Skladovanie je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej uskladnenia,
bezpečnej úschovy alebo uchovávania v zásobe.
Nebezpečný tovar je uskladnený v samostatnom skladovom priestore, ktorý tvorí samostatný
požiarny úsek s vybavením elektrickou požiarnou signalizáciou, stabilným hasiacim zariadením,
detekciou úniku horľavých plynov. Skladový priestor spĺňa požiadavky na skladovanie
nebezpečného tovaru podľa predpisov ADR (Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných
vecí).
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia
Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrovaný záchranný systém):
Okresný úrad Senec - odbor krízového riadenia:
HOPI SK s.r.o.:

112
+421 240 202 486
+421 240 255 212

JE DÔLEŽITÉ BYŤ INFORMOVANÝ
Informácia, ktorú týmto poskytujeme dotknutej verejnosti a podnikateľským subjektom
v Logistickom areáli Goodman, je poučením ako sa zachovať a konať v prípade, keby nastala
taká porucha alebo udalosť v podniku, ktorá by sa mohla prejaviť aj mimo jeho hraníc a spôsobila
by závažnú priemyselnú haváriu v jeho okolí.

Informácia pre dotknutú verejnosť
podľa § 15 zákona NR SR č.128/2015 Z. z.
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4. POSTUPY A METÓDY
4.1. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
4.1.1. Celkové ciele a zásady prevencie priemyselných havárií
Základným dlhodobým cieľom podniku v tejto oblasti je dosiahnuť takú úroveň bezpečnostnej
kultúry, aby vedenie a všetci zamestnanci na každej úrovni organizačnej štruktúry, vrátane zamestnancov
iných podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť v areáli podniku:
• si boli vedomí svojej funkcie a zodpovednosti vo vzťahu k prevencii ZPH,
•

disponovali všetkými potrebnými skúsenosťami, zácvikom, vzdelaním a informáciami pre splnenie
svojich povinností a zodpovedností.

Princípy:
• Vedenie spoločnosti HOPI SK s.r.o. nesie zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie podniku.
• Prevencia ZPH je nevyhnutnou súčasťou riadenia spoločnosti na všetkých jej úrovniach a musí
vychádzať z identifikovaných právnych požiadaviek.
• Všetci zamestnanci musia byť informovaní o rizikách a bezpečnostných aspektoch svojej činnosti
a musia mať možnosť aktívne vstupovať do procesu identifikácie a hodnotenia rizík.
Spoločnosť formulovala celkové ciele a zásady v oblasti PZPH do integrovanej politiky spoločnosti pre
oblasť kvality, environmentu, BOZP a bezpečnosti potravín ako verejné prehlásenie podpísané konateľom,
ktoré vyjadruje záväzok a úmysel vedenia spoločnosti plniť svoje povinnosti aj na úseku ZPH, t.j. zaistiť
bezpečnosť prevádzky.

4.1.2. Organizačná štruktúra organizácie v oblasti riadenia prevencie ZPH
Úlohy, zodpovednosti a právomoci zamestnancov, ktorí riadia, vykonávajú a kontrolujú činnosti
ovplyvňujúce riziká ZPH súvisiace s činnosťami, zariadeniami a procesmi podniku sú definované,
zdokumentované a oznámené tak, aby podporovali systém prevencie ZPH. Základným predpokladom
plnenia stanovených cieľov Programu prevencie ZPH vo všetkých jeho oblastiach je vytvorenie vyhovujúcej
organizačnej štruktúry s definovanými úlohami, povinnosťami a zodpovednosťami zamestnancov
podieľajúcich sa na obmedzovaní rizík ZPH.
Štatutárny orgán spoločnosti určuje stratégiu prevencie ZPH a poskytuje zdroje na personálne
a technické zabezpečenie prevencie ZPH.
Prevádzkový riaditeľ zodpovedá za organizačné zabezpečenie identifikácie požiadaviek prevencie ZPH
a ich implementácie do všetkých oblastí činnosti podniku.
Špecialista na prevenciu ZPH zodpovedá za identifikáciu požiadaviek prevencie ZPH, koordináciu
identifikácie a hodnotenia rizík, koordináciu havarijného plánovania, koordináciu monitorovania a auditov
a prípravu podkladov pre preskúmanie Programu prevencie ZPH vedením spoločnosti.
Vedúci zamestnanci zodpovedajú za riadenie prevádzky jednotlivých organizačných útvarov pri
dodržaní všetkých zásad ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku v zmysle zásad
prevencie ZPH. V prípade potreby sú povinní prerušiť všetky aktivity smerujúce k ohrozeniu života
a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. Zodpovedajú za identifikáciu kvalifikačných požiadaviek na
podriadených zamestnancov, oboznámenie podriadených zamestnancov s nebezpečenstvami ako zdrojmi
rizika ZPH, a za implementáciu požiadaviek prevencie ZPH v nimi riadených útvaroch. Spolupracujú pri
identifikácii a hodnotení rizík, havarijnom plánovaní, monitorovaní plnenia Programu prevencie ZPH
a auditoch. Zodpovedajú za dohľad nad dodržiavaním zásad prevencie ZPH zamestnancami iných
podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku pre nimi riadené útvary.
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Zamestnanci vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom činnosti organizácie v zmysle organizačného
poriadku. Pri všetkých činnostiach sú v záujme prevencie ZPH povinní vykonávať svoju prácu
bezpečným, environmentálne vhodným spôsobom a dodržiavať všetky platné pracovné postupy a návody
vrátane používania osobných ochranných prostriedkov. Musia poznať nebezpečenstvá a potenciálne
environmentálne dôsledky spojené s výkonom ich práce. Sú povinní okamžite informovať nadriadeného
o všetkých aktivitách, ktoré predstavujú nebezpečenstvo alebo hrozbu pre život a zdravie ľudí, životné
prostredie a majetok, alebo sú v rozpore s platnými internými predpismi.
Iní podnikatelia vykonávajúci činnosť na území organizácie a ich zamestnanci, sú povinní vykonávať svoju
činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi a internými predpismi a pri výkone činnosti na území
organizácie. Sú povinní informovať organizáciu o všetkých bezpečnostných a environmentálnych rizikách
spojených s výkonom ich práce. Podľa potreby iní podnikatelia a ich zamestnanci spolupracujú pri
identifikácii a hodnotení rizík a havarijnom plánovaní vrátane precvičovania havarijného plánu.
Návštevy sú povinné dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany života, zdravia a životného prostredia
a rešpektovať všetky usmernenia kompetentných zamestnancov organizácie.

4.1.3. Identifikácia a zabezpečenie potrebnej kvalifikácie
Zamestnanci na všetkých úrovniach, ktorí v pracovnom procese narábajú s NL alebo s nimi môžu prísť do
kontaktu v prípade havárie na vlastnom alebo susediacom pracovisku, musia disponovať potrebnými
vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami:
• vedúci zamestnanci musia poznať svoje zákonné povinnosti, postupy riadenia rizika a kolektívne
povinnosti,
• všetci zamestnanci musia mať odbornú spôsobilosť pre plnenie pracovných úloh, obzvlášť ak
plnenie úloh pri normálnej prevádzke i pri odstavovaní zariadení a pri neplánovaných situáciách
môže byť spojené s rizikom vzniku havárie.

4.1.4. Dokumentácia prevencie ZPH
Cieľom v tejto oblasti je zaistenie správneho dokumentovania informácií v oblasti prevencie ZPH
a dostupnosti tejto dokumentácie všetkým osobám zahrnutým do procesu prevencie ZPH
v zodpovedajúcom rozsahu.
V oblasti prevencie pred ZPH spoločnosť používa súbor základnej dokumentácie tvorenej Politikou
prevencie ZPH a Programom prevencie ZPH. Dokumentácia prevencie ZPH má prispieť k tomu, aby si
zamestnanci boli vedomí, čo je pre plnenie cieľov prevencie ZPH nevyhnutné, a má umožniť
vyhodnocovanie systému a úrovne prevencie ZPH.

4.1.5. Komunikácia
Cieľom komunikácie je zaistiť, aby:
• všetci dotknutí zamestnanci spoločnosti boli správne informovaní o záležitostiach súvisiacich
s problematikou prevencie ZPH a mohli participovať na jej riešení v otvorenej atmosfére kooperácie,
• bol vytvorený efektívny systém kooperácie s orgánmi štátnej správy v oblasti prevencie ZPH
a verejnosťou.
Účinná obojsmerná komunikácia v rámci spoločnosti, ako aj s inými podnikateľmi, susediacimi
subjektami, orgánmi štátnej správy a verejnosťou, je dôležitým prvkom Programu prevencie ZPH.

4.1.6. Opatrenia na dosiahnutie cieľov
Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa dokumentácie ZPH.
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1. ÚVOD
Zákon č. 128/2015 Z .z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov je
transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU zo 4. júla 2012 kontrole nebezpečenstiev
závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok – Seveso III. Rovnako, ako smernica Seveso III, aj uvedený
zákon ustanovuje povinnosť prevádzkovateľom podnikov vypracovať a zabezpečiť uplatňovanie bezpečnostného
riadiaceho systému.
Bezpečnostný riadiaci systém je vypracovaný podľa § 7 zákona č. 128/2015 Z.z. o závažných priemyselných
haváriách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a § 6 vyhlášky MŽP SR 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)..
Spoločnosť je zaradená v zmysle Zákona medzi podniky kategórie A. BRS obsahuje potrebné opatrenia najmä
v oblasti organizácie riadenia podniku a zamestnancov, identifikácie a hodnotenia závažných nebezpečenstiev,
prevádzkovej kontroly, riadenia zmien, havarijného plánovania, kontroly plnenia cieľov a princípov programu, ako
aj na systematické hodnotenie aktuálnosti a účinnosti PPZPH i BRS vrátane vykonávania interného auditu..
BRS je záväzný pre všetky organizačné zložky podniku, zamestnancov, ako aj zamestnancov iných podnikateľov
vykonávajúcich s vedomím prevádzkovateľa činnosti v podniku.
Vypracovanie a zavedenie BRS do praxe sa orgánom štátnej správy uvedeným v § 23 Zákona neoznamuje.
Spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný systém managementu, ktorý zahŕňa implementáciu EN ISO
9001: 2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a špecifikácia IFS Logistic.
BRS poskytuje prehľad o relevantných organizačných dokumentoch spoločnosti, ktoré majú vzťah k prevencii ZPH.
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2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PODNIKU A POTREBNÍ ZAMESTNANCI
2.1 Organizačná schéma.
Vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti, podrobnejšie vymedzenie úloh a vzájomné vnútorné vzťahy
spoločnosti, rozsah oprávnení a zodpovednosti predstavených a vedúcich zamestnancov v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti ustanovuje HŘ 01 Organizační řád.
Organizačná schéma je uvedená v prílohe 1.

2.2 Zdroje na vytvorenie a uplatňovanie BRS
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti je ustanovená funkcia špecialistu na prevenciu ZPH,
zabezpečovaná externou odborne spôsobilou osobou, ktorá zodpovedá za vytvorenie a oboznámenie
zamestnancov s BRS na všetkých pracoviskách podniku.
Za zavedenie a dodržiavanie BRS zodpovedajú vedúci zamestnanci v zmysle funkčného zaradenia na
všetkých stupňoch riadenia.

2.3 Zabezpečenie oboznámenia zamestnancov s nebezpečenstvami ako zdrojmi rizika
ZPH
Každý zamestnanec je povinný absolvovať všeobecnú vstupnú lekársku prehliadku a povinné školenia.
U vybratých pracovných funkcií sú požadované špeciálne lekárske vyšetrenia.
V rámci BRS je zavedený systém povinných vstupných školení zamestnancov, tak, ako sú tieto definované v SM
01 Řízení lidských zdrojů. V smernici je popísaný systém školení a výcviku ako aj spôsob vykonania záznamov
o absolvovaných školeniach.
Zamestnanci na všetkých úrovniach, ktorí v pracovnom procese narábajú s NL alebo s nimi môžu prísť do kontaktu
v prípade havárie vlastnej alebo susediacej prevádzky, musia disponovať potrebnými vedomosťami, skúsenosťami
a zručnosťami.
Zamestnanci sú školení a preskúšavaní s ohľadom na povahu vykonávanej činnosti, resp. podľa
environmentálneho dopadu a rizík BOZP a ZPH. Školenie prebieha pri nástupe nového pracovníka a ďalej
pravidelne v súlade s Plánem školení a Maticí školení zaměstnanců.
Zamestnanci sú školení z týchto oblastí:
- politiky a cieľov IMS;
- pracovných postupov a smerníc (podľa jednotlivých pracovísk);
- významných environmentálnych dopadov ich pracovných činností (skutočných alebo možných) a o
environmentálnych prínosoch zlepšeného osobného chovania;
- významných rizík BOZP a havarijnej prevencie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie
zamestnancov a okolia;
- ich úlohách a zodpovednosti za dosiahnutie zhody s politikou, postupmi a požiadavkami kvality,
environmentu, HACCP a BOZP, vrátane havarijného poriadku a požiadaviek na reakcie v prípade havárie;
- možných následkoch nedodržania stanovených prevádzkových postupov;
O všetkých vzdelávacích aktivitách sú vedené príslušné záznamy – Záznam o školení / výcviku v súlade so
smernicou SM 01 Řízení lidských zdrojů. Školenie vedúcich zamestnancov a manažérov prebieha prevažne samo
štúdiom dokumentácie v systéme EISOD. EISOD automaticky zasiela emaily o tom, že bol vydaný nový prípadne
zrevidovaný existujúci dokument. Po obdržaní emailu sú VZ a manažéri povinní si dokument prečítať a vykonať
akceptáciu v EISODe (potvrdenie o preškolení).

2.4 Identifikácia, zaznamenávanie nedostatkov a vykonávanie nápravných opatrení
Režim činností v podniku je monitorovaný v súlade so smernicami spoločnosti tak, ako sú tieto popísané
v Integrovanej príručke spoločnosti HOPI po jednotlivých procesoch.
V normálnom režime výroby je monitorovanie zabezpečované podľa OS 05 Opatření k nápravě, preventivní
opatření a analýza dat. Odchýlky od normálneho stavu, všetky zmeny, ktoré sú vykonané na základe analýzy sú
evidované formou zmenového konania.

2.5 Riadenie a kontrola neštandardných situácií
Výskyt neštandardných situácií nastáva v nasledovných prípadoch:

BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTÉM
HOPI SK s. r. o.

SM-18.2 -PPZPH
Strana:
6/18
Verzia:
1

očakávané situácie – plánované odstávky a nábehy výroby. Celý priebeh je pod trvalou kontrolou.
neočakávané situácie - vnútorné – poruchy, havárie, požiare technologických zariadení, havárie dopravných
prostriedkov
neočakávané situácie - vonkajšie – živelné pohromy, sabotáže
Predpisy súvisiace s riešením neštandardných udalostí sú uvedené v Tab. č.2.
Tab. č. 2: Riadenie a kontrola neštandardných situácií
Názov dokumentácie

Evidenčné číslo

Operatívne riadenie výroby

Pracovné postupy

Nápravné a preventívne opatrenia v IMS

OS 05 Opatření k nápravě, preventivní opatření a analýza dat

Havarijné plány

HŘ 06 Havarijní řád, SM 15 Nakládání s odpady,
SM 16 Ochrana vod

2.6 Identifikácia potrieb školenia a výcviku zamestnancov
Základné požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov spoločnosti sú stanovené v Kartách pracovných
pozícii a v menovacích dekrétoch, prípadne v HŘ 01 Organizační řád.

2.7 Koordinácia uplatňovania BRS a informovanie vrcholového manažmentu
Systém informovania vrcholového manažmentu je realizovaný v dvoch stupňoch:
periodický – denný dispečing
mimoriadny – pri vzniku mimoriadnych udalostí
Informovanie vrcholového manažmentu je vykonávané v zmysle dokumentov uvedených v Tab. č. 3.
Tab. č. 3: Informovanie vrcholového manažmentu
Názov dokumentácie

Evidenčné číslo

Organizačný poriadok

HŘ 01 Organizační řád

Interné audity

OS 03 Interní audity a přezkoumání vedením

Postup oznamovania a vyšetrovania udalostí v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SM 18 Bezpečnost práce a ochrana zdraví

2.8 Identifikácia potrebnej kvalifikácie zamestnancov zabezpečujúcich školenia
Spoločnosť má vytvorený a udržovaný dokumentovaný postup na zisťovanie potrieb výcviku a k zaisťovaniu
školení všetkých zamestnancov, ktorých činnosť môže mať závažný dopad na kvalitu a bezpečnosť produktu,
životné prostredie, alebo na bezpečnosť a zdravie. Vedúci zamestnanci musia poznať svoje zákonné povinnosti,
postupy riadenia rizika a kolektívne povinnosti Zamestnanci zabezpečujúci školenia v podniku sú vyškolení
zamestnanci s požadovanou odbornou spôsobilosťou:
• Špecialista na prevenciu ZPH
• Odborná spôsobilosť pre prácu s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a zmesami
Školenia zamestnancov, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť/oprávnenie bezpečnostného resp.
autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, pre prepravu nebezpečných vecí,
práce s VTZ, vykonávajú externí dodávatelia s príslušnými oprávneniami.

2.9 Zabezpečenie potrebnej kvalifikácie zamestnancov
Podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých organizačných jednotiek sú VZ alebo internými školiteľmi vypracovávané
Plány školení zamestnancov na príslušný rok, na základe ktorých absolvujú zamestnanci príslušný typ
vzdelávania. Plány školení sú v elektronické podobe uložené v systéme EISOD v zložke Ľudské zdroje.
Všetci zamestnanci musia mať odbornú spôsobilosť pre plnenie pracovných úloh, obzvlášť ak plnenie úloh pri
normálnej prevádzke i pri odstavovaní zariadení a pri neplánovaných situáciách môže byť spojené s rizikom vzniku
havárie
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3. IDENTIFIKÁCIA A HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV AKO ZDROJOV
RIZIKA MOŽNÝCH ZPH
Zavedenie BRS má svoj zmysel v znižovaní frekvencie výskytu nežiaducich udalostí a v minimalizovaní následkov
takýchto udalostí. Prvým predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je identifikácia možných zdrojov iniciačných
udalostí. Ak hovoríme o riziku, potom musíme uvažovať určitú pravdepodobnosť vzniku ZPH, a teda po procese
identifikácie je potrebné odhadovať následky vzniku nežiaducej udalosti, čo sú prvé vstupné informácie pre
určenie bezpečnostných bariér.
Je potrebné rozlišovať pojmy nebezpečenstvo a riziko. Existuje viacero definícií, no v zmysle Zákona ich
charakterizujeme nasledovne:
• nebezpečenstvo– je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku ZPH
• riziko – je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za
určitých okolností

3.1 Návrh a uplatňovanie postupov na systematickú identifikáciu nebezpečenstiev
vyplývajúcich z normálnej i modifikovanej prevádzky vrátane spúšťania, nábehu
a zastavovania prevádzky a hodnotenie ich pravdepodobnosti a závažnosti
Keďže pri akýchkoľvek činnostiach nie je možné vylúčiť existenciu určitého rizika, je našou snahou toto riziko riadiť.
Preto kľúčovým bodom rizikového manažmentu je analýza rizika. Cieľom je cez hodnotenie rizík ukázať, že boli
prijaté príslušné opatrenia vo vzťahu ku každému zdroju rizika. Pokiaľ je riziko vyhodnotené ako neprijateľné,
potom nasleduje uplatnenie takých opatrení, ktoré posúvajú skúmaný objekt do oblasti prijateľného rizika. Pri
hodnotení rizika je možné uplatniť dva prístupy:
1.Kvalitatívne hodnotenie rizika – ide o opis zdrojov rizík z pohľadu príčinných a následkových modelov
2.Kvantitatívne hodnotenie rizika – je to číselné vyjadrenie frekvencie negatívneho uplatnenia zdrojov rizika
a následkov nebezpečných udalostí.
Pri analýze je pre zabezpečenie vyššej objektivity potrebné kombinovať jednotlivé identifikačné metódy, pričom je
nutné použitie kvalitatívnych i kvantitatívnych techník. Vhodnosť použitia určitej identifikačnej metódy závisí mimo
iného aj od vývojovej etapy, v ktorej sa prevádzka alebo zariadenie nachádza, pozri Tab. č. 4 a Tab. č. .
Spoločnosť má vytvorené a udržované postupy k identifikácii možností vzniku havarijných situácií.
Výsledky a jednotlivé kroky analýzy sú uvedené v dokumente Posúdenie rizika. Posúdenie rizika ďalej zahŕňa
identifikáciu vnútorných a vonkajších nebezpečenstiev a ich hodnotenie, hodnotenie ľudského faktora,
nebezpečenstiev plynúcich zo zlyhaní pri neštandardných operáciách a stavoch, pri zlyhaní materiálu, súčiastky
a pod., z prírodných nebezpečenstiev, leteckej, železničnej i cestnej dopravy, zo susedných priemyselných činností
a pod.

BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTÉM
HOPI SK s. r. o.

SM-18.2 -PPZPH
Strana:
8/18
Verzia:
1

Tab. č. 4: Metodiky identifikácie zdrojov rizika a ich použitie v jednotlivých etapách života zariadení
SR

CL

RR

PHA

W-I

W-I/
CL

HAZOP

FMEA

FTA

ETA

CCA

HRA

Výskum
a vývoj

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

Koncepčný
návrh

○

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

Poloprevádzka

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Detailný
inžiniering

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Konštrukcia/
nábeh

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

Bežná
prevádzka

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rozšírenie/
modifikácia

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vyšetrovanie
udalostí

○

○

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

Vyradenie z
prevádzky

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

● – metóda bežne používaná
○ – metóda používaná výnimočne alebo nevhodná metóda

Tab. č. 5: Metodiky identifikácie zdrojov rizika – skratky
Skratka

Anglický názov

Slovenský názov

SR

Safety Rewiew

Bezpečnostná prehliadka

CL

Checklist Analysis

Kontrolný zoznam

RR

Relative Ranking

Relatívna klasifikácia

PHA

Preliminary Hazard Analysis

Predbežná analýza zdrojov rizika

W-I

What-If

„Čo sa stane, ak..“

W-I/CL

What-If/Checklist

„Čo sa stane, ak..“/kontrolný zoznam

HAZOP

Hazard and Operability
Analysis

Identifikácia zdrojov rizika
a prevádzkyschopnosti

FMEA

Failure Modes and Effects Analysis

Analýza spôsobu porúcha a ich účinkov

FTA

Fault Tree Analysis

Analýza stromu porúch

ETA

Event Tree Analysis

Analýza stromu udalostí

CCA

Cause-Consequence Analysis

Analýza príčin a následkov

HRA

Human Reliability Analysis

Analýza ľudskej spoľahlivosti
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3.2 Postup na definovanie opatrení zameraných na prevenciu ZPH, prípadne havarijných
stavov a na obmedzenie ich následkov
Podstatou prevencie ZPH je identifikácia zdrojov nebezpečenstva, nebezpečných stavov a udalostí, ktoré majú
potenciál rozvinúť sa do ZPH. Prevencia ZPH začína už v štádiu projektovej dokumentácie. Každá významná
zmena musí byť preto vopred posúdená a odsúhlasená špecialistom na prevenciu ZPH. Systematický
postup na definovanie opatrení zameraných na prevenciu ZPH, prípadne havarijných stavov a na obmedzenie ich
následkov je uvedený na Obr. č.1:

legislatíva

začiatok

Integrovaná
politika
spoločnosti
HOPI...

identifikácia
a hodnotenie
rizík

monitoring

Program
prevencie
ZPH

hodnotenie
následkov
a prijatie
bezpečnostných
opatrení

havarijné
plány

Integrovanou příručku spol.
HOPI

je riziko

HŘ 01
OS 01
OS 05
SM 01
....

prijateľné?

koniec *

Obr.č.1: Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH; * v zmysle neustáleho
zlepšovania a zachovania hierarchie prioritných riešení proces pokračuje.
Tab. č. 6: Interné predpisy k Obr. č.1
Názov dokumentácie

Evidenčné číslo

Organizačný poriadok

HŘ 01 Organizační řád

Technologická dokumentácia

Bez čísla

Integrovaná politika spoločnosti HOPI

Bez čísla, je súčasťou Príručky IMS

Riadenie dokumentácie a záznamov

OS 01 Řízení dokumentů

Nápravná a preventívna činnosť

OS 05 Opatření k nápravě, preventivní opatření a analýza dat

Ľudské zdroje a príprava zamestnancov

SM 01 Řízení lidských zdrojů

Analýza požiarneho nebezpečenstva

Projekty RPBS
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Neoddeliteľnou súčasťou kvantifikácie rizika je hodnotenie následkov. Pri tomto procese sa používajú vhodné
modely pre definíciu zdrojového člena úniku, modely pre rozptyl, požiar a explóziu a modely pre dávkové účinky
(zraniteľnosť), pričom je potrebné hodnotiť následky na:
• ľudský organizmus,
• životné prostredie,
• ekonomické následky.
Preventívne opatrenia vznikajú na základe analýzy súčasného stavu a zaisťujú jeho zlepšenie. Preventívne
opatrenia sa vykonávajú pre potlačenie výskytu možných nehôd prostredníctvom zlepšovania postupov a výcviku
zamestnancov.
Vyššie uvedené v podmienkach podniku znázorňuje vývojový diagram na Obr. č.2. Zodpovednosti určuje HŘ 01
Organizační řád.
meteorologické
podmienky

rýchlosť
výtoku

rýchlosť
vyparovania

model
rozptylu

topografický
model

hodnotenie
expozície
(dávky)

havarijný
plán

hodnotenie
následkov

model
zraniteľnosti

modely
požiarov
a výbuchov
a únikov NL
Obr. č. 2: Schéma štruktúry modelov hodnotenia následkov
V prípade vzniku havarijných situácií, stanovujú povinnosti a zodpovednosti na zmiernenie dopadov na ŽP a na
bezpečnosť a zdravie osôb, vedúci jednotlivých org. jednotiek, kde môžu tieto situácie vniknúť. V súvislosti
s činnosťou spoločnosti môže dôjsť k havárii alebo havarijným situáciám:
- výpadok elektrické energie;
- zlyhanie IT technológií (SAP, Internet, Bipolar atd.);
- poruchy zariadení (manipulační technika, chladiace zariadenia, klimatizácia, atd.);
- nedostatok zamestnancov (štrajk, zranenia, nedostupnosť,...);
- škody tretím stranám;
- bombové ohrozenie, lúpežné prepadnutie atd.;
- požiar;
- prívalové dažde, prasknuté vodovodné potrubia;
- únik chemických látok alebo prípravkov nebezpečných ľudskému zdraviu a životnému prostrediu
(najčastejšie ropných látok, ohrozujúcich pôdu a vody);
- havárie kamiónov;
- napadnutie škodcom;
- prírodná katastrofa, záplavová vlna;
- ohrozenie jadrovou elektrárňou;
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4. RIADENIE PREVÁDZKY
4.1 Uvedenie do prevádzky, nábeh a normálne prerušenie prevádzky, riadenie normálnej
prevádzky
Riadenie prevádzky spočíva v dôslednom dodržiavaní predpísaných postupov vrátane stanovených
prevádzkových kritérií. V celom podniku musia byť zavedené bezpečné pracovné postupy, ktoré sú
odsúhlasené kompetentnými osobami, zamestnanci sú s nimi oboznámení a zaškolení podľa nich, a ktoré
sú dodržiavané
Spoločnosť plánuje a realizuje poskytovanie služieb za riadených podmienok, ktoré zahŕňajú:

-

dostupnosť informácii, ktoré popisujú charakteristiky produktu (zmluvy, technická dokumentácia atd.);
dostupnosť pracovných postupov pre jednotlivé projekty/procesy;
použitie vhodného zariadenia (technická dokumentácia);
dostupnosť a použitie monitorovacieho a meracieho zariadenia (SM 09 Měřící zařízení, pracovné
postupy);
uplatňovanie monitorovania a merania (SM 09 Měřící zařízení, pracovní postupy);

-

uplatňovanie činností pri uvoľňovaní produktu, pri jeho dodávaní a po jeho dodaní (pracovní postupy).

-

Na životné prostredie a zdravie zamestnancov majú v spoločnosti najväčší priamy dopad činnosti súvisiace
s manipuláciou, skladovaním a prepravou tovaru k zákazníkom (odpady, údržba, kamiónová preprava,
manipulácia s tovarom). V rámci HOPI sú určené procesy a činnosti, ktoré súvisia s významnými
environmentálnymi aspektmi a rizikami BOZP a HP. Postupy riadenia prevádzky sú pritom stanovené tak,
aby obsahovali prvok riadenia významných environmentálnych aspektov a rizík BOZP a HP a aby ich
dodržovanie pri pracovných činnostiach prispievali k napĺňaniu Integrovanej politiky, cieľov a cieľových
hodnôt - HŘ 04 Místní řád skladu, SM 03 Správa vozového parku, HŘ 05 Dopravně provozní řád a
pracovné postupy pre jednotlivé projekty/procesy ( PP Logistika příjem, PP Logistika skladování, PP Logistika

expedice, PP Paletová evidence).
Prevádzka je riadená v súlade s podmienkami uvedenými v platnom povolení.

4.2 Riadenie prevádzky počas vykonávania údržby
Zariadenia musia byť udržiavané takým spôsobom, aby bola kontinuálne zaručená ich prevádzková
spoľahlivosť a bezpečnosť. Integrita vybavenia a zariadení musí zodpovedať pôvodnému projektovanému
stavu. Periodickú údržbu infraštruktúry zaisťuje sekcia investícií a a majetku a správca areálu (budovy,
pracovné priestory, technické vybavenie), dopravná sekcia (nákladné vozidlá) a oddelenie IT (HW a SW).
Pre tento účel sú vypracovávané plány údržby, ktorý vychádza z návodu na údržbu techniky. Dôraz sa
kladie na preventívnu údržbu založenú na meraní a vyhodnocovaní stavu zariadenia a systému Pokým stav
prevádzky neumožňuje výkon údržby realizovať bezpečne, údržba sa nerealizuje až do času pripravenosti
a zabezpečenia zariadenia.

Údržba a servis sú realizované prevažne externými dodávateľskými firmami. Zamestnanci externých
dodávateľov údržby sú pred nástupom na prácu na zariadení poučení o bezpečnostných rizikách. Na výkon
prác sa vopred vystavuje Povolenie, ktorého súčasťou je špecifikácia rizík a potrebné opatrenia.
Skladové priestory sú pravidelne kontrolované údržbou a správou budov (SM 02 Údržba zařízení skladu, SM
09 Měřící zařízení, HŘ 04 Místní rád skladu).
O akejkoľvek údržbe na jednotlivých prevádzkach sú vedené záznamy.
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4.3 Riadenie pri havarijných situáciách
V podniku sa nenachádzajú zariadenia, ktoré si vyžadujú núdzové odstavenie.
V prípade požiaru postupujú zamestnanci podľa HŘ 10 Požární řád.
Prevádzka sa pri havarijných situáciách riadi predpisom HŘ 06 Havarijní řád.
Všetka potrebná dokumentácia pre riadenie prevádzky, havarijná dokumentácia a dokumentácia pre
ochranu pred požiarmi je trvale dostupná v zozname platných dokumentov (SW EISOD) alebo v papierovej
forme u dotknutých zamestnancov.
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5. RIADENIE ZMIEN
Prístup uplatňovaný pri riadení zmien vyplýva z charakteru zmeny, a teda v prvom priblížení môžeme hovoriť
o zmenách trvalých, dočasných alebo naliehavých. Takisto, môžeme uvažovať zmeny predvídateľné, resp.
plánované alebo zmeny nepredvídateľné, resp. neplánované, ktoré sú výsledkom zlyhania, či už
technického alebo ľudského faktora.

dočasná

trvalá

plánovaná

naliehavá

neplánovaná

Obr. č.3: Charakter zmeny

5.1 Riadenie plánovaných zmien
Za plánovanú zmenu považujeme akúkoľvek zmenu, ktorá si vyžiada nové alebo upravené pracovné
a prevádzkové postupy. Môže teda ísť o zmenu surovín, technológie, dizajnu, počtu zamestnancov a pod.,
pričom pred každým zásahom sa realizuje analýza možných bezpečnostných dôsledkov a určenie
potrebných bezpečnostných opatrení, vrátane požiadaviek na školenie zamestnancov.

5.1.1

Trvalé zmeny
Sú to zmeny, ktoré vyplývajú z nových požiadaviek na kvalitu výrobkov a používaných surovín a teda kladú
nové nároky na technológiu výroby, s čím priamo súvisia i kvalifikačné požiadavky na personál. Systém
riadenia trvalých zmien znázorňuje vývojový diagram na Obr.č.4.
Postup, právomoci a zodpovednosti za jednotlivé kroky súvisiace so zavádzaním trvalých zmien v podniku
sú v súlade s HŘ 01 Organizační řád.

5.1.2

Dočasné zmeny
Sú to zmeny charakterizované ako plánované, z hľadiska normálnej prevádzky, neštandardné stavy, ktoré
sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu prevádzky. Konkrétne ide o zmeny súvisiace s preventívnou
údržbou, opravou a odstávkou zariadení.

5.2 Riadenie neplánovaných zmien
Neplánovanou zmenou je akákoľvek odchýlka od žiadaného stavu, teda v každom prípade je tento stav
nežiaduci. Podľa rozdelenia uvedeného v úvode ide o zmenu dočasnú a naliehavú. Odstránenie odchýlky sa
dosahuje prostredníctvom operatívnej údržby a opravy. V opačnom prípade je nutné tento stav považovať za
možnú iniciačnú udalosť havarijného stavu, ktorý môže viesť až k vzniku závažnej priemyselnej havárie.
Súbor všetkých činností, vrátane zodpovedností je v takomto prípade opísaný v kapitole Havarijné
plánovanie.
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Obr.č.4: Riadenie trvalých zmien
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6. HAVARIJNÉ PLÁNOVANIE
Základné ciele a princípy havarijného plánovania sú uvedené v Programe prevencie ZPH.
Účelom havarijného plánovania je zabezpečiť:
• účinnú, včasnú a adekvátnu reakciu na bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej havárie alebo na
vzniknutú závažnú priemyselnú haváriu,
• vykonanie opatrení potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného
prostredia a majetku pred následkami možnej závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie týchto
následkov,
• potrebnú informovanosť zamestnancov, dotknutej verejnosti, ako aj príslušných orgánov a iných subjektov,
s ktorých súčinnosťou sa v havarijnom pláne uvažuje,
• umožnenie sanácie životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.
Zabezpečenie vhodného havarijného plánovania je uskutočňované na princípe jednotnosti organizácie
záchranných, lokalizačných a likvidačných činností a odbornosti a špecifickosti pri jednotlivých scenároch
havarijného plánu.
Havarijné plánovanie v podniku vychádza z výsledkov hodnotenia rizika. Hodnotenie rizika musí byť
vypracované v súčinnosti s vlastnými zamestnancami, zástupcami zamestnancov a zamestnancami
dodávateľov zabezpečujúcimi pravidelné činnosti ako aj starostlivosť o BOZP, OPP a OŽP.
Začlenenie havarijného plánovania do celkového manažmentu rizík podniku, teda systému od identifikácie
zdrojov rizika až po zdolávanie ZPH je uvedené na Obr.č.1.
Na splnenie vytýčeného cieľa prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie opatrení uvedených v kap. 6.1 až kap.
6.4.

6.1 Vypracovanie Havarijného plánu v súčinnosti so zamestnancami podniku a
zástupcami zamestnancov, ako aj s podnikateľmi vykonávajúcimi činnosti v areáli
podniku
Podnik, vzhľadom k svojmu zaradeniu do kategórie A nemá povinnosť v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z.
o PZPH mať vypracovaný Havarijný plán. Podnik má v zmysle interných pravidiel vypracovaný HŘ 06
Havarijní řád. Ďalšou dokumentáciou na riadenie a riešenie havarijných situácií bude dokumentácia
vypracovaná v zmysle Zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane.

6.2 Určenie osôb zodpovedných za vypracovanie havarijného plánu podniku
Za vypracovanie a aktualizáciu havarijného plánuje zodpovedná externá odborne spôsobilá osoba
spoločnosti. Ďalšie zodpovednosti vo vzťahu k havarijnému plánovaniu a zúčastnené osoby sú definované
v PPZPH.

6.3 Prostriedky na zdolávanie bezprostrednej hrozby ZPH a na obmedzovanie ich
následkov
Nie sú potrebné

6.4 Preškolenie a preskúšanie zamestnancov pre účinnú realizáciu havarijných plánov
Preškolenie a preskúšanie zamestnancov pre účinnú realizáciu havarijných plánov zabezpečuje osoba
s odbornou spôsobilosťou pre oblasť prevencie ZPH, BOZP, OPP, OŽP a CO. Zamestnanci sú preškoľovaní
a preskúšaní podľa SM 01 Řízení lidských zdrojů a je o tom vedený záznam. Havarijná dokumentácia sa
aktualizuje pravidelne, minimálne raz za 3 roky.
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7. MONITOROVANIE PLNENIA
Spoločnosť aktívne a kontinuálne monitoruje plnenie účinnosti BRS s cieľom zabezpečiť objektívne a
nepretržité aktuálne informácie o plnení BRS, jeho účelnosti a vhodnosti pre minimalizovanie nebezpečenstva
vzniku ZPH alebo jej hrozby. Monitorovanie sa vykonáva v celom rozsahu v zmysle interných predpisov
dotýkajúcich sa jednotlivých oblastí prevencie ZPH. Ide o všetky predpisy uvedené v predkladanom
dokumente v príslušných kapitolách.

7.1 Priebežné monitorovanie plnenia
Postupy a spôsoby na priebežné monitorovanie a hodnotenie súladu BRS so skutočnosťou určuje odborne
spôsobilá osoba. Tieto zahŕňajú priebežnú kontrolu kritických miest v podniku, na zariadeniach a prístrojovom
vybavení, ako aj kontrolu súladu s predpísaným školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou
dokumentáciou a praxou.
Všetky dotknuté osoby, ktorým BRS ukladá úlohy a povinnosti dodržujú bezpečné postupy, opatrenia a plnia
zodpovedne svoje úlohy na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia
a majetku. Pri tejto činnosti kontinuálne monitorujú a hodnotia súlad BRS (najmä súlad s predpísaným
školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou dokumentáciou a praxou) so skutočnosťou.

7.2 Následné monitorovanie plnenia
Následné monitorovanie sa bude uskutočňovať ako reakcia na závažnú priemyselnú haváriu a budú sa ním
zisťovať nielen bezprostredné príčiny, ale aj všetky zásadné zlyhania, ktoré viedli k takejto havárii alebo k inej
závažnej odchýlke od normálneho prevádzkového stavu.
V súlade s § 2 písm. b) zákona č. 128/2015 Z.z. sa závažná priemyselná havária definuje ako 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.
Ak sa takáto udalosť v podniku vyskytne, zamestnanci podniku bez zbytočného odkladu, v súlade s postupom
podľa HŘ 06 Havarijní řád alebo HŘ 10 Požární řád vykonajú úlohy a opatrenia uvedené v dokumentácii.
Spoločnosť oznámi závažnú priemyselnú haváriu bezodkladne ministerstvu životného prostredia a
ministerstvu vnútra; najneskôr do 48 hodín prevádzkovateľ zašle oznámenie o závažnej priemyselnej havárii
uvedeným ministerstvám aj elektronicky v ustanovenej forme podľa §23 vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z.z. .
Prevádzkovateľ informácie bezodkladne oznámené aktualizuje, ak sa v priebehu vyšetrovania odhalia
dodatočné skutočnosti, ktoré zmenia oznámené informácie alebo vyvodené závery.
Prevádzkovateľ predloží najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa vzniku závažnej priemyselnej havárie,
ministerstvu životného prostredia všetky dostupné informácie v písomnej forme.
Prevádzkovateľ vypracuje ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej
priemyselnej havárii, a predkladá ju ministerstvu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka v
ustanovenej forme.
Vedenie spoločnosti zriadi vyšetrovaciu komisiu zloženú zo zamestnancov spoločnosti, odborne spôsobilej
osoby (prípadne cudzích podnikateľov alebo ich zamestnancov a iných osôb podľa potreby), ktorá bude
prešetrovať vzniknutú závažnú priemyselnú haváriu, tak, aby boli určené všetky príčiny, udalosti a iné
skutočnosti, ktoré spôsobili alebo prispeli k tejto udalosti.
Na základe záverov vyšetrovacej komisie odborne spôsobilá osoba vyplní a zašle prostredníctvom vedenia
spoločnosti príslušným orgánom verejnej a štátnej správy „písomnú správu prevádzkovateľa podľa § 17 ods. 1
a 8 zákona č. 128/2015 Z.z. .“

7.3 Správy o výsledkoch monitorovania plnenia BRS a nápravné opatrenia
Výsledky monitorovania plnenia BRS zhrnie do správy o plnení odborne spôsobilá osoba a predloží je vedeniu
spoločnosti.
Odborne spôsobilá osoba v spolupráci so zamestnancami spoločnosti a inými osobami podľa potreby
v správe o výsledkoch monitorovania určí nápravné opatrenia, v prípade zistenia nezhody, ktoré sú
termínované s určením zodpovednosti. Kontrola splnenia nápravných opatrení sa vykonáva v rámci
vnútorných previerok, interných auditov a priebežného monitorovania plnenia BRS.
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8. AUDIT A PRESKÚMANIE VHODNOSTI A ÚČINNOSTI BRS
Spoločnosť zabezpečí vykonanie interného, prípadne externého auditu na kontrolu plnenia BRS s cieľom
zabezpečiť objektívne a komplexné informácie o plnení BRS, jeho vhodnosti a účinnosti pre minimalizovanie
nebezpečenstva vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo jej hrozby.
Na efektívne vykonávanie interných a externých auditov plnenia BRS prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie
nasledovných opatrení.

8.1 Oblasti auditovaných činností
Audit plnenia BRS komplexne pokrýva auditovanie oblasti prevencie závažných priemyselných havárií:
• vedenie bezpečnostnej dokumentácie, jej vhodnosť a účinnosť,
• plnenie oznamovacích povinností,
• implementácia a vykonávanie bezpečnostných opatrení,
• plnenie povinností a úloh vyplývajúcich z bezpečnostnej dokumentácie a inej relevantnej dokumentácie,
• plnenie BRS.

8.2 Intervaly vykonávania auditov
Program interného auditu sa vykonáva na obdobie jedného roka. Obsahuje oblasti auditovaných činností,
termíny, zodpovednosti, zdroje a osoby pre každý audit (audítorský tím), postupy na vykonanie auditu vrátane
vyhotovenia správ auditu. Nápravné opatrenia prijíma audítorský tím k nezhodám zisteným po internom
audite. Pri následnom audite audítorský tím zisťuje odstránenie nezhody z predchádzajúceho auditu. Audit
v oblasti plnenia náležitostí zákona č. 128/2015 Z.z. sa vykonáva interne 1x ročne.

8.3 Preskúmanie výsledkov auditov manažmentom a nápravné opatrenia
Preskúmanie manažmentom znamená ročné hodnotenie vhodnosti plnenia a účinnosti BRS. Na základe
prerokovania výsledkov auditu vedenie spoločnosti prijíma rozhodnutia o nevyhnutných zmenách
a nápravných opatreniach. Závery z posúdenia auditu vrcholovým manažmentom sú dokumentované vo
forme zápisu.

8.4 Osoby zodpovedné za plánovanie a realizáciu auditov ako aj za podávanie správ
vedeniu podniku
Za plánovanie a realizáciu interných auditov, ako aj za podávanie správ vedeniu o ich výsledkoch
a prípadných navrhovaných opatreniach zodpovedá odborne spôsobilá osoba.
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