Bezpečnostná správa

Plán ochrany obyvateľstva

Informácie pre verejnosť

Finančné krytie zodpovednosti za škodu

Bezpečnostná správa podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach,
o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach
na bezpečnú prevádzku, prevenciu ZPH a pripravenosť na ich zdolávanie
vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich
vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.
Prevádzkovateľ podniku kategórie B predkladá bezpečnostnú správu
okresnému úradu v sídle kraja v písomnej forme. Najmenej raz za päť rokov
bezpečnostnú správu prehodnocuje, v prípade potreby ju aktualizuje. Ak
ide o zmenu podniku, zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu alebo
fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečných
látok, ktorá by mohla závažne ovplyvniť nebezpečenstvo vedúce k ZPH je
povinný bezpečnostnú správu prehodnotiť, a ak je to potrebné, aktualizovať
ju a informovať okresný úrad v sídle kraja.

„Vonkajší havarijný plán“ je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia
a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku
mimoriadnej udalosti, akou je aj ZPH. Prevádzkovateľ podniku kategórie B
predkladá dokumentáciu orgánu zodpovednému za vypracovanie plánu
ochrany obyvateľstva (zákon Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. v znení
zákona o haváriách) v rozsahu určenom týmto orgánom s cieľom zabezpečiť
vzájomnú previazanosť vnútorného a vonkajšieho havarijného plánu.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalý prístup verejnosti k informáciám.
Formu trvalého prístupu verejnosti k informáciám si zvolí sám, pričom je
povinný zároveň zabezpečiť tento prístup elektronicky na svojom webovom
sídle.

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí finančné krytie zodpovednosti
za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku ZPH. Finančné krytie musí
zodpovedať predpokladanému rozsahu následkov ZPH, pričom sa zohľadní
výsledok posúdenia rizika.

Bezpenostná správa - § 8 zákona
podnik kategórie B

Nový podnik
§ 3 ods. 5 písm. a) a b) zákona

Existujúci podnik
§ 3 ods. 6 zákona
predkladá

predkladá

informuje

vykoná

OÚ v sídle kraja
o prehodnotení,
aktualizovaní, ak ide o
zmeny uvedené § 8
ods. 9 zákona ešte pred
vykonaním zmeny

OÚ v sídle kraja
pred zaiatkom
výstavby, uvedením
do prevádzky,
zmenami vedúcimi
k zmene zoznamu NL

do 2 rokov od
zaradenia
podniku do
príslušnej
kategórie

predkladá

prehodnotenie, v prípade
potreby aktualizovanie
najmenej raz za 5 rokov,
vždy v prípadoch,
ktoré sú uvedené
v § 8 ods. 7 zákona

OÚ v sídle kraja
aktualizáciu alebo jej
aktualizované asti
do 30 dní od vykonania
aktualizácie

Účelom vypracovania havarijného plánu je zabezpečenie včasnej
a adekvátnej prípravy reakcie na ZPH alebo jej bezprostrednú hrozbu
a mimoriadne udalosti. Havarijný plán je vnútorný havarijný plán a plán
ochrany obyvateľstva.

Vnútorný havarijný plán
Vnútorný havarijný plán obsahuje opatrenia, ktoré je povinný vypracovať
prevádzkovateľ podniku kategórie B s cieľom zmierniť následky ZPH.
Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 30 dní oznámiť okresnému úradu v
sídle kraja vypracovanie vnútorného havarijného plánu, pravidelne vnútorný
havarijný plán precvičovať, prehodnocovať a, ak je to potrebné, aktualizovať
najmenej raz za tri roky. Precvičenie je potrebné oznámiť okresnému úradu v
sídle kraja najmenej sedem dní vopred.
Vnútorný havarijný plán - § 10 zákona
podnik kategórie B

oznámi

OÚ v sídle kraja
do 30 dní
vypracovanie,
precviovanie
nahlási najmenej
7 dní vopred

vykoná

najmenej
raz za 3 roky
precviovanie,
prehodnotenie a,
ak je to potrebné,
aktualizovanie

Nový podnik
§ 3 ods. 5 písm. a) a b) zákona
vypracuje

aktualizáciu ak nebol
vypracovaný pred
1. augustom 2015
a údaje nie sú v súlade
s § 9 ods. 2 a § 10 ods.
2 zákona do 1. 8.2016

Nový podnik
§ 3 ods. 5 písm. a) a b) zákona

Existujúci podnik
§ 3 ods. 6 zákona
spolupracuje

so ŠS na úseku
CO na vypracovaní v záujme
previazanosti s
vnútorným
havarijným
plánom

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

predkladá

predkladá

ŠS na úseku CO aktualizované
podklady do 1.8.2016, ak neboli
predložené pred 1. augustom 2015
alebo údaje nie sú v súlade s
požiadavkami osobitného predpisu
(zákon o civilnej ochrane obyvatestva)

ŠS na úseku CO
pred zaiatkom
výstavby, uvedením
do prevádzky,
zmenami, ktoré vedú
k zmene zoznamu NL

predkladá

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

vypracuje

pred uvedením do
prevádzky alebo
zmenami
vedúcimi k zmene
zoznamu NL

vypracuje

do 2 rokov od
zaradenia
podniku do
príslušnej
kategórie

V prípade, ak môže dôjsť k ZPH s cezhraničnými účinkami, prevádzkovateľ
predloží informácie aj Ministerstvu životného prostredia SR a Ministerstvu
vnútra SR na účel informovania iného štátu.

ŠS na úseku CO
do 2 rokov od
zaradenia
podniku do
príslušnej
kategórie

Informácie pre verejnos - § 15 zákona

Služba havarijnej odozvy
Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí službu havarijnej odozvy v
prípade splnenia ustanovení, ktoré sú uvedené v §12 odseku 1 zákona o
haváriách. Vo vnútornom havarijnom pláne sa zohľadní akcieschopnosť
služby havarijnej odozvy.

Domino efekt je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku ZPH alebo
zhoršenia jej následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov
alebo skupiny podnikov alebo umiestnenia nebezpečných látok. Jedným
z cieľov je zvýšenie bezpečnosti v areáloch podnikov aj prostredníctvom
vzájomného informovania sa. Register podnikov, susediacich podnikov alebo
ich skupín, pri ktorých by sa riziko ZPH alebo následky ZPH mohli zhoršiť
z dôvodu ich zemepisnej polohy alebo ich vzájomnej blízkosti a z dôvodu
ich zásob nebezpečných látok, je súčasťou informačného systému prevencie
ZPH.

Územné plánovanie
Orgány verejnej správy, ktoré vypracúvajú, obstarávajú alebo schvaľujú
rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo
povoľujú stavby, zariadenia a iné činnosti, sú povinné zohľadniť ciele
prevencie ZPH a obmedzovania následkov takýchto havárií na zdravie ľudí,
životné prostredie a majetok. Tieto ciele sa musia zohľadniť pri umiestňovaní
nového podniku, zmenách v podnikoch, rozvoji územia vrátane dopravných
trás, verejných priestranstiev a obývaných oblastí v blízkosti podnikov, keď
ich umiestnenie alebo rozvoj môžu byť zdrojom vzniku ZPH, alebo môžu
zvýšiť jej riziko či zhoršiť jej následky.
Potrebné je zabezpečiť dodržanie primeraných bezpečnostných vzdialeností
medzi podnikmi kategórie A a podnikmi kategórie B, medzi podnikmi
kategórie A a podnikmi kategórie B a inými stavbami, zariadeniami a
činnosťami vykonávanými v okolí podniku, chránenými územiami a pod.

 

Podnik kategórie B

Podnik kategórie A

Domino efekt

Havarijný plán

Existujúci podnik
§ 3 ods. 6 zákona

podnik kategórie B

predkladá

predkladá

SIŽP SR spolu s
rozhodnutím o súhlase
alebo s jej aktualizáciou
ako súas žiadosti o
vydanie integrovaného
povolenia alebo jeho
zmeny

OÚ v sídle kraja
aktualizáciu, ak nebola
predložená pred
1. augustom 2015 a údaje
nie sú v súlade s § 8 ods.
2 a 3 zákona do 1.8.2016

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

Plán ochrany obyvatestva - § 11 zákona

Prevádzkovateľ podniku kategórie B zabezpečí pravidelné informovanie
verejnosti, ktorá môže byť dotknutá ZPH, o bezpečnostných opatreniach,
ako aj o pokynoch, ako sa má verejnosť správať pri ZPH, minimálne raz za päť
rokov. Tieto informácie má povinnosť uviesť na svojom webovom sídle.



zabezpeí

zabezpeí

predložia

Environmentálny fond

Orgány štátnej správy na úseku prevencie ZPH
Úlohy orgánov štátnej správy na úseku prevencie ZPH vymedzuje § 23
zákona o haváriách. Ministerstvo životného prostredia SR je ústredný orgán
štátnej správy na úseku prevencie ZPH. V odsekoch 4 až 7 sú vymedzené
kompetencie ostatných orgánov štátnej správy na úseku prevencie ZPH.

Proces prevencie

Štátnu správu v prvom stupni vykonáva podľa súčasných platných právnych
predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle
kraja.

závažných priemyselných

Štátnym dozorom na úseku prevencie ZPH sa zisťuje, ako prevádzkovatelia
plnia povinnosti ustanovené zákonom o haváriách, súčasťou je vykonávanie
kontrol koordinovaným spôsobom. Koordináciu kontrolnej činnosti podľa
zákona o haváriách zabezpečuje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

havárií v SR

Štátna správa na úseku prevencie ZPH
Informácie pre verejnos
poda prílohy . 2 zákona

trvalý prístup
a zárove
elektronicky na
webovom sídle
podniku

Informovanie verejnosti, ktorá
môže by dotknutá ZPH

pravidelne, aj na
webovom sídle
podniku, a to
minimálne raz za
5 rokov

Informácie poda
§15 ods. 5 zákona

citlivých bodov
(§ 15 ods. 4)
a susediacich podnikov
(§ 13), a to minimálne
raz za 5 rokov

MŽP SR

MV SR

•
•
•
•
•
•
•

Zhromažďovanie údajov o ZPH

•

Prevádzkovateľ oznámi ZPH bezodkladne Ministerstvu životného prostredia
SR a Ministerstvu vnútra SR; najneskôr do 48 hodín prevádzkovateľ zašle
oznámenie o ZPH uvedeným ministerstvám aj elektronicky v ustanovenej
forme uvedenej vo vyhláške. V prípade, že ZPH spĺňa jedno z kritérií podľa
prílohy č. 3 zákona o haváriách, Ministerstvo životného prostredia SR
poskytne Európskej komisii najneskôr do jedného roka odo dňa jej vzniku
informácie uvedené v § 17 ods. 6 zákona o haváriách.

•

Zhromažovanie údajov o ZPH - § 17 zákona
podnik kategórie A a B

Informácia o ZPH poda
§ 17 ods. 3 zákona

Oznámenie o ZPH poda
§ 17 ods. 1 a 2 zákona
bezodkladne;
najneskôr do
48 hodín písomne
aj elektronicky

MŽP SR

predloží do
9 mesiacov

MV SR

MŽP SR

Roná súhrnná informácia o
prípadoch, ke takmer došlo k
ZPH poda § 17 ods. 8 zákona
predloží do 28.2.
nasledujúceho
roka

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Okresné úrady v sídlach krajov,
Okresné úrady,
Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné
riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru,
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného
zdravotníctva,
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady.

Informačný systém prevencie ZPH
Jeho cieľom je predovšetkým komplexne zhromažďovať údaje a poskytovať
informácie o prevencii ZPH. Zabezpečuje zoskupovanie údajov odosielaných
do EÚ databáz prevádzkovaných prostredníctvom Joint Research Centre a
údaje pre spracovanie správ podávaných Európskej komisii za Slovenskú
republiku. Informačný systém prevencie ZPH prevádzkuje, aktualizuje a jeho
obsah zverejňuje Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré poverilo touto
úlohou Slovenskú agentúra životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR Slovenská agentúra životného prostredia
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Tajovského 28
812 35 Bratislava
975 90 Banská Bystrica
www.minzp.sk
www.sazp.sk

Grafický dizajn: Slovenská agentúra životného prostredia
Tlač: DMS, s.r.o.
Náklad: 1 000 ks
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Vytlačené v rámci projektu SAŽP „Projekt Environmentálna výchova, vzdelávanie
a osveta 2017“, financovaného z Environmentálneho fondu 2017.

November 2017

Prevencia a jej význam

Dôležité pojmy

Priemyselné havárie s prítomnosťou nebezpečných látok ohrozujú život
alebo zdravie ľudí, majetok a na dlhý čas nenávratne poškodzujú životné
prostredie. Niektoré veľké havárie v mestách Seveso, Bhopál, Enschede
a Toulouse si vyžiadali mnoho ľudských životov a spôsobili škody na životnom
prostredí až do výšky niekoľkých miliárd eur. Vo väčšine prípadov príčinami
havárií boli predovšetkým nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami,
zanedbanie technologických postupov alebo zlyhanie ľudského faktora.

Prevencia závažných priemyselných havárií
je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických,
technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných
priemyselných havárií.

Vzhľadom na používanie stále väčších množstiev a nových druhov
nebezpečných látok Európska komisia považuje za nevyhnutné neustále
zvyšovať úroveň ochrany a bezpečnosti aj prostredníctvom nových
legislatívnych požiadaviek.
V súčasnosti je prevencia závažných priemyselných havárií v Európskej
únii upravená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo
4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou
nebezpečných látok (ďalej len „smernica SEVESO III“). Hlavné zmeny
európskeho právneho dokumentu sú technického charakteru. Súvisia so
zohľadnením zmien v klasifikácii chemikálií v EÚ (nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí).
V Slovenskej republike túto problematiku komplexne rieši:
- zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o haváriách“) a
- vykonávacia vyhláška č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“).
Zákon o haváriách, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2015, ustanovuje
povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú
určité množstvá nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila prevencia
a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. Posilňuje
ustanovenia týkajúce sa prístupu verejnosti k informáciám o bezpečnosti,
účasti na rozhodovacom procese a prístupu k spravodlivosti, posilňuje systém
kontroly, ako aj zdokonalenia
spôsobu zberu, riadenia a zdieľania
informácií.
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o
náležitostiach oznámenia o zaradení
podniku a jeho vzore; o posúdení
rizika, jeho forme, rozsahu, postupe
a použití výsledkov; o obsahu
a spracúvaní programu prevencie
závažných priemyselných havárií;
o bezpečnostnom riadiacom
systéme; o obsahu bezpečnostnej správy; o náležitostiach vnútorného
havarijného plánu, o jeho prehodnocovaní a precvičovaní; o zhromažďovaní
údajov o závažných priemyselných haváriách; o obsahu odbornej prípravy
špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Závažná priemyselná havária (ďalej len „ZPH“)
je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch
v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku, vedúci
k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí,
životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých
nebezpečných látok.
Nebezpečná látka
je látka alebo zmes uvedená v prvej časti prílohy č. 1 k zákonu o haváriách
alebo v druhej časti prílohy č. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho
produktu, rezídua alebo medziproduktu.
Prítomnosť nebezpečnej látky
je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej
látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene
domnievať, že by mohla vzniknúť ak ide o stratu kontroly nad procesmi
vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v
množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v
prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1 k zákonu o haváriách.
Nebezpečnosť
je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom
poškodiť zdravie ľudí a životné prostredie.
Nebezpečenstvo
je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej
priemyselnej havárie.
Riziko
je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom
období alebo za určitých okolností.
Skladovanie
je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej
uskladnenia, bezpečnej úschovy alebo uchovávania v zásobe.
Zariadenie
je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo
technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú,
používajú, alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry,
potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky,
doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu,
hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Podnik
je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú
nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane
spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do
kategórie A alebo kategórie B.

Podnik kategórie A
je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú
rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej
časti alebo v druhom stĺpci druhej časti prílohy č. 1 k zákonu o haváriách,
ale v množstvách menších, ako sú prahové množstvá uvedené v treťom
stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1 k zákonu
o haváriách, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe
použitia súčtového pravidla.
Podnik kategórie B
je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú
rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti
alebo v treťom stĺpci druhej časti
prílohy č. 1 k zákonu o haváriách,
alebo podnik, ktorý sa podnikom
kategórie B stane na základe použitia súčtového pravidla.
Susediaci podnik
je podnik s prítomnosťou jednej
alebo viacerých nebezpečných látok alebo bez ich prítomnosti, ktorý sa
nachádza v takej blízkosti podniku, že dochádza k zvýšeniu rizika závažnej
priemyselnej havárie alebo k zhoršeniu jej následkov.
Nový podnik
- podnik, ktorý je uvedený do prevádzky alebo ktorého stavba sa uskutoční
po 31. júli 2015 alebo
- podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik
kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A v dôsledku zmien týkajúcich
sa jeho zariadení alebo činností, ktoré majú za následok zmenu v zozname
nebezpečných látok prítomných v podniku.
Existujúci podnik
je podnik, uvedený do prevádzky do 31. júla 2015, na ktorý sa vzťahoval
doterajší predpis a na ktorý sa vzťahuje zákon o haváriách bez zmeny
zaradenia ako na podnik kategórie A alebo podnik kategórie B.
Iný podnik
je podnik kategórie A alebo kategórie B, ktorý sa ním stane po 31. júli 2015,
uvedený do prevádzky pred 1. augustom 2015 alebo podnik kategórie A,
ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane
podnikom kategórie A v dôsledku iných dôvodov, ako sú uvedené v definícii
existujúceho podniku.
Prevádzkovateľ
je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo
riadi podnik alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu – zákon
o konkurze a reštrukturalizácii prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.
Verejnosť
je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

Povinnosti prevádzkovateľa

Oznámenie

Posúdenie rizika

Povinnosti prevádzkovateľov podnikov kategórie A a podnikov kategórie B sú
zhrnuté v § 4 zákona o haváriách. Podľa tohto ustanovenia je prevádzkovateľ
povinný:

Oznámenie je dokument, ktorý je povinný predložiť prevádzkovateľ
podniku okresnému úradu v sídle kraja, ak množstvá nebezpečných látok
v podniku sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v časti 1
alebo v časti 2 prílohy č. 1 k zákonu o haváriách.

Posúdenie rizika zahŕňa identifikáciu nebezpečenstiev a udalostí, ktoré môžu
vyvolať ZPH, kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku možnej
ZPH, odhad rozsahu a závažnosti následkov možnej ZPH pre zdravie ľudí,
životné prostredie a majetok a hodnotenie rizika a posúdenie prijateľnosti
rizika.

Prevádzkovateľ je povinný prehodnotiť oznámenie, v prípade potreby ho
aktualizovať a informovať o týchto skutočnostiach okresný úrad v sídle
kraja, ak ide o zmenu, ktorá by mohla závažne ovplyvniť nebezpečenstvo
vedúce k ZPH alebo by mohla mať za následok, že podnik kategórie A by sa
stal podnikom kategórie B alebo naopak, ak súčasne ide o zmenu podniku,
zariadenia, skladovacieho zariadenia, procesu, fyzikálnych vlastností,
fyzikálnej formy alebo množstva nebezpečnej látky.

Na základe výsledku posúdenia celkového rizika, jeho spoločenskej
prijateľnosti prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zníženie rizika
a jeho následné riadenie.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení
podniku (ďalej len „oznámenie“) do kategórie A alebo do kategórie B,
prijať opatrenia na prevenciu ZPH a na obmedzovanie ich následkov na
zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
vykonať posúdenie rizika ZPH (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť
systém posúdenia rizika a riadenia rizika ZPH súvisiaceho s prevádzkou
podniku vrátane systému monitorovania a kontroly,
vypracovať program prevencie ZPH (ďalej len „program prevencie“)
a zabezpečiť jeho uplatňovanie,
zabezpečiť informovanie verejnosti,
oznámiť ZPH,
ustanoviť špecialistu na prevenciu ZPH,
zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti
prevencie ZPH,
ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou
spôsobilosťou a zabezpečiť ich školenie, výcvik a vybavenie podľa
osobitných predpisov,
zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa
platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí podľa zákona
o haváriách,
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru,
poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom
a povereným osobám súčinnosť,
vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia
podniku, aby bol na požiadanie schopný preukázať orgánom štátneho
dozoru plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o haváriách
a preukázať vykonanie uložených opatrení,
prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona
o haváriách,
zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii
existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.

V súlade so smernicou SEVESO III prevádzkovatelia podnikov kategórie A
v záujme zníženia administratívnej záťaže nemajú povinnosť vypracovať
vnútorné havarijné plány. Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný
okrem vyššie uvedených povinností splniť tiež nasledujúce:
•
•
•
•

•

vypracovať bezpečnostnú správu,
vypracovať vnútorný havarijný plán,
predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva,
zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na
vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku ZPH (ďalej len „služba
havarijnej odozvy“),
zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu.

Posúdenie rizika - § 6 zákona
podnik kategórie A a B

je súasou

programu prevencie
a bezpenostného
riadiaceho systému

bezpenostnej
správy

plánu ochrany
obyvatestva

vnútorného
havarijného plánu

Prevádzkovate podniku, v ktorom
sú prítomné nebezpené látky

Program prevencie ZPH a bezpečnostný riadiaci systém
zaradí podnik na základe množstva
NL prítomných v podniku
(príloha . 1 k zákonu)

nezaradí podnik na základe
množstva NL prítomných v podniku
(príloha . 1 k zákonu)

predkladá

nevyplývajú
povinnosti zo
zákona

OÚ v sídle
kraja

Program prevencie ZPH musí byť vypracovaný s ohľadom na kontrolu
nebezpečenstiev ZPH tak, aby zaručoval vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí,
životného prostredia a majetku.
Program prevencie ZPH obsahuje ciele a zásady prevencie ZPH, princípy
činnosti prevádzkovateľa s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev ZPH
vrátane štruktúr, riadiacich systémov, úloh a zodpovednosti konkrétnych
osôb vedenia podniku tak, aby sa zaistilo nepretržité zlepšovanie kontroly
rizika vedúceho k ZPH.

Oznámenie o zaradení podniku - § 5 zákona
podnik kategórie A a B

Existujúci podnik
§ 3 ods. 6 zákona

informuje
vopred

OÚ v sídle kraja,
ak ide o zmeny,
uvedené
v § 5 ods. 3
zákona

vykoná

prehodnotenie a v
prípade potreby
aktualizovanie, ak
ide o zmeny
uvedené v § 5 ods. 4
zákona a informuje
OÚ v sídle kraja

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

Nový podnik
§ 3 ods. 5 písm. a) a b) zákona

vykoná

aktualizáciu do
1.11.2015, ak nebolo
predložené pred
1. augustom 2015 a
údaje nie sú v súlade
s § 5 ods. 2 zákona

predkladá

pred zaiatkom
výstavby,
uvedením do
prevádzky,
zmenami, ktoré
vedú k zmene
zoznamu NL

predkladá

do 12 mesiacov
od zaradenia
podniku do
príslušnej
kategórie

Na zabezpečenie programu prevencie ZPH je prevádzkovateľ povinný
zaviesť bezpečnostný riadiaci systém, ktorý musí byť primeraný
nebezpečenstvu ZPH a zložitosti organizácie alebo činností v podniku a
musí vychádzať z posúdenia rizika. Prevádzkovateľ podniku kategórie A
môže plnenie programu prevencie ZPH a bezpečnostného riadiaceho
systému zabezpečiť inými primeranými prostriedkami, štruktúrami
a riadiacimi systémami, úmernými nebezpečenstvu ZPH a pri zohľadnení
zásad bezpečnostného riadiaceho systému.
Prevádzkovateľ je povinný program prevencie ZPH pravidelne, najmenej raz
za päť rokov, prehodnocovať a v prípade potreby aktualizovať.

Program prevencie ZPH a bezpenostný riadiaci systém - § 7 zákona
podnik kategórie A a B

Existujúci podnik
§ 3 ods. 6 zákona

informuje

OÚ v sídle kraja
o prehodnotení,
aktualizovaní, ak ide o
zmeny uvedené § 7
ods. 8 zákona ešte pred
vykonaním zmeny

vykonáva

pravidelne,
najmenej raz
za 5 rokov
prehodnotenie
a v prípade
potreby
aktualizovanie

Nový podnik
§ 3 ods. 5 písm. a) a b) zákona

vypracuje

ak nebol
vypracovaný
pred 1. augustom
2015 a údaje nie
sú v súlade s
§ 7 ods. 3 zákona

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

vypracuje

pred zaiatkom
výstavby, uvedením
do prevádzky,
zmenami vedúcimi
k zmene zoznamu NL

vypracuje

do 12 mesiacov
od zaradenia
podniku do
príslušnej
kategórie

