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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. Dôležité skutočnosti alebo zistenia hodné osobitného zreteľa sú v texte zvýraznené 
podčiarknutým písmom. 
 
 
  
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  
 KP Bratislavská cesta  60, Žilina 

 KP Lúčna 2, Bratislava 

Auditu sa zúčastnili 

 

Ing. Jozef CHMURČIAK   - vedúci prevádzky ZA 

Juraj MIKUDÍK                  - vedúci prevádzky BA 

Ing. Andrej KUCKA          - ABT a ŠPO  

Dátum December  2019 

Predmetné obdobie 11/2018 – 12/2019    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 004/Ku/2020 

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. Posledná väčšia aktualizácia dokumentácie BOZP 
a OPP bola vykonaná v mesiaci január 2018 z dôvodu personálnych zmien v spoločnosti. 

 
V roku 2019 sa na pracoviskách spoločnosti uskutočnil audit pracovného prostredia pracovnou zdravotnou 
službou PZS. Výsledná dokumentácia je spracovaná prostredníctvom PZS – kategorizácia prác. 
 
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 vedúcemu prevádzky 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. 
Vstupné školenia z bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi vykonávajú vedúci pracovísk v spolupráci 
s technikom BOZP a PO pri vzniku pracovného pomeru. Za vykonávanie periodických školení zodpovedajú 
vedúci pracovísk. 

 Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov)  Bratislava       3/2019 (1x 2roky)  
 Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov)  Žilina              3/2019 (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 3/2019  (1x 12 mes.) 
 OP PPH Žilina  3/2019  (1x 12 mes.) 

 
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 uložené v dokumentácii OPP subjektu na 
každej prevádzke. 

 SBS Bratislava    9/2019   (1x 12 mes.) 
 SBS Žilina  12/2019   (1x 12 mes.) 

 
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. 
 

Odborné školenia pre obsluhovateľov technických zariadení a VTZ, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť, 
vykonávať zásadne prostredníctvom odborných školiteľských stredísk, akreditovaných na NIP SR resp. OP VTZ 
s platným oprávnením na výchovu a vzdelávanie (uvedené oprávnenie je potrebné požadovať predložiť od 
školiteľa pred začiatkom vykonávania školenia a fotokópiu priložiť k záznamu z výchovno-vzdelávacej aktivity!). 
Odborné školenia je potrebné uskutočňovať v lehote 1 x za 24 mesiacov, aktualizačnú odbornú prípravu podľa 
vyhl. 356/2007 Z.z., u vybraných povolaní 1 x za 5 rokov. 

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 ručných motorových píl 
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- 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  
 
  
Spoločnosť nemá zmluvne zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej služby „PZS“, nakoľko im táto povinnosť 
v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nevyplynula. 
 
V zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení bolo v roku 2019 vykonané opakované  posúdenie pracovísk – 
opakovaný zdravotný audit prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby f. VST team s.r.o. Topoľčany (lehota 
opakovania auditu PZS 1x 18 mesiacov). Na základe výsledkov auditu (kategorizácie prác) má spoločnosť 
povinnosť každý rok k 15. januáru nahlásiť počty zamestnancov v 2. kategórii profesii na stránku RUVZ za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Vykonávanie lekárskych prehliadok pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu  je zabezpečované pre všetkých 
novoprijatých zamestnancov. Vykonávanie preventívnych periodických lekárskych prehliadok zamestnancov 
zabezpečuje vedúci prevádzky v súčinnosti s personalistom a sú vykonávané prostredníctvom lekárov v OZS; 
doklady sú založené v osobných spisoch na personálnom oddelení, ktoré zároveň zamestnancov vysiela na PLP.  
 
Výstupné lekárske prehliadky sa vykonávajú len u zamestnancov, zaradených na rizikovom pracovisku v kategórií 
III. alebo IV. podľa ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z., o podrobnostiach o faktoroch práce a 
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie prác do kategórií.  Takéto pracoviská sa v súčasnosti v priestoroch spoločnosti nevyskytujú.  

Stanovený harmonogram PLP: 

- vodiči motorových vozidiel  - 1 x za 5 rokov  
   (u vodičov, ktorí riadia motorové vozidlá skupín C, D a E príp. ich podskupín       
   viď. § 87-89 zákona SR č. 8/2009 Z.z. + psychologické vyšetrenie)  

- vodiči motorových vozidiel                           - 1 x za 2 roky , u vodičov nad 65 rokov 
- zamestnanci v kategórií II.                           - v lehotách, upravených osobným predpisom 
- zamestnanci  pracujúci v noci  - 1 x ročne /nočná práca § 98 ZP/  
- práca so zobrazovacími jednotkami - pred začiatkom vykonávania práce na PC  / pri nástupe 
- manipulácia s bremenom   - pred začiatkom vykonávania práce / pri nástupe 
 
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  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.  
 
Zamestnávateľ sprístupnil pre svojich zamestnancov ochranné nápoje v rámci stanoveného pitného režimu 
formou pitnej resp. minerálnej vody resp. čaju v zmysle ustanovení zákonov č.124/2006 Z.z., č. 355/2006 Z.z. 
a vyhláky MZ SR č. 99/2016 Z.z.  
 
Na vnútorných  pracoviskách spoločnosti  je vydaný zákaz fajčenia, okrem miest na to určených.    
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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. 
 
V spoločnosti je zavedená systémová údržba objektov a inštalovaných technických a strojnotechnologických 
zariadení, sú vykonávané odborné revízie jednotlivých vyhradených technických zariadení – EZ, PZ, TZ, komíny, 
PHP, hydranty v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. Zároveň sú vykonávané revízie určených technických 
zariadení – UTZ v zmysle vyhl. MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. . 
 
Prípadné zistené nedostatky z pravidelných kontrol BOZP a OPP sú uvedené v samostatnej časti IX. „Zoznam 
zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie  ....“. 

 
V prenajatých priestoroch sú jednotlivé revízie zabezpečované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. 
 
Na pracoviskách zamestnávateľa prevádzky Žilina 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 
požiarneho uzáveru pre každý typ (podľa výr. čísla) a zabezpečovať pravidelné kontroly (bežná údržba, 
prevádzková kontrola...).  
Doklady boli ku kontrole predložené. Prevádzková údržba bola vykonaná v mesiaci 9/2019 (lehota 1x 12 
mesiacov). 

 
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 prevádzkach  tvorí prílohu tohto auditu. 
 
Technikovi BTS je spoločnosť povinná predkladať potrebné doklady z posledných vykonaných odborných 
prehliadok a skúšok jednotlivých VTZ  pre účely úprav plánu VTZ. 
 
 

VII. Poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (OOPP) 
 
 
U zamestnávateľa je spracovaný vlastný interný dokument „Predpis na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov“ /ďalej OOPP/ aj s termínovníkom, ktorý je záväzný pre  všetkých 
zamestnancov spoločnosti. Na pracoviskách je umiestnený regulatív poskytovaných ochranných prostriedkov 
a interná smernica poskytovania OOPP. Kontrola bola zameraná i na poskytovanie a na účelnosť používania 
pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami subjektu – je dodržiavaný stanovený 
rozsah a sortiment pri poskytovaní OOPP zamestnancov v zmysle spracovaného zoznamu; zamestnanci 
používajú pridelené ochranné prostriedky pri každej činnosti, keď sa ich použitie vyžaduje. O poskytovaných 
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OOPP sú vedené dostatočné písomné záznamy formou kariet OOPP, na ktorých zamestnanec protipodpisom 
potvrdzuje ich prevzatie – centrálnu evidenciu vykonávajú poverené osoby (vedúci prevádzky).  
 
POZN.:     technik BTS dáva do pozornosti skutočnosť, že všetky 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 ako doklad o preukázaní zhody daného prostriedku. 
Opätovne dôsledne uplatňovať zásadu, aby v prípade zistenia, že niektorí zamestnanci nepoužívajú pridelené 
ochranné prostriedky podľa kritérií ich ochrannej funkcie, boli zo strany vedúcich pracovísk vyvodzované voči 
takýmto porušovateľom príkazu dôsledky a nebol trpený daný stav! Naďalej platí, že nie je prípustné, aby si 
OOPP nakupovali samotní zamestnanci a zamestnávateľ im následne tieto prostriedky preplácal! Povinnosť 
poskytovať OOPP sa vzťahuje aj na zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú, brigádnikov a osoby 
v skúšobnej dobe!  
 
U zamestnávateľa bolo preukázané hodnotenie rizík (bol predložený písomný dokument). Tento dokument sa 
aktualizuje priebežne na základe posúdenia pracovísk a vykonávaných činností. 
 
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 12/2019.  
 
 
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 2019 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 - vedúci prevádzky.  
 
Kontroly požiarnotechnických zariadení sú vykonávané dodávateľským spôsobom Servisným strediskom 
THAPNER Servis Topoľčany: 

- kontajnerový terminál Žilina    4/2019  (lehota 1x 12 mesiacov) 
- kontajnerový terminál Bratislava  10/2019  (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.  
 
V mesiaci september 2019 na prevádzke BA a v mesiaci december 2019 na prevádzke ZA bola v zmysle STN 
26 9030 a vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.  vykonaná previerka posúdenia stavu inštalovaných regálov, zameraná 
na vhodnosť konštrukcií pre skladovaný materiál, stabilita regálov, ich súdržnosť príp. ukotvenie, možnosť 
prípadného zosunutia materiálu pri dlhšom skladovaní, označenie regálov štítkami s uvedením najväčšej nosnosti 
bunky a počtom buniek v stĺpci; po statickej stránke sú regálové zostavy vo vyhovujúcom stave. Samostatný 
záznam je založený v dokumentácii BOZP subjektu.  
 
V mesiaci september 2019 na prevádzke BA a v mesiaci december 2019 na prevádzke ZA sa uskutočnila aj 
kontrola rebríkov a výstupov so zameraním na pevnosť priečok, či nie sú nalomené alebo uvoľnené, pevnosť 
a správna funkcia závesov, dotiahnutie spojovacích skrutiek bočníc a vodiacich líšt, pevnosť spojovacích prvkov, 
u pevných rebríkov aj ukotvenie, hladkosť povrchu, celková stabilita a funkčnosť zaisťovacích a blokovacích 
prvkov. Rebríky prevádzkované v subjekte vyhovujú požiadavkám vyhlášky č. 147/2013 Z.z., Vyhl. SÚBP č. 59/82 
Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb.  - § 19 príp. STN EN 131-2 + AC. Samostatný záznam je založený 
v dokumentácii BOZP subjektu.  
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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: 
 

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať zamestnancom opakované preškolenia v oblasti BOZP a OPP 
v lehote  min. 1 x 2 roky (sledovať ich absolvovanie ! ). Školenia sú vykonávané systémom e-learning.  

 
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, 

 Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 
prúdmi odpadov 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. 197/2018 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 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. 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) 
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 Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a 
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (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:   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 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.  

 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
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Záznam  z auditu BOZP a OPP  
 

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

- prevádzka    Ž i l i n a 

Obdobie / Dátum  December 2019 ID 004/Ku/2020 

Zapísal Ing. Andrej KUCKA  – ABT a TPO Podpis  
 

 
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 
 

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

2. Technikovi BTS predložiť záznamy z opakovanej revízie PZ a TZ terminálu a priestoru kotolne AB. 
 Z: vedúci prevádzky 

 
UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 
Oblasť elektrických  zariadení 
 opakovaná revízia inštalácie objektu AB T: 31. 10. 2020 

 opakovaná revízia  - vonkaj. osvetlenia  T: 31. 10. 2020 

 opakovaná revízia  - el. stroje   T: 31. 08. 2020 

 opakovaná revízia  - el. spotrebiče  T: 31. 08. 2020 

 opakovaná revízia  - bleskozvody AB  T: 30. 06. 2020 

 opakovaná revízia  - bleskozvody zás. Pb T: 31. 10. 2020 
 
Oblasť zdvíhacích zariadení 
 kontrola viazacích prostriedkov  T: 1/20,  4/20,  7/20,  10/20 

 odborná prehliadka MV - nakladačov   T: 31. 01. 2020 

 odborná prehliadka VZV   T: 31. 01. 2020 

 opakované školenie obsluhy VZV   T: 30. 09. 2020 
 
Oblasť požiarnotechnických zariadení 
 kontrola PHP a hydrantov + podz. hydrantov T: 30. 04. 2020 

 údržba požiarnych dverí (vedúci KP)  T: 30. 09. 2020 

 revízia protipožiarnej skrine    T: 30. 09. 2020 
 

 kontrola regálov    T: 30. 09. 2020  

 kontrola rebríkov     T: 30. 09. 2020 
  

 opakovaný zdravotný audit – PZS  T: 31. 12. 2020 /1x 18 mesiacov/ 
 

 opakované revízie PZ a TZ podľa prehľadu VTZ, UTZ 
 

Z: vedúci prevádzky 
 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 
 
Na vedomie / prevzal :   Miroslav FAGAN   - manažér kontajnerových terminálov  ..................................  

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

 
 
 
 

Príloha č. 2 
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Záznam  z auditu BOZP a OPP 
 

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

- prevádzka B r a t i s l a v a 

Obdobie / Dátum  December 2019 ID 004/Ku/2020 

Zapísal Ing. Andrej KUCKA  – ABT a TPO Podpis  
 

 
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 
 
1. Na skladovej ploche je inštalovaný podzemný hydrant č.7 v úrovni terénu (dlažby), ktorý bol v čase auditu 

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

Z: vedúci prevádzky 
 
2. Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z revízie elektroinštalácie objektu AB odborným pracovníkom 

EZ. 
Z: vedúci prevádzky 

 
3. V priestore dielne strojníkov a šatne vymeniť aktualizované vývesky OPP na nástenke. 

Z: vedúci prevádzky 
 

UPOZORNENIE: - na  prevádzke zabezpečiť opakované revízie : 
 
Oblasť elektrických  zariadení 
 opakovaná revízia inštalácie objektu AB T: r. 2020 

 opakovaná revízia  - vonkaj. osvetlenia  T: r. 2020 

 opakovaná revízia  - dispečing   T: r. 2020 

 opakovaná revízia  - bleskozvody AB  T: 31. 03. 2020 

 opakovaná revízia  - bleskozvody dispečing T: 31. 03. 2020 
 
Oblasť zdvíhacích zariadení 
 kontrola viazacích prostriedkov  T: 1/20,  4/20,  7/20,  10/20 

 odborná prehliadka MV - nakladačov   T: 31. 01. 2020 

 odborná prehliadka VZV   T: 31. 01. 2020 

 opakované školenie obsluhy VZV   T: 30. 09. 2020 
 
Oblasť požiarnotechnických zariadení 
 kontrola PHP a hydrantov + podz. hydrantov T: 31. 10. 2020 

 

 kontrola regálov    T: 30. 09. 2020  

 kontrola rebríkov     T: 30. 09. 2020 
 

 opakovaný zdravotný audit – PZS  T: 31. 12. 2020 /1x 18mesiacov/ 
 

 opakované revízie PZ a TZ podľa prehľadu VTZ, UTZ 
 

Z: vedúci prevádzky 
 
Zabezpečte v stanovených termínoch. 
 
Na vedomie / prevzal :   Miroslav FAGAN   - manažér kontajnerových terminálov  ..................................  

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

 


