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Bezpečnostné pravidlá pre návštevníkov spoločnosti  
VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky osoby vstupujúce/vchádzajúce do areálu Vítkovice 
Steel a.s. (ďalej VS), ktoré nemajú pridelenú stálu vstupnú čipovú kartu (ďalej ČK) pre 
vstup/vjazd. 
 
Základné práva  
■ Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nevyhnutných 

rizikách práce a na informácie o opatreniach na ochranu pred ich pôsobením. 
■ Odmietnuť vykonať činnosť, o ktorej predpokladajú, že bezprostredne a závažným 

spôsobom môže ohroziť ich život alebo zdravie, alebo život a zdravie iných osôb. 
 
Osoba vstupujúca/vchádzajúca je povinná: 
■ Vstup / vjazd do areálu VS uskutočňovať vždy cez rovnakú vrátnicu a vždy s platným 

dokladom, ktorým je ČK. 
■ Dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa platného zákona Premávka na pozemných 

komunikáciách (platí pre vozidlá, chodcov aj cyklistov), osobitne s ohľadom na dodržia-
vanie značiek zákazu a príkazu, svetelných znamení a dodržiavanie rýchlosti v objekte, 
ktorá je dopravnými značkami stanovená na max. 30 km/h na pozemných komuniká-
ciách, 20 km/h pre žel. priecestia, 5 km/hod v halách. 

■ Správať sa voči ostatným dopravným účastníkom ohľaduplne, aby nebol ohrozený ži-
vot, zdravie, majetok a bezpečnosť ani plynulosť premávky. 

■ Prispôsobiť svoje správanie stavebnému a dopravno-technickému stavu vozovky, 
(chodníku), klimatickým podmienkam, svojim schopnostiam a zdravotnému stavu. 

■ Zvláštnu pozornosť venovať nechráneným železničným priecestiam, dbať na pokyny 
svetelnej signalizácie! 

■ Na požiadanie ostrahy je každá osoba povinná podrobiť sa orientačnej dychovej skúš-
ke na alkohol. 

■ Pri vstupe / vjazde treba zaevidovať materiál (zariadenia, nástroje, náradie a pod.), kto-
rý sa bude vynášať / vyvážať naspäť. 

■ Vodiči sú povinní na požiadanie pracovníkov ostrahy umožniť kontrolu vozidla a nákla-
du (batožinového priestoru, úložného priestoru, kabíny vozidla, batožiny). 

■ Osoby pri vstupe aj odchode sú povinné umožniť kontrolu osobnej batožiny (tašiek, kuf-
ríkov, batohu, …). 

■ Vstup do výrobných hál iba v sprievode zodpovedného zamestnanca a s odevom po-
krývajúcim celé telo (plášť), reflexnou vestou, pevnou obuvou a s nasadenou ochran-
nou prilbou. 

■ Pri dovoze / vývoze materiálu má vodič vozidla povinnosť vozidlo zvážiť.  
■ Vjazd na váhu možný len na signál zelenej farby, platí zákaz cúvania na váhe! 
■ Požičanú ČK pri odchode z areálu VS vrátiť na vrátnici. 
■ Stratu alebo poškodenie ČK nahlásiť pracovníkom ostrahy. 
■ Dodržiavať a rešpektovať ústne a písomné príkazy, zákazy, informácie a výstrahy 

oznámené formou bezpečnostných tabúľ. 
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Osoba vstupujúca/vchádzajúca má zakázané: 

■ Prinášať do areálu VS nebezpečné a nevhodné predmety (zbrane, výbušniny, pyro-
techniku, alkohol, omamné a psychotropné látky, zvieratá, fotoaparáty, kamery a iné 
záznamové zariadenia, chemicky a biologicky nebezpečné látky, predmety ohrozujúce 
bezpečnosť ostatných).  

■ Bez písomného povolenia robiť zvukový alebo obrazový záznam (platí aj pre fotografo-
vanie a videozáznam mobilným telefónom). Na žiadosť bezpečnostného oddelenia ale-
bo strážnej služby umožniť prístroj k nahliadnutiu, či nenastala táto skutočnosť. 

■ Vstúpiť do areálu VS alebo pohybovať sa v ňom v podnapitom stave alebo pod vply-
vom akýchkoľvek omamných, návykových alebo psychotropných látok, ani tieto látky 
v areáli VS užívať či prechovávať. 

■ Nezákonne vynášať / vyvážať majetok VS alebo pomáhať jeho odcudzeniu. Vynášaný / 
vyvážený materiál musí byť vybavený potrebnými a schválenými dokladmi. 

■ Vjazd návštev na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke, lyžiach – teda inak než 
peši alebo vozidlom. 

■ Vstup a vjazd osôb mladších ako 18 rokov (neplatí pre exkurzie, odbornú prax). 
■ Pohyb osôb mimo vyznačených chodníkov a komunikácií. 
■ Dodržiavať ZÁKAZ FAJČENIA. Fajčenie je zakázané vo výrobných, administratívnych, 

sociálnych a správnych priestoroch a.s. a tiež na vonkajších pracoviskách a.s. mimo 
miest vyhradených na fajčenie, ktoré sú označené značkou „Priestor vyhradený na faj-
čenie, fajčenie povolené“. Vo vonkajších priestoroch, mimo vonkajších pracovísk uve-
dených vyššie, je fajčenie povolené. 

Ostatné 
■ Vstup sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo, preto treba používať iba priechody a 

prechody na to určené a pobyt vo VS obmedziť na nevyhnutný čas.  
■ V areáli VS nie sú všetky železničné priecestia strážené ani označené návestnými ta-

buľami. 
■ VS si vyhradzuje právo v prípade opakovaného alebo hrubého porušenia pravidiel blo-

kovať vstup / vjazd do doby, než s dotyčným prebehne správne konanie. V prípadoch 
uvedených v smernici S127/2015 bude vjazd / vstup ďalej umožnený po zaplatení po-
kuty. V prípade hrubého alebo opakovaného porušenia pravidiel bude vjazd / vstup zo 
strany VS zablokovaný trvale!  

■ Poškodenú alebo stratenú čipovú kartu návštevník uhradí! 
■ Areál VS je monitorovaný bezpečnostnými kamerami. 
■ Spoločnosť neručí za majetok návštevníkov. 
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Špecifikácia 

Prvé poruše-
nie príslušnej 

povinnosti 

Druhé a ďalšie 
porušenie prí-
slušnej povin-

nosti 

Dodatočné opat-
renie pri treťom 

porušení prí-
slušnej povin-

nosti (ukladané 
súbežne 

s pokutami) 

Porušenie prinesenia alebo užívania alkoholu, 
omamných alebo psychotropných látok, odmiet-
nutie dychovej skúšky 

5000,- Kč a 
zákaz vstupu 
osobe 

10000,- Kč a zá-
kaz vstupu osobe 

Zrušenie zmluvy 

Nerešpektovanie svetelného dopravného znače-
nia alebo dopravnej značky STOP pred železnič-
ným priecestím, nedodržanie bezpečnej vzdiale-
nosti pred priecestím 

2000,- Kč 5000,- Kč Zákaz vstupu vo-
dičovi/osobe 

Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti do 20 
km/h 
 

1000,- Kč 2000,- Kč Zákaz vstupu vo-
dičovi 

Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti nad 20 
km/h 
 

2000,- Kč 5000,- Kč Zákaz vstupu vo-
dičovi 

Neoprávnené odvážanie/odnášanie majetku VS 
 

5000,- Kč a 
zákaz vstupu 
osobe 

10000,- Kč a zá-
kaz vstupu osobe 

Zrušenie zmluvy 

Porušenie zákazu fotografovania alebo filmova-
nia v priestoroch VS 
 

1000,- Kč 2000,- Kč Zrušenie zmluvy 

 

Upozornenie na možné riziká vyplývajúce z pracovných činností na pracoviskách 
a.s. pre osoby (návštevy, exkurzie a pod.) 

■ Nebezpečenstvo kolízie žeriava s napájacími trolejmi žeriava. 
■ Nebezpečenstvo pri manipulácii s bremenami (napr. vykládky a nakládky z vozidiel, 

keď môže dôjsť k zasiahnutiu osôb pri vyšmyknutí alebo posunutí bremena v dôsledku 
nedostatočného upevnenia, až k pádu bremena). 

■ Ohrozenie osôb padajúcimi predmetmi. 
■ Ohrozenie osôb drobnými úlomkami brúsiva a kovu pri čistiacich prácach pri použití 

brúsok. 
■ Nerešpektovanie prejazdného profilu pri pohybe žeriava ‒ nebezpečenstvo kolízie. 
■ Zvýšený pohyb vozidiel s materiálom a dodávkami môže zapríčiniť zúžený profil na 

komunikáciách a.s. a na prístupových cestách. 
■ Nebezpečenstvo hrozí v súvislosti s prevážaním materiálu a tovaru na automobiloch 

s návesom a ich polomerom otáčania. 
■ Nebezpečenstvo kolízie medzi obsluhujúcimi vozidlami a.s. a vozidlami zaisťujúcimi 

zásobovanie a.s. pri nedodržaní povolenej rýchlosti na komunikáciách v areáli a.s. 30 
km/hod, cez železničný prejazd 20 km/hod a 5 km/hod v halách. 

■ Nebezpečenstvo kolízie cestných vozidiel so železničnými vozidlami pri prechádzaní 
cez nechránené železničné prejazdy. 

■ Riziko kolízie s ostatnými účastníkmi cestnej premávky na komunikáciách a.s. pri ne-
rešpektovaní dopravného značenia týchto komunikácií. 

■ Nevhodný stav podláh a prístupových ciest, poškodené alebo chýbajúce zábradlie, ne-
funkčné osvetlenie, pošmyknutie, zakopnutie alebo pád. 

 


