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Záznam  z kontroly BOZP a OPP 
 

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

- prevádzka    Ž i l i n a 

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

Obdobie / Dátum  21. 06. 2019 ID 096/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 

 
 V zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení bolo v mesiaci jún 2019 vykonané posúdenie pracoviska  – 

zdravotný audit prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. 
 

 V rámci kontroly v mesiaci jún 2019 bola vykonaná kontrola na dodržiavanie povinnosti zamestnancov 
nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách zamestnávateľa. Kontrole sa podrobili traja zamestnanci. 
Nebolo zistené porušenie. 

 
1. Ku termínu kontroly neboli predložené záznamy z opakovanej revízie el. strojov v priestore dielne 

odborným pracovníkom EZ z roku 2018. 
 Z: vedúci prevádzky 
 

2. Pri novej vstupnej bráne je umiestnený kontajner (sociálne zázemie), kde je na vstupných dverách 
označenie umiestnenia prenosného hasiaceho prístroja. V čase kontroly bol prístup uzamknutý. Je nutné 
preveriť umiestnenie prenosného HP v danom kontajnery. V prípade, že tam prenosný HP nie je 
umiestnený, je nutné piktogram odstrániť. 

Z: vedúci prevádzky 
 

3. V priestore  skladu nebezpečného odpadu boli umiestnené horľavé materiály, ako drevené dosky 
(tabule), kartóny a pod. Zabezpečte odstránenie daných materiálov zo skladu. 
 Z: vedúci prevádzky 
 

4. Na novej vstupnej bráne chýba bezpečnostné značenie okrajov brány (pevnej a posuvnej konštrukcie) – 
žltočierne šrafovanie brány. 
 Z: vedúci prevádzky 
 

5. Na novovybudovanej skladovej ploche zabezpečiť pôdorysné farebné značenie skladových 
a komunikačných zón, vyznačenie manipulačných miest. 
 Z: vedúci prevádzky, manažér KT 
 

6. Na novovybudovanej skladovej ploche je cca 30m od pozície SBS inštalovaná vodomerná šachta, kde je 
zvýšený betónový okraj. Tento je nutné z bezpečnostného hľadiska farebne označiť po celom okraji 
(žltou farbou). 
 Z: vedúci prevádzky 

 
7. Na novovybudovanej skladovej ploche je cca 30m od pozície SBS inštalovaná vodomerná šachta, kde 

v jej blízkosti sú inštalované 2x uzávery a 1x podzemný hydrant. V zmysle vyhl. 699/2004 Z.z. je 
povinnosť zabezpečovať na danom zariadení pravidelné kontroly v lehote 1x 12 mesiacov (kontrola 
funkčnosti a vybavenia). Ku termínu kontroly neboli predložené doklady o vykonaní takejto skúšky 
podzemného hydrantu, resp. nie je preukázané, kto takúto kontrolu zabezpečuje (vetva ŽSR). Zároveň 
nebola preukázaná výbava k podzemnému hydrantu ( hydrantový kľúč, hydrantový nadstavec). 
 Z: vedúci prevádzky, p. Medera  
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8. Umiestnenie podzemného hydrantu nie je na skladovej ploche označené predpísaným značením, čím 

nie je zabránené možnému založeniu skladovanými kontajnermi. 
 Z: vedúci prevádzky  
 

9. V mesiaci november 2018 boli do plynovej kotolne AB inštalované nové tlakové expanzné nádoby, 
z ktorých jedna typu Ab (typ: Maxivarem LR, v.č: UR080371CS000000, r.v.: 2018) nemá vykonanú 
úradnú skúšku TZ oprávnenou právnickou osobou. Zabezpečte jej vykonanie po dohovore so subjektom, 
ktorý nádobu inštaloval. 
 Z: vedúci prevádzky 
 

10. Do priestoru prízemia AB vymeniť dokument PEP pri vstupe – po aktualizácii. 
 Z: vedúci prevádzky 
 

 
UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 

 Revízia EZ – stroje a zariadenia  T: 30. 06. 2019  (1x 12 mes.) 
 Revízia TZ terminál + AB   T: 31. 10. 2019  (1x 12 mes.) 
 Revízia PZ AB    T: 31. 10. 2019  (1x 12 mes.) 

 
 Kontrola viazacích prostriedkov  T: 7/19,  10/19 

 Opakované školenie - obsluha MV hyster T: 30. 09. 2019   (1x 24 mes.) 
   - obsluha PZ do 100kW T: 30. 11. 2019   (1x 24 mes.) 

 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 

 
 
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. 177/ 2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 
[mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 058/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a 
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 055/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. 
o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 056/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o 
Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, mení aj zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 
024/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 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. 079/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] 

 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.). 



 

 

BKS SAFETY s. r. o.  
A. Hlinku 227/6,  

Bánovce nad Bebravou 957 01 
IČO: 51 056 828 
www.bkssafety.sk 

 
 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  ..................................  

Ing. Jozef CHMURČIAK  - vedúci prevádzky ZA                       .................................. 

 


