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Oznámenie o zaradení podniku
Legislatíva a prax
Oznámenie o zaradení podniku predstavuje prvý závažný krok „seveso“
prevádzkovateľa na jeho ceste k naplneniu požiadaviek zákona č. 128/2015 Z.z.
a k prihláseniu sa k „zakategorizovaným“ podnikom.
V minulosti sa v ňom často vyskytovali aj závažné chyby, takže v novom zákone
sa jeho vypracovanie zverilo odborne spôsobilým osobám, očakávajúc zvýšenie
jeho úrovne a zníženie závažnejších chýb.
Toto inštruktážne školenie je zamerané v tejto časti na poukázanie na najčastejšie
sa vyskytujúce chyby v predmetnom oznámení existujúceho podniku.
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Legislatívne požiadavky a prax
Legislatíva
Oznámenie o zaradení podniku – v §5 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z. sú uvedené
požiadavky na obsah tohto oznámenia a v Prílohe č. 1 k vykonávacej vyhláške je
vzor tohto oznámenia aj s tabuľkou o prítomných NL v podniku aj s ich
klasifikáciou, pričom je jasne povedané, že táto klasifikácia sa realizuje podľa
nariadenia CLP – teda Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 zo 16. decembra 2008, teda pri klasifikácii nemôžeme uplatňovať
žiadne iné špecifické národné predpisy, či požiadavky.
Navyše v našom chemickom zákone č. 67/2010 Z.z. sme už predmetné postupy
klasifikácie chemických látok a chemických zmesí prevzali.
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Legislatíva
Príloha č. 1 k vykonávacej vyhláške č. 198/2015 Z.z. - vzor s tabuľkou o prítomných NL v podniku aj s ich klasifikáciou
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Prax
Závažné chyby pri klasifikácii NL – napriek voľnej dostupnosti metodickej
príručky : „Nové klasifikácia NL v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii
ZPH“ určenej pre špecialistov na prevenciu ZPH, prevádzkovateľov a štátnu správu.
© Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 2015
Zhotoviteľ: EUROLEG s.r.o., Cabaj 749, 951 17 Cabaj-Čápor
Autor: Zuzana Zajacová
Materiál prešiel oponentúrou pred gestorom MŽP SR, sekciou environmentálneho hodnotenia a riadenia,
odborom environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti.
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2015
Metodická príručka bola vypracovaná v rámci projektu SAŽP „Podpora environmentálnej osvety a zlepšenie
informovanosti odbornej a laickej verejnosti“ financovaného z Environmentálneho fondu 2015.
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie pokračovanie

Nesprávne zaradenie kvapalnej síry, ale aj LAB (alkylbenzénu), LABSA (Dubacid), monoetylén glykolu (MEG)
a Dubothermu ako horľavých kvapalín (HK) a teda medzi NL, čo potom napr. viedlo spracovateľa
predmetného oznámenia k uvedeniu NL - oxidu siričitého ako generovaného produktu pri požiari kvapalnej
síry, teda z chemickej látky, ktorá nepatrí medzi NL.
Pri klasifikácii horľavých kvapalín (tried P5a-c) je potrebné sa striktne riadiť klasifikačnými kritériami
a priradenými výstražnými upozorneniami v súlade s prílohou III nariadenia CLP, teda :
Definícia horľavej kvapaliny
Horľavá kvapalina je kvapalina, ktorá nemá teplotu vzplanutia väčšiu ako 60°C.
Kritériá klasifikácie
Kategória 1: teplota vzplanutia < 23°C a počiatočná teplota varu ≤ 35°C,
Kategória 2: teplota vzplanutia < 23°C a počiatočná teplota varu > 35°C,
Kategória 3: teplota vzplanutia ≥ 23°C a ≤ 60°C.
Na účely tohto nariadenia možno plynové oleje, motorovú naftu a ľahké vykurovacie oleje s teplotou
vzplanutia medzi ≥ 55°C a ≤ 75°C považovať za kategóriu 3.
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie pokračovanie

Špecialistom zaklasifikované chemické látky a prípravky ako NL s klasifikáciou P5c však nemajú v ich KBÚ
uvádzaný ani príslušný piktogram, pretože ich teploty vzplanutia sú oveľa vyššie aj ako je uvádzaných ≤ 75°C :
LAB (lineárny alkylbenzén) – teplota vzplanutia viac ako 130 ºC,
LABSA ( (lineárna alkylbenzénová sulfokyselina) cca 205 ºC,
Kvapalná síra 168 – 188 ºC,
Dubotherm cca 205 ºC,
Monoetylénglykol (MEG) min. 116 ºC.
Nesprávna klasifikácia a zaradzovanie do :
- Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P5c: Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b

patrí medzi najčastejšie chyby špecialistov pri klasifikácii. Dôvod je veľmi prostý, v zmysle národnej legislatívy
pri horľavých kvapalinách poznáme štyri triedy nebezpečnosti (I. až IV. TN).
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie pokračovanie

Dôvod predmetnej chyby je veľmi prostý, v zmysle národnej vyhlášky č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. pri horľavých kvapalinách poznáme štyri triedy nebezpečnosti
a mnohí špecialisti sa ich držia aj pri klasifikácii !

Následky tejto chyby sú však v tomto prípade mimoriadne závažné !
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie pokračovanie

Následky tejto chyby sú však v tomto prípade mimoriadne závažné !
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie pokračovanie

Následky tejto chyby sú však v tomto prípade mimoriadne závažné !
Teplota vzplanutia alebo bod vzplanutia je najnižšia teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne
stanovených podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného zdroja
(napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnú.
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie

K čomu potom došlo ?
Špecialista po chybnom zaradením kvapalnej síry
generované NL pri požiari :

medzi NL následne už správne zohľadnil

z nej

Oxid siričitý vzniká spaľovaním síry : S + O2 → SO2
V nádrži o vnútornom objeme 40m3 môže byť až 63 ton kvapalnej síry.
Ak zhorí 63 ton kvapalnej síry za ideálnych podmienok vznikne až 121,6 ton SO2.

Takže táto chyba viedla k následnému priamemu zaradeniu podniku do kategórie A !
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie

Táto ukážka bola ukážkou nesprávneho zaradenia podniku odborne spôsobilou
osobou, avšak problémy s klasifikáciou NL v triede P a v jej podtriedach P1-P8 sú
oveľa závažnejšie, pretože dochádza k opačnému efektu, teda podniky, ktoré
majú byť zaradené sa nezaradia :
- P1 Výbušniny (firmy ani nepodajú oznámenie a nevedia o nich ani OBÚ a HBÚ),
- P2 Horľavé plyny (H220 Mimoriadne horľavý plyn – 10 t už kat. A,, ak ho však
charakterizujú ako „horľavý aerosól“ tak priame zaradenie až od 150 t )
- P3 Horľavé aerosóly (veľkosklady s kozmetikou, drogériou, projektovo
môžu zaskladovať oveľa viac ako 150 t - brutto/netto na europaletách)
- P4 Oxidujúce plyny (H270 Môže, či nemôže prispieť k rozvoju požiaru ... ??)
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Prax -

Ukážky z chybnej klasifikácie

- P5 Horľavé kvapaliny (firmy skladujú HK s H224 Mimoriadne horľavá HK,
pričom nedokážu vylúčiť, že skladovacia teplota nebude vyššia, ako je ich
bod varu – jedná sa hlavne o HK s bodom varu okolo 45-50 ºC)
- P6 Samostatne reagujúce látky ... (H240, H241-2 ale nevedia zabezpečiť
ochladzovanie pri výpadku el. energie)
charakterizujú ako „horľavý aerosól“ tak priame zaradenie až od 150 t )
- P7 Samozápalné kvapaliny a tuhé látky ( ??)
- P8 Oxidujúce kvapaliny a tuhé látky (H271, H272) ... ??)
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Klasifikácia nebezpečných látok
Legislatíva a prax
Klasifikácia NL sa realizuje podľa nariadenia CLP – teda Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008, teda pri
klasifikácii nemôžeme uplatňovať žiadne iné špecifické národné predpisy, či
požiadavky, ale mnohé KBÚ nie sú preložené do úradného jazyka, teda
slovenského jazyka a ich obsah a rozsah nie je v súlade ani s chemickým zákonom
č. 67/2010 Z.z..
KBÚ v slovenskom jazyku má však byť už súčasťou oznámenia o jeho
zaradení ! Náš odhad je, že až 30 % KBÚ v databáze SEVESO podnikov
nespĺňa požiadavky zákona č. 67/2010 Z.z. v platnom znení.
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Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu
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Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu

17

SSPVaT, člen ZSVTS

Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu

Pozor na vzťah ECHA k Smernici SEVESO III - platí nasledovné upozornenie : Seveso III Data
Disclaimer: Please note that some of the substances covered by the Seveso Directive can belong to more than
one Seveso categories. It will be up to the users to decide whether their substance or mixture fall in one or in
more of these classification categories depending on the tonnage bands and the concentrations.
Please also note that ECHA is not an authority for the Seveso Directive and that the Seveso categorisation below
is provided for information only. The Seveso III Directive (Directive 2012/18/EU repealing Directive 96/82/EC
(Seveso II) from 1 June 2015) is the only authentic legal reference and that the information in this inventory does
not constitute legal advice. For further information on Seveso, please ask your national authority.

Teda ECHA nie je kompetentnou autoritou vo vzťahu ku Smernici SEVESO III. Smernica Seveso III je
teda jediným skutočným právnym dokumentom pre predmetnú oblasť. Aj z tohto dôvodu informácie
poskytnuté ECHA nemôžu byť aplikované ako záväzný právny predpis a teda nemôžu nahradiť
Smernicu Seveso III a teda ani údaje a informácie uvádzané v našom zákone č. 128/2015 Z.z. a jeho
prílohe č. 1.
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Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu

To sa týka aj :

priameho použitia SDS (Safety Data Sheet - Karta bezpečnostných údajov) a TDS (Technical
Data Sheet – Karta technických údajov) !
Jedinou cestou k zlepšeniu súčasného stavu je dôsledné trvanie kompetentnej štátnej správy
na dodaní KBÚ v slovenskom jazyku, hlavne pri takých NL, ktoré nie sú bežné na Slovensku
a ani vo svete, ale už sa u nás používajú !
V mnohých prípadoch sa dovozca schováva za KBÚ, na ktorých upraví len hlavičky a
pochádzajú ešte z rokov do 2010 ! V mnohých prípadoch expozičné scenáre vôbec
neumožňujú u nás aplikované spôsoby použitia príslušných NL.
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Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu
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Prax -

Ukážky z KBÚ a podkladov pre klasifikáciu

Špecialista na prevenciu ZPH ako spracovateľ oznámenia o zaradení
podniku musí vychádzať z KBÚ, ktorú mu poskytne prevádzkovateľ.
Už zavedení prevádzkovatelia majú aj zavedených dodávateľov, takže
špecialista na prevenciu ZPH má aj možnosť odkontrolovať si príslušnú
KBÚ priamo v databáze výrobcu alebo jej dodávateľa.
V nových podnikoch, alebo pri nových výrobách sú uvádzaní viacerí možní
dodávatelia vstupných surovín a produktov a bežne sa ich KBÚ, čo sa týka
klasifikácie líšia !
Je dobré, keď špecialista na prevenciu ZPH pripravujúci bezpečnostnú
dokumentáciu upozorní prevádzkovateľa na rozdiely v KBÚ !
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Bezpečnostná správa (BS)
Legislatíva a prax
Obsah a rozsah BS upresňuje §8 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z.z., v ktorom je okrem iného pod písm. e) a f) uplatnená
požiadavka na :
e) identifikáciu a analýzu rizík závažných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijateľnosti a preventívne
opatrenia,
f) opatrenia týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,
V §7 – 14 vyhlášky č. 198/2015 Z.z. sú veľmi detailne popísané požiadavky na jednotlivé časti BS, ktoré sú navyše ešte
detailnejšie naformulované v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 198/2015 Z.z., avšak bez detailnejšieho popisu požiadaviek
uvádzaných v §8 ods. 3 písm. e) zákona č. 128/2015 Z.z., pretože sa predpokladalo, že pre odborne spôsobilé osoby, ktoré
spracúvajú predmetnú BS bude samozrejmé, že uplatnia v nej postupy aplikované v „Posúdení rizika“ (§6 zákona č. 128/2015
Z.z a §2-4 vyhlášky č. 198//2015 Z.z.), ktoré predchádza spracovaniu BS.
Opomenutie identifikácie a analýzy rizík ZPH a zhodnotenia prijateľnosti rizika ZPH v BS sa však stalo najčastejšie sa
vyskytujúcou chybou v aktualizovaných, ale aj nových BS !
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Bezpečnostná správa (BS)
Prax
Ak špecialista na prevenciu ZPH pri spracovaní BS sa striktne pridržiaval §7 – 14 vyhlášky č. 198/2015 Z.z., v ktorých
sú popísané požiadavky na jednotlivé časti BS a potom už len zohľadňoval detailnejšie požiadavky uvádzané
Prílohe č. 3 k vyhláške č. 198/2015 Z.z., tak potom celkom opomenul, že obsah a rozsah BS upresňuje aj §8 ods. 3
samotného zákona č. 128/2015 Z.z. , čoho dôsledkom bolo opomenutie „identifikácie a analýzy rizík ZPH, ich
zhodnotenia a, posúdenia prijateľnosti rizika ZPH“ !

Dôsledky :
Vrátenie aktualizovaných a nových BS na dopracovanie
Opomenutie identifikácie a analýzy rizík ZPH a zhodnotenia prijateľnosti rizika ZPH v BS bolo síce najčastejšie sa
vyskytujúcou chybou v aktualizovaných a aj nových BS, ale nebola to jediná chyba !
V mnohých prípadoch aktualizované BS niesli stopy prepracovávania pôvodných BS ešte aj s „VNL“ a odvolávkami
na starý zákon a vykonávacie vyhlášky a bez aktualizácie pôvodných vstupných údajov z rokov 2005-2010 !
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Bezpečnostná správa (BS)
Prax
Prečo k tomu došlo ?
Spracovatelia aktualizovaných BS si neuvedomili, že v novom zákone si MŽP SR zriadilo :
§ 22 Komisia pre prevenciu závažných priemyselných havárií a zbor expertov
....
(3) Úlohou komisie a zboru expertov je najmä
a) zabezpečenie skúšky podľa § 19 ods. 6,
b) prerokúvanie plánu kontrol podnikov podľa § 24 ods. 5,
c) príprava odborných posudkov pre ministerstvo životného prostredia v konaniach podľa § 27,
teda v konaniach o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou.
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Bezpečnostná správa (BS)
Prax
Čo chýbalo v aktualizovaných BS okrem posúdení rizika ?
Aktualizovanie meteorologických a geografických údajov
Aktualizovanie údajov z Natura 2000
Aktualizovanie mapových podkladov
Zohľadnenie §13 Domino efekt zákona č. 128/2015 Z.z.
Zohľadnenie vypustenia vypracovania pôvodného HP (len VHP)
Detailnejšie opisy organizácie pohotovosti a zásahu a disponibility vlastných SaP
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ZÁVERY
Nevedomosť bola a vždy bude najväčším manipulátorom verejnej mienky, pretože umožňuje cielene ovplyvňovať
ľudskú spoločnosť v oblastiach, ktoré laik nedokáže objektívne posúdiť a teda ani zhodnotiť.

VIEME ČO JE VLASTNE RIZIKO ?
Ešte aj dnes 95 % svetovej populácie nerozoznáva rozdiel v pojmoch riziko – nebezpečenstvo – ohrozenie !
Ohrozenie - je jednoduchý pojem charakterizujúci vystavenie sa nejakému nebezpečenstvu.
Nebezpečenstvo - je už situácia hroziaca možnosťou vzniku nejakej neželanej udalosti, škody, úrazu, požiaru, či
výbuchu, ....., ale aj smrti jednotlivca, či skupiny ľudí. Podstupujeme ho vedome, či dokonca cielene, ale často aj
nevedome.
Riziko - nie je len pojmom, nejakou situáciou, či mierou nebezpečenstva, je už číslom – kvantifikovanou veličinou !
Je spojené so špecifickými účinkami (dôsledkami, následkami, dopadmi) konkrétnej udalosti v rámci sledovaného
časového úseku a za špecifických okolností. Nemá však žiadnu výpovednú schopnosť, pokiaľ ho nezačneme
detailne skúmať a porovnávať !
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Seveso 1976 je mementom pre Európu, ale zároveň je aj ukážkovým symbolom
a vzorom jej spolupráce.
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Ďakujem

za Vašu
pozornosť !

Ing. Ján Kandráč, CSc.
RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava, Slovensko
Tel./Fax : +421 02 4446 0583, mobil : + 421 907 723 616
e-mail: jan.kandrac@riskconsult.sk
www.riskconsult.sk
riskconsult@riskconsult.sk
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