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 Základné zásady BOZP,  PO a ochrany životného prostredia pre vstup a pohyb v areáli 
spoločnosti KOSIT a.s. určené pre návštevníkov  
Centra environmentálnej výchovy a iné exkurzie 

 
1. Pred vstupom  do areálu KOSIT a.s. je každý povinný hlásiť sa na vrátnici.  
2. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok je vstup do areálu KOSIT a.s. zakázaný.  
3. Po vstupe do areálu sa návštevníci/účastníci exkurzie zdržiavajú výlučne na určenom mieste v sprievode pedagógov a 

sprievodcu spoločnosti KOSIT a.s., resp. kompetentných zamestnancov KOSIT a.s. 
4. Pri obhliadke sú návštevníci/účastníci exkurzie povinní používať osobné ochranné prostriedky, ktoré im budú poskytnuté.  
5. Pri obhliadke je dovolené pohybovať sa výlučne v skupine po vyhradených komunikáciách (chodníkoch), respektíve 

okrajoch vnútropodnikových komunikácií. 
6. Je zakázané skracovať si cestu prechodom cez prevádzkové objekty, priestory a trávnaté plochy. 
7. Je zakázané oddeľovať sa od sprievodcu a skupiny a svojvoľne vstupovať do výrobných, skladovacích alebo iných 

objektov, vrátane stavenísk bez sprievodu zodpovednej osoby.  
8. Pri vstupe do výrobných priestorov je zakázaná akákoľvek manipulácia s ovládacími prvkami zariadení, tlačidlami 

a spínačmi. 
9. Pri prechádzaní prevádzkou sú návštevníci / účastníci exkurzie povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od zariadení 

a odstupovú vzdialenosť pri pohybe po schodoch a manipulačných plošinách.  
10. Je zakázané dotýkať sa točivých častí strojov a zariadení, elektrických rozvádzačov a vedení, horúcich povrchov potrubí. 
11. Každý je povinný rešpektovať všetky informačné, príkazové a zákazové bezpečnostné značenia, bezpečnostné 

signalizačné zariadenia (akustické, optické) ako aj dopravné značenie v areáli. 
12. Každý je povinný dodržiavať pokyny sprievodcu a kompetentných zamestnancov KOSIT a.s. týkajúce sa BOZP, PO 

a ochrany životného prostredia. 
13. V prípade vzniku (spozorovania) požiaru, poškodenia zdravia, pri vzniku nebezpečnej udalosti (výbuch a pod.), škody na 

zariadeniach a pri poruchách zariadení každý bezodkladne informuje sprievodcu obhliadky/kompetentného 
zamestnanca KOSIT a.s.. 

14. Je zakázaná bezdôvodná manipulácia a zneužívanie  hasiacich zariadení v areáli. 
15. V prípade, že sa ozve poplašná siréna alebo dôjde k mimoriadnej udalosti, je potrebné zachovať pokoj a riadiť sa pokynmi 

sprievodcu/kompetentného zamestnanca KOSIT a.s. 
16. Vyhotovovať fotografické  snímky alebo akékoľvek iné obrazové a zvukové záznamy z priestorov KOSIT a.s.  je zakázané.  
17. Je zakázané vnášať do areálu výbušné, tlejúce, nebezpečné a horľavé predmety/látky. 
18. Je zakázané vstupovať do areálu KOSIT a.s. so zbraňou, vodiť do neho psov či iné zvieratá. 
19. Pri porušení týchto zásad nebude v budúcnosti návštevníkovi/účastníkovi exkurzie umožnený vstup do areálu a objektov 

spoločnosti KOSIT a.s. Zároveň má KOSIT a.s. právo uplatniť si voči návštevníkovi / účastníkovi exkurzie sankciu vo výške 
100,- EUR za každé jednotlivé porušenie týchto zásad s výnimkou prípadov podľa bodu 20. stanovujúceho sankcie pre 
prípad fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov. Tým nie je dotknutý nárok KOSIT 
a.s. na náhradu škody. 

20. V priestoroch KOSIT a.s. je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov. Ak 
návštevník/účastník exkurzie poruší zákaz fajčenia a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom mimo vyhradených 
priestorov, s výnimkou miest a pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude ihneď 
vykázaný z areálu a bude voči nemu uplatnená sankcia vo výške 300,- EUR za každé porušenie zákazu. Ak 
návštevník/účastník exkurzie poruší zákaz fajčenia a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom na miestach 
a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude okamžite vykázaný z prevádzky. 
Zároveň bude voči nemu uplatnená sankcia vo výške 1.000,- EUR za každé porušenie zákazu. Tým nie je dotknutý nárok 
KOSIT a.s. na náhradu škôd spôsobených porušením zákazu podľa tohto bodu. 

21. Pri vstupe do priestorov spoločnosti KOSIT a.s. je každý povinný rešpektovať všetky pokyny strážnej služby v súvislosti so 
zabezpečením ochrany života a zdravia zamestnancov spoločnosti a strpieť/dodržiavať určené opatrenia z dôvodov 
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, najmä na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby (napr. podrobiť sa 
meraniu telesnej teploty, vstup len s ochranným rúškom na tvári, dezinfekcia rúk, a ďalšie). 

22. Priestory prevádzkovateľa sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Záznam sa uchováva po dobu 72 
hodín. Monitorovaný priestor je označený nálepkami s prvou vrstvou informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov. 
Bližšie Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našom webovom sídle v sekcii "Ochrana osobných údajov“. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že: 

A. som bol oboznámený(á) so Základnými zásadami BOZP, PO a ochrany životného prostredia pre vstup a 
pohyb v areáli spoločnosti KOSIT a.s., ktoré sú určené pre návštevníkov Centra environmentálnej výchovy 
a iné exkurzie,  

B. zaväzujem sa predmetné zásady v plnom rozsahu dodržiavať, 
C. som si vedomý (á), že v prípade porušenia týchto zásad budem okamžite vykázaný (á) z areálu a objektov 

spoločnosti KOSIT a.s. a v budúcnosti už mi nebude umožnený vstup do týchto priestorov, 
D. si voči mne spoločnosť KOSIT a.s. môže uplatňovať sankcie uvedené v zásadách ako aj náhradu škody 

vzniknutej z dôvodu porušenia týchto zásad, 
E. som si vedomý (á), že moje osobné údaje (titul, meno, priezvisko) poskytnuté pri jednorazovom vstupe do 

priestorov spoločnosti KOSIT a.s. na účely návštevy Centra environmentálnej výchovy/exkurzie sú 
získavané a spracúvané spoločnosťou KOSIT a.s. v súlade s ust. § 15 ods. 4 z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Meno a priezvisko návštevníka Číslo OP Dátum Podpis / Podpis zákonného zástupcu 
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