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SANKČNÝ PORIADOK 
platný pre areál spoločnosti FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky 

__________________________________________________________________________________ 

P. č. Porušenie 1. porušenie / 
sankcia 

2. porušenie / 
sankcia 

3. porušenie / 
sankcia 

Gestor 

1. Nepoužitie stanovených osobných 
ochranných pomôcok a prostriedkov 
pri práci na pracoviskách jednotlivcom 

200,- € 600,- € 1.500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOBOZP 

2. Porušenie zásad bezpečnej práce v 
areáli s ohrozením viac ako jednej 
osoby 

300,- € 1.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 

3. Fajčenie v areáli  150,- € 500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 

4. Neodstránenie nezrovnalostí z kontrol 
BOZP, PO, OŽP  

500,- € 1.500,- € 3.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

TR 

5. Práca v areáli bez príslušnej odbornej 
kvalifikácie 

300,- € 2.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 

6. Nesplnenie ohlasovacej povinnosti pri 
mimoriadnych udalostiach 

500,- € 3.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 

7. Nezabezpečenie výkopových prác v 
súlade s nariadením vlády SR č. 
391/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

200,- € 600,- € 1.500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOBOZP 

8. Použitie mobilného telefónu/iného 
zariadenia bez elektrického krytia v 
priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu 

150,- € 500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 
VOJ  

9. Nepovolená práca so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom 
(zváranie, rezanie, apod.). 
Nezabezpečenie požiarneho dozoru po 
skončení práce s ohňom 

300,- € 2.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 

10. Vedomé zneužitie preukazu na vstup 
do areálu 

300,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- - VOSMB 

11. 1) vstup alebo pokus o vstup do areálu 
pod vplyvom alkoholu / omamných 
alebo psychotropných látok, 
2) odmietnutie podrobiť sa kontrole 

150,- € 500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOSMB 

12. Zneužitie karty k vjazdu do areálu  500,- € + odobratie 
karty + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- - VOSMB 

13. Vedomé neoprávnené vystavenie 
priepustky na materiál 

500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- - VOSMB 

14. 1) vynášanie materiálu z areálu bez 
priepustky, 
2) odmietnutie podrobiť sa kontrole na 
vrátnici 

150,- € 500,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOSMB 

15. Fotografovanie a filmovanie výrobných 
technológií a zariadení bez povolenia 
správcu objektu 

300,- € 3.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOBOZP 
VOJ 
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P. č. Porušenie 1. porušenie / 
sankcia 

2. porušenie / 
sankcia 

3. porušenie / 
sankcia 

Gestor 

16. Emisia škodlivín do vody / ovzdušia 
spôsobená úmyselne 

20.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- - VOTL 

17. Emisia škodlivín do vody / ovzdušia 
spôsobená nedbanlivosťou 

300,- € 3.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOTL 

18. Emisia škodlivín do vôd vedúca k 
prekročeniu limitov na výstupe z areálu  

20.000,- €  50.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

- VOTL 

19. Porušenie zásad pri nakladaní s 
odpadmi (v prípade nebezpečného 
odpadu dvojnásobok sadzby) 

500,- € 3.000,- € 10.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOTL 

20. Porušenie zásad a/alebo nedodržanie 
požiadaviek európskej Dohody o 
medzinárodnej cestnej preprave 
nebezpečných vecí po ceste (ADR) a 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave, najmä Poriadku pre 
medzinárodnú železničnú prepravu 
nebezpečného tovaru RID 

500,- € 3.000,- €  10.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOL 

21. Porušenie dopravných predpisov - 
zákazových značiek, nehoda, 
neoznámené obmedzenia prevádzky 
na značených vnútropodnikových 
komunikáciách 

200,- € 1.000,- € 5.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOL 

22. Porušenie zásad bezpečnej 
manipulácie a skladovania 

200,- € 1.000,- € 5.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOBOZP 

23. Pohyb nepovolaných osôb v koľajisku, 
preliezaní vagónov, zasahovanie do 
prechodového prierezu a voľného 
uskutočniteľného profilu koľajiska a 
pod. 

300,- € 1.500,- € 5.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOBOZP 
VOL 

24. Obmedzenie prechodového prierezu a 
voľného uskutočniteľného profilu 
koľajiska bez súhlasu prevádzkovateľa 
vlečky 

500,- € 5.000,- € 20.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOL 

25. Pohyb po cudzom pracovisku bez 
ohlásenia 

100,- € 300,- € 1.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOJ 

26. Neporiadok na plochách v areáli a na 
pracoviskách  

100,- € 300,- € 1.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

VOJ 

27. Iné porušenie podnikových predpisov 
alebo platných právnych noriem z 
hľadiska BOZP, PO, OŽP (t. j. výslovne 
neuvedené v tomto poriadku) 

300,- € 1.500,- € 15.000,- € + zákaz 
vstupu do areálu 
spoločnosti 

TR 

 

Význam skratiek v stĺpci Porušenie:       

                                                     

Význam skratiek v stĺpci Gestor: 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                        TR Technický riaditeľ 

PO Požiarna ochrana VOBOZP Vedúci odboru bezpečnostnej prevencie a požiarnej ochrany 

OŽP  Ochrana životného prostredia VOJ      Vedúci príslušnej organizačnej jednotky 

  VOSMB Vedúci odboru správy majetku a ochrany podniku 

  VOTL Vedúci odboru technicko - legislatívneho a PKZ 

  VOL  Vedúci odboru logistiky 

 


