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POŽIADAVKY NA BEZPE NOSTNÚ  SPRÁVU 
 

A.  Úvodná as  
Úvodná as  obsahuje 

a) údaje o prevádzkovate ovi  - meno a priezvisko, obchodný názov, sídlo a miesto 
podnikania, právnu formu, meno štatutárneho orgánu, identifika né íslo organizácie 
- a o podniku, 

b) sú asnú a plánovanú innos  podniku a jeho ažiskových zariadení  -hlavné innosti 
a ostatné výrobné innosti, 

c)  rok založenia a najdôležitejšie etapy rozvoja podniku, prípadne aj ažiskových 
zariadení vrátane povolení a oprávnení na vykonávanie jednotlivých inností, 

d) po et zamestnancov pracujúcich v podniku vrátane zamestnancov iných 
podnikate ov vykonávajúcich s vedomím prevádzkovate a práce v podniku, po et 
zamestnancov v jednotlivých zmenách, priemerný po et návštevníkov, 

e) základný technický opis podniku, prípadne aj jeho ažiskových zariadení, 
charakterizujúci podnik z h adiska najzávažnejších rizík vyplývajúcich z prítomnosti 
nebezpe ných látok a prevádzkovaných technológií. 

 
B.  Informácia o umiestnení podniku 
Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje o topografii miesta situovania podniku, o 
základnom lenení a prístupnosti podniku a jeho ažiskových zariadení v rozsahu 
zodpovedajúcom miere rizika závažnej priemyselnej havárie, ako aj citlivosti a zranite nosti 
okolitého životného prostredia. 
Predložené topografické mapy musia by  vyhotovené vo vhodnej mierke tak, aby zah ali 
areál podniku a okolité územie v rozsahu primeranom potenciálnemu dosahu závažných 
priemyselných havárií; vychádza sa pritom zo scenárov závažných priemyselných havárií. 
Zrete ne sa na nich vyzna ia: 

a) podnik ako celok, prípadne aj jeho ažiskové zariadenia, 
b) prístupové cesty k podniku, prípadne aj k jeho ažiskovým zariadeniam, únikové cesty 

z podniku, prípadne i od ažiskových zariadení, 
c) ostatné komunikácie, ktoré majú význam z h adiska zdolávania závažných 

priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov, 
d) typ využitia územia v okolí podniku napríklad priemysel, po nohospodárstvo, sídelné 

útvary, environmentálne citlivé lokality, chránené územia, 
e)  umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry,  

1. nemocníc, škôl, domovov dôchodcov, 
2. štadiónov, železni ných staníc, autobusových staníc, kostolov, parkov a iných 

miest, kde sa pravidelne zhromaž uje zna ný po et osôb, 
3. železni ných a dia ni ných sietí, letísk vrátane dráhového systému, dia kových 

rozvodov elektrickej energie a zemného plynu. 
 

C.  Situa ný plán podniku 
Situa ný plán podniku musí by  vyhotovený vo vhodnej mierke tak, aby preh adným 
spôsobom zah al alej uvedené zariadenia a miesta inností. Dôležité zariadenia alebo asti 
podniku sa pod a potreby uvedú na osobitných mapách, schémach alebo iných vyobrazeniach 



������ ���	 ������ ������� �� �����	�� ������ 
	

vo vä šej mierke. Situa ný plán zodpovedajúcim spôsobom identifikuje zariadenia a miesta 
inností podniku vrátane 

a) hlavných skladovacích miest a výrobných zariadení, 
b) umiestnenia nebezpe ných látok a ich množstva, 
c) infraštruktúry podniku, najmä potrubí a rozvodov, nádrží, manipula ných miest a 

vo ných priestorov, 
d) vzdialeností medzi jednotlivými zariadeniami a ich as ami, 
e) únikových ciest a zariadení na ukrytie zamestnancov a iných osôb v rámci podniku, 
f) riadiacich miest. 

 
D. Opis okolia podniku 
 
Opis okolia podniku obsahuje relevantné informácie  

a) informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobi  závažnú 
priemyselnú haváriu alebo zhorši  jej následky vrátane informácie o všetkých 
susediacich podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli by  prí inou závažnej 
priemyselnej havárie a domino efektu alebo zhorši  ich následky, 

b) o obývaných oblastiach vrátane hustoty osídlenia, 
c) o citlivých a dôležitých verejných budovách akými sú napríklad školy, nemocnice, 

kostoly, policajné stanice, hasi ské stanice, telefónne ústredne, domovy dôchodcov, 
d) o dôležitých verejnoprospešných zásobovacích podnikoch a zariadeniach potenciálne 

ohrozených následkami závažnej priemyselnej havárie  - elektrická energia, voda, 
plyn, teplo, telefón, kanalizácia, 

e) o dopravných komunikáciách a ve kých dopravných centrách  - cestách, železni ných 
tratiach vrátane osobných a zora ovacích nádraží, vodných cestách vrátane prístavov, 
leteckých koridoroch a letiskách vrátane dráhového systému, depách, 

f) o priemyselných innostiach - o ich charaktere, vzájomnom rozmiestnení a 
priestorových vzdialenostiach od podniku, obmedzeniach vyplývajúcich z innosti 
iných podnikov, 

g) o ochranných pásmach pre objekty a zariadenia pod a písmena a) až e), o kultúrnych 
pamiatkach a turisticky významných oblastiach a turistických centrách. 

 
 
E. Opis životného prostredia 
 
Opis životného prostredia obsahuje v potrebnom rozsahu nasledujúce údaje: 

a) povrchové a podzemné vody, osobitne vodárenské zdroje, chránené vodohospodárske 
oblasti, citlivé oblasti, zranite né oblasti, vodárenské toky vrátane prípadných 
ochranných pásem a emisných limitov, 

b) chránené územia a iné osobitne chránené asti prírody a krajiny, citlivé ekosystémy, 
vz ah k územnému systému ekologickej stability, 

c) potrebné údaje z h adiska ochrany ovzdušia vrátane prípadných oblastí vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia, 

d) potrebné údaje z h adiska ochrany po nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného 
pôdneho fondu,  

e) meteorologické údaje, 
1. priemerné a maximálne údaje o zrážkach, 
2. búrková innos , 
3. vlhkos , hmla, mráz, 
4. charakter vetrov, najmä pokia  ide o ich prevládajúci smer a rýchlos , 



������ 
	 ������ ������� �� �����	�� ������ ����

5. výskyt tried stability po asia, 
6. zaznamenané maximálne a minimálne teploty, 

f) geologické, hydrologické a hydrografické údaje, 
1. všeobecná geologická, hydrogeologická a inžinierskogeologická charakteristika, 
2. typ a stavba geologických štruktúr, najmä podmienky podložia, 
3. seizmicita a tektonické pomery územia, 
4. geodynamické javy so zameraním predovšetkým na zosuvy a iné svahové 

deformácie, zátopové územia, možnos  vzniku povodní, svahových deformácií a 
poklesov terénu , 

5. iné miestne špecifické prírodné nebezpe enstvá. 
 

F.  Opis inností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie  
 
1. Opis inností obsahuje nasledujúce údaje: 

a) základné prevádzkové innosti, 
b) chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny, 
c) do asné skladovanie nebezpe ných látok v podniku, 
d) ostatné innosti spojené s manipuláciou s nebezpe nou látkou v areáli podniku, 

nakladanie, vykladanie a preprava vrátane prepravy potrubím, 
e) odstra ovanie, zhromaž ovanie, opätovné použitie, recyklácia alebo zneškodnenie 

odpadov, 
f) istenie odpadových plynov a ich vypúš anie, 
g)  ostatné fázy procesu, úpravárske a spracovate ské operácie. 

 
2. V nadväznosti na opis inností sa uvedú potrebné údaje o technológii,  

a) postupové diagramy, schémy potrubia a technologického zariadenia, 
b) technologické zariadenie a alšie vybavenie, 
c) parametre technologického procesu za štandardných i neštandardných podmienok, 
d) riadiace, kontrolné, poplašné a iné bezpe nostné systémy, 
e) dôležité kvalitatívne a kvantitatívne informácie o tokoch energií a materiálov za 

štandardných podmienok prevádzky, pri spúš aní a zastavovaní procesov a po as 
nepravidelných pracovných operácií, 

f) charakteristika výrobných podmienok a parametrov nebezpe ných látok v 
štandardných i neštandardných podmienkach. 

 
3. Opis stavebných objektov a zariadení, v ktorých sa manipuluje s nebezpe nými látkami, 

najmä takých, na ktoré sa pod a hodnotenia rizík viažu hlavné riziká závažnej 
priemyselnej havárie, obsahuje údaje 

a) o základoch, konštrukcii a stabilite, 
b) o použitých materiáloch z h adiska bezpe nosti, 
c) o vyhotovení a vybavení zariadení vystavených vysokým tlakom alebo vysokým 

teplotám, 
d) o zabezpe ení proti vonkajším vplyvom vrátane odkazov na príslušné všeobecne 

záväzné právne predpisy a technické normy. 
 
4. Opis opatrení, postupov a operácií na zaistenie bezpe nosti vo všetkých štádiách 

prevádzky vrátane spúš ania, odstavovania, neštandardných podmienok alebo operácií a 
havarijných situácií. 

5. Preh ad závažných priemyselných havárií a preh ad prípadov, ke  takmer došlo 
k závažnej priemyselnej havárií, s rovnakými látkami a procesmi aké sa používajú, 
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zoh adnenie získaných  skúseností a odkaz na konkréte opatrenia prijaté s cie om 
predchádza  takýmto závažným priemyselným haváriám.  

 
G.  Prevádzkové služby 
 
1. Vonkajšie služby 

Vonkajšie dodávky, prívody alebo napájanie zo zdrojov, 
a) elektrickej energie alebo inej energie, 
b) vody, 
c) iných kvapalných, plynných alebo tuhých médií. 

 
2. Vnútorné služby 

a) vnútorné elektrické siete, 
b) vnútorná výroba energií, skladovanie a zásobovanie palivami, 
c) havarijné napájanie, 
d) požiarnotechnické zariadenia okrem elektrickej požiarnej signalizácie a alšie 

systémy na ochranu pred požiarom, 
e) horúcovody a iné rozvodné siete na kvapaliny, 
f) rozvody vzduchu alebo iných plynov, 
g) komunika né a informa né systémy. 

 
3. Ostatné služby 

a) bezpe nostné technické služby, 
b) zdravotná služba, 
c) riadiace strediská, 
d) služba havarijnej odozvy, 
e) stráženie objektu alebo zariadenia, 
f) laboratóriá, 
g) údržba, opravy a iné. 

 
4. Nakladanie s odpadovými vodami: 

a) kanalizácia a nakladanie s odpadovými vodami, 
b) zariadenie na kontrolu a zber vody použitej na hasenie požiaru. 

 
5. Monitorovacie služby 

a) meteorologické stanice, 
b) detekcia únikov toxických nebezpe ných látok do ovzdušia, 
c) detekcia únikov toxických nebezpe ných látok do vody, pôdy a horninového 

prostredia, 
d) elektrická požiarna signalizácia, 
e) detekcia prítomnosti výbušných látok, 
f) monitorovanie vstupu a pohybu cudzích osôb. 

 
H. Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií 
 Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií inštalovaného v 
podniku obsahuje údaje 
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a) o opatreniach a zariadeniach pod a § 14 ods. 1 a 2 a o okolnostiach, za ktorých je toto 
vybavenie ur ené na použitie, 

b) o prípadných  alších prostriedkoch na zdolávanie závažných priemyselných havárií a 
na obmedzovanie ich následkov a o ich použite nosti.  

 
I.  Opis organizácie pohotovosti a zásahu 
Ide o nasledujúce údaje: 

a) organizácia, zodpovednos  a postup pre prípad ohrozenia, 
b) školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a záchranné zložky, 
c) aktivácia varovania alebo vyrozumenia zamestnancov a iných osôb v areáli podniku, 

príslušných orgánov, susedných podnikov a zariadení, a ak to je potrebné, aj 
verejnosti, 

d) identifikácia zariadení, ktoré potrebujú ochranu alebo záchranné zásahy, ako aj 
zariadení, ktorých innos  treba zabezpe i  na o možno najdlhší as aj po as 
závažnej priemyselnej havárie, 

e) identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a 
kontrolných centier, 

f) opatrenia na odstavenie procesov, zariadení a inností, ktoré majú potenciál zhorši  
následky závažnej priemyselnej havárie. 

 
J. Opis využite ných zdrojov 
 Opis využite ných zdrojov obsahuje údaje o podstatných zdrojoch, ktoré treba aktivova  ak 
ide o závažnú priemyselnú haváriu. Ide o nasledujúce údaje: 

a) aktivácia vonkajších záchranných zložiek a ich koordinácia s podnikovými 
záchrannými zložkami, 

b) dohody o vzájomnej pomoci so susednými prevádzkovate mi a mobilizácia 
vonkajších zdrojov, 

c) podnikové a iné miestne dostupné zdroje alebo zdroje dostupné na základe osobitnej 
dohody, najmä technická, organiza ná a informa ná pomoc a špecializované 
zdravotnícke služby. 

 
 
K.  Zoznam prvkov pod a asti H až J potrebných na vypracovanie 

a) vnútorného  havarijného plánu pod a§ 10 zákona, 
b) podkladov pre plán ochrany obyvate stva pod a§ 11 zákona, 
c)  potrebných odkazov na už vypracovaný vnútorný havarijný plán a na podklady pod a 

písmena b) alebo vý atky z uvedenej dokumentácie. 
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