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Záznam  z kontroly BOZP a OPP 
 

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

- prevádzka B r a t i s l a v a 

Predmet 
Záznam z pravidelnej previerky stavu BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky 
vykonanej v objektoch a priestoroch subjektu. 

Obdobie / Dátum  17. 09. 2019 ID 147/Ku/2019 

Číslo oprávnenia BTS BTS-0189/17  zo dňa 27.10. 2017 SK Nace 52290 

Číslo osvedčenia ABT 
ABT-001470-06    zo dňa 23.02.2007 
 (AOP – 1.- 2. febr. 2017) 

Zapísal Ing. Andrej KUCKA  – ABT a TPO Podpis  
 

 
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 
 
Nedostatky z poslednej kontroly boli odstránené. 

 
Nové zistenia: 
 
1. Na skladovej ploche je inštalovaný podzemný hydrant č.7 v úrovni terénu (dlažby), ktorý bol v čase kontroly 

zatarasený kontajnerom. Upozorniť strojníkov, podzemný hydrant MUSÍ BYŤ trvalo voľný, dostupný 
a viditeľný. 

Z: vedúci prevádzky 
 

2. Na skladovej ploche sú  inštalované nové 2ks podzemných hydrantov v úrovni terénu (dlažby). Je nutné 
zabezpečiť označenie umiestnenia  nákresom. Následne ich zaradiť do zoznamu pre účely kontroly 
požiarnotechnických zariadení oprávnenou organizáciou. 

Z: vedúci prevádzky 
 

3. Pre účely lepšej viditeľnosti podzemných hydrantov zabezpečiť na všetkých farebné zvýraznenie poklopov 
červenou farbou (rozlíšenie od okolitej podlahy). 

Z: vedúci prevádzky 
   

4. V zadnej časti skladu pri prečerpávaní bituménu sú umiestnené 2ks kontajnerov prispôsobené na pohyb 
obslužného personálu nad tankovaným kontajnerom. Na týchto kontajneroch je v bočnej stene odinštalované 
jedno krídlo dverí (druhé je zavárané) pre potrebu prechodu. V danej časti je nutné inštalovať ochranné 
ohradenie – retiazku (zabránenie pádu obsluhy). 

Z: vedúci prevádzky 
 

5. Na prevádzku terminálu zabezpečiť výbavu k podzemnému hydrantu ( hydrantový kľúč, hydrantový 
nadstavec). 

Z: vedúci prevádzky 
 

UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 
 kontrola regálov a rebríkov     T: 30. 09. 2019 vyhotoviť záznam 

 kontrola viazacích prostriedkov   T: 31. 10. 2019 

 revízia EZ – objekt AB inštalácia   T: 31. 10. 2019   

 revízia EZ – objekt dispečing inštalácia   T: 31. 10. 2019 

 revízia EZ – osvetlenie na stožiaroch   T: 31. 10. 2019  

 kontrola PHP a hydrantov     T: 31. 12. 2019 
 

 Opakovaný audit BOZP a OPP (BKS SAFETY s.r.o.) T: 31. 12. 2019   (1x 12 mes.) 
 Opakovaná kontrola OOPP (BKS SAFETY s.r.o.)  T: 31. 12. 2019   (1x 12 mes.) 
 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 
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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) 

 
Z: administrátor p. Chabadová KODAS  T: trvalý 

 
 
 
DO POZORNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA 

BTS – BKS SAFETY s.r.o., Bánovce nad Bebravou upozorňuje zamestnávateľa, že v poslednom období došlo 
k viacerým zásadným legislatívnym zmenám v preverovanej oblasti. Stručný výňatok najdôležitejších 
legislatívnych zmien je uvedený v nasledovnom texte: 
Nové a novelizované legislatívne predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 
požiarmi, dopravy, školstva, životného prostredia a odpadového hospodárstva: 
 

 Opatrenie z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie 
spoločenského uplatnenia na rok 2019. Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2019 – Vestník MZ SR, 

 Zákon č. 193/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení aj zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov), 

 Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o 
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd  
(ruší vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o 
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.). 

 Zákon č. 208/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 268/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 282/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov 

 Zákon č. 312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 525/2003 Z.z. o 
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 
zákon č. 039/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 Zákon č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (mení o.i. zákon 
č. 461/2003 o sociálnom poistení) 

 Zákon č. 317/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 055/2017 Z.z. o štátnej službe) 

 Zákon č. 329/2018 Z.z.o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ruší zákon č. 017/2004 
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov - účinnosť 01.01.2019) 

 Vyhláška MV SR č. 334/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 094/2004 
Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov 

 
 

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

Juraj MIKUDÍK   - vedúci prevádzky BA                       .................................. 
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PRÍLOHA: - výstup z firemných školení INSTRUCTOR – / isk_zoznam 1909 / 
                    - nevykonané školenia 

 
 
 

 

 

 


