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Dodržujte základné zásady: 

1. Vykonajte sedembodovú vnútornú a vonkajšiu kontrolu podľa ISO o námorných kontajneroch za 
účelom overenia integrity (bezpečnosti) pred naložením kontajnera. 

2. Zdokumentujte výsledky kontroly a zapíšte ich do prepravných záznamov / evidencií. 
3. Odmietnite kontajnery, ktoré neplnia kritériá sedembodovej kontroly.  
4. Kritériá pre sedembodovú kontrolu námorných kontajnerov v primeranej miere aplikujte obdobne 

i na ostatné prepravné prostriedky (napr. návesy, prívesy, bez ohľadu, či ide o plachtové alebo 
skriňové nástavby vozidiel medzinárodnej kamiónovej dopravy).  

 

 

 

 

 

1. Pred povolením vstupu kontajnera do objektu skontrolujte vonkajšok a podvozok kontajnera.  

2. V prípade potreby použite zrkadlo, či iné pomôcky pre prístup k ťažko prístupným a ťažko viditeľným 

častiam.  

 
 

Podporné nosníky podvozku by mali byť viditeľné; pevné dosky by nemali zakrývať trámy.   
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1. Skontrolujte, či sú zaisťovacie mechanizmy bezpečné a vdobrom stave.  
2. Na každej vnútornej strane každých dverí by mali byť viditeľné rebrá. 
3. Pevné dosky by nemali prekrývať štandardné dutiny dverí z vnútornej strany.   

 

Vizuálne overte rozdielnosť farieb materiálu, inú farbu lepenia materiálov, nové 
a opotrebované kovy, alebo kovové súčiastky na rovnakom zariadení. Dvere by mali úplne 
tesniť pri uzatvorení.  

 

 

1. Skontrolujte vnútorné a vonkajšie povrchy, vrátane konštrukčných trámov.  
2. Poklepte na bočné steny, mali by ste počuť dutý kovový zvuk. 
3. Všetky steny, stropná konštrukcia a dvere by mali byť kovové bez rozdielnosti materiálov, tvarov 

a akejkoľvek úpravy. Všímajte si rozdielnosti materiálov, farieb, opravy, viditeľné zásahy do 
konštrukcií.  

 
 
Všetky opravy na vnútornej strane musia byť viditeľné i z vonkajšej strany. Bloky a otvory (na 
obrázku označené červenou šípkou, 9 jamiek) vo vnútri kontajnera musia byť viditeľné a vhodne 
umiestnené (pozri obrázok vyššie). 
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1. Skontrolujte čelnú stenu, uistite sa, že otvory a bloky sú viditeľné, a vhodné rozložené.  
2. Kontajner by mal mať presné rozmery podľa špecifikácie pre daný typ.  
3. Odmerajte dĺžku interiéru a exteriéru pásmom, diaľkomerom, špagátom alebo odkrokujte. Zistené 

(odmerané) vzdialenosti by mali by zhodné. Ak nie sú indikuje to, že kontajner môže mať skryté 
priestory, schránky a pod. Venujte to u zvýšenú pozornosť.    

 
 

Vizuálne zistite, či nie sú farebne odlišné steny a bloky, ktoré sú príliš vsadené do vetracích 
otvorov. Použite nástroj a poklepte na čelnú stenu – mali by ste počuť dutý kovový zvuk.  

 

 

1. Skontrolujte strechu zvonku a zvnútra strop, vrátane konštrukčných trámov.  
2. Pomocou nástroja poklepávajte, mali ste počuť kovový, dutý zvuk.  
3. Ak nemožno vidieť strechu kontajnera, použite rebrík, lávku alebo, zrkadlo na žrdi. 

 

 

Všetky opravy zvarov na vnútornej strane musia byť vidieť i na vonkajšej strane. Dávajte si 
pozor na neobvyklé zváranie a zvary, alebo opravy podporných nosníkov. Falošné priehradky 
sú bežne v strope, trámoch, podlahe, dverách a čelnej stene.  
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1. Skontrolujte neobvyklé opravy podlahy. 
2. Podlaha by mala byť plochá v jednej výške.  
3. Zmerajte vnútorný rozmer od podlahy po strop pásmom, diaľkomerom alebo kusom laty a pod.  
4. Kontajner by mal mať presné špecifikácie rozmerov podľa daného typu.  

 
 

Nemali by ste do kontajnera vstupovať cez zvýšený okraj alebo schod. Nemali by existovať 
žiadne úpravy alebo vyvýšené plošiny vo vnútri kontajnera.   

 

 


