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INFORMAČNÝ
SPRAVODAJCA

Z decembrovej konferencie SUZ konanej 5. 12. 2012 v Senci

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZMENY V LEGISLATÍVE
P osledné stretnutie v roku 

2012 sa uskutočnilo v hote-
li Zátoka na Slnečných jazerách 
v Senci. Organizátorom v spo-
lupráci so SUZ bola spoločnosť 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRA-
VY a.s. Bratislava.

Rokovanie konferencie otvo-
ril prezident SUZ Ing. Íro, kto-
rý privítal všetkých prítomných 
členov aj zástupcov prezentujú-
cich spoločností a prednášateľov.
Za usporiadajúcu spoločnosť sa 
v mene neprítomného riaditeľa 
Ing. Ladislava Molnára prihovo-
ril Ing. Dušan Súkop. Predstavil 
spoločnosť SMAO a jej zaujíma-
vý výrobný program.

Prezentácie a prednášky 
odzneli počas rokovacieho 

dňa nasledovne:
– Firmu SLOVNAFT MONTÁ-

ŽE A OPRAVY, a. s. prezento-
val Ing. Dušan Súkop na tému 
„Skúsenosti s prebierkami VTZ 
– tlakových u výrobcov“.

– Firmu BOZPO, s. r. o. Prie-
vidza prezentovali Ing. Mar-
tin Mokoš a Ing. Andrea Ležo-
vičová na tému „Preventívne 
a ochranné služby“.

– Firmu AxFlow, s. r. o. prezento-
vali Ing. Marek Vendlek a Ing. 
Tomáš Weiss na tému „AxFlow 

Z decembrovej konferencie v Senci. Pokračovanie na 2. str.

Príhovor prezidenta SUZ Ing. Vendelína Íra

VIAC INFORMÁCIÍ ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTÍ
V ážení priatelia, Informačný 

spravodajca vám už 18-ty 
rok prináša informácie, odborné 
články ako i najnovšie technické 
vymoženosti o prezentujúcich fir-
mách. Pokiaľ hovorím s bývalým 
členom SUZ, ktorý nemá mož-
nosť aktívne sa konferencie zú-
častniť, jedinou informačnou ces-
tou je tento časopis, tak vyslovuje 
poďakovanie ako i uznanie, že sa 
k informáciam o živote SUZ do-
stáva. Je však náplň časopisu do-
stačujúca? Myslím, že nie. Preto 
by sme privítali viac zaujímavých 
informácií zo života spoločností, 
dobré i zlé skúsenosti s cieľom 
naplnenia jednej z téz SUZ – in-
formovať i pomáhať. Pre informá-
cie sú dôležité i reklamné inzeráty 
– čo sa tiež v časopise nevyužíva. 

A vedia všetci, že ak otvo-
ria stránku www.suz.sk, že tam 
okrem iného nájdu i archív všet-
kých informačných spravodaj-
cov? Že sa ľahko môžu vrátiť 

k starším, pre nich zaujímavým 
informáciam.

Čo bolo v minulom roku do-
siahnuté, bude predmetom hod-
notenia 20. 3. 2013, ktoré dosta-
ne každý člen SUZ. Pripomeniem 
iba jednu novú aktivitu, ktorú sme 
v minulom roku organizovali prvý-
krát, a to bola úspešná účasť 
SUZ na Medzinárodnom strojár-
skom veľtrhu v Nitre a v rámci to-
ho, ako spoluúčastníci, ďalší traja 
členovia SUZ.

Keďže v tom, čo je dobré, tre-

ba pokračovať, tak spoločnú 
účasť na Medzinárodnom strojár-
skom veľtrhu i v roku 2013 zopa-
kujeme. O možnostiach v čase 
prípravy účasti bolo členstvo SUZ 
patričným predstihom informova-
né. Tiež zostávame v tomto ro-
ku pri organizovaní 3 konferencií 
(marec, september, december), 
nemeníme rozsah a počet vyda-
ní časopisu, v prípade záujmu 
budeme zabezpečovať účasť na 
vzdelávacích aktivitách – zvlášť 
uvádzam: majster a manažér 
údržby pri využití možností odve-
denia 2% daní na tento účel.

SUZ je zakladajúcim a stá-
le aktívnym členom Slovenskej 
spoločnosti údržby. Znamená to 
i možnosť využívania práva i vý-
hod členstva SSU i pre všet-
kých našich členov. Je to účasť 
na konferenciách, seminároch, 
a tiež v ďalších ponúkaných mož-
nostiach. Treba niekedy otvoriť 
stránku: www.udrzba.sk. Tu sa 

dozviete, že najbližšia väčšia ak-
cia je medzinárodná konferencia 
„Národné fórum údržby“ v dňoch 
28. 5. až 30. 5. 2013 vrátane pri-
pravovaných seminárov. Jednou 
z významných aktivít SSU v spo-
lupráci s Českou spoločnosťou 
pre údržbu je príprava publikácie 
„Manažérstvo údržby“ v rozsa-
hu cca 600 strán, ktorá sa pripra-
vuje na vydanie v prvom polro-
ku 2013.

Posledné konferencie SUZ 
v minulom roku boli obsahovo 
i odborne dobre pripravené, is-
to to prispelo i dobrej účasti na 
týchto konferenciách. Začiatkom 
tohto roku sme prijali ďalších zá-
ujemcov za členov SUZ. Nech 
je to znakom toho, že i v tomto 
náročnom podnikateľskom ob-
dobí napomôže SUZ svojím čle-
nom v preklenovaní problémov 
s cieľom dosiahnutia spokojnosti 
a úspešnosti. 

Ing. Vendelin Iro, SUZ
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– priemyselné čerpadlá a čer-
pacie systémy“.

– Firmu MART SYSTEM, s. r. o. 
prezentoval Ladislav Pančišin, 
ktorý predstavil svoju spoloč-
nosť.

– Za ZCHFP vystúpil p. Benkóczi 
na tému „Najdôležitejšie aktivi-
ty Zväzu v rokoch 2012-2013“.

– Za TECHNICKÚ INŠPEKCIU 
SR vystúpil generálny riaditeľ 
Ing. Dušan Konický na tému 
„Očakávaný vývoj v bezpeč-
nosti technických zariadení“.

– Za odborový zväz ECHOZ vy-
stúpil jeho predseda Ing. Juraj 
Blahák na tému „Zmeny v pra-
covnom prostredí z pohľadu 
zamestnancov“.

– Schválenú novelu Zákonníka 
práce a dôležité zmeny pred-

niesla JUDr. Zdena Dvoranová.
– Mgr. Martina Hlavatá predsta-

vila spoločnosť BRENNTAG 
Slovakia, s. r. o. ako budúceho 
člena SUZ.

– Firmu SAG ELEKTROVOD 
Holding, a. s. prezentoval Ing. 
Marián Bartoš – IWE na té-
mu „Ťažké zvarence – kvalita 
a predpoklady ich presnej vý-
roby“.

– „Systém ochrany duševného 
vlastníctva“ predstavila Ing. J. 
Rešutíková z Úradu priemysel-
ného vlastníctva.

– Ing. Martin Demčák – a. s. 
SLOVNAFT predniesol tému 
„Zaistenie zariadení – kľúčový 
faktor bezpečnosti pri údržbe“.

– Firmu SAFE TIME, s. r. o. pre-
zentoval Juraj Uherek na tému 
„Systémy opatrení proti pádu 

pri výkone údržby a montáží“.
– Firmu VALOR, a. s. prezento-

val Ing. Ladislav Szabo, PhD 
na tému „Protikorózna ochrana 
oceľových konštrukcií nátermi 
JOTUN“.

– Tému „Podmienky a požiadav-
ky bezpečnosti práce pre sub-
dodávateľov v SLOVNAFT, a. 
s. v oblasti údržby“ prezento-
vala Ing. Z. Borthlíková SMAO, 
a. s.

Interné rokovanie členov SUZ 
otvoril prezident Ing. Íro. Infor-
moval členov o záveroch z ro-
kovania predstavenstva, vyžia-
dal od členov námety a návrhy 
pre činnosť SUZ na rok 2013. 

Požiadal tých členov SUZ, kto-
rí by mali záujem o vystavova-
nie v spoločnom stánku na Me-
dzinárodnom strojárskom veľtrhu 
v Nitre v roku 2013, aby sa pri-
hlásili do 15. januára. Informo-
val členskú základňu o doplnení 
predstavenstva za odchádzajú-
ceho Ing. Szaba. Novým členom 
predstavenstva je Ing. Gabriel 
Zsilinszki. Nasledujúca konferen-
cia SUZ sa bude konať v dňoch 
19. 3. – 21. 3. 2013 v Piešťa-
noch. Usporiadateľom bude 
EURO PUMPS TECH, s. r. o. 
Jaslovské Bohunice. Na záver 
prezident SUZ Ing. Íro poďako-
val prítomným za aktívnu účasť 
a rokovanie konferencie ukončil.

Ing. Peter Petráš

Náš pozdrav jubilantovi

JUBILANT Ing. VLADIMÍR KOPÁČIK
Ing. VLADIMÍR KOPÁČIK VO FEBRUÁRI 2013 

OSLÁVIL KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM 80 ROKOV.

V  našom kolektíve údržbárov 
Slovenskej chémie aktívne 

pôsobil väčšiu časť svojho pra-
covného života. Po ukončení štú-
dia na Strojníckej fakulte SVŠT 
v roku 1957 jeho prvým kontak-
tom so Slovenskou chémiou bola 
pracovná činnosť v CHZJD Bra-
tislava, závod Duslo Šaľa. Po-
stupne cez funkcie technického 
úseku, nastúpil v roku 1968 do 
funkcie námestníka pre údržbu 
a strojársku výrobu Duslo, š. p. 
Šaľa. V tomto období aktívne spo-
lupracoval s pracovníkmi Chemo-
projekt Kolín, na tvorbe projek-
tov údržby pre jednotlivé výrobné 
technológie. V tom období sa pre-
sadzovala plánovaná preventív-
na údržba a organizačne centra-
lizovaný model údržby. Vo funkcii 
námestníka pre údržbu, aktívne 
pôsobil v skupine odborníkov GR 
Slovchémie, na tvorbe a aplikácii 
moderných technologických pro-
cesov v systéme riadenia a tech-
nologických podmienok údržby 

podnikov Slovenskej chémie. I je-
ho zásluhou sa v tomto období 
silno rozvinula spolupráca odbor-
níkov údržby chemických podni-
kov s českými a následne, cez 
medzinárodnú opravárskú službu 
i s odborníkmi chemických podni-
kov štátov RVHP.

V roku 1985 pokračoval v apli-
kácii svojich vedomostí a schop-
ností pracovnou činnosťou na od-
bore údržby Slovchémie. Stal sa 
jedným z hlavných organizátorov 
pracovných porád hlavných me-
chanikov a námestníkov údržby 
Slovchémie. Zmenou organizač-
nej štruktúry Slovchémie, v roku 
1990 vznikol na základoch od-
boru údržby Slovchémie, š. p. 
Chemat, ktorého spoluzaklada-
teľ a následne i riaditeľ bol náš 
jubilant. Hlavné zameranie no-
vovzniknutého podniku bola po-
radenská činnosť, oceňovanie 
a správa majetku Slovchémie.

V roku1994 útvary údržby 
pod nikov ZCHFPP – SR založi-

li sekciu údržby zariadení SUZ. 
Náš ju bilant bol na ustanovujú-
cej schô dzi zvolený do funkcie 
pod pred sedu predstavenstva. 
Po osa mo stat není sekcie údržby 
v ro ku 2003 a vzniku spoločnos-
ti údrž by zariadení SUZ, bol na 
ustanovujúcom valnom zhromaž-
de ní zvo lený do funkcie vicepre-
zi den ta. Vo funkciách člena a vi-
ce pre zi denta SUZ pra coval do 
ro ku 2008. Svo ji mi schop nosťami 

a hlav ne bo ha tý mi životnými 
skú se nos ťami sa vzorne spolu-
účastnil na tvorbe i realizácii 
úspešného vývoja SUZ v celej 
jeho histórii. K 10. výročiu zalo-
ženia SUZ mu bola udelená me-
daila „Za dlhodobú aktívnu čin-
nosť v údržbe“.

V roku 1995 spoluzakladal 
spoločnosť CHEMAT, spol. s r. o., 
ktorá sa svojou činnosťou tiež 
orientovala na chemický priemy-
sel v rozvoji organizačných štruk-
túr, informačných systémov, no-
vých technológií a údržbárskych 
činností. 

Pri príležitosti tohto životné-
ho jubilea ďakujeme jubilantovi 
za jeho vzornú účasť pri tvorbe 
a napredovaní nášho spoločné-
ho diela SUZ i za jeho osobné 
vklady do tvorby optimálnych mo-
delov údržby chemického prie-
myslu.

Do ďalšieho života mu praje-
me, hlavne zdravie, mnoho šťas-
tia a rodinnú pohodu.

Členovia SUZ a bývalí 
spolupracovníci 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZMENY V LEGISLATÍVE...
Dokončenie z 1. str.

INFO: Kompletné zmeny Zákonníka práce si môžete 
stiahnuť z našej stránky www.suz.sk
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NEBEZPEČENSTVÁ A OHROZENIA NA 
ZVÝŠENÝCH PRACOVISKÁCH PRI ÚDRŽBE
P ráca vo výškach je činnosť 

so zvýšeným rizikom úrazu, 
aj napriek opatreniam na ochranu 
života a zdravia (Vyhl. 374/1990,). 
Pri činnosti, ktorá si vyžaduje po-
zornosť a rýchle vyhodnotenie si-
tuácie s možnými vážnymi dô-
sledkami je chyba viac pravde-
podobná, ako pri práci v pokoj-
nom prostredí. Preto je jej prípra-
va a realizácia riadená predpismi 
a nariadeniami, ktoré limitujú prí-
stup zamestnávateľa k príprave 
pracovných postupov.

Nebezpečenstvo, ktoré vytvárajú budo-
vy, vysoké objekty, technologické celky 
a ohrozenie človeka vo výške je potrebné 
odstrániť, alebo aspoň znížiť. Ohrozenie 
pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím ale-
bo zosunutím je časté na prevažnej väč-
šine pracovísk, čo pri pracovných činnos-
tiach komplikuje ich vykonávanie a často 
spôsobuje stratu stability a následný pád 
s následkami pre zdravie a život postihnu-
tého.

Na obrázkoch sú asi na prvý pohľad 
zrejmé ohrozenia na pracoviskách a tiež je 
možné si predstaviť následky možných pá-
dov z výšky a do hĺbky. Napriek všeobec-
nej znalosti týchto nebezpečných situácií 
na pracoviskách sa však často tieto ne-
bezpečné faktory prehliadajú alebo ticho 
tolerujú do času, kým nedôjde k nehode.

Môžeme teda povedať, že pokiaľ v orga-
nizácii uvažujete o činnosti, kde môžu byť 
vaši pracovníci ohrození pádom z výšky, 
pádom do hĺbky, pošmyknutím, prepadnu-
tím alebo zosunutím – musíte vykonať nie-
koľko krokov na zníženie rizika:
1. Školenie pracovníkov pre práce vo výš-

kach podľa požiadaviek predpisov. Čas-
tou chybou je podceňovanie zdravotné-
ho stavu zamestnancov a ich následné 
vystavenie veľkému riziku pádu pri prá-
ci. Môžete vyškoliť len pracovníkov so 
zdravotnou spôsobilosťou pre tento typ 
činnosti (lekár musí jednoznačne uviesť 
– „schopný pracovať vo výškach“). 

2. Vypracovanie technologických a pra-
covných postupov pre práce, vráta-
ne pokynov pre použitie ochranných 
a pracovných prostriedkov, ale aj postu-
pu pri záchrane v prípade pádu, či úra-
zu. V tejto fáze sa musíte rozhodnúť, 
aký spôsob ochrany proti pádu použije-
te – kolektívne zabezpečenie (zábradlia, 
ochranné siete...) alebo osobné zabez-

pečenie (osobné ochranné prostriedky 
proti pádu z výšky).

3. Určenie a pridelenie ochranných pro-
striedkov vhodných pre danú činnosť, 
hlavne pre ochranu proti pádu. Ochran-
né prostriedky musia byť pridelené na 

základe smernice pre prideľovanie tých-
to OOPP. Najlepší spôsob používania 
ochranných prostriedkov je ich pridele-
nie na meno pracovníkovi bez možnosti 
využitia viacerými ľuďmi, aby sa predišlo 
zanedbaniu evidencie, či starostlivosti. 

4. Kontrola prostriedkov ochrany proti pá-
du v intervaloch určených výrobcom ale-
bo po páde alebo mimoriadnej udalosti. 
Zaveďte si dôkladnú evidenciu, aby ste 
sa vyhli následným problémom pri preu-
kazovaní spoľahlivosti ochranných pro-
striedkov. Dobrá evidencia vám povie 
čosi aj o efektívnosti a spôsobe použitia 
týchto ochranných prostriedkov.

5. Vyškolenie pracovníkov zo zásad 
prvej pomoci pre záchranu vo výškach 
a vykonanie opatrení na evakuáciu po-
stihnutého v prípade pádu na pracovis-
ku je povinnosťou zamestnávateľa. Táto 
príprava v sebe zahŕňa aj nácvik v prak-
tických podmienkach s následným popi-
som jednotlivých krokov pri evakuácii. 
Pracovníci údržby majú na starosti rôz-

ne zariadenia, musia vystupovať do výšky, 
často bez dôkladnej prípravy, čo prirodze-
ne zvyšuje riziko vzniku pádu z výšky. Ve-
ríme, že aj tento krátky náčrt možného po-
stupu pomôže pri zlepšovaní bezpečnosti 
práce na pracoviskách údržby.

Juraj Uherek
SAFE TIME, s. r. o.

Spoločnosť SAFE TIME, s. r. o. po-
skytuje kompletné služby pri riešení bez-
pečnosti práce, ponúka z vlastnej výroby 
ochranné prostriedky proti pádu a v prí-
pade požiadavky navrhne projekt zabez-
pečenia a následnú inštaláciu istiacich 
systémov.

„... pracujeme pre vašu 
bezpečnosť...“

Juraj Uherek, SAFE TIME, s. r. o.
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SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
F irmy sa dennodenne stretá-

vajú s autorskými právami, 
používajú nezapísané slovné 
označenie, logo, strážia si svoje 
know-how, obchodné tajomstvo 
– sú majiteľmi duševného vlast-
níctva, ktoré predstavuje nema-
lú hodnotu. Túto skutočnosť si 
však často neuvedomujú.

Registrované verzus neregistrované 
priemyselné práva – strategické roz-
hodnutie!

Ochrana duševného vlastníctva zahŕ-
ňa okrem registrovaných práv – ochranná 
známka, dizajn, úžitkový vzor, patent i prá-
va neregistrované – nezapísané označe-
nie, nezapísaný dizajn, autorské práva, 
právo k databáze. Medzi tzv. Soft Rights 
sa radia dôverné informácie, obchodné ta-
jomstvo, know-how a stratégia „First Mo-
ver Advantage“.

Pri strategickom rozhodovaní je dôležitá 
predovšetkým dĺžka životného cyklu pro-
duktu, 
• pre produkty s krátkym životným cyk-

lom (pár rokov) je vhodná napr. ochrana 
úžitkovým vzorom, ďalej formou utaje-
nia, nezapísaného dizajnu,

• produkty s dlhším životným cyklom od-
porúčame chrániť patentom, či zapísa-
ným dizajnom.
Podnikateľský subjekt získaním priemy-

selnoprávnej ochrany nadobúda výlučné 
práva. V prípade, že konkurencia využíva 
patent, ochrannú známku, úžitkový vzor 
alebo dizajn bez súhlasu majiteľa výluč-
ných práv, ten má právo brániť sa a domá-
hať sa aj náhrady škody spôsobenej zá-
sahom do svojich práv. Priemyselné práva 
teda zamedzujú kopírovaniu alebo imito-
vaniu nových produktov. Vymožiteľnosť re-
gistrovaných práv je podstatne lepšia ako 
vymožiteľnosť práv napr. obchodného ta-
jomstva. 

Technické riešenia
Funkcionalitu, technickú črtu riešenia 

chráni patent alebo úžitkový vzor. Roz-
hodnutie akú ochranu si zvolíme, závisí od 
úrovne kreativity, potrebnej doby ochra-
ny (úžitkovým vzorom max 10 rokov, pa-
tentom 20), finančných nákladov (celkové 
náklady na max 10-ročnú ochranu úžitko-
vým vzorom predstavujú približne 460 eur, 
poplatky na získanie patentu a následné 
uhrádzanie ročných udržiavacích poplat-
kov za 20 rokov 5 400 eur) a času nevy-
hnutného na získanie priemyselnoprávnej 
ochrany (doba konania pred ÚPV SR – 
patent niekoľko rokov, úžitkový vzor 6 – 9 
mesiacov od podania prihlášky). 

Patentová stratégia/ochrana úžitkovým 
vzorom môže byť útočná alebo obranná:
• Ofenzívna, útočná stratégia sa zameria-

va na zablokovanie konkurencie, aktívne 
vyhľadávanie firiem porušujúcich práva 
a domáhanie sa svojich práv aj súdnou 
cestou. 

• Defenzívna, obranná stratégia upred-
nostňuje zverejňovanie riešenia na-
miesto jeho patentovania. Zverejne-
ním sa riešenie stáva súčasťou stavu 
techniky, čo zabráni konkurencii získať 
na zhodné riešenie priemyselnopráv-
nu ochranu, pretože už nespĺňa krité-
rium novosti. Tým sa zároveň zabráni, 
aby vás konkurencia nevytlačila z trhu. 
Výrobok, v ktorom je chránené rieše-
nie stelesnené nesmie byť totiž vyrá-
baný, dovážaný, predávaný, skladova-
ný a pod. bez súhlasu majiteľa patentu, 
resp. úžitkového vzoru.
Patent/úžitkový vzor je účinný vždy len 

na území tej krajiny, ktorá príslušnému vy-
nálezu/ technickému riešeniu udelila prie-
myselnoprávnu ochranu – platí teritoriálny 
princíp. Vynález/technické riešenie je mož-
né prihlásiť na ochranu do zahraničia pro-
stredníctvom: 
• národných patentových prihlášok/pri-

hlášok úžitkového vzoru, 
• európskej patentovej prihlášky alebo 
• medzinárodnej prihlášky podanej 

podľa Zmluvy o patentovej spoluprá-
ci (PCT).
Keďže ochrana technických riešení vo 

všeobecnosti je v zahraničí finančne dosť 
nákladná (desaťtisíce až stotisíce eur 
v závislosti od počtu krajín a doby, počas 
ktorej sa patent udržiava/obnovuje úžit-
kový vzor), priemyselnoprávnu ochranu 
vo vytypovaných krajinách treba starostli-
vo zvážiť. 

Pozor! Vhodnú ochranu môže neraz 
predstavovať aj obchodné tajomstvo (§ 17 
ObZ) a dôverné informácie (§ 271 ObZ). 
Takéto utajenie je výhodnejšie než paten-
tovanie alebo zápis úžitkového vzoru ak
• ide o postup výroby, kde sa ťažko zisťu-

je a preukazuje porušovanie práva, 
• náklady na priemyselnoprávnu ochra-

nu sú vyššie než komerčná hodnota rie-
šenia, 

• riešenie sa nedá priemyselnoprávne 
chrániť (napr. obchodná metóda a sof-
tvér sám osebe sú z patentovania vylú-
čené).

Dizajny 
Registráciou získava majiteľ dizajnu vý-

lučné práva. Dizajn je spôsobilý na ochra-
nu ak je nový a má osobitý charakter (cel-
kový dojem, ktorý vyvoláva u informova-
ného užívateľa), musí teda ísť o výrobok 
s dostatočnou originalitou. Maximálna do-
ba ochrany je 25 rokov odo dňa podania 
prihlášky a celkové náklady na 25 rokov 
ochrany predstavujú sumu približne 1 035 
eur.

Takisto platí teritoriálny princíp. Dizajn 
je možné prihlásiť do zahraničia prostred-
níctvom: 
• národných prihlášok, 
• prihlášky dizajnu Spoločenstva alebo 
• medzinárodnej prihlášky.

Približné náklady napr. za podanie hro-
madnej prihlášky dizajnu Spoločenstva, 
ktorou sa žiada o zápis troch dizajnov či-
ní 700 eur.

Registrácia dizajnu môže byť nevýhod-
ná v prípade nízkeho podielu na trhu ale-
bo krátkeho životného cyklu produktu. 
Okrem toho, na preukázanie dňa vzniku 
práva na dizajn sa dajú využiť aj iné stra-

Ing. Jana Rešutíková, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
e-mail: jana.resutikova@indprop.gov.sk, web:www.upv.sk

tel.: 048/4300 261, mobil: 0907 878 167

Dokončenie na 5. str.
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POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
PRE DODÁVATEĽOV V OBLASTI ÚDRŽBY 
V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
S poločnosť SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a. s. zabez-

pečuje pre rafinériu SLOVNAFT, a. s. služby v oblasti údržby 
prostredníctvom svojich zamestnancov ako aj zamestnancov do-
dávateľov a to najmä: bežná údržba, údržba a oprava počas od-
stávok, obnova, dodávka materiálov a náhradných dielov potreb-
ných k realizácii, práce charakteru stroja – odstraňovanie netes-
ností, demontáž a montáž armatúr,práce spojené s čistením filtrov, 
horákov a pod., práce charakteru elektro-kontrola prevádzkových 
poruchových stavov, revízie, drobné opravy, práce charakteru au-
tomatizácie – operatívne činnosti podľa požiadaviek prevádzky, 
diagnostické merania – vibrodiagnostika, termovízia, endoskopia, 
ultrazvuk. 

Platí, že všetci dodávatelia, ktorí pracujú v rafinérii musia dodr-
žiavať požiadavky na dodávateľov v oblasti BOZP. Najmä pri ne-
bezpečných činnostiach je dôležité dodržať všetky opatrenia, aby 
sa predišlo nežiaducim udalostiam na zdraví zamestnancov ale 
aj majetku spoločnosti. Medzi nebezpečné činnosti patria práce 
vo výškach, práce s ohňom a práce pod úrovňou terénu. Výkon 
týchto činnosti je možný iba na písomné povolenie, v ktorom sú 
určené podmienky na výkon činnosti. Aby sa zabezpečila odbor-
ná spôsobilosť a požadované vybavenie, každý dodávateľ, ktorý 
vykonáva kritické činnosti pred uzatvorením zmluvy musí úspeš-
ne absolvovať Pred audit HSE rozdelený do týchto odborných 
častí: systém riadenia dokumentácie, osobné podmienky a kva-
lifikácie, technické podmienky a použiteľnosť, riadenie subdodá-
vateľov, informovanosť o požiadavkách MOL v oblasti HSE. Po 
úspešnom absolvovaní pred auditu je s vybraným dodávateľom 
uzatvorená zmluva, v ktorej neoddeliteľnú prílohu tvoria HSE po-
žiadavky pre dodávateľov, v ktorých je uvedené:

 » 1. zoznam kritických činnosti, pri ktorých sa vyžaduje pí-
somné povolenie na prácu:
• Prevádzka technických systémov, čistenie, revízia, údržba
• Práca v uzatvorených priestoroch (napr. v nádržiach, šach-

tách, v priestoroch s možnosťou obmedzeného pohybu)
• Manipulácia (zdvíhanie) s materiálmi, dvíhanie bremien
• Strojárske činnosti
• Elektrické, nástrojové aktivity
• Stavba lešení, práca na rebríkoch, práca vo výškach
• Zemné práce a výkopové práce
• Pasívna protikorózna ochrana (nátery, príprava povrchov) 
• Práca na nebezpečných technológiách
• Aktivity ochrany životného prostredia 

• Iné – údržba priestorov, stavebné inžinierstvo, údržba strojov 
a mechanizmov, čistenie, dohľad, atď.)

• Prepravné činnosti podliehajúce predpisom ADR

 » 2. Interné dokumenty – Dodávateľ je povinný obozná-
miť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné inter-
né dokumenty objednávateľa z oblasti BOZP, ochrany pred 
požiarmi, závažných priemyselných havárií, ochrany životného 
prostredia, ktoré sú k dispozícii na www.slovnaft.sk 

 » 3. Plán HSE – požiadavky na vypracovanie plánu HSE

 » 4. Systém hlásenia a vyšetrovania udalostí – za udalosti sa 
považujú pracovné úrazy, prevádzkové poruchy, požiare, do-
pravné nehody, závažné priemyselné havárie, skoronehody, 
mimoriadne znečistenie životného prostredia. K jednotlivým ty-
pom udalostí sú uvedené telefónne čísla a postup zdolávania 
udalostí

 » 5. Zakázané činnosti – zoznam činností, ktoré sú pre pracov-
níkov dodávateľa zakázané

 » 6. Odpady – požiadavky na nakladanie s jednotlivými druhmi 
odpadov

V prípade porušenia týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov 
je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú po-
kutu uvedenú v HSE požiadavkách pre dodávateľov. V prípade, 
ak objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností 
dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas 
viacerých kontrol na pracovisku, objednávateľ je oprávnený 
vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane. 
Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní:

• závažnosť porušenia, 
• či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
• mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb 

a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôso-
bila. 

V našej spoločnosti sme si ako hlavný cieľ v oblasti BOZP sta-
novili bezúrazový priebeh výkonu činností a všetky uvedené 
opatrenia nám slúžia ako nástroj na jeho zabezpečenie.

Ing. Zuzana Bortlíková

tégie – systematické evidovanie výkresov, 
záznamov, zápisov a inej dokumentácie 
počas procesu tvorby dizajnu. 

Ochranné známky
Hlavné funkcie ochrannej známky: 

• identifikácia (rozlíšenie) tovarov a služieb 
pochádzajúcich od rôznych podnikateľov 

• v spotrebiteľskej verejnosti, 
• súťažná a propagačná – zviditeľnenie sa 

prezentáciou značkových produktov pod-
nikateľa, 

• garančná – záväzok podnikateľa zacho-
vať kvalitu a spoľahlivosť produktov, 

• zabezpečovacia – záväzok štátu chrániť 
registrované označenie. 
Podanie prihlášky ochrannej známky do 

zahraničia je možné:
• ochrannou známkou Spoločenstva 

(členské štáty EÚ)
• prostredníctvom Madridského systé-

mu (možno určiť aj známku Spoločen-
stva – prepojenosť systémov)

• priamo do krajiny, v ktorej je záujem 
získať ochranu (je to pomerne náklad-
né).
Poplatok za prihlášku ochrannej známky 

Spoločenstva do troch tried tovarov a slu-
žieb podanej prostredníctvom e-filing činí 
900 eur.

V trhovej ekonomike považujeme pred-
mety priemyselnoprávnej ochrany za to-
var. Majiteľ priemyselných práv má mož-
nosť priamo využívať vynález chránený 
patentom, označenie tovarov alebo slu-
žieb zapísané do registra ako ochranná 
známka, registrovaný dizajn, alebo prie-
myselné práva využiť obchodne:
• poskytnúť licenciu 
• právo na riešenie je možné predať za 

odplatu na základe zmluvy o prevode, 
• zabezpečiť pohľadávku voči banke zá-

lohou. 
Ing. Jana Rešutíková

Úrad priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky

Dokončenie zo str. 4
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Brenntag Slovakia ‐ predstavenie spoločnosti

Mgr. Martina Hlavatá

Brenntag Slovakia ‐ predstavenie spoločnosti

Mgr. Martina Hlavatá

Mgr. Martina Hlavatá

• Distribúcia štandardných chemikálií, bežne používaných 
v celom rade priemyselných odvetví

• Distribúcia špeciálnych chemikálií, vyrábaných pre účely kon-
krétnych odvetví

• Distribúcia priemyselných obalov, obalov pre finálne výrobky 
a obalové príslušenstvo

• Poskytovanie služieb s pridanou hodnotou (miešanie a výro-
ba zmesí podľa špecifikácie zákazníka, analýza vzoriek v la-
boratóriu, prebaľovanie, paletovanie, etiketovanie, riadenie 
odpadového obalového hospodárstva a chemických výrob-
ných odpadov, skladovanie)

 » Logistická infraštruktúra našej spoločnosti je tvorená tro-
mi strediskami.
• Pezinok
• Slovenská Ľupča
• Košice

 » KOMODITNÉ CHEMIKÁLIE
• Kyseliny
• Zásady
• Rozpúšťadlá
• Pevná chémia

V tejto oblasti ponúkame nie-
len suroviny a pomocné pro-
striedky pre výrobu, ale aj obaly najvyššej kvality k ich preprave 
a technickú podporu v priebehu ich využitia.

 » SPRACOVANIE KOVOV

Ponúkame široké spektrum štandardných a špeciálnych chemi-
kálii pre oceliarne, valcovne, kováčovne, galvanizovne, ako aj pre 
automobilový priemysel.

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
Ponúkame široký výber surovín a komo-

dít (arómy, aminokyseliny, farbivá, enzýmy, 
emulgátory, regulátory pH, konzervanty, sladidlá, vitamíny, prote-
íny, cukry a ďalšie) určených do produktov vyrábaných v rôznych 
odvetviach potravinárskeho priemyslu.
 » Rozdelenie podľa odvetví:
• Spracovanie zeleniny a ovocia
• Mliekarenstvo, syrárstvo a výroba zmrzliny
• Mlynárstvo a pekárenstvo, potravinárske tuky a oleje
• Výroba nápojov (nealko aj alkoholické nápoje)
• Cukrovinky, čokoláda
• Mäso spracujúci priemysel
• Výroba zmesí a koncentrátov
• Výroba výživových doplnkov a športovej výživy

ANIMAL NUTRITION & AGRO
Sme popredným distribútorom 

medziproduktov, funkčných prísad 
a ďalších aktívnych látok používa-
ných pri výrobe krmív, premixov 
a nutričných produktov pre domá-
ce zvieratá.

Ako výrobca, v rámci skupiny Brenntag CEE, produkujeme od roku 
1999 široké spektrum zmesí na báze organických kyselín, ich solí, an-
tioxidantov a ďalších látok, určených k okamžitému použitiu. Ponúka-
me novú generáciu produktov v súlade so súčasnými trendmi a štan-
dardmi, používanými poprednými európskymi výrobcami krmív a pre 
mixov pre zvieratá.

Najnovšia výrobná linka navýšila ročnú výrobnú kapacitu na 25 000 
Mt rôznych kŕmnych prísad a zmesí, pričom spĺňa najvyššie technické 
štandardy a plne zodpovedá požiadavkám ISO 9001:2000 / HACCP.
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Brenntag Slov
akia ‐ Certifik

áty

NÁTEROVÉ HMOTY, LEPIDLÁ A STAVEBNÁ CHÉMIA
• Stavebný priemysel
• Výroba náterových hmôt
• Výroba lepidiel a tmelov
• Elektrotechnický priemysel
• Strojárenský priemysel
• Plasty a gumárenstvo
• Chemický priemysel
• Farmaceutický priemysel
• Textilný priemysel
• Keramická výroba
• Epoxidové systémy
• Petrochemický priemysel
• Modifikácia asfaltu, výroba asfaltových strešných krytín

PLASTY A POLYMÉRY
V sortimente plastov zastupujeme firmy: Borealis, Degussa-Ro-

hm (PMMA – Plexiglas), Nova Chemicals, Hubron, DuPont, To-
ray, Idemitsu, ExxonMobil, ...

• Štandardné plasty • Technické plasty
• Kaučuky • Aditíva
• Drte a regranuláty plastov

SPRACOVANIE VODY A ODPADOV
Produkty určené na úpravu všetkých typov vôd – odpadové vo-

dy, úprava vody v kotloch, povrchové vody.
• Koagulácia
• Flokulácia
• Čírenie a odvodňovanie kalov
• Ionexy, Enzýmy
• Filtrácia, sorpcia
• Bazénový program
• Brómový program
• Dispergátory
• Inhibítory korózie
• Kompaktné produkty na úpravu vody v kotloch
• Náhrady hydrazínu
• Odpeňovače
• Rozrážače emulzií
• Zrážadlá ťažkých kovov
• Stabilizátory suspenzií

POLYGRAFIA
• Chémia na čistenie a vlhčenie
• Prísady do vlhčenia
• Poprašovacie púdre
• Silikónovo-olejové emulzie pre 

Heat Set
• Gumové poťahy (Contitech)
• Tavné a disperzné lepidlá
• Rôzne iné pomocné materiály 

pre prípravu, tlač a dokončova-
cie spracovanie

BYTOVÁ CHÉMIA A KOZMETIKA
• Antioxidanty
• Antiperspiračné látky
• Farbivá
• Antibakteriálne látky
• Emolienty
• Emulgátory
• Fosfáty a fosfonáty
• Hydratačné látky, hydrokoloidy
• Inhibítory prenosu farby
• Kondicionačné látky
• Konzervačné látky
• Kyseliny
• Lanolín a jeho deriváty, lecithin
• Látky na úpravu pH, ochrana produktu
• Odpeňovače, parafíny, rastlinné oleje
• Parfémové kompozície, repelentné látky...

AD BLUE
Garancia kvality podľa normy DIN 70070 

zodpovedá predpisom ISO a CEFIC pre za-
istenie správnej funkcie vášho systému SCR/
Selective Catalytic Reduction = selektívna 
katalytická redukcia. Používaním Brenntag AdBlue® máte istotu, že 
váš systém SCR bude fungovať bez závad.

Koncepcia Brenntag AdBlue® Vám ponúka distribúciu produktu Ad-
Blue v rôznych obaloch podľa želania zákazníka. Ponúkame rôzne al-
ternatívy: výdajné a skladovacie jednotky, technickú podporu a oveľa 
viac.

Ponúkame vám možnosť zastrešenia objednávky v spolupráci so 
špičkovými výrobcami domácich čerpacích staníc a mini bulk systé-
mov s kompletným vybavením, tiež inštaláciu nádrží a výdajných sys-
témov na čerpacích staniciach a ich kompatibilitu s kartovými systé-
mami. Stanice sú navrhnuté ako plug & play a vyžadujú len rovnú plo-
chu a zdroj elektrickej energie.

Brenntag ‐ Strategické partnerstvo

Dodávateľ Brenntag Zákazník

Partnerstvo založené na dôvere a vytváraní hodnôt.

Výhody pre dodávateľov

Široká sieť stredísk

Efektívnejšie znižovanie 
dopravných nákladov

Vyšší kontakt so zákazníkom

Rýchla odpoveď na zmenu trhu

Jedna kontaktná osoba

Výhody pre zákazníkov

Znižovanie skladových zásob

Znižovanie nákladov na dopravu

Znižovanie nákladov a času na 
obstarávanie

Ľahšie riešenie reklamácií

Prehľad trhu

Technická odbornosť

Jeden dodávateľ – široké 
portfólio produktov.

LOGISTIKA

‐ vlastné skladové priestory 
‐ potravinársky a krmovinársky sklad
‐ vyhrievaný a klimatizovaný sklad
‐ skladovacie zásobníky na tekutú chémiu
‐ vstupná a výstupná kontrola v našom 

laboratóriu
‐ stanica na zrieďovanie koncentrovanej 

kyseliny sírovej 

POMOC A PODPORA ZÁKAZNÍKOM
‐ Colné služby
‐ ADR preprava
‐ Obalové hospodárstvo
‐ Technická podpora

‐ preprava JUST IN TIME
‐ pravidelné prepravné trasy
‐ vlastný auto park (návesová a cisternová 

preprava)
‐ spolupráca s overenými externými 

prepravcami 

Brenntag Slovakia – certifikáty
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SKÚSENOSTI S PREBIERKAMI VTZ – 
TLAKOVÝCH U VÝROBCOV 
J ednotný trh Eu-

rópskej únie patrí 
k úspechom únie. Hos-
podársky priestor, kde 
môžu tovary, služby, ka-
pitál a pracovná sila voľ-
ne cirkulovať, poskytuje 
základ pre dobré fungo-
vanie únie.

Európska únia vytvorila ori-
ginálne a inovačné nástroje na 
odstránenie prekážok voľného 
obehu tovaru. Medzi týmito ná-
strojmi má svoje miesto v regu-
lovanej oblasti nový prístup k po-
sudzovaniu zhody so smernica-
mi, ktoré stanovia pre jednotlivé 
druhy tovarov záväzné technické 
požiadavky, ktorým musia tovary 
uvádzané do obehu vyhovovať. 

Význam smerníc 
v legislatíve EÚ

Zákonodarstvo EÚ rozoznáva 
nasledujúce dokumenty odlišnej 
právnej sily:
• zákony – dokumenty najvyš-

šej právnej sily, jednotlivé štá-
ty sú povinné prevziať ich bez 
zvyšku do svojho zákonodar-
stva

• nariadenia – pokiaľ ide o zá-
väznosť, stoja nariadenia 
hneď za zákonmi, všetky na-
riadenia schválené a publiko-
vané radou sú pre jednotlivé 
členské štáty plne záväzné 
a priamo aplikovateľné

• rozhodnutia – sú záväzné iba 
pre subjekty, ktorým sú adre-
sované, napr. pre členské štá-
ty, pre právnické alebo fyzic-
ké osoby

• smernice – sú záväzné pre 
členské štáty, pokiaľ ide o vý-
sledky a ciele, ktoré majú byť 
dosiahnuté a to vrátane ob-
dobia, kedy majú byť dosiah-
nuté. Smernice sú právne – 
technickým nástrojom a nema-
jú v členských štátoch právnu 
silu, napriek tomu ich zaväzu-
jú premietnuť zásady prísluš-
nej smernice do národnej le-
gislatívy.

Predpoklad zhody
Predpokladom voľného po-

hybu výrobkov v EÚ je, že mu-
sia spĺňať základné požiadavky 
tých smerníc nového prístupu, 

ktoré sa na ne vzťahujú. 
Vlastná zhoda výrobku s prí-

slušnými smernicami môže byť 
preukazovaná niekoľkými spô-
sobmi:
• Preukazovanie zhody výrob-

kov s harmonizovanými európ-
skymi normami (EN).

• Preukazovanie zhody výrob-
ku priamo s ustanovením prís-
lušnej smernice. Tento spôsob 
je potrebné používať v prípa-
doch, kedy sú vyrábané a na 
spoločný trh dodávané vý-
robky, ktoré spĺňajú iné (napr. 
národné normy) normy, ale-
bo nespĺňajú vôbec žiadne 
normy. Tento spôsob sa za-
tiaľ používa v prípadoch, kedy 
pre príslušnú smernicu nebolo 
možné vydať zodpovedajúce 
harmonizované európske nor-
my (EN).
Postup posudzovania 

zhody
V systéme Globálnej kon-

cepcie certifikácie a skúšania 
sa zhoda posudzuje postupom, 
popísaným v jednotlivých mo-
duloch. 

Platí:
• posudzovanie zhody je rozde-

lené do modulov
• moduly sa vzťahujú na fázu 

návrhu výrobku alebo na fázu 
výroby, prípadne na obe fázy 

• všeobecne platí, že výrobok 
podlieha posúdeniu zhody 
podľa modulu vo fáze návrhu, 
i vo fáze výroby

• v každej smernici nového prí-

stupu je popísaná pôsobnosť 
a náplň možných postupov 
posúdenia zhody, ktoré posky-
tujú dostatočnú úroveň ochra-
ny. 

Každá smernica obsahuje 
nasledovné údaje:

• definíciu výrobku, na ktorý sa 
vzťahuje

• informáciu o:
– použiteľných moduloch (po-

stupoch) posúdenia zhody
– dokladoch o použitom spô-

sobe posúdenia zhody
• náležitostiach ES prehlásenia 

o zhode
• základné požiadavky (uvede-

né v prílohe smernice)
• zoznam výrobkov, na ktoré sa 

smernica nevzťahuje
• náležitosti a obsah technickej 

dokumentácie
• zoznam výrobkov, u ktorých 

je k posúdeniu zhody nevy-
hnutná účasť notifikovaného 
orgánu

• náležitosti činností notifiko-
vanej osoby, napr. preskúša-
nia typu

• údaje o pripojení označenia 
CE.
Súlad so smernicami

Predpokladom voľného po-
hybu výrobkov v EÚ je, že mu-
sia spĺňať základné požiadavky 
tých smerníc nového prístupu, 
ktoré sa na ne vzťahujú. 

Štruktúra smerníc
Každá smernica obsahuje na-

sledovné údaje:
• definíciu výrobku, na ktorý sa 

vzťahuje
• informáciu o:

– použiteľných moduloch (po-
stupoch) posúdenia zhody

– dokladoch o použitom spô-
sobe posúdenia zhody

• náležitostiach ES prehlásenia 
o zhode

• základné požiadavky (uvede-
né v prílohe smernice)

• zoznam výrobkov, na ktoré sa 
smernica nevzťahuje

• náležitosti a obsah technickej 
dokumentácie

• zoznam výrobkov, u ktorých 
je k posúdeniu zhody nevy-
hnutná účasť notifikovaného 
orgánu

• náležitosti činností notifiko-

vanej osoby, napr. preskúša-
nia typu

• údaje o pripojení označenia 
CE.
Základné požiadavky:

• stanovia nevyhnutné prvky 
ochrany verejného záujmu

• sú záväzné; iba výrobky, kto-
ré sú v súlade so základnými 
požiadavkami môžu byť uve-
dené na trh a uvedené do pre-
vádzky

• musia byť úmerné rizikám 
spojeným s daným výrobkom.
Sú stanovené tak, aby zais-

ťovali vysokú úroveň ochrany 
zdravia a bezpečnosti užívateľov 
a niekedy zahŕňajú aj iné základ-
né požiadavky, napr. na ochranu 
majetku alebo životného prostre-
dia. Vychádzajú buď z určitých 
rizík spojených s výrobkom (na-
pr. z fyzikálnych a mechanických 
odolností, horľavosti, z chemic-
kých, elektrických alebo biologic-
kých vlastností, z hygienických 
vlastností, rádioaktivity), alebo 
zodpovedajú výrobku, alebo je-
ho fungovaniu (napr. opatrenie 
zohľadňujúce materiál, návrh, 
konštrukciu, výrobný postup, ná-
vod vypracovaný výrobcom), 
alebo stanovia základné ciele 
ochrany (napr. pomocou názor-
ného návodu). Často ide o kom-
bináciu týchto hľadísk. Výsled-
kom je, že na výrobok sa vzťa-
huje niekoľko smerníc.

Základné požiadavky musia 
byť úmerné rizikám spojeným 
s daným výrobkom. Výrobcovia 
teda majú vypracovať posúdenie 
rizík, aby mohli určiť základnú 
požiadavku týkajúcu sa výrob-
ku. Toto posúdenie by malo byť 
zdokumentované a zahrnuté do 
technickej dokumentácie.

Postup posudzovania 
zhody

V systéme Globálnej koncep-
cie certifikácie a skúšania sa 
zhoda posudzuje postupom, po-
písaným v jednotlivých modu-
loch. Platí:
• posudzovanie zhody je rozde-

lené do modulov
• moduly sa vzťahujú na fázu 

návrhu výrobku alebo na fá-
zu výroby, prípadne na obe fá-
zy (osem základných modulov 
a ich osem variant môže byť 
navzájom skombinovaných 
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rôznymi spôsobmi za účelom 
vytvorenia úplného postupu 
posúdenia zhody)

• všeobecne platí, že výrobok 
podlieha posúdeniu zhody 
podľa modulu vo fáze návrhu, 
i vo fáze výroby

• v každej smernici nového prí-
stupu je popísaná pôsobnosť 
a náplň možných postupov 
posúdenia zhody, ktoré posky-
tujú dostatočnú úroveň ochra-
ny. 
Posúdenie zhody podľa modu-

lov je založené na zásahu buď 
prvej strany (výrobcu), alebo tre-
tej strany (notifikovaného orgá-
nu) a vzťahuje sa na fázu návr-
hu výrobku alebo na fázu jeho 
výroby, prípadne na obe. Výrob-
ca zodpovedá za vykonanie po-
stupov posúdenia zhody v oboch 
fázach a to aj vtedy, ak zadá fá-
zu návrhu alebo fázu výroby ako 
subdodávku.
Technická dokumentácia
Smernice nového prístupu 

ukla dajú výrobcovi povinnosť vy-
pracovať technickú dokumen-
táciu obsahujúcu informácie, 
ktorými sa preukazuje zhoda vý-
robku s príslušnými požiadav-
kami. Táto povinnosť nastáva 
v okamžiku uvedenia výrobku na 
trh, bez ohľadu na zemepisný 
pôvod výrobku.

Požiadavky na obsah technic-
kej dokumentácie sa u jednotli-
vých smerníc líšia podľa dotyč-
ného výrobku. Všeobecne má 
technická dokumentácia obsa-
hovať údaje o návrhu, výrobe 
a fungovaní výrobku. 

Technická dokumentácia musí 
byť uchovávaná po dobu najme-
nej desiatich rokov od posledné-
ho dátumu výroby výrobku, ak 
nestanovuje smernica vyslovene 
inú dobu. Jedná sa o zodpoved-
nosť výrobcu alebo jeho splno-
mocneného zástupcu so sídlom 
v EÚ. V niektorých prípadoch 
musí túto zodpovednosť prevziať 
dovozca alebo osoba, ktorá uvá-
dza výrobok na trh EÚ.

ES prehlásenie o zhode
V smerniciach nového prístu-

pu je uložené výrobcovi alebo je-
ho splnomocnenému zástupcovi 
so sídlom v EÚ vypracovať pre 
výrobok pri jeho uvádzaní na trh 
ES prehlásenie o zhode. V zá-
vislosti na použitom postupe mu-
sí byť v ES prehlásení o zhode 
vyjadrené uistenie, že výrobok 
buď vyhovuje základným požia-

davkám smerníc, ktoré sa na 
neho vzťahujú, alebo je v zho-
de s typom, ktorému bol vydaný 
certifikát preskúšania typu, a že 
spĺňa základné požiadavky prís-
lušných smerníc. Na archiváciu 
sa vzťahujú tie isté podmienky 
ako u technickej dokumentácii.

Obsah ES prehlásenia o zho-
de je u jednotlivých smerníc sta-
novený podľa príslušných vý-
robkov. Prehlásenie o zhode má 
obsahovať aspoň nasledujúce 
informácie:
• meno a adresu výrobcu alebo 

jeho splnomocneného zástup-
cu, ktorý vydáva prehlásenie

• identifikáciu výrobku (názov, 
typ alebo číslo modelu, číslo 
dodávky, série, dodávky, pô-
vod a počet jednotiek apod.

• zoznam všetkých príslušných 
ustanovení, ktoré sú splnené

• presné, úplné a jasné odkazy 
na normy alebo iné normatív-
ne dokumenty (napr. na ná-
rodné technické normy a špe-
cifikácie)

• všetky doplňujúce informácie, 
ktoré môžu byť vyžadované

• názov, adresu a identifikačné 
číslo notifikovaného orgánu 
(pokiaľ sa zúčastňoval na po-
súdení zhody), číslo a dátum 
vydania jeho nálezu (certifiká-
tu alebo iného dokumentu)

• dátum vydania prehlásenia
• funkciu a podpis alebo zod-

povedajúce označenie zodpo-
vednej osoby

• vyjadrenie, že prehlásenie 
o zhode je vydávané výlučne 
na vlastnú zodpovednosť vý-
robcu, prípadne jeho splno-
mocneného zástupcu.
V prípade, že sa na výrobok 

vzťahuje niekoľko smerníc nové-
ho prístupu, môže výrobca ale-
bo jeho splnomocnený zástupca 
zlúčiť všetky prehlásenia do jed-
ného dokumentu.

Označenie CE
Označenie CE vyjadruje zho-

du so všetkými požiadavkami 
kladenými na výrobcu ohľad-
ne jeho výrobku na základe 
smerníc, stanovujúcich jeho pri-
radenie. Označenie CE, ktorým 
je výrobok vybavený, predsta-
vuje prehlásenie fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá ho k vý-
robku priradila, alebo zodpove-
dala za jeho priradenie, že vý-
robok vyhovuje všetkým prísluš-
ným predpisom a podstúpil všet-
ky náležité postupy posúdenia 
zhody.

Označenie CE je povinné 

a musí byť priradené skôr, než je 
akýkoľvek výrobok, na ktorý sa 
táto povinnosť vzťahuje, uvede-
ný do prevádzky. Označením CE 
má byť spravidla vybavený vý-
robok alebo jeho štítok s údajmi. 
Okrem toho môže byť ním vyba-
vený napr. obal alebo priložené 
dokumenty. Označenie musí byť 
dobre viditeľné (minimálna výška 
5mm) a nezmazateľné.

Výkon prebierok VTZ – 
tlakových u výrobcov

Problém v SLOVNAFT MON-
TÁŽE A OPRAVY, a. s. vzni-
kol pri GO v r. 2005, kedy sa 13 
rúrkových zväzkov od jedného 
dodávateľa nedalo nasunúť do 
plášťov.

Vysporiadanie problému sa 
vykonalo nasledovne: 
• prepážky s malým presahom 

sa obrúsili na predpísaný roz-
mer

• ostatné sa museli dostať na 
rozmer iným spôsobom.
Napríklad nerezový RZ ø 

1800 mm s počtom prepážok 
10 ks o hr. 10 mm a s presahom 
na polomere 12 mm sa upravil 
uvedeným spôsobom: 
1. Vyrobili sa šablóny s predpí-

saným polomerom
2. Postupne sa odpálil presahu-

júci materiál
3. Povrch prepážok sa dobrúsil 

na požadovaný rozmer
4. Po oprave sa premerali pre-

pážky, či spĺňajú predpísaný 
rozmer.
Dôsledok problému:

• nervozita pri GO
• naviacpráce so zvýšenými fi-

nančnými nárokmi
• nedodržanie termínu GO

Analýza problému:
• objednávka bola veľmi jedno-

duchá (Objednávame u Vás 
výrobu rúrkových zväzkov 
v počte po 1 ks podľa prilože-
nej výkresovej dokumentácie. 
Cena: ...Termín:...)

• dodávateľ posunul výrobu ďal-
šiemu poddodávateľovi bez 
vedomia zákazníka

• neboli zadefinované ďalšie 
potrebné podmienky (norma, 
podľa ktorej majú byť RZ na-
vrhované a vyrábané, spri-
pomienkovanie dokumentá-
cie zákazníkom, materiálové 
ekvivalenty, inšpekčné plány, 
umožnenie kontrol zo strany 
zákazníka, ...)

• dodávateľ síce vypálil prepáž-
ky podľa výkresu, no vo výkre-
se bol prídavok na opracova-
nie, ale k opracovaniu neprišlo 

• bola daná plná dôvera kon-
trole výrobcom a inšpektorom 
z inšpekčných organizácií.

• nevykonanie vstupnej kontroly 
v areáli SLOVNAFT, a. s. 
Náprava, aby sa podobný 

problém v budúcnosti neopa-
koval:
• prepustenie vedúceho vstup-

nej kontroly
• objednávanie len u dodáva-

teľov zo schváleného vendor-
listu

• noví dodávatelia môžu dostať 
objednávku až po úspešnom 
absolvovaní externého auditu

• dodávateľ môže posunúť výro-
bu len jednému poddodávate-
ľovi z vendorlistu SLOVNAFT, 
a.s. aj to len po schválení zá-
kazníkom (Bol zistený aj prí-
pad 7-násobného reťazenia!!!)

• pravidelné externé audity 
u dodávateľov

• bol vytvorený nový text do vý-
berového konania (pozri niž-
šie)

• výkon kontrol (medzikontroly 
aj výstupné kontroly) u dodá-
vateľa.
Nový text v predmete a tech-

nickej časti výberového konania:
A. PREDMET PONUKY

• Výroba: rúrkového zväz-
ku xxxxxxxxx podľa Smer-
nice PED 97/23/EG (NV SR 
č.576/2002 Z. z.) modul G 
a normy STN EN 13455 s vý-
konom štandardných skúšok 
u výrobcu vrátane stavebnej 
a tlakovej skúšky rúrkového 
priestoru za prítomnosti in-
špekčnej organizácie a tes-
nostnej skúške za prítomnosti 
odborného pracovníka v stá-
vajúcom plášti výmenníka 1 ks
 Výkres č. xxxxxx
  Rev. kniha č. xxxxx

• Dodávka vrátane predpísanej 
výrobnej dokumentácie podľa 
požiadaviek na sprievodnú do-
kumentáciu uvedenú v prílohe.

B. V technickej časti 
ponuky žiadame:

• Potvrdiť splnenie dodávky 
v plnom rozsahu v zmysle 
technickej špecifikácie uvede-
nej v článku A tejto výzvy.

• Uviesť písomné prehlásenie, 
že Vám boli v plnej miere po-
skytnuté potrebné technické 
požiadavky / špecifikácie (vý-
kresy, materiálové prevede-
nie, skúšky, atesty, označenie, 
spôsob preberania, spôsob 

Pokračovanie na 10. str.
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certifikácie, rozsah požadova-
nej technickej dokumentácie, 
povrchová úprava, konzervá-
cia, balenie) – písomne, resp. 
na konzultačnom stretnutí, 
a že Vy ste sa dôkladne oboz-
námili so všetkými skutoč-
nosťami, obmedzeniami a in-
formáciami nutnými k splne-
niu dodávky v plnom rozsahu 
v zmysle technickej špecifiká-
cie uvedenej v článku A tejto 
výzvy.

• Doložiť platnú autorizáciu po-
trebných registrácií, certifiká-
tov (vrátane certifikátu ISO) 
a povolení na výkon predmet-
ných činností, zváračskú do-
kumentáciu (zoznam WPQR 
resp. WPAR...).

• Potvrdiť Vami dodanú tech-
nickú dokumentáciu v zmys-
le relevantných technických 
predpisov a platnej legislatívy 
(PED 97/23/EG – modul G, 
pozri prílohu) na predmet Va-
šej dodávky, ako aj dokumen-
táciu skutočného vyhotovenia. 
Dokumentáciu vyžadujeme 
v slovenskom jazyku.

• Rozsah Vami dodanej technic-
kej dokumentácie: 1x originál 
(v papierovej forme ) + 2 x au-
torizovaná kópia (v papiero-
vej forme ) + 1x CD-R alebo 
DVD-R (AUTOCAD).

• Potvrdiť zaslanie výkresovej 
dokumentácie na spripomien-
kovanie zákazníkovi pred za-
čatím výroby. 

• Uviesť spôsob ochrany proti 
korózii umožňujúci skladovať 
dané zariadenie na voľnom 
priestranstve po dobu 6 me-
siacov.

• Uviesť spôsob balenia umož-
ňujúci skladovať dané zaria-
denie na voľnom priestranstve 
po dobu 6 mesiacov. 

• Uviesť detailný Plán kvality 
(Inšpekčný plán) pre predmet 
výberového konania a potvrdiť 
umožnenie kontroly zo strany 
zákazníka v zmysle napláno-
vaných kontrol.

• Uviesť referencie týkajúce sa 
predmetu výberového kona-
nia.

• Uviesť záručnú dobu pre pred-
met výberového konania.

• Uviesť dodaciu lehotu pre 
predmet výberového konania.

• Uviesť dodacie podmienky 
(DDP SMAO, Bratislava).

• Preukázať finančnú a hospo-
dársku spôsobilosť účastní-

ka výberového konania Va-
šimi hospodárskymi výsled-
kami (súvaha a výkaz ziskov 
a strát) za roky ...
Zároveň v prílohe bola zade-

finovaná pre Sprievodná do-
kumentácia pre tlakové nádo-
by, pričom Pasport nádoby bol 
navrhnutý v zmysle PED 97/23/
EG – modul G a Bezpečnostno-
-technických podmienok č.031/
BTP/TI, časť 7.2, (STN 69 0010) 
doplneného o ďalšie dokumenty. 

Najčastejšie chyby 
a nezhody zistené pri 

kontrolách u dodávateľov:
1. Výpočty a výkresová doku-

mentácia
výpočet sa nerobí podľa poža-

dovanej normy STN EN 13445 
(používa sa napr. AD HP0, AS-
ME CODE, sec. VIII, ...)
• výrobca nezasiela výkresy na 

spripomienkovanie
• jeden výrobca nekreslil no-

vú dokumentáciu (k prebierke 
predkladal zostavný výkres, 
ktorý mu bol zaslaný ako pod-
klad

• výrobca neprenáša toleran-
cie uvedené na podkladoch do 
svojej dokumentácie

• výrobca po odsúhlasení výkre-
sovej dokumentácie mení ma-
teriály bez odsúhlasenia zá-
kazníkom (ekvivalenty sa berú 
automaticky)

• skúšobný tlak na dokumentácii 
uvádza taký, ako je uvedený 
v podklade!!!

• zostavné výkresy nemajú pod-
písané všetky požadované 
kontroly a schválenia, chýbajú 
podpisy na schválení vyrobi-
teľnosti a zvariteľnosti

• v dokumentácii sa uvádza nor-
ma na toleranciu voľných mier, 
no v náčrtku na odchýlky sú 
uvádzané úplne odlišné tole-
rancie 

2. Technológia:
• WPS nie sú zakryté WPQR
• WPS sú vypracované veľmi 

všeobecne s veľkými rozpätia-
mi parametrov

• WPS sa vytvoria až keď be-
ží výroba resp. je už ukončená

• nie je v postupoch uvádzané 
odmastenie pred zváraním

• nie sú vypracovávané postupy 
žíhania

3. Výroba:
• poškodené materiály vo vý-

robe
• prenášanie atestov sa nevyko-

náva podľa predpisu (len fix-
kou aj tam, kde sa má raziť)

• strata identifikácie základného 

materiálu a prídavného materi-
álu hlavne v sušiacich peciach

• strata identifikácie prídavného 
materiálu hlavne v sušiacich 
peciach

• certifikáty pracovníkov 
– zvárajú zvárači s neplatnými 

(nepredĺženými) certifikátmi
– zvárajú zvárači, ktorí nema-

jú spôsobilosť na VTZ – tla-
kové

– pracovníci NDT nemajú spô-
sobilosť na VTZ – tlakové

• zváranie na menej vrstiev ako 
je predpísané vo WPS (obvá-
ranie rúrok v rúrkovniciach – 
nekoreňuje sa)

• neprevarené resp. prepadnu-
té korene

• prepaľovanie bokov drážok 
ak sú rúrkovnice vyrobené na 
hotovo

• nevykonáva sa zváračský do-
zor vo výrobe

• väčšie otvory v prepážkach 
(rúrky pri potrasení hrkajú 
v prepážkach)

• valcovanie rúrok – nie je do-
držaný predpísaný stupeň val-
covania

• nedodržanie predpísaných to-
lerancií ani tolerancií voľných 
mier 

• RZ sa ukladajú rúrkami na 
hranoly

• nedodržujú sa predpísané to-
lerancie 

• poškodenie 
– pri výrobných operáciách 

napr. pri brúsení, vŕtaní, fré-
zovaní, zváraní, ...

– pri manipulácii napr. pri pad-
nutí resp. náraze

• žíhanie bez potvrdenia pra-
covníkom OTK

• nenahlasujú sa zákazníkovi tr-
valé odchýlky vo výrobe

• povrchová úprava napr. ne-
kvalitné zinkovanie, nedodrža-
nie náterového systému

• zlý kalibračný stav meradiel 
vo výrobe (metre, manomet-
re, posuvné meradlá, ..., ale aj 
sušiace a kaliace pece, zvára-
cie agregáty,...)

• slabý výkon domácich pracov-
níkov OTK

4. Stavebná a tlaková skúška
• nedodržanie požadovanej 

skladby pasportov
• nepripravenosť pasportu 

k prebierke
• nepresné údaje na výrobných 

štítkoch
• zlý stav tlakovacieho praco-

viska (prepúšťajúce ventily pri 
tlakovej skúške)

• inšpektori vykonávajú len tla-

kovú skúšku a kontrolu mate-
riálov (rozmerová kontrola ich 
nezaujíma)

• pri kontrole atestov ani pra-
covníci OTK a dokonca ani 
niektorí inšpektori nevedia, že 
sa v atestoch má kontrolovať 
aj nárazová práca

• inšpektori uzatvárajú prebierku 
aj v prípade, že nemajú k dis-
pozícii výsledky pracovných 
skúšok

• niektorí inšpektori po tlakovej 
skúške odchádzajú s tým, že 
sa ešte vrátia a celú prebierku 
nechajú na pleciach inšpekto-
ra zákazníka

• nevysušenie a neočistenie vý-
robku po tlakovej skúške

5. Expedícia
• nedostatočné konzervovanie 

a balenie (nezaslepenie otvo-
rov,...)

• poškodenie náteru pri naklád-
ke

• poškodenie výrobku pri pre-
prave a následnej vykládke

Záver

SLOVNAFT MONTÁŽE 
A OPRAVY, a. s. je s účasťou 
na medzikontrolách a výstup-
ných kontrolách, teda prebier-
kach veľmi spokojná. Týmito 
kontrolami predchádza do znač-
nej miery nezrovnalostiam, kto-
ré by sa v plnej miere objavili až 
pri inštalácii tlakového zariade-
nia na pozíciu, čo by sa odzr-
kadlilo v problémoch opísaných 
vyššie. Spoločnosť mieni naďalej 
pokračovať v týchto kontrolách 
a takýmto spôsobom vplývať na 
výrobcov na zvyšovanie kvality 
svojich výrobkov.

Ing. Dušan Súkop

Použitá literatúra

• Zákon č. 264/1999 Z. z., 
o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

• Nariadenie vlády č. 391/1999 
Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických po-
žiadavkách na strojové zaria-
denia

• www.normoff.gov.sk/unms_sr/
index.html Príručka k imple-
mentácii smerníc založených 
na Novom prístupe a Globál-
nom prístupe

• www.normoff.gov.sk/unms_sr/
index.html Nariadenia vlády

Dokončenie zo str. 9
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S poločnosť AxFlow sa zaoberá hlavne čerpaním proble-
matických médií v priemysle:

• čerpanie abrazívnych médií ako sú asfalt, betón alebo odpadové vo-
dy a kaly

• dávkovanie a čerpanie kyselín, aditív, priemyselných médií,lepidiel,fa-
rieb a pod.

• vysokotlaké aplikácie až 1 000 Bar
• šetrné prečerpávanie napríklad jogurtu, čokolády, džemu, medu, vína 

a spol. 
• čerpanie horľavých a výbušných médií – ATEX
• laboratórne a medicínske aplikácie(krv, infúzie, rôzne roztoky) a iné... 

Úplný prehľad značiek čerpadiel, ktoré predávame nájdete 
aj na našich webovýchstránkach: www.axflow.sk 

V prípade, že momentálne riešite návrh čerpadla, vývevy,  
potrubného-kanálového drviča, filtra, miešadla, koloidného mlynu, 
procesných ventilov, stieraného výmenníka tepla, dávkovacieho,  
prípadne zmiešavacieho systému, pošlite prosím základné údaje  

a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

Ak máte záujem o krátku návštevu a predstavenie našich produktov, 
prosím kontaktuje nás na vyššie uvedenej adrese, prípadne si nás 

založte medzi vašich dodavateľov a kontaktujte nás podľa vašej potreby. 
S pozdravom Team Axflow.
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NORMASTIC/JOTAMASTIC 
– UNIKÁTNY NÁTER 
OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Ing. Ladislav SZABO, PhD.  
Valor, s. r. o.

K orózia je definovaná ako rozrušovanie po-
vrchu tuhých látok v dôsledku chemického 

alebo elektrochemického pôsobenia s koróznym 
prostredím.

Na vlhkom vzduchu sa železo oxiduje:
4 Fe(s) = 4 Fe2+(aq) + 8 e– 
4 Fe2+(aq) = 4 Fe3+(aq) + 4 e–

Súčasne sa na vlhkom povrchu redukuje kyslík:
3 O2(g)+ 6 H2O(l) + 12 e– = 12 OHˉ(aq)

Výsledkom je tvorba nerozpustného hydroxidu (hrdze):
4 Fe(s) + 3 O2(g) + 6 H2O(l) = 4 Fe(OH)3(s) 
(resp. Fe2O3 ×3 H2O)

Nebezpečenstvo korózie spočíva v narušení statiky celej kon-
štrukcie dôsledkom neustáleho znižovania hrúbok uhlíkovej ocele 
o hrúbku korózneho napadnutia.

Schematické znázornenie korózneho napadnutia ocele

Náklady spojené s opravou staticky narušených oceľových 
konštrukcií vplyvom korózie sú extrémne vysoké, pretože v mno-
hých prípadoch je potrebné vymeniť oceľovú konštrukciu. Z uve-
deného dôvodu je preto nevyhnutné chrániť oceľové konštrukcie 
proti koróznemu napadnutiu.

Existuje mnoho foriem ochrany oceľových konštrukcií, ako 
 napr. pokovovanie, pogumovanie, ale najbežnejšou formou 
ochrany oceľových konštrukcií je aplikácia náteru, zvyčajne orga-
nického povlaku.

Najčastejšie používané typy 
základných náterov, zvyčajne 
epoxidov, majú objemné mo-
lekuly, čo im znemožňuje pe-
netráciu do kapilár vytvorených 
jamkovou, prípadne bodovou 
koróziou. Po vytvrdnutí náter 
kapiláry iba prekryje. Avšak, 
v kapilárach sa nachádzajú re-
ziduálne soli a vlhkosť, ktoré 
následne vytvárajú z neuzatvo-

rených kapilár nové korózne ložiská. Takto ošetrený povrch bu-
de vyžadovať v krátkom čase renováciu náteru, čím sa enormne 
zvýšia náklady na údržbu.

Nórsky výrobca proti-
koróznych náterov Jotun/
Normaali vyvinul náter, 
ktorého veľkosť častíc 
je v porovnaní napr. 2K 
epoxidmi alebo polyure-
tánmi extrémne malá. 
Veľkosť častíc v náteroch 
s obchodnými názvami 
Normastic/Jotamastic sú 

na úrovni veľkosti surového ľanového oleja.
Rozmerovo malé mo-

lekuly náteru Normas-
tic/Jotamastic penetru-
jú do kapilár, ktoré úpl-
ne uzatvárajú a vyplňu-
jú. Povrch ocele je tak 
dlhodobo chránený proti 
znehodnoteniu. Použitie 
náterov Normastic/Jota-
mastic výrazne zvyšuje 

životnosť povrchovej úpravy a znižuje náklady na údržbu. 

Kde a prečo použiť náter Normastic/Jotamastic
Vhodný pre všetky korózne prostredia (STN EN ISO12944) C5, C4, C3, C2, 
C1, Im1 (sladká voda), Im2 (slaná voda), Im3 (pôda)
Vytvrdzuje od mínus 5°C, čo zabezpečuje neobmedzenú použiteľnosť v zime 
aj v lete.
Umožňuje aplikáciu až 300 µm v jednej vrstve
Vhodný pre ručné čistenie, čistenie vodným lúčom a suché abrazívne čistenie
Používa sa ako údržbový náter a na novú oceľ
Vysoká životnosť povrchovej úpravy (nad 15 rokov) a nízke náklady na údržbu

Schematické znázornenie 
vlastností najbežnejšie použí-
vaných náterov

Schematické zobrazenie veľkostí 
častíc najbežnejšie používaných ge-
nerických typov náterov

Schématické znázornenie penetrácie 
náterov Normastic/Jotamastic do kapilár

www.valor.sk
Valor, s. r. o., Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava
Obchodný riaditeľ: Ing. Ladislav Szabo, PhD.
Tel: +421 2 4371 2671, mobil: +421 903 780 432
e-mail: laci@valor.sk



 Marec 2013 13

O SPOLOČNOSTI BOZPO, s. r. o.
K edy nás zaujíma bezpečnosť? 

Keď je už problém na svete? 
Každý si pod pojmom bezpečnosť 
práce hneď predstaví dlhé a únav-
né školenia, keď príde do firmy „bez-
pečák“ aby sa poprechádzal po fir-
me, vytkol čo možno najviac nedo-
statkov, spísal nejakú správu... Takto 
v mnohých prípadoch vnímajú za-
mestnanci, ale aj zamestnávatelia 
bezpečnosť práce na pracovisku.

Ale ak hľadáte skúseného partnera 
v tejto oblasti práve v takýchto prípa-
doch, keď uvažujete alebo ste nútení 

vykonať zmenu, začnete si klásť otázky, 
aké požiadavky resp. podmienky by mal dodá-
vateľ spĺňať. 

Výhody spolupráce  
so spol. BOZPO, s. r. o.:

 » líder na trhu SR v ponúkaných službách 
BOZP a OPP
Spoločnosť BOZPO, s. r. o. Prievidza vznik-

la v r. 1996 na základe bohatých skúseností 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci a ochrany pred požiarmi získaných v pod-
mienkach odvetviach výrobnej aj nevýrobnej 
sféry a v prostredí projekcie požiarnej bezpeč-
nosti stavieb a technológií. Neustálym dopĺňa-
ním svojho portfólia služieb a činností, sme sa 
postupne stali lídrom v oblasti BOZP a OPP na 
Slovensku. Kvalitné a moderné vybavenie na-
šich technikov je automatickou samozrejmos-
ťou, pričom vedenie spoločnosti nezabúda ani 
na odborný rast svojich zamestnancov. Organi-
zovaním rôznych odborných seminárov, kurzov 
a školení sa snažíme stále viac posilňovať rady 
odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ako aj 
ďalších odborných oblastí súvisiacich s bezpeč-
nosťou.

V organizačnej štruktúre preto nesmú chýbať 
odborní garanti na také oblasti ako sú chémia, 
závažné priemyselné havárie, pracovná zdra-
votná služba, či požiarna bezpečnosť stavieb 
a technológií.

O našich kvalitných službách sú už niekoľ-
ko rokov presvedčení aj naši verní klienti medzi 
ktorých patria napr. :

VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ENEL Sloven-
ské elektrárne, a. s., TESCO Stores SR, a. s., 
ORANGE Slovensko, a. s., DUROPACK Tur-
pack, TAKENAKA EUROPE GmBH, XELLA 
Sloven sko, spol. s r. o., TAKKO Fashion Slova-
kia, BASF Automotíve, s. r. o. Bratislava a veľa 
ďalších.

• záruky a garancie
Kvalita všetkých služieb je prezentovaná sys-

témom kvality ISO 9001, ISO 14001 a OSHAS 
18001, ktorý naša spoločnosť BOZPO, s.r.o. 
vlastní (v systéme ISO 9001 už viac ako 6 ro-
kov) a implementuje do svojich služieb. 

• flexibilita

Sme schopní prispôsobiť sa Vašim potrebám, 
predstavám, rôznym odvetviam ako aj jazyko-
vým či odborným požiadavkám, dostupnosť kva-
litných odborníkov, je zárukou odbornej pomoci 
a kvalitnej spolupráce.

• medzinárodné skúsenosti
Prvé úspechy s výkonom našich činností sme 

mali možnosť pozbierať pri realizácii projektov 
v Holandsku a v Čechách. Základným predpo-
kladom úspechu u zahraničného klienta je preto 
dôraz na vysokú jazykovú úroveň našich tech-
nikov aj manažmentu spoločnosti, ktorú sa sna-
žíme u našich zamestnancov podporovať a zvy-
šovať.

• kvalitný tím odborníkov
Spoločnosť BOZPO, s. r. o. zamestnáva 95 

profesijných odborne spôsobilých zamestnancov 
na plný pracovný úväzok a podľa potreby a po-
žiadaviek 20 stálych externých zamestnancov 
(podľa konkrétnych požiadaviek zmluvných aj 
nezmluvných vzťahov ). 

• pôsobnosť na celom území SR
Naši klienti využívajú naše služby na celom 

území SR. Výhodou sú aj vlastné 4 pobočky 
v Košiciach, Prešove, Bratislave a na Myjave.

• poistenie spoločnosti
Ďalšou výhodou je určite poistenie spoločnos-

ti. Poistenie našej spoločnosti na predmet pod-
nikania sa vzťahuje na škodu spôsobenú čin-
nosťou a táto poistka sa vzťahuje aj na prípad-
né finančné náklady spojené s odškodňovaním 
vzniknutých nákladov ak sa preukáže, že tieto 
škody vznikli zanedbaním povinností zamest-
nancov dodávateľa.

• výchova a vzdelávanie
V nových klimatizovaných školiacich miest-

nostiach, vybavených najmodernejšími audio-
vizuálnymi prístrojmi a pomôckami, vykonáva-
jú naši lektori edukačnú činnosť, pričom do prí-
jemného prostredia sa radi vracajú mnohí naši 
klienti ako aj odborná verejnosť. 

Naša spoločnosť je oprávnenou organizáci-
ou MPSVaR SR, NIP SR, MZ SR na vykonáva-
nie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, pričom vykonávame 
nasledovné vzdelávacie aktivity :

• Výchova a vzdelávanie zamestnancov a ve-
dúcich zamestnancov

• Výchova a vzdelávanie bezpečnostných tech-
nikov

• Výchova vzdelávanie obsluhy motorových vo-
zíkov

• Výchova a vzdelávanie zamestnancov pre 
práce vo výškach pomocou horolezeckej 
techniky

• Výchova a vzdelávanie obsluhovateľov ručnej 

motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
• Výchova a vzdelávanie obsluhovateľov ručnej 

motorovej reťazovej píly pri ťažbe
• Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a de-

montáž lešenia (lešenári)
• Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vy-

hradených technických zariadení zdvíhacích
• Obsluha viazacích prostriedkov
• Výchova a vzdelávanie zamestnancov na ob-

sluhu stavebných strojov a zariadení
• Odborná príprava protipožiarnych hliadok
• Odborná príprava osôb zabezpečujúcich OPP 

v mimopracovnom čase
• Odborná príprava Technikov PO a Preventivá-

rov obce vydané MV SR
• Školenie zástupcov zamestnancov pre bez-

pečnosť
• Školenie poskytovania prvej pomoci
• Vodič z povolania a vodič referent

 » Služby a činnosti ktoré Vám ponúka spo-
ločnosť BOZPO, s.r.o. :

• Zabezpečovanie Bezpečnostnotechnickej 
služby (BTS) a bezpečnosti práce formou out-
sourcingu v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z. 
v znení neskorších zákonov, č. BTS-000015-
06.

• Zabezpečovanie služieb z oblasti Ochrany 
pred požiarmi 

• Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
• Pracovná zdravotná služba
• Civilná ochrana, 
• Životné prostredie, 
• Servis požiarnotechnických zariadení
• Predaj osobných ochranných pracovných pro-

striedkov
• Predaj bezpečnostného a požiarneho zna-

čenia
• Predaj požiarneho materiálu a hasiacich prí-

strojov
• Závažné priemyselné havárie
• E-learning

Ak ešte nepoznáte všetky naše produkty, ale-
bo ste doteraz využívali len niektoré z veľkého 
množstva našich služieb, stále nie je neskoro 
osloviť nás s požiadavkou na ich doplnenie.....

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme. 
Ing. Andrea Ležovičová, marketing a obchodné 

BOZPO, s.r.o., andrea.lezovicova@boz.sk

Ing. Andrea Ležovičová, marketing a ob-
chod né BOZPO, s. r. o.
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VÁŠ PARTNER V OBLASTI MERACEJ 
A REGULAČNEJ TECHNIKY
S poločnosť MARTSYSTEM, 

s. r. o. v rámci veľkoob-
chodnej a maloobchodnej čin-
nosti dodáva široký sortiment 
komponentov domácich i za-
hraničných firiem, pokrývajú-
ci všetky oblasti meracej, regu-
lačnej a automatizačnej tech-
niky v energetike, potravinár-
stve, strojárenstve, petrochémii 
a teplárenstve.

Doterajšie poznatky a vlastné skúsenos-
ti ako aj dlhodobo stabilné hospodárenie 
spoločnosti radia našu spoločnosť medzi 
popredných slovenských dodávateľov.

Ponúkame Vám komplexné riešenia 
a služby pre Vašu procesnú automatizá-
ciu. Hlavnou časťou aktivít našej spoloč-
nosti je meranie, regulácia a automatizá-
cia, od návrhu až po realizáciu, cez pro-
jekt, dodávku, montáž, záručný, pozáručný 
servis a kompletné zabezpečenie montáž-
nych prác na kľúč.

Filozofia spoločnosti:

• Získavať a uspokojovať potreby 
zákazníka v maximálnej možnej miere 

• Individuálny prístup k zákazníkom 
• Zabezpečiť kvalitu služieb na európ-

skej úrovni 
• Komplexná ponuka služieb a riešení 

Základné ciele sledované našou 
spoločnosťou:

• Garantované zníženie prevádzko-
vých nákladov (opiera sa o skúsenos-
ti z praxe) 

• Zvýšenie účinnosti technológií 
• Zvýšenie bezpečnosti prevádzky 
• Odstránenie rizikových alebo havarij-

ných stavov

Ponúkaný sortiment:

• Snímače teploty odporové a termoe-
lektrické

• Snímače tlaku a tlak diferencie, sní-
mače hladiny 

• Snímače hladín sypkých látok a kva-
palín 

• Prevodníky, zdroje, termostaty a ma-
nostaty

• Meranie vlhkosti, analýza vody
• Tlakomery, teplomery,
• Prietokomery (indukčné, ultrazvukové, 

lopatkové a iné)
• Regulačné a uzatváracie ventily
• Klapky a zmiešavacie armatúry, po-

súvače
• Elektromagnetické ventily
• Guľové kohúty, manometrické kohúty
• Servopohony a ovládače
• Ukazovacie a zapisovacie prístroje, 

regulátory
• Meracie a revízne prístroje, skúšačky

Dodávka a montáž klasických 
stavebných technológií:

• Ústredné vykurovanie a technológie 
kotolní

• Energetické audity, spracovanie štúdií 
a projektov pre úsporu energii

• Termostatické vyregulovanie
• Alternatívne zdroje tepla

Silné stránky našej spoločnosti:

• široký sortiment komponentov mera-
cej a regulačnej techniky – komplex-
nosť dodávok

• ponuka od renomovaných sloven-
ských aj zahraničných firiem 

• kvalitné a spoľahlivé výrobky za veľmi 
výhodné ceny

• možnosť dodávky do 24 hodín a to 
kdekoľvek na Slovensku a EÚ

• kvalifikované odborné a technické po-
radenstvo – individuálny prístup k zá-
kazníkom

• vlastný rozvoz dodávok, zabezpeče-
nie prepravy v rámci Slovenska

• záručný a pozáručný servis
• finančná nezávislosť
• stabilný tím zamestnancov

Najvýznamnejší odberatelia 
spoločnosti:

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracu-
je s najväčšími priemyselnými podnikmi 
na Slovensku z oblasti hutníctva, strojár-
stva, potravinárstva, chémie a energetiky 
a je ich partnerom v meracej a regulačnej 
technike. 

Spoločnosť MARTSYSTEM, s. r. o. Vám 
garantuje vysokú kvalitu dodávaných tova-
rov a služieb s adekvátnym pomerom ce-
ny a úžitkovej hodnoty.

V prípade Vašich požiadaviek na aký-
koľvek sortiment merania a regulácie, aj 
taký, ktorý ste nenašli v uvedenom texte, 
alebo na našej stránke www.martsystem.
sk nás neváhajte kontaktovať, radi Vám 
pomôžeme a poradíme.

Tím MARTSYSTEM, s. r. o.

MART SYSTEM, s. r. o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš
tel.: 051 / 772 0556, fax.: 051 / 773 2069

www.martsystem.sk, e-mail: info@martsystem.sk
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EURO PUMPS TECH, s.r.o. 
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Servisná hala 

O spoločnosti 

           Spoločnosť EURO PUMPS TECH, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou 
výrobnej organizácie ISH PUMPS OLOMOUC a.s., výrobcu priemyselných 
čerpadiel. Spoločnosť bola premenovaná na ISH PUMPS OLOMOUC a.s. z ISH 
& MSA Čerpadla a.s. dňa 1.6.2012. Spoločnosť vznikla spojením spoločností 
ISH-Čerpadla a.s. Olomouc a MSA Čerpadla a servis armatur s.r.o. Dolní 
Benešov v roku 2004                                                           .   
 
          Tradícia výroby čerpacej techniky v oboch pôvodných spoločnostiach siaha 
až do obdobia ich začlenenia v rámci koncernu SIGMA. So svojim rozsiahlym 
výrobným programom patrí spoločnosť medzi najväčších výrobcov 
priemyselných čerpadiel v Českej republike. EURO PUMPS TECH, s.r.o. je 
jej výhradným obchodným zástupcom pre Slovenskú republiku. 
 
            Od roku 1999 je spoločnosť držiteľom certifikátu podľa normy STN EN 
ISO 9001:2000, v súčasnosti s rozšírením sortimentu na predaj, montáž, 
opravu, údržbu a poradenskú činnosť v oblasti čerpacej a regulačnej 
techniky, armatúr a hutníckeho materiálu, realizáciu ucelených 
technologických celkov s dôrazom na čerpaciu techniku.
 
          Hlavným cieľom spoločnosti je uspokojenie potrieb zákazníkov úrovňou 
služieb a dodávaných výrobkov. Ku každému zákazníkovi spoločnosť EURO 
PUMPS TECH, s.r.o. pristupuje individuálne a ponúka mu profesionálne 
technické poradenstvo a pohotovosť                                        .
 
         Sortiment ponúkaných výrobkov a služieb spoločnosť pravidelne 
prehodnocuje a prispôsobuje požiadavkám svojich zákazníkov. Keďže 
kvalitu významne ovplyvňujú aj dodávatelia, rozvíja vzťahy len s tými, ktorí sú 
dlhodobo spoľahliví. 

 

Čerpadlá 

Príslušenstvo 

Armatúry 

Hutnícky materiál 

 
EURO PUMPS TECH, s.r.o. 
Nám. sv. Michala 170 / 5,  
919 30 Jaslovské Bohunice 
 
 
zastúpený: 
Ing. Schmidt Štefan, konateľ 
Ing. Tischler Juraj, konateľ  
 
IČO: 36 187 933  
DIČ: 2020058447  
IČ DPH: SK2020058447 
 
T: +421 33 551 5307-8 
F: +421 33 551 2428 
 e-mail: 
cerpadla@europumps.sk 
www.europumps.sk 
 
Pobočka Košice: 
Buzinská 580 
040 15 Košice-Šaca 
 
T: +421 55 729 8443 
F: +421 55 729 8443 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


