
Významné environmentálne aspekty  ŽOS Zvolen, a.s. 
   

Oblasť činnosť aspekt 
Spotreba vody zrušenie dodávky ÚV nehospodárne používanie PV na technológiu 

Obrábanie v SV netesnosti strojov únik na podlahu 

Obrábanie v 
LOKO 

netesnosti strojov 
únik emulzie na podlahu 

Demontáž 

nesprávne ukladanie zaolejovaných 
zdemontovaných súčiastok znečistenie podláh 

Odpadové 
hospodárstvo 

netriedenie odpadov náklady na likvidáciu, porušenie zákona o 
odpadoch 

Spotreba vody odber PV hospodárenie s PV, náklady na PV 

Čistenie na 
demontáži 

technický stav a technologické riešenie 
pracoviska Čistenie žkv vynášanie NBL vozíkmi a NA mimo pracovisko 

Čistenie na 
demontáži 

znečistenie panelovej cesty - východ z 
čistenia žkv vznik výluhu NBL dažďovou vodou - pôda, voda 

Podzemné vody  -  
NEL 

sledovanie stavu znečistenia v 
podzemných vodách zákon o EZ - sme registrovanou EZ 

Lakovne LOKO 

striekanie pri nedodržaní bezpečnostno-
prevádzkových podmienok emisie do ovzdušia, porušenie zákona o ovzduší 

Lakovne LOKO 

brúsenie pri nedodržaní bezpečnostno-
prevádzkových podmienok emisie do ovzdušia, porušenie zákona o ovzduší 

Zváranie proces zvárania - bez odsávania dym v pracovnom prostredí 

Zváranie proces zvárania - bez odsávania prach v pracovnom prostredí 

Lakovňa SV 

striekanie pri nedodržaní bezpečnostno-
prevádzkových podmienok porušenie zákona o ovzduší, emisie do ovzdušia 

Lakovňa SV 

sušenie pri nedodržaní bezpečnostno-
prevádzkových podmienok porušenie zákona o ovzduší, emisie do ovzdušia 

Zásobovanie 
teplom 

spotreba tepla 
nadmerná spotreba tepla 

Envirouvedomenie 
ochrana vôd neznalosť povinností v oblasti ochrany vôd 

Envirouvedomenie 
EMS  -  princíp, roly a zodpovednosti 

neznalosť povinností v oblasti EMS na rôznych 
úrovniach riadenia (vedenie, stredný manažment a 
jednotlivci) 

Chemické látky a 
zmesi 

manipulácia s CHLaZ - neaktuálnosť KBÚ 
neaktuálnosť KBÚ  

Odzbrojovanie nedbalé odzbrojovanie nafty zo žkv únik znečistenej nafty mimo zberné potrubia 

Demontáž 
motorov 

zaolejované pracovisko "demontáž 
motorov" veľké znečistenie pracoviska  

Umývanie 
súčiastok 

príprava čistiacich roztokov - nevhodná 
koncentrácia náplní v zariadeniach 

nedostatočné vyčistenie súčiastok 

výber chemických 
látok a zmesí 

nedostatočné pokyny na skladovanie 
CHLaZ 

nesprávne skladovanie 

Oprava ETS prevádzka "čistenia ETS" ručné čistenie dielov 

Obrábanie v 
LOKO 

rozstrek chladiacej emulzie pri obrábaní 
únik emulzie na podlahu 

Oprava dvojkolesí netesnosti obrábacích strojov únik náplní na podlahu 

Envirouvedomenie 
školenia zlé školenia - neadresné, nezrozumiteľné, 

nepraktické 

Obrábanie v 
LOKO 

netesnosti strojov 
únik maziva na podlahu 

 

 

 

 

 


