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DO HORÚCEHO ROZTOKU SPADOL AJ MAJITE¼ BUKÓZY
V hencovskej Bukóze došlo
k ïalšiemu pracovnému úrazu,
tentokrát naš(astie bez úmrtia,
len s vážnym poranením troch
osôb. V pondelok 2. septembra
bol zranený sám majite¾ Bukózy Ján Ïurian. Spolu s ïalšími
dvomi vrcholnými predstavite¾mi firmy sa v rámci kontrolného
dòa vybral na prevádzku Bieliareò. Keï trojica mužov vo veku 45, 49 a 56 rokov prechádzala o 15. hodine cez drevenú lávku nad nádržami s tekutinami, lávka sa pod nimi
prelomila a muži skonèili v horúcom roztoku, prièom utrpeli
popáleniny dolnej èasti tela druhého stupòa. Jeden z mužov
bol po ošetrení vo Vranovskej
nemocnici prepustený do domáceho lieèenia, majite¾ Bukózy a
riadite¾ Bukocelu boli vrtu¾níkom leteckej záchrannej služby
prevezení na kliniku popálenín
v Šaci. Ak nenastanú komplikácie, ich lieèenie by malo trva(

asi tri týždne. V tejto súvislosti
predstavenstvo Bukózy Holding vydalo tlaèovú správu. Uvádza sa v nej, že v tom èase
bola prevádzka v štandardnom
režime bez akéhoko¾vek zamorenia. Udalos( je v procese vyšetrovania kompetentnými orgánmi, a preto sa predstavenstvo k danej záležitosti nebude
ïalej vyjadrova(. Prípadom sa
hneï zaèal zaobera( Inšpektorát práce Prešov. Inšpektori potvrdili, že v nádrži bola kvapalina s teplotou približne 70° C.
Ïalšie informácie poskytnú po
ukonèení vyšetrovania. Pod¾a
informácií od hovorcu KR PZ
Daniela Džobaníka, polícia zaèala trestné stíhanie pre preèin
Ublíženie na zdraví, lebo zistené skutoènosti nasvedèujú, že
neznámy páchate¾ porušil dôležitú povinnos( vyplývajúcu mu
zo zamestnania tým, že nezabezpeèil pevnos( a stabilitu
prechodovej lávky.

V Bukóze dochádza k pracovným úrazom èasto. Dòa 8.
apríla tohto roku zomrel po páde pri nakladaní popolèeka do
cisterny 51-roèný muž z Košíc.
Vlani 9. júla bol v Bukóze usmrtený 23-roèný muž, ktorého
nehybné telo našli leža( medzi
kalovými èerpadlami. Šes( dní
predtým dòa 3. júla tam prišiel
o život po zásahu elektrickým
prúdom pri natieraní pracej linky 52-roèný muž. Pod¾a inšpektorov, ani v jednom prípade nebol zo strany organizácie zistený nedostatok, ktorý by bol
príèinou pracovného úrazu. Vyšetrovanie zastavila aj polícia.
Po týchto skúsenostiach už zrejme budú v Bukóze viac dba( na
ochranu zdravia pri práci.
Ak naèrieme do minulosti, nájdeme tam ïalšie, aj pozoruhodné prípady. Napríklad 22.
apríla 2008 o 17.30 hodine mal
jeden z robotníkov v Bukóze
zazrie( zakliesnenú osobu pri

páse, ktorým sa dopravuje uhlie
do zásobníka pre kotly. Hneï
utekal pre pomoc, ale keï sa
na miesto vrátil, nikto tam už
nebol. Privolaní záchranári, hasièi a policajti predpokladali, že
neznámeho èloveka pásový
dopravník vtiahol do zásobníka
a zasypal ho uhlím, preto zaèali
so záchrannou akciou. Po privolaní rýchlej záchrannej služby, hasièskej služby Bukózy,
zložiek Okresného riadite¾stva
Policajného zboru vo Vranove,
súkromnej bezpeènostnej služby s pátracími psami a vlastných pracovníkov bola vykonaná kontrola uvedeného zariadenia a súvisiacich výrobných
priestorov všetkými dostupnými
technickými prostriedkami vèítane termovízie. Po približne 12hodinovom pátraní bolo všetkými zainteresovanými konštatované, že nikto z pracovníkov
spoloènosti nechýba a nikto neutrpel žiaden pracovný úraz,
preto šlo o poplašnú správu...

