
 

 

 

 

 

 

 

KOSIT a.s. 
Rastislavova 98 
043 46 Košice 
Slovakia 

Zapísaná v OR OS Košice I, odd.Sa, vložka č. 1169/V 
IČO: 36 205 214 
DIČ: 2020061461 
IČ DPH: SK2020061461 

Web: www.kosit.sk 
Email: info@kosit.sk 
Zelená linka: 0800 156 748 
Bankové spojenie: 
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Základné zásady bezpečnosti práce a správania sa v areáloch  
a objektoch spoločnosti KOSIT a.s. 

 
1. Pred vstupom do areálu KOSIT a.s. je každý povinný hlásiť sa na vrátnici a preukázať sa preukazom totožnosti 

a zapísať sa do knihy evidencie návštev. 
2. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a prostriedkov je vstup do areálu KOSIT a.s. 

zakázaný.  
3. Po vstupe do areálu je povinnosťou každého trvale a správne používať ochrannú prilbu a ostatné osobné 

ochranné pracovné prostriedky. 
4. Pri pohybe pešo je dovolené pohybovať sa výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch), respektíve 

okrajoch vnútropodnikových komunikácií.  
5. Je zakázané skracovať si cestu prechodom cez prevádzkové objekty, priestory a trávnaté plochy. 

Poškodzovanie trávnatých plôch a zelene, vstupu alebo vjazdu na tieto plochy sa zakazuje. 
6. Pri vedení motorového vozidla je prikázané dodržiavať dopravné značenia a maximálnu povolenú rýchlosť 

20 km/h. Na odstavenie a parkovanie MV sú určené vyhradené parkoviská 
7. Každý je povinný rešpektovať všetky informačné, príkazové a zákazové bezpečnostné značenia, 

bezpečnostné signalizačné zariadenia (akustické, optické) ako aj dopravné značenie v areáli.  
8. Je zakázané svojvoľne vstupovať do výrobných, skladovacích alebo iných objektov, vrátane stavenísk bez 

sprievodu zodpovednej osoby a potrebného vybavenia osobnými ochrannými prostriedkami 
9. Nikto nesmie vykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú spôsobilosť a zaškolenie. 
10. Každý je povinný vyhýbať sa prechodu miest, kde je viditeľný únik nebezpečných médií. 
11. Je zakázané bezdôvodne manipulovať s hasiacimi prístrojmi, hasiacim zariadením alebo inou hasiacou 

technikou.  
12. V prípade vzniku /spozorovania/ požiaru, poškodenia zdravia, pri vzniku nebezpečnej udalosti (výbuch 

a pod.), škody na zariadeniach a pri poruchách zariadení každý bezodkladne informuje príslušného 
zamestnanca KOSIT a.s. 

13. V prípade, že sa ozve poplašná siréna alebo dôjde k mimoriadnej udalosti je potrebné zachovať pokoj a riadiť 
sa pokynmi sprievodcu/povereného zamestnanca KOSIT a.s.  

14. Vo všetkých objektoch a priestoroch KOSIT a.s. platí zákaz fajčenia s výnimkou miest nato určených. Každý 
kto poruší zákaz fajčenia a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom, bude okamžite vykázaný z areálu a 
zároveň bude voči nemu uplatnená zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každé porušenie zákazu. 

15. Je zakázané vstupovať do areálu so zbraňou, vodiť psov a vyhotovovať fotografické snímky a fotozáznamy.  
16. Vysypávanie odpadu v areáli DSO je dovolené len v prítomnosti povereného zamestnanca KOSIT a.s. a na 

mieste, ktoré tento zamestnanec určí. Vysypávať odpad bez dohľadu zamestnanca KOSIT a.s. je zakázané. 
17. Pri odovzdaní a preberaní odpadu na DSO sú pre každého záväzné pokyny obsluhy DSO.  
18. Mimo pracovnej doby je sypanie odpadu povolené len pod dohľadom strážnej služby. 
19. Pri úmyselnom porušení týchto zásad nebude v budúcnosti porušiteľovi umožnený vstup do areálov 

a objektov KOSIT a.s. 
 

Svojím podpisom v knihe evidencie návštev každý potvrdzuje, že bol oboznámený so základnými zásadami 
bezpečnosti práce a správania sa v areáloch a objektoch spoločnosti KOSIT a.s. a zaväzuje sa tieto zásady 

dodržiavať.  
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