požiadavky na pracovisko ENGIE 
Podmienky vstupu a pohybu na pracoviskách a v priestoroch ENGIE (vrátane spôsobu dopravy materiálu na pracovisko) 

 

Požiadavka na nutné zábrany 
 

Umiestnenie požiarnotechnických zariadení (EPS, SHZ) 
 

Požiadavka na vymedzenie pracoviska 
(označený/ohraničený priestor výkonu práce) 

 

Umiestnenie požiarnych zariadení (hasiace prístroje, 
hydrant) 

 

Miesto a spôsoby pripojenia na zdroj vody a el. energie 
 

Umiestnenie hlavných uzáverov vody a plynu, hlavného 
vypínača elektriny 

 

Miesta na skladovanie materiálu a pracovných 
prostriedkov 

 

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu (PPS) a spôsob 
evakuácie podľa požiarnych evakuačných plánov 

 

Požiadavka na OOPP: Požiadavka na špecifické náradie, pracovné prostriedky: 

Požadovaná odborná a zdravotná spôsobilosť pracovníkov dodávateľa prác: 
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6. Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci v prípade 
zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie 

Umiestnenie prostriedkov prvej pomoci Tel. číslo ohlasovne požiarov 

……………………………................  ……………………............................... 
7. Oboznámenie pracovníkov dodávateľa prác 
Zodpovedná osoba dodávateľa vyhlasuje, že zabezpečí oboznámenie všetkých pracovníkov, ktorí budú vykonávať dohodnuté práce v 
objektoch/na pracoviskách ENGIE, pričom oboznámenie s týmito podmienkami zabezpečí pred ich zaradením na výkon týchto prác.  
Zodpovedná osoba dodávateľa sa zaväzuje viesť evidenciu o preukázateľnom oboznámení podľa predchádzajúcej vety na prezenčnej listine 
(formulár Prezenčná listina s oboznámenia sa s pracoviskom) a prezenčnú listinu odovzdá poverenej osobe ENGIE. 
Súčasťou tohto dokumentu Oboznámenia sa s pracoviskom je aj dokument Podmienky BOZP a OPP v ENGIE (dokument BP-7 príloha 1). 
8. Kontrola dodávateľa  / kontrola preventívnych opatrení 
OOPP predpísané pre dané priestory 

 

Oboznámenie sa s podmienkami BOZP a OPP v ENGIE 
 

Stroje, náradie, pracovné prostriedky (vhodné do daného priestoru, pre použitie na určenom pracovisku) 
 

Vymedzenie pracovného priestoru, prostriedky pre vymedzenie priestoru - ak sú požadované (zábrany, bezpečnostná páska...) 
 

Materiál, pracovné prostriedky a pracovné pomôcky - uloženie, rozmiestnenie, skladovanie (voľné únikové cesty, manipulačné 
cesty, komunikácie pre osoby a dopravné prostriedky...) 

 

Vybavenie pre práce vo výške - ak je požadované 
 

Používané látky - charakter, vlastnosti, označenie, skladovanie 
 

Látky, pracovné prostriedky, materiál, pracovné postupy (horľavosť/výbušnosť, vplyv na existujúce inštalácie a zariadenia v 
priestore/ objekte, reaktivita s existujúcimi látkami, technológiami a procesmi v priestore...) 

 

Rebríky, iné pracovné prostriedky a pomôcky (čisté, neporušené, kontrolované, rebríky kontrolované - 1x ročne, tlakové, plynové, 
zdvíhacie a elektrické zariadenia revidované,...) 

 

Prostriedky prvej pomoci - lekárnička - ak je požadovaná (k dispozícii, vybavenie nie po exspirácii) 
 

Odborná a zdravotná spôsobilosť na vykonávané činnosti (preukaz, osvedčenie, doklad/ lekársky posudok) 
 

Oboznámenie o BOZP a OPP s ohľadnom na vykonávané práce a spôsobom obsluhy zariadení (vrátané oboznámenia s 
návodmi na obsluhu zariadení) 

 

Technologické postupy 
 

Bezpečné pracovné postupy  
 

Karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok  
 

Hodnotenie nebezpečenstiev, ohrození a zoznam OOPP pre vykonávané činnosti/ profesie 
 

 

Kontrolu vykonal za ENGIE  Dátum:  Podpis:  
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Prezenčná listina z oboznámenia sa s pracoviskom ENGIE 
 

Dodávateľ prác – obchodné meno:  

Pracovisko ENGIE:  

Identifikačné číslo záznamu: 
(uvedie sa číslo zo záznamu „Odovzdanie/prevzatie pracoviska – 
oboznámenie sa s pracoviskom ENGIE“ – bod 1)  

 

 
 
Pracovník dodávateľa prác svojím podpisom potvrdzuje, že oboznámenie absolvoval osobne, všetkým informáciám v 
jeho obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
 

P.č. Dátum 
oboznámenia  

Údaje o pracovníkovi dodávateľa prác, ktorý absolvoval oboznámenie 
Zodpovedná osoba dodávateľa, 

ktorá vykonala oboznámenie 
(meno, priezvisko, podpis) Meno a priezvisko, titul oboznámeného Číslo OP Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
 
 


