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Audit  BOZP a OPP 
 

                                           Podpis
  
    
Cieľom auditu bolo posúdenie systému zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) 
a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) . Systém je hodnotený z hľadiska plnenia požiadaviek platných 
právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a OPP. Výstupom auditu je popis rozporov a odporúčaní pre ich 
odstránenie. 
 
  
I. Systém riadenia a zabezpečenia BOZP a OPP  
  
 
Zamestnávateľ pôsobí vo vlastných priestoroch – terminál ZA, a v prenajatých priestoroch terminál BA, v ktorých 
vykonáva predmet činnosti. Spoločnosť vykonáva prekládku kontajnerov na prekladiskových termináloch z vlečiek 
na kamiónovú dopravu, resp. opačne. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti zamestnancov je drobná údržba 
kontajnerov, príp. podľa požiadavky prekládka materiálov v rámci jednotlivých kontajnerov. 
 
Bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len „BTS“) v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. má zamestnávateľ 
zabezpečovanú dodávateľským spôsobom s BKS  SAFETY  s.r.o. Bánovce nad Bebravou na základe zmluvy 
o poskytovaní služieb bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany. BTS má vydané 
oprávnenie na výkon činnosti č. BTS-0189/17 a k dispozícii má dostatočný počet bezpečnostných 
a autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany s požadovanou odbornou 
spôsobilosťou. 
 
Zamestnávateľ má v zmysle § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. vymenovaného zástupcu zamestnancov pre 
bezpečnosť, pre jednotlivé terminály. 
 
U zamestnávateľa  nie je zriadená komisia BOZP, nakoľko spoločnosť nezamestnáva viac ako 100 
zamestnancov. 
 
Zoznam nedostatkov  zistených pri fyzickej kontrole a návrh na ich odstránenie sú uvedené v samostatnom bode 
„ IX. Zoznam nedostatkov a návrh na ich odstránenie“ 
 
 

Subjekt  / prevádzka 

 

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka  
 Bratislavská cesta  60, Žilina 

 Lúčna 2, Bratislava 

Auditu sa zúčastnili 

 

Ing. Jozef CHMURČIAK   - vedúci prevádzky ZA 

Peter KRCHO                    - prev. ZA 

Juraj MIKUDÍK                  - vedúci prevádzky BA 

Ing. Andrej KUCKA          - ABT a ŠPO  

Dátum December  2018 

Predmetné obdobie 11/2017 – 12/2018 – ročný audit 

Spracoval Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO 

Číslo osvedčenia ABT ABT-001470-06    zo dňa 23.02.2007 

(AOP – 1.- 2. febr. 2017) 

Číslo oprávnenia BTS BTS-0189/17  zo dňa 27.10. 2017 

ID 186/Ku/2018 

SK Nace 52290 

Počet požiarov 0 

              Počet pracovných úrazov s PN > 3 dni 0 
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II. Dokumentácia BOZP a OPP 

 

Dokumentácia BOZP a OPP je vypracovaná. Aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP je vykonávaná priebežne 
podľa aktuálnych legislatívnych a organizačných zmien. 
 
V spoločných priestoroch každého pracoviska je umiestnená dokumentácia OPP – Požiarne poplachové 
smernice, Požiarny evakuačný plán, Pokyny OPP.  
 
Spracovaná a schválená dokumentácia v oblasti BOZP a OPP je umiestnená na jednotlivých termináloch 
v papierovej forme, a zároveň prístupná zamestnancom a hlavným dispečerom na internetovom úložisku 
http://bkssafety.sk/prihlasenie/ v elektronickej forme. Prístup je podmienený zadaním prístupového hesla.  
 
 
III. Školenie a informovanie zamestnancov 
 
 
Na základe uzatvorenej zmluvy s BOZPO AGENCY s.r.o. sú školenia realizované formou e-learningového kurzu 
na základe zadania zamestnanca do systému školení pre zamestnancov vykonávajúcich administratívne práce 
a práce v dispečingu. Ostatní zamestnanci kontajnerového prekladiska (obsluha nakladačov) absolvovali školenia 
verbálnou formou lektorom BTS. 

 Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov)  Bratislava       3/2017 (1x 2roky)  
 Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov)  Žilina              3/2017 (1x 2roky)  

 
U zamestnávateľa na každej prevádzke bola vykonaná odborná príprava členov PPH v lehote 1 x 12 mesiacov , 
osôb určených pre účely organizácie evakuácie. Na pracoviskách s miestom so ZNVP je zriadená PPH 
pracoviska. 

 OP PPH Bratislava 3/2018 
 OP PPH Žilina  3/2018 

 
Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase na jednotlivých prevádzkach (ZA a BA) je zastrešená osobami 
v pozícii SBS (externé služby). Osoby SBS podliehajú pravidelnému preškoleniu z hľadiska OPP 
v mimopracovnom čase v lehote 1 x 12 mesiacov. Takéto záznamy sú v dokumentácii OPP subjektu uložené. 

 SBS Bratislava    9/2018 
 SBS Žilina  12/2018 

 
Záznamy zo školení sú založené v dokumentácii BTS a u vedúceho prevádzky. 
 
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je zabezpečené dodržiavaním vydaných pokynov 
pre zabezpečenie OPP pred skončením pracovnej doby a strážnou službou SBS. 
 

V rámci odborného vzdelávania a školení, organizovaných za účelom získania odbornej spôsobilosti zabezpečuje 
spoločnosť školenia pre špecifické pracovné pozície a to hlavne dodávateľským spôsobom, napr. školenie: 

- vodičov motorových vozíkov – nakladačov 
- žeriavnikov 
- viazačov bremien 
- obsluhy VZV 
- obsluhy RMP 
- obsluhy krovinorezov 
- obsluhy PZ, TZ 
- zváračov 

 
Zamestnávateľom je vypracovaná koncepcia politiky BOZP a sú stanovené základné ciele a priority 
v starostlivosti o zamestnancov .  
 
 
IV. Pracovná zdravotná starostlivosť  
 
  
Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sú vyžadované u nových  zamestnancov v zmysle spracovanej 
dokumentácie PZS. Evidenciu  LP vedie vedúci prevádzky v osobných zložkách zamestnancov.  
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Vstupné lekárske prehliadky sú vyžadované u všetkých novoprijatých zamestnancov a zároveň sú 
zabezpečované  lekárske prehliadky u špecializovaných profesií pre potrebu aktualizačnej prípravy (lehota 1x 5 
rokov). 
 
Opakované lekárske prehliadky sa musia vykonávať v termínoch podľa profesie, v ktorej je zamestnanec 
zaradený . Lehotník lekárskych prehliadok je spracovaný v agende PZS. 
Spoločnosť má spracovanú smernicu „Kategorizácia pracovných činností“ s popisom konkrétnych pracovných 
pozícií a určením termínu vykonania preventívnej lekárskej prehliadky. 

 
Na prevádzke  každej prevádzke sú umiestnené lekárničky prvej pomoci. Jednotlivý materiál v lekárničkách je 
platný (v dobe exspirácie), kontrolu zabezpečuje poverený pracovník spoločnosti v pravidelných mesačných 
intervaloch. V lekárničke je umiestnený dokument „traumatologický plán“ a „kniha mimoriadnych udalostí, 
pracovných úrazov“ .  
 
Všetky priestory sú dobre vybavené sociálnymi zariadeniami. O čistotu a poriadok na nich sa starajú 
v požadovanej miere zamestnanci externých služieb. 
Subjekt má spracovaný zoznam zakázaných prác a pracovísk OSZ, ženám a mladistvým, ktorý je v plnom 
rozsahu dodržiavaný na všetkých pracoviskách. 
 
Stravovanie zamestnancov spoločnosť zabezpečuje poskytovaním stravných poukážok. Stravná jednotka je 
preplácaná  v zmysle platných legislatívnych predpisov.  
 
Na vnútorných  pracoviskách spoločnosti  je vydaný zákaz fajčenia, okrem miest na to určených.    
 
 
V. Rozbor pracovnej úrazovosti a mimoriadnych udalostí 

 
 

Počas kontroly bolo zistené, že v hodnotenom období  nebol zaznamenaný žiadny registrovaný pracovný úraz. 
Nebol riešený závažný ani smrteľný pracovný úraz a ani žiadna choroba z povolania. 
 
Pre pracovisko zamestnávateľa je vedená kniha evidencie mimoriadnych udalosti, drobných pracovných úrazov, 
iných úrazov ako pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania a ohrození chorobou 
z povolania. 
  
Výskyt pracovnej úrazovosti možno predpokladať hlavne pri činnostiach súvisiacich s prevádzkou strojných 
zariadení,  pri pohybe v nepriaznivých mikroklimatických podmienkach, počas manipulácie s bremenami, pri 
údržbe, v rámci dopravy a to aj pri bežnej prevádzkovej činnosti. 
 
  
VI. Technické zariadenia a pracovné prostriedky vrátane zariadení a prostriedkov OPP 

 
 

Všetky pracoviská a priestory spoločnosti sú dostatočne technicky vybavené,  nedochádza k nadmernej fyzickej 
námahe zamestnancov. Budovy, manipulačné a obslužné priestory, sklady a komunikácie sú udržiavané 
z hľadiska bezpečnosti na požadovanej úrovni. V spoločnosti je zavedená a vykonávaná systémová údržba 
objektov a inštalovaných technických a strojnotechnologických zariadení. Prípadné zistené nedostatky sú 
uvedené v samostatnej časti VIII. „Opatrenia na odstránenie ....“. 

 
V spoločnosti nebola v hodnotenom období vykonaná kontrola zo strany ŠPD. Kontrola zo strany IP nebola 
vykonaná. Neboli zistené nedostatky. 
 
Prípadné zistené nedostatky z pravidelných kontrol BOZP a OPP sú uvedené v samostatnej časti IX. „Zoznam 
zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie  ....“. 

 
Spoločnosť vykonáva činnosti na svojich pracoviskách, kde má za povinnosť zabezpečovať pravidelné revízie 
vyhradených technických zariadení „VTZ“, resp. určených technických zariadení „UTZ“ z hľadiska inštalácií – PZ, 
EZ, TZ, ZZ ... 
 
V prenajatých priestoroch sú jednotlivé revízie zabezpečované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. 
 
Na pracoviskách zamestnávateľa prevádzky ZA v priestore prízemia je inštalovaný požiarny uzáver – dvere. 
Spoločnosť má povinnosť viesť od každého požiarneho uzáveru dostupné certifikáty alebo doklad preukázania 
zhody. Zároveň v zmysle vyhl. 478/2008 Z.z. viesť prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov, viesť denníky 
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požiarneho uzáveru pre každý typ (podľa výr. čísla) a zabezpečovať pravidelné kontroly (bežná údržba, 
prevádzková kontrola...).  
Doklady boli ku kontrole predložené. Prevádzková údržba vykonaná v mesiaci 9/2018. 

 
Spoločnosť má určených zodpovedných zamestnancov na prevádzku, obsluhu a údržbu  technických zariadení. 
Manuály technických zariadení sú k dispozícií pre obsluhy u vedúceho prevádzky a zásady BOZP pre ich 
prevádzkovanie sú upravené tiež formou interných dokumentov v pracovných priestoroch. 
   
Prehľad vykonaných revízií VTZ na jednotlivých KP tvorí prílohu tohto auditu. 
 
 

VII. Poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (OOPP) 
 
 
U zamestnávateľa bolo preukázané hodnotenie rizík (bol predložený písomný dokument). Tento dokument sa 
aktualizuje priebežne na základe posúdenia pracovísk a vykonávaných činností. 
 
Na základe hodnotenia rizík má zamestnávateľ spracovaný dokument na poskytovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov „OOPP“. Tieto sa musia zamestnancom prideľovať na základe zoznamu k profesii  
v stanovených termínoch. O prideľovaní OOPP sú vedené dostatočné záznamy u hlavných dispečerov. 
O poskytovaní OOPP sú písomné  záznamy vedené  vedúcim prevádzky. OOPP, pracovné ochranné odevy 
a obuv pre zamestnancov musia spĺňať požiadavky povinnej certifikácie a všetky musia mať značku „ CE “.  
 
Pri nákupe OOPP je nutné vyžadovať od predajcu certifikát ku každému OOPP a doklad o preukázaní 
zhody. Čistenie a prípadnú údržbu OOPP pre zamestnancov zabezpečuje spoločnosť.  
 
Na vykonávanie osobnej hygieny sú zamestnancom na pracovisku dostupné umývacie a hygienické prostriedky, 
ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Zamestnanci vykonávajúci aj údržbárske práce majú k dispozícii pridelené čistiace 
prostriedky v stanovených intervaloch.  
 
V prípade, ak zamestnávateľ sprístupnil hygienické prostriedky všetkým zamestnancom v spoločných priestoroch, 
nemá povinnosť tieto prideľovať osobitne. 
 
Kontrola dodržiavania a používania predpísaných OOPP bola na pracoviskách vykonaná v mesiaci 12/2018 .  
 
 
VIII. Kontrolná činnosť 
  
 
Kontrolnú činnosť na úseku bezpečnosti práce vykonáva vedúci prevádzky priebežne. Zamestnanci 
bezpečnostne technickej služby vykonávajú  kontroly BOZP  a preventívne  požiarne prehliadky v lehote 
minimálne raz za tri mesiace.  
 
V roku 2018 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiadny požiar ani nežiadúce zahorenie.  
Preventívne protipožiarne prehliadky vykonáva technik požiarnej ochrany vo všetkých objektoch a prevádzkach 
min. 1 x za tri mesiace. Zistené nedostatky sú uvádzané v požiarnej knihe, ktorá sa predkladá k nahliadnutiu 
a podpisu poverenej osobe - vedúcemu prevádzky.  
 
Kontroly požiarnotechnických zariadení sú vykonávané dodávateľským spôsobom Servisným strediskom 
THAPNER Servis Topoľčany: 

- kontajnerový terminál ZA    4/2018  (lehota 1x 12 mesiacov) 
- kontajnerový terminál BA  12/2018  (lehota 1x 12 mesiacov) 

 
Raz ročne sa vykonáva kontrola celkového stavu BOZP a OPP. 
Kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi je vykonávaná pravidelne 1x za 12 mesiacov. 

 
Počas kontroly bola vykonaná aj kontrola dodržiavania vydaného zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. 
Na pracoviskách sa uskutočňujú preukázateľné skúšky, zamerané na dodržiavanie zákazu nepožívania 
alkoholických nápojov na pracoviskách zamestnávateľa  v pracovnom čase a nenastupovania pod ich vplyvom do 
práce, vykonávané komisiou zamestnávateľa.  
 
Na pracoviskách bola vykonaná pravidelná kontrola regálov a rebríkov ZA...12/2018, BA...9/2018. Záznamy 
z vykonanej kontroly sú založené v dokumentácii BOZP subjektu na každej prevádzke. 
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Priestory subjektu nie sú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou, len systémom ZPS s napojením 
snímačov požiaru. Upozornenie je vyvedené na mobilné linky vedúcich prevádzky, resp. strážnu službu SBS. 
 
 
IX. Zoznam zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie 
 
Príloha č. 1 – prevádzka ŽILINA 

Príloha č. 2 – prevádzka BRATISLAVA 

 
 
     

Trvalé upozornenie: 
 

Na základe prehľadu školení (viď. príloha) niektorí zamestnanci nemajú absolvované opakované školenia na 
úseku BOZP a OPP. Upozorňujem zamestnávateľa na povinnosť zabezpečovať zamestnancom opakované 
preškolenia v lehote  min. 1 x 2 roky (sledovať ich absolvovanie ! ).  (viď. príloha auditu) 

 
Z: administrátor p. Chabadová KODAS  T: trvalý 

 
 
Nové legislatívne predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia a OPP: 
 
 Vestník MZ SR čiastka 29-38 zo dňa 02. 11. 2016 - Odborné usmernenie č. S06881-OZS-2016 o náplni lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ruší Odborné usmernenie MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci). 

 Vyhláška MŽP SR č. 33/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej 
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení, 

 Zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 176/2017 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. aj zákon č. 
514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákon č. 056/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov), 

 Zákon č. 183/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 
predpisov, 

 Zákon č. 184/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. 

 Zákon č. 289/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 
Na vedomie:   Miroslav FAGAN   - manažér kontajnerových terminálov 

Ing. Jozef CHMURČIAK  - vedúci prevádzky ZA 

Juraj MIKUDÍK   - vedúci prevádzky BA 
 
 
Prílohy 
 

Príloha č. 1 – záznam z auditu BOZP a OPP terminál ZA 
Príloha č. 2 – záznam z auditu BOZP a OPP terminál BA 
Príloha č. 3 – výstup z firemných školení INSTRUCTOR – / isk_zoznam / 

                    - nevykonané školenia 
Príloha samostatne  – prehľad činností VTZ pre ZA, BA 

 
 
Poznámka:  Predmetom tejto komisionálnej previerky nebolo posudzovanie stavu plnenia  povinností zamestnávateľa, 
vyplývajúce zo mzdových predpisov, záväzkov zamestnávateľa a hodnotenie náležitostí, upravujúcich pracovno-právne vzťahy.  
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Príloha č. 1 
 

Záznam  z auditu BOZP a OPP  
 

Spoločnosť / prevádzka 
Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka 

- prevádzka ŽILINA 

 
 
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 
 
 V zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení zabezpečiť posúdenie pracoviska PZS – vykonať 

zdravotný audit prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. 
Z: konateľ, vedúci prevádzky 

 
1. Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z opakovanej revízie el. strojov, zariadení a el. 

spotrebičov odborným pracovníkom EZ. 
 

2. Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z opakovanej revízie el. inštalácie objektu AB odborným 
pracovníkom EZ. 
 

3. Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z AOP – aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy TZ sk. 
Ab1, Bb1 (p. Jagušák , Zachar AOP 4/2013). Termín AOP 1x 5 rokov. 
 

4. Na schodoch vedúcich do suterénu AB (archív) nie sú označené prvý a posledný schod schodiskového 
ramena bezpečnostným označením (napr. žltočierna páska). 
 

 
UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 
 kontrola viazacích prostriedkov  T: 1/19,  4/19,  7/19,  10/19 

 odborná prehliadka MV nakladačov   T: 31. 01. 2019 

 odborná prehliadka VZV   T: 31. 01. 2019 

 kontrola PHP a hydrantov    T: 30. 04. 2019 
 

 opakované školenie  BOZP a OPP   T: 31. 03. 2019 - obsluha nakladačov 

 
Z: BTS, vedúci prevádzky 

 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 

 
 
 
 
Na vedomie / prevzal :   Miroslav FAGAN   - manažér kontajnerových terminálov  ..................................  

Ing. Jozef CHMURČIAK  - vedúci prevádzky ZA                       .................................. 
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Príloha č. 2 

 
Záznam  z auditu BOZP a OPP 

 

Spoločnosť / prevádzka 
Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka 

- prevádzka BRATISLAVA 

 
 
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 
 
 V zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení zabezpečiť posúdenie pracoviska PZS – vykonať 

zdravotný audit prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. Termín: r. 2018. 
Z: konateľ, vedúci prevádzky 

 

1. Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z opakovanej revízie el. strojov, zariadení a el. 
spotrebičov odborným pracovníkom EZ. 

 
 
UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 
 kontrola viazacích prostriedkov  T: 1/19,  4/19,  7/19,  10/19 

 odborná prehliadka MV nakladačov   T: 31. 01. 2019 

 odborná prehliadka VZV   T: 31. 01. 2019 

 opakovaná revízia TZ (kotolňa, dielňa) - UTZ T: 31. 01. 2019 

 kontrola PHP a hydrantov    T: 31. 12. 2019 
 

 opakované školenie  BOZP a OPP   T: 31. 03. 2019 - obsluha nakladačov 

 
Z: BTS, vedúci prevádzky 

 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 
 

 

Na vedomie / prevzal :   Miroslav FAGAN   - manažér kontajnerových terminálov  ..................................  

Juraj MIKUDÍK   - vedúci prevádzky BA                       .................................. 
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