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12.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - VGH Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) 56 

13.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - FCC Komplex Fluidný katalytický krak (FCC) 66 

14.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - ALK Alkylácia (ALK) 66 

15.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - ETBE Etyl-terc-butyléter (ETBE) 55 

16.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - KHK Komplex Hydrokrak (KHK) 56 

17.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - RR Redestilácia reformátu (RR) 54 

18.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - EA Extrakcia aromátov (EA) 54 

19.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – REF5 Reforming 5 (REF5) 54 

20.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRR4 Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 (HRR4) 54 

21.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT -HRP5 Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP5) 55 

22.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRP6 Hydrogenačná rafinácia palív 6 (HRP6) 55 

23.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT -HRP7 Hydrogenačná rafinácia palív 7 (HRP7) 65 
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P.č. Označenie prílohy  Názov prílohy Blok 

24.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – TER Technologické a energetické rozvody - TER 
Areál, 
a.s. 

25.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - EJ Etylénová jednotka (EJ) 85 

26.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – PP3 Polypropylén 3 (PP3) 82 

27.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - PE3 Polyetylén 3 (PE3) 84 

28.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - LDPE4 Polyetylén 4 (LDPE4) 72 

29.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - PŽ Prevádzkovanie železnice (PŽ) 
Areál, 
a.s. 

30.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – TBA, SEE 
a LPG 

Terminál Bratislava, Stáčanie a expedícia 
etylénu a LPG (TBA, SEE a LPG) 

106 

31.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT – 
SRU100/SRU200  

Výroba síry (SRU100/SRU200) 58 

32.  PRÍLOHA BS SLOVNAFT - SWAATS Technológia SWAATS 58 
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ZOZNAM SKRATIEK 
AC Autocisterna 
AIMS Automatizovaný imisný monitorovací systém 
AMS Automatizovaný merací systém 
APTP Automatická plnička tmavých produktov 
BAT Best Available Techniques - najlepšia dostupná technika 
BF Butánová frakcia 
BS Bezpečnostná správa 
BTX Benzén – toluén – xylén 
C3 Propán 
C4 Bután 
DAS Dcérska akciová spoločnosť 
DEZ Druhotné energetické zdroje 
DOČ Dom obchodných činností 
DMS Výstražný monitorovací systém (Danger Monitoring System) 
DMV Dolná medza výbušnosti 
DNV GL Det Norske Veritas – German Lloyd 
DTR Popis úloh a zodpovedností - Distribution of Tasks and Responsibilities 
DZ Dispečing závodu 
EA Environmentálne aspekty 
EE Ekonomika a energie 
EFPA  Environmental Fuel Project Apollo 
EMS Environmentálny manažérsky systém 
EPS Elektrická požiarna signalizácia 
ETA Event tree analysis (Analýza spoľahlivosti zariadení – „strom porúch“) 
FTA Fault tree analysis (Analýza pravdepodobnosti vzniku iniciačných udalostí – 

„strom udalostí“) 
GR Generálna revízia  
HAZOP Hazard and Operability Study 
HMV Horná medza výbušnosti 
HOPV Hydraulická ochrana podzemných vôd 
HP Hasiaci prístroj 
I Inšpekcia 
IR Individuálne riziko 
IU Iniciačná udalosť 
IMS Integrovaný manažérsky systém 
KBÚ Karta bezpečnostných údajov 
LDA Prehľad rozhodovacích právomocí a splnomocnení – List of Decision-making 

and Authorities) 
LDAR Leak Detection and Repair 
LMS Lokálny monitorovací systém – Local Monitoring System 
LOR Lokálny riadiaci akt 
LPG Liquid petroleum gases 
LPP Lekárska preventívna prehliadka 
ĽZ Ľudské zdroje 
MaO Montáže a opravy 
MaR Meranie a regulácia 
MCHBČOV Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd  
MN Motorová nafta 
MP Metodický pokyn 
NL Nebezpečná látka 
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NO Nebezpečný odpad 
NSVP Nadradená sieť vykurovacích plynov 
OA Ostrovná automatika 
OaO Ochrana a obrana 
ORV Operatívne riadenie výroby 
OVZ Oteplené vody znečistené 
P Prevádzka 
PAC Plnenie autocisterien 
PČS Požiarna čerpacia stanica 
PD Podnikový dispečing 
PHA Process Hazard Analysis – Analýza nebezpečenstiev procesu 
PHZ Polostabilné hasiace zariadenie 
PI Pracovná inštrukcia 
P&ID Process and Instrument Diagram – strojnotechnologická schéma 
PSM Process Safety Management – Riadenie bezpečnosti procesov  
PSVP Priradená sieť vykurovacích plynov 
PVČ Postup výkonu činnosti 
PZS Pracovná zdravotná služba 
QRA Quantitative Risk Analysis – Kvantitatívna analýza rizika 
RA Rozpadová automatika 
r. km Riečne kilometre 
RkS Rekompresná stanica 
QRA  Quantitative Risk Assessment – Kvantitatívne hodnotenie rizika 
SBS Súkromná bezpečnostná služba 
SD&HSE Sustainable Development & Health, Safety, Environment  - udržateľný rozvoj 

a zdravie, bezpečnosť, životné prostredie 
SHZ Stabilné hasiace zariadenie 
SCHZ Stabilné chladiace zariadenie 
SL Skúšobné laboratóriá 
SR Stabilizačný reflux 
SRN Stabilizačný reflux neodsírený 
TD Technologická dokumentácia 
TG Turbogenerátor 
TR Technologický reglement 
TZ Technologická zarážka  
UZP Upravený zemný plyn 
ÚKS Ústredná kompresorová stanica 
ÚV Ústredná vodáreň 
VJ Výrobná jednotka 
VEJ Výrobná a expedičná jednotka 
VOC Volatile organic compounds 
VOĽ Vykurovací olej ľahký 
VOŤ Vykurovací olej ťažký 
VP Vykurovací plyn 
VRU Vapour recovery unit – rekuperačná jednotka 
VTZ Vyhradené technické zariadenie 
ZHÚ Závodný hasičský útvar 
ZL Znečisťujúca látka 
ZoD Zmluva o dielo 
ZPH Závažná priemyselná havária 
ZP-NT Zemný plyn nízkotlakový 
ZP-VT Zemný plyn vysokotlakový 
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ZSD Západoslovenská distribučná, a.s. 
ZZO Zdroj znečisťovania ovzdušia 
ŽC Železničná cisterna 
ZL Znečisťujúce látky 
ŽP Železničná preprava 

VYSVETLIVKY POJMOV 
Pojem Význam 
  
VCE Vapour cloud explosion – Výbuch pár v oblaku. K výbuchu pár (plynu) 

v oblaku dochádza vtedy, ak koncentrácia výbušnej látky v oblaku dosiahne 
dolnú medzu výbušnosti a v okolí je prítomný iniciačný zdroj s dostatočne 
veľkou iniciačnou energiou. Nebezpečenstvo predstavuje tlaková vlna. 

Jet fire Tryskový plameň – Vzniká pri zapálení horľavých pár unikajúcich z nádoby 
pod tlakom cez malý otvor. Pary zvyčajne strhávajú so sebou aj časť 
kvapaliny. Vyhorievanie unikajúceho materiálu je pomerne prudké. 

Flash Fire Prešľah plameňa – Prešľah (horenie mraku horľavých pár) vzniká pri iniciácii 
pár v medziach zápalnosti. Mrak sa môže iniciovať aj vo väčšej vzdialenosti 
od miesta úniku a následne prešľahnúť späť. Flash fire často iniciuje jet fire 
alebo pool fire s oveľa väčšími následkami aké by mohol mať samotný 
prešľah. 

Pool Fire Horenie mláky – Vzniká zapálením vzniknutých pár horľavej kvapaliny nad 
povrchom horizontálnej mláky. Mláka môže byť ohraničená (jej plocha sa 
nezväčšuje) alebo roztekajúca sa. Tepelná radiácia z plameňa podporuje 
odpar z povrchu mláky a tým udržuje proces horenia. 

Fireball Ohnivá guľa. Vzniká ako následok Bleve efektu. 
 

BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion - výbuch pár vriacej kvapaliny. 
Vzniká ako dôsledok externého požiaru. 

Disperzia Rozptyl – Šírenie mraku horľavých pár v smere vetra a následné 
zrieďovanie koncentrácie až pod DMV. V prípade, že sa mrak nezapáli, 
voľne sa rozptýli bez nebezpečných následkov. 

DMV (LEL) Dolná medza výbušnosti – Dolná hranica koncentrácie horľavej látky vo 
vzduchu, pri ktorej už môže nastať výbuch. 

HMV (UEL) Horná medza výbušnosti – Horná hranica koncentrácie horľavej látky vo 
vzduchu, pri ktorej ešte môže nastať výbuch. 
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ÚVOD 

Bezpečnostná správa SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava, Vlčie hrdlo je vypracovaná v súlade 
so zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona. 
 
Požiadavka spracovania bezpečnostnej správy vyplýva zo skutočnosti, že SLOVNAFT, a.s., 
areál Bratislava, bol v procese kategorizácie podnikov zaradený ako podnik kategórie B. 
Aktualizácia oznámenia o zaradení podniku v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z., bola 
vykonaná v apríli 2019. V roku 2016 bola výroba v podniku SLOVNAFT, a.s rozšírená o novú 
výrobnú jednotku výroby nízkohustotného polyetylénu – VJ LDPE4 na bloku 72, bola 
postavená nová ropná nádrž na bloku 27, v súčasnosti je vo výstavbe kryogénny zásobník 
skvapalneného etylénu na bloku 71. 
 
Predkladaná Bezpečnostná správa je vypracovaná v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o 
prevencii závažných priemyselných havárií. Táto Bezpečnostná správa zohľadňuje zmeny 
v podniku – aktuálny stav organizácie a technológií. 
 
Pri hodnotení rizík jednotlivých technológií rafinérskeho komplexu boli použité metodiky, ktoré 
sú známe a dostupné, a ktoré umožnili vykonať identifikáciu a selekciu rizík, ako aj 
kvantitatívnu analýzu rizika. 
 
Prehľad použitých metód v Bezpečnostnej správe: 
 
Etapa hodnotenia rizika Metodika 
 Identifikácia rizikových 

technológií/zariadení 
Selekčná metóda, BEVI [10] 

 Definovanie reprezentatívnych 
scenárov 

Definícia udalostí straty obsahu zariadení v súlade 
s BEVI [10] 

 Analýza spoľahlivosti zariadení Strom porúch FTA 
 Analýza pravdepodobnosti 

vzniku iniciačných udalostí 
Strom udalostí ETA 

 Hodnotenie následkov Phast 8.22, DNV GL 
 Hodnotenie individuálneho 

a spoločenského rizika 
Safeti 8.22, DNV GL 
 

 Hodnotenie vplyvov na ŽP EUSES 
 
Výroba SLOVNAFT, a.s. v areáli Vlčie hrdlo v Bratislave je rozdelená do siedmych prevádzok 
(obrázok 1.2.1.2). Jednotlivé výrobné jednotky týchto prevádzok boli hodnotené v procese 
analýzy rizík. Na základe použitia Selekčnej metódy bolo identifikovaných 32 rizikových 
technológií. Kritériom bolo jednak selekčné číslo väčšie ako 1 (externé dosahy mimo areál 
podniku), ale aj hodnota indikačného čísla väčšia ako 30.  
 
Limitná hodnota indikačného čísla 30 bola zvolená na základe výsledkov Pilotného projektu, 
v rámci ktorého bola spracovaná technológia Alkylácie benzínov. V rámci pilotného projektu 
boli do ďalšej QRA analýzy na tejto jednotke uvažované uzly s vyhodnotenými indikačnými 
číslami 70 (najvyššia hodnota) až po hodnotu 15. Z ďalšej QRA analýzy vyplynulo, že následky 
v prípade indikačného čísla 15 sú len lokálne s dosahmi len v blízkosti zariadenia, a preto bola 
zvolená spodná hranica pre indikačné číslo na úrovni 30.  
 
Vzhľadom na veľký rozsah technológií, ktoré boli v rámci Bezpečnostnej správy hodnotené, 
a s tým spojený rozsah výsledkov hodnotenia rizika, bola zvolená forma prezentácie výsledkov 
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formou Hlavnej Bezpečnostnej správy obsahujúcej všeobecné údaje o podniku platné pre celý 
areál, spolu s výsledkami hodnotenia rizík pre tie prevádzky, ktorých následky by v prípade 
závažnej priemyselnej havárie presahovali hranice podniku, alebo tie, kde je spoločenské 
riziko neprijateľné a samostatných príloh bezpečnostnej správy, ktoré obsahujú výsledky 
hodnotenia rizika danej výrobnej jednotky. 
 
V závere Bezpečnostnej správy je uvedené celkové hodnotenie rizika v areáli SLOVNAFT, 
a.s. Bratislava z pohľadu legislatívou stanovenej prijateľnosti spoločenského a individuálneho 
rizika. V kapitole 6.9 sú uvedené výrobné jednotky neprijateľným spoločenským rizikom spolu 
s navrhovanými opatreniami na jeho zníženie. 
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1  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODNIKU 

1.1 Úvodná časť 

1.1.1 Údaje o prevádzkovateľovi 

Rafinérsko-petrochemický komplex SLOVNAFT, a.s. je členom skupiny MOL. Základné 
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 
Tabuľka 1.1.1.1  Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi 
1.  Obchodný názov SLOVNAFT, a.s.  
2.  Sídlo a miesto podnikania Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  

 
3.  Právna forma: 

 
Štatutárny orgán: 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikačné číslo organizácie 
IČ pre daň 
Zapísaný: 

Akciová spoločnosť 
 
Predstavenstvo: 
Zsolt Pethö - člen predstavenstva  
Tímea Reicher - člen predstavenstva  
Gabriel Szabó - člen predstavenstva  
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva  
Ferenc Horváth - podpredseda predstavenstva  
Zsuzsanna Éva Ortutay - člen  
Zsolt Huff - člen  
31 322 832 
SK2020372640 
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka 426/B 
 

4.  Adresa organizácie, kontakty 
Telefón: 
 
E-mail: 
Web: 

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
+421 2 4055 1111 
 
info@slovnaft.sk 
http://www.slovnaft.sk 
 

5.  Osoba zodpovedná za 
spracovanie BS 
za prevádzkovateľa 
 
 
 
Telefón: 
E-mail: 
 

 
 
Mgr. Peter Mock 
Odborne spôsobilá osoba SLOVNAFT, a.s., 
špecialista v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. 
 
+421 2 4055 6316 
peter.mock@slovnaft.sk 
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1.1.2 Súčasná a plánovaná činnosť podniku 

SLOVNAFT, a.s. Bratislava, člen skupiny MOL, spracúva predovšetkým ropu dodávanú 
z Ruskej federácie a alternatívnu ropu dodávanú ropovodom Adria z Maďarskej republiky 
s ročným spracovaním na úrovni 5 – 6 miliónov ton. Činnosť podniku je zameraná na výrobu 
výrobkov z ropy a jej chemického spracovania – pohonné látky, palivá, uhľovodíky a ich 
deriváty, petrochemické výrobky a anorganické produkty. 
 
Hlavné produkty výrobného procesu SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava sú uvedené na 
obrázku 1.1.2.1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázok 1.1.2.1 Sortiment výrobkov SLOVNAFT, a.s. 
 
Činnosť SLOVNAFT, a.s. je zameraná najmä na efektívne a ekologické spracovanie ropy.  
 
Z ekologického hľadiska patria k najprogresívnejším výrobkom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
bezolovnaté automobilové benzíny a motorové nafty s nízkym obsahom síry označené 
obchodným názvom TEMPO Plus, prémiové motorové palivá EVO Benzín, EVO Diesel a aj 
plynové palivo LPG ECO+Autoplyn. Dnešným rozsahom, hodnotou i úrovňou svojej produkcie 
patrí SLOVNAFT, a.s. Bratislava, z európskeho hľadiska k významným priemyselným 
spoločnostiam. Spoločnosť pri výstavbe výrobných jednotiek aplikuje špičkové licencie 
popredných svetových firiem. 
 

Palivá: automobilové benzíny, motorová nafta, propán - bután, letecké 
petroleje 

Aromáty a ďalšie rafinérske produkty: benzén, toluén, xylén, 
odaromatizované rozpúšťadlá, síra 

Vykurovacie oleje: vykurovací olej ľahký a vykurovací olej ťažký 

Petrochemické výrobky: etylén, propylén, nízkohustotný polyetylén, 
polypropylénové granuláty 

H
la

vn
é 

vý
ro

b
ky

 S
L

O
V

N
A

F
T,

 a
.s

., 
a

re
á

l V
lč

ie
 h

rd
lo

 



          
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020               Areál Bratislava                                                      17/545 

Na konci roku 2004 SLOVNAFT, a.s. spustil novú Hydrogenačnú rafináciu palív 7 (HRP7) 
zameranú na hĺbkové odsírenie stredných destilátov. Táto výroba zabezpečuje produkciu 
motorových palív, ktoré svojou kvalitou spĺňajú najnovšie požiadavky EÚ.  
 
Dňa 6.9.2013 bol položený základný kameň pre novú výrobu nízkohustotného polyetylénu – 
LDPE4, ktorého výstavba prebiehala do roku 2016. Následne bola uvedená do prevádzky 
a slúži ako hlavná výrobná linka na výrobu nízkohustotného polyetylénu. 
 
V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke novovybudovaná jednotka SWAATS, ktorá slúži na 
zachytenie plynného sírovodíka a amoniaku prítomných v kyslom čpavkovom plyne 
pochádzajúcom z jednotiek stripovania kyslých vôd (SWS, KHK a HRP7), a ich premenu na 
vysoko koncentrovaný roztok tiosíranu amónneho (NH4)2S2O3 ďalej označovaný ako ATS 
slúžiaci ako kvapalné hnojivo v poľnohospodárstve. 
 
Okrem výrobného závodu a sídla v Bratislave, Vlčom hrdle, sú súčasťou akciovej spoločnosti 
terminály – veľkokapacitné sklady, produktovodná preprava a tiež predajné miesta 
maloobchodu – čerpacie stanice pohonných hmôt, ktorých sieť pokrýva prakticky celé územie 
Slovenskej republiky. 

1.1.3 Najdôležitejšie etapy rozvoja podniku 

SLOVNAFT, a.s. je pokračovateľom rafinérie minerálnych olejov APOLLO, ktorá bola založená 
v roku 1895. Významné etapy rozvoja podniku a ťažiskových zariadení sú uvedené 
v nasledovnej tabuľke1.1.3.1. 
 
Tabuľka 1.1.3.1  Etapy rozvoja podniku 
Rok Etapa rozvoja podniku 
1895 Súhlas na výstavbu rafinérie minerálnych olejov – Apollo 
1944 Rafinéria Apollo zničená náletmi počas II. svetovej vojny 
1956 Začiatok výstavby nového závodu vo Vlčom hrdle 
1957 Spracovanie 25 tisíc ton ropy za rok  
1962 Rozšírenie kapacity spracovania na 185 tisíc ton ropy za rok 
1962 Nábeh Reforming 2, Spustenie ropovodu Družba (5 500 kilometrov), 

začiatok vzniku petrochemickej časti podniku 
1963 Uvedená do prevádzky AD 4 (2 mil. t/rok ropy); HRP 1; OP1;  
1964 Uvedené do prevádzky HRP 2 – HRP4, HRO1, HRO2, 
1967 Uvedená do prevádzky Atmosférická destilácia 5; 2 mil. t/rok ropy 
1969 Spustenie výroby Reforming 3, HRP 5, celkom 62 výrobných jednotiek 

a spracovanie 6 mil. ton ropy 
1971 Uvedená do prevádzky Atmosférická destilácia 6; 6 mil. t/rok ropy 
1973 Spustenie výroby  Reforming 4, 
1976 Spustenie progresívnej pyrolýzy – EJ2 
1979 - 1990 Spracovávanie takmer 10 miliónov ton ropy 
1985 Spustenie MCHBČOV – vyčistenie až 3600 m3 chemických odpadných 

vôd 
1991  Nábeh hydrokraku – efektívnejšie spracovanie ropy 
1992 Vznik akciovej spoločnosti a pokles spracovania ropy na 4,4 mil. t/rok 
1997 Začiatok výroby nízkosírnej nafty s obsahom 0,05 % hm síry   
1998 Nábeh jednotiek v rámci projektu EFPA ktorý trval až do roku 2000 
2001 Vstup strategického partnera MOL Nyrt. Maďarsko 
2004 Nábeh hydrogenačnej rafinácie palív HRP 7- 3 500 ton hlboko 

odsírených komponentov MN 
2005 Nábeh výrobnej jednotky Polypropylén 3 
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Rok Etapa rozvoja podniku 
2006 Odčlenenie petrochemickej výroby – vznik spoločnosti Slovnaft 

Petrochemicals na území areálu SLOVNAFT, a.s.  
2008 Odčlenenie Prevádzky Tepláreň do nového podniku CM European 

Power Slovakia, s.r.o. (CMEPS) 
2010 Odstavenie výrobnej jednotky Etylénoxid 
2010 Odstavenie výrobných jednotiek Fenol, Etylbenzén a Kumén 
2013 Začiatok výstavby novej výrobnej jednotky nízkohustotného polyetylénu 

LDPE4 (6.9.2013) 
2013 Pričlenenie petrochemickej výroby k výrobe spoločnosti SLOVNAFT, 

a.s. 
2016 Nábeh novej výrobnej jednotky LDPE4 
2018 Odstránenie VJ VaEA 
2018 Začiatok výstavby etylénového zásobníka pre VJ LDPE4 
2018 Výstavba ropnej nádrže N2804 
2018 Pričlenenie prevádzky Tepláreň k spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
2019 Uvedenie do prevádzky Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových 

plynov technológiou SWAATS 
2020 Uvedenie ropnej nádrže N2804 do prevádzky  

 
V súčasnosti je spracovanie ropy na úrovni 5 – 6 miliónov ton za rok. V roku 2019 to bolo 
5,1mil. ton. 

1.1.3.1 Povolenia a oprávnenia na vykonávanie činností 

Povolenia a oprávnenia na výkon činností sú zrejmé z Obchodného registra, ktorý je verejným 
zoznamom, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, 
prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.  
 
Na základe výpisu z Obchodného registra sú v predmete podnikania SLOVNAFT, a.s. rôzne 
činnosti, z ktorých uvádzame predovšetkým hlavné činnosti, a tie, ktoré súvisia so zákonom 
o PZPH: 
 
 výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 

 výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, 
uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty 

 základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a 
iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, 
chemických výrobkov všeobecného charakteru 

 poskytovanie technickej pomoci a analytického a iného laboratórneho servisu - 
poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

 nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti 
a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích 
staníc v rozsahu voľnej živnosti  

 čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov, 

 poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a 
požiarno-asistenčné práce 

 prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv 

 prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov 

 prevádzkovanie čerpacích staníc  

 plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu 
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 elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny  

 výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné 
palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW 

 pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok 

 pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 

 pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, 
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka 

 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

 výroba technických plynov 

 predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel 

 iné podnikanie v civilnom letectve - pozemná obsluha lietadiel - služby spojené s plnením 
paliva - organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok 
paliva 

 poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 

 poskytovanie služieb ostatného charakteru 

 
V zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia v platnom znení boli podané žiadosti o integrované povolenie. Prehľad podaných 
a získaných povolení je uvedený v nasledovnej tabuľke 1.3.1.1. 
 
Tab.1.1.3.1.1 Prehľad vydaných integrovaných povolení podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 

k 15.09.2020 
 
 

Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

DESTILÁCIA 

Integrované povolenie 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 6.6.2006 

Zmena IP č.1 Napojenie poistných 
ventilov z kolóny C2 

480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1 
3441-19579/37/2009/Vla/370120305/Z1/Kr 

25.3.2008 
12.6.2009 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom (NO) 

5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z2 19.8.2009 

Zmena IP č.3 Výmena horákov na AVD6 
9956-2613/37/2010/Bal,Vla/370120305/Z3 
5762–17299/37/2010/Vla/370120305/Z3/Sk 
5218-15727/37/2011/Vla/370120305/Z3/KR 

1.2.2010 
4.6.2010 
27.5.2011 

Zmena IP č.4 Výmena horákov na AVD6 
- žiadosť o udelenie súhlasu na skúšobnú 
prevádzku 

5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4 21.5.2010 

Zmena IP č. 5 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5 16.3.2011 

Zmena IP č.6 Výmena horákov na AVD6 
- žiadosť o udelenie súhlasu na trvalú 
prevádzku 

3907-13285/37/2011/Bal/370120305/Z6 4.5.2011 

Zmena IP č.7 Súhlas na nakladanie s NO 4071-20693/37/2012/Bal/370120305/Z7 25.7.2012 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.8 Zhromažďovacie miesto 
odpadov, Schválenie STPP a TOO, 
Zmena surovín, pomocných látok 

6592-31689/37/2012/Bal/370120305/Z8 8.11.2012 

Zmena IP č. 9 Súhlas na nakladanie s NO 
(navýšenie množstva) 

826-7935/37/2013/Bal/370120305/Z9 19.3.2013 

Zmena IP č. 10 Kolaudačné rozhodnutie 
na trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia 
miest na zhromažďovanie odpadov – 
bl.34, 42/S a 57/S“ 

4181-22933/37/2013/Bal/370120305/Z10-KR 3.9.2013 

Zmena IP č.11 Stavebné povolenie na 
stavbu "Revamp AVD6" 

6317-5174/37/2014/Jan/370120305/Z11 25.2.2014 

Zmena IP č.12 Celoraf. limit SO2 3256-12247/37/2014/Jan/370120305/Z12 29.4.201 

Zmena IP č.13 Povolenie na dočasné 
užívanie stavby "AVD6 Revamp" za 
účelom skúšobnej prevádzky 

3918-18680/37/2014/Jan/370120305/Z13 2.7.2014 

Zmena IP č.14 Stavebné povolenie pre 
stavbu "Zníženie korózie generátorov 
pary na AVD6" 

6105-29142/37/2014/Put/370120305/Z14 13.10.2014 

Zmena IP č.15 Vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na trvalé užívanie stavby 
"AVD6 Revamp" 

6232-33446/37/2014/Put/370120305/Z15 5.12.2014 

Zmena IP č.16 Trvalá prevádzka 
"Zníženie korózie gen. pary" 

7891-2117/37/2015/Put/370120305/Z16 27.1.2015 

Zmena IP č.17 Stavebné povolenie pre 
stavbu " Výmena odsoľovačov na 
výrobnej jednotke AD5" + dočasné 
užívanie 

4150-30106/37/2016/Put/370120305/Z17-SP                        
4746-20940/37/2017/Sob/370120305/SkP-
Z17,Z18    

28.9.2016    
28.6.2017 
 

Zmena IP č.18 Zmena stavby pred 
dokončením "Výmena odsoľovačov na 
výrobnej jednotke AD5", Povolenie na 
odstránenie časti stavby "Likvidácia 
kolóny C7 a časti strojno-technologického 
zariadenia na VJ AD5" 

8509-2137/37/2017/Put/370120305/Z18-SP, OdS 25.1.2017 

Zmena IP č.19 Stavebné povolenie na 
stavbu "Pracia voda na AD5"+dočasné 
užívanie + trvalé užívanie 

2835-7229/37/2017/Put/370120305/Z19-SP                           
4590-19993/37/2017/Zál/370120305/SkP-Z19                          
7244-35890/37/2017/Zál/370120305/KR-Z19 

10.3.2017     
19.6.2017      
16.11.2017 

Zmena IP č. 20 Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

4578-18077/37/2017/Mem/370120305/Z20 11.10.2017 

Zmena IP č.21 Odstránenie VJ VaEA 6607-33737/37/2018/Mem/Z21/Ods 17.10.2018 

Zmena IP č.22 Inštalácia AMS-E pre 
AVD6, Schválenie techn. výpočtu údajov 

6608-42147/37/2018/Mem/370120305/Z22 7.12.2018 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.23 Stavebné povolenie na 
stavbu "Inštalácia pracej vody na AVD6" 
+ dočasné užívanie + trvalé užívanie 

8220-44216/37/2018/Mem/370120305/Z23-SP           
6561/37/2019/Mem-26931/2019/370120305/23-
SkP          
8692/37/2019-37910/2019/Mem/370120305/KR-
Z23 

19.12.2018                 
2.08.2019                           
17.10.2019 

Zmena IP č.24 Celoraf. limity NOx a SO2 7491-35509/37/2018/Zál/370120305/Z24 22.10.2018 

Zmena IP č.25 Stavebné povolenie na 
stavbu "Desalters Replacement at 
BADU6 - Výmena odsoľovačov ropy na 
AVD6" + dočasné užívanie + trvalé 
užívanie 

9787-2279/37/2019/Mem/370120305/Z25-SP        
9787/37/2019/Mem-26636/2019/370120305/Z25-
SkP        
 8688/37/2019-37861/2019//Mem/370120305/KR-
Z25 

18.2.2019 
 18.7.2019 
          
15.10.2019 
 

Integrované povolenie pre Výroba 
motorových palív  

1339-1673/2007/Vla/370121206 15.1.2007 

Zmena IP č.1  
A) Napojenie odplynov na odlučovač PH 
101 - Superfrakcionácia  
B) Dávkovacie zariadenie aditívu na b. 53 
C) Bioetanol blending, PC2 - bl. 51 

 
 
2853-25191/37/2008/Vla,Sta/370121206/Z1 
9465-43381/37/2008/Vla/370121206/Z1/s2-Kr567-
4465/37/2009/Vla/370121206/Z1/s3-Kr 

 
 
25.7.2008 
30.12.2008 
6.2.2009  

Zmena IP č.2 Rekonštrukcia nádrží na 
bl. 61, 62 

5353-35281/37/2008/Vla/370121206/Z2 27.10.2008 

Zmena IP č.3 Vyňatie VJ VMP a EJ SaEA 
z IPKZ + Súhlas na nakladanie s NO 

4058-21750/37/2011/Vla/370121206/Z3 27.7.2011 

Zmena IP č.4 Ukončenie činnosti vo VJ 
Superfrakcionácia  

3434-27284/37/2012/Vla/370121206/Z4 28.9.2012 

PLYNY – Plyny, Síra 
Integrované povolenie pre Delenie 
bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 
a 2 

2441/OIPK-705/06-VI/370120705 24.4.2006 

Zmena IP č.1 Napojenie poistných 
ventilov z kolóny C2 

3698-29417/2007/Vla,Šim/370120705/Z1 
9276-41782/2007/Sta/370120705/Z1/K 

11.9.2007 
18.12.2007 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom (NO) 

4743-25162/37/2009/Vla/370120705/Z2 30.7.2009 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 
+ Zmena používaných surovín a 
pomocných látok 

940-17308/37/2011/Vla/370120705/Z3 13.6.2011 

Zmena IP č.4 Súhlas na nakladanie s NO 4694-15326/37/2012/Vla/370120705/Z4 10.9.2012 

Zmena IP č.5 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

788-12296/37/2013/Bal/370120705/Z5 9.5.2013 

Zmena IP č.6 Napojenie HOPV chladiacej 
vody na DBP2 

4141-20191/37/2013/Bal/370120705/Z6 31.7.2013 

Zmena IP č.7 Napojenie HOPV chladiacej 
vody na DBP2 - Kolaudačné rozhodnutie 

6316-862/37/2014/Zár/370120705/Z7-KR 9.1.2014 

Zmena IP č. 8 Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

6563-40153/37/2018/Vlt/370120505/Z8 27.11.2018 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Integrované povolenie pre Výroba síry, 
Regenerácia amínového rozpúšťadla, 
Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia 
kyseliny sírovej 

1060/OIPK-305/06-VI/370120605 1.3.2006 

Zmena IP č.1 Súhlas na osobitné 
podmienky diskontinuálneho 
oprávneného merania 

2958-10630/37/2008/Vla/3701206705/Z1 27.3.2008 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom (NO) 

4455-23096/37/2009/Vla/370120605/Z2 10.7.2009 

Zmena IP č.3 Výmena analyzátorov H2S 
(inštalácia) 

6868-36910/37/2010/Vla/370120605/Z3 14.12.2010 

Zmena IP č.4 Výmena (inštalácia) 
analyzátorov O2, CO, NOx, SO2, 
premiestnenie H2S analyzátora na SRU 
100, 200 

939-15387/37/2011/Vla/370120605/Z4 23.5.2011 

Zmena IP č.5 Skúšobná prevádzka AMS 6361-29427/37/2011/Vla/370120605/Z5 17.10.2011 

Zmena IP č.6 Výmena AMS na SAR 
(inštalácia + skúš. prevádzka), Súhlas na 
nakladanie s NO 

4966-34628/37/2012/Koz/370120605/Z6 30.11.2012 

Zmena IP č. 7 Vybudovanie 
Zhromažďovacieho miesta odpadov+ 
Trvalá prevádzka AMS (O2, CO, NOx, 
SO2, H2S na SRU 100, 200) 

8201-4735/37/2013/Koz/370120605/Z7 14.2.2013 

Zmena IP č.8  Kolaudačné rozhodnutie na 
trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia 
miest na zhromažďovanie odpadov – 
bl.58“ 

4180-23342/37/2013/Bal/370120605/Z8-KR 5.9.2013 

Zmena IP č.9 Trvalá prevádzka AMS na 
SAR 

4311-29633/37/2013/Bal/370120605/Z9 5.11.2013 

Zmena IP č.10 STPPaTOO SRU 100,200 
a SAR 

6950-29598/37/2015/Vlt/370120605/Z10 15.10.2015 

Zmena IP č.11 Zvýšenie spoľahlivosti na 
VJ SAR 

4018-15340/370/2016/Vlt/370120605/Z11-SP 
3432-10825/37/2017/Vlt/370120605/SkP 

18.5.2016 
6.4.2017 

Zmena IP č.12 Stavebné povolenie " 
Alternatívne spracovanie kyslých 
čpavkových plynov technológiou 
SWAATS"+ skušobná prevádzka + 
predĺženie SkP + predĺženie SkP 

7170-36919/37/2016/Val/370120605/Z12-SP                            
4405-14614/37/2019/Val/370120605/SkP                                                     
4206-17061/37/2018/Val/370120605/SkP                                           
5079/37/2020-12091/2020/Val/370120605/SkP   

21.12.2016 
30.5.2018 
17.4.2019 
22.4.2020 

Zmena IP č.13 STPPaTOO SRU 100,200 
a SAR 

8964-8527/37/2018/Vlt/370120605/Z13 22.3.2018 

Zmena IP č. 14 Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

6564-40158/37/2018/Vlt/370120605/Z14 27.11.2018 

Zmena IP č.15 Stavebné povolenie 
"Alternatívne spracovanie kyslých 
sírovodíkových plynov" + dočasné 
užívanie (3x) + trvalé užívanie 

7670-40874/37/2018/Vlt/370120605/Z15-SP         
5667/37/2019/Vlt-26826/2019/Vlt/370120605/SkP-
Z15SP         
5809/37/2019/Vlt-26827/2019/Vlt/370120605/SkP-
Z15SP        
6205/37/2019/Vlt-26829/2019/Vlt/370120605/SkP-
Z15SP       

6.12.2018 
 22.7.2019    
 
22.7.2019       
 
22.7.2019    
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

9176/37/2019-42602/2019/Vlt/370120605/KR-Z15 18.11.2019 

Zmena IP č.16 Zmena stavby pred 
dokončením "Alternatívne spracovanie 
kyslých čpavkových plynov technológiou 
SWAATS" 

7853-42574/37/2018/Vlt/370120605/Z16-SP 4.12.2018 

HYDROKRAKOVANIE – Atmosférická destilácia 

Integrované povolenie spoločné s AVD6 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 6.6.2006 

Zmeny sú uvedené v časti DESTILÁCIA   

HYDROKRAKOVANIE – Krakovanie ťažkých zvyškov 
Integrované povolenie 1195/OIPK-338/06-Ba/370120505 1.3.2006 

Zmena IP č.1 Súhlas na nakladanie s NO 5007-21673/37/2009/Bal/370120505/Z1 29.6.2009 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 4472-22379/37/2010/Bal/370120505/Z2 22.7.2010 

Zmena IP č. 3 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1113-8647/37/2011/Bal/370120505/Z3 22.3.2011 

Zmena IP č. 4 Schválenie STPP a TOO 1107-13137/37/2012/Bal/370120505/Z4 9.5.2012 

Zmena IP č. 5 Súhlas na nakladanie s NO 3789-16026/37/2012/Bal/370120505/Z5 6.6.2012 

Zmena IP č.6 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

782-11769/37/2013/Bal/370120505/Z6 2.5.2013 

Zmena IP č.7 Stavebné povolenie na 
stavbu "Výrobná jednotka RHC - 
Technológia HCAT" 

7140-3652/37/2014/Sob/370120505/Z7S 11.2.2014 

Zmena IP č.8 Súhlas na nakladanie s NO 7653-4901/37/2014/Sob/370120505/Z8 26.2.2014 

Zmena IP č.9 Celoraf. limit SO2 3187-11689/37/2014/Sob/370120505/Z9 30.4.2014 

Zmena IP č.10 Kolaudačné rozhodnutie 
na trvalé užívanie stavby "Výrobná 
jednotka RHC - Technológia HCAT" 

3892-20605/37/2014/Sob/370120505/Z10KR 21.7.2014 

Zmena IP č.11 Schválenie zmeny STPP a 
TOO 

8039-2020/37/2015/Sob/370120505/Z11 27.1.2015 

Zmena IP č.12 Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

662-6711/37/2018/Sob/370120505/Z12 22.10.2018 

KRAKOVANIE – Komplex Hydrokrak 

Integrované povolenie 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 28.6.2006 

Zmena IP č.1 Posun termínu realizácie 
opatrení na prevenciu znečisťovania z IP 

4445-17313/37/2008/Bal/370120905/Z1 7.5.2008 

Zmena IP č.2 Rekonštrukcia ŠJ 
Hydrokrak, nízkoemisné horáky 

1079-4872/37/2009/Bal,Vla/370120905/Z2 
6534-20551/37/2009/Vla/370120905/Z2/Sk 
9065-35210/37/2009/Vla/370120905/Z2/Sk-z1 
5760-18253/37/2010/Vla/370120905/Z2/KR  

10.2.2009 
18.6.2009 
29.10.2009 
14.6.2010 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 5488-25650/37/2009/Bal/370120905/Z3 4.8.2009 

Zmena IP č.4 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na dočasné užívanie stavby 
(rekonštrukcia ŠJ) 

6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 9.6.2009 

Zmena IP č.5 STPP a TOO, Súhlas z 
hľadiska ochr. ovzdušia na trvalé užívanie 
stavby (rekonštrukcia ŠJ) 

794-783/37/2010/Bal/370120905/Z5 13.1.2010 

Zmena IP č.6 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1107-8573/37/2011/Bal/370120905/Z6 11.4.2011 

Zmena IP č.7 Súhlas na nakladanie s NO 4461-21894/37/2011/Bal/370120905/Z7 28.7.2011 

Zmena IP č.8 Schválenie STPP a TOO 7178-33019/37/2012/Bal/370120905/Z8 21.11.2012 

Zmena IP č.9 Celoraf. limit SO2 + Súhlas 
na nakladanie s NO + zmena pomoc. 
látok 

3835-14210/37/2014/Val/370120905/Z9 16.5.2014 

Zmena IP č.10  Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

5135-28838/37/2017/Vlt/370120905/Z10 12.10.2017 

Zmena IP č.11 Odstránenie SO 5619-
Hospodárstvo s vykurovacím olejom 

5881-29638/37/2017/Vlt/370120905/Z11 3.10.2017 

Zmena IP č. 12 Inštalácia AMS-E pre 
KHK, Schválenie tech. výpočtu údajov 

6475-39082/37/2018/Vlt/370120905/Z12 14.11.2018 

Zmena IP č. 13 Celoraf. limit NOx a SO2 7487-36759/37/2018/Zál/370120905/Z13 22.10.2018 

Zmena IP č. 15 AMS-E trvalé užívanie 7711/37/2019-38391/2019/Vlt/370120905/Z15 17.10.2019 

KRAKOVANIE – Komplex FCC 
Integrované povolenie 2257/OIPK-630/06-Ba/370120805 11.4.2006 

Zmena IP č.1 Prestavba výrobne MTBE 
na výrobu ETBE 

5197/OIPK-1537/06-Ba,Tá/370120805/Z1 25.9.2006 

Zmena IP č.2 Inštalácia uzavretého 
systému pre dopravu prachu z ESP na 
FCC 

5217-23682/37/2008/Bal,Sta/370120805/Z2 
6530-25389/37/2009/Vla/370120805/KR 

10.7.2008 
31.7.2009 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 5377-23111/37/2009/Bal/370120805/Z3 10.7.2009 

Zmena IP č.4 Monitorovanie emisií CO2 594-4205/37/2010/Bal/370120805/Z4 15.2.2010 

Zmena IP č.5 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na  povolenie skúšobnej 
prevádzky(monit.emis.CO2)  +Súhlas na 
nakladanie s NO 

5470-25468/37/2010/Bal/370120805/Z5 25.8.2010 

Zmena IP č.6 Predĺženie skúšobnej 
prevádzky (monit.emis.CO2)   

3535-15093/37/2011/Bal/370120805/Z6 20.5.2011 

Zmena IP č.7 Trvalá prevádzka 
AMS+STPP a TOO 

7140-33924/37/2011/Bal/370120805/Z7 28.11.2011 

Zmena IP č.8 Súhlas na nakladanie s NO 3790-13267/37/2012/Bal/370120805/Z8 10.5.2012 
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Dátum 
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Zmena IP č.9 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

783-11872/37/2013/Bal/370120805/Z9 6.5.2013 

Zmena IP č.10 Zmena AMS 8825-5443/37/2017/Vlt/370120805/Z10 17.2.2017 

Zmena IP č. 11 Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

5462-40198/37/2018/Vlt/370120805/Z11 27.11.2018 

Zmena IP č. 12 STPP a TOO - prerušenie 
konania + súhlas 

9296/37/2019-12663/2020/Vlt                                              
9296/37/2019-14651/2020/370120805/Z12 

27.4.2020        
25.6.2020 

VÝROBA PALÍV – Reformingy a aromáty 
Integrované povolenie pre Extrakcia 
aromátov a Redestilácia reformátu 

6263/OIPK-1838/06-Ba/370121006 20.11.2006 

Zmena IP č.1 Napojenie VJ na CC6 
6275-27977/37/2008/Bal,Vla/370121006/Z1 
9468-43358/37/2008/Vla/370121006/Z1/S1-Kr 

30.12.2008 

Zmena IP č.2 STPP a TOO, Súhlas na 
nakladanie s NO 

6539-30198/37/2009/Bal/370121006/Z2 22.9.2009 

Zmena IP č.3 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

7573-12602/37/2011/Bal/370121006/Z3 27.4.2011 

Zmena IP č. 4 Napojenie ZP na stab. 
horáky + Prepojenie oteplených 
chladiacich vôd + Súhlas na nakladanie s 
NO 

1223-14830/37/2012/Bal,Vla/370121006/Z4 
7875-31535/37/2012/Bal/370121006/Z4/KR 
607-3499/37/2013/Bal/370121006/Z4/KR2 

25.5.2012 
8.11.2012 
6.2.2013 

Zmena IP č.5 Súhlas na nakladanie s NO 6097-21942/37/2012/Bal/370121006/Z5 21.8.2012 

Zmena IP č.6 Schválenie STPP a TOO 7866-36135/37/2012/Bal/370121006/Z6 18.12.2012 

Zmena IP č.7 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

787-12134/37/2013/Bal/370121006/Z7 6.5.2013 

Zmena IP č.8 Celoraf.limit SO2 2823-12452/37/2014/Vlt/370121006/Z8 25.4.2014 

Zmena IP č.9 Revízia BATc LVOC - 
prerušenie konania 

9295/37/2019-10584/2020/Vlt/Z9 2.4.2020 

Integrované povolenie pre Reforming 5, 
HRR4  

4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 21.8.2006 

Zmena IP č.1 Súhlas na nakladanie s NO 7058-28261/37/2009/Bal/370121106/Z1 2.9.2009 

Zmena IP č.2 Zmena umiestnenia 
a výmena emis. analyzátora + 
Vybudovanie zhromažďovacieho miesta 
pre odpady 

4449-23876/37/2010/Bal,Vla/370121106/Z2 
9277-38330/37/2010/Vla/370121106/Z2/s1_KR 
5007-14226/37/2011/Vla/370121106/Z2/s2-KR  

9.8.2010 
23.12.2010 
12.5.2011  

Zmena IP č. 3 Skúšobná prevádzka AMS 
+ Určenie emisného limitu SO2 

1110-9197/37/2011/Bal/370121106/Z3 25.3.2011 

Zmena IP č.4 Trvalá prevádzka AMS 7060-26984/37/2011/Bal/370121106/Z4 23.9.2011 

Zmena IP č. 5 Napojenie ZP na stab. 
Horáky + Schválenie STPP a TOO 

1224-14831/37/2012/Bal,Vla/370121106/Z5 7873-
31942/37/2012/Bal/370121106/Z5/KR 

25.5.2012  
12.11.2012 

Zmena IP č.6 Súhlas na nakladanie s NO 4790-21747/37/2012/Bal/370121106/Z6 7.8.2012 

Zmena IP č.7 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

784-11768/37/2013/Bal/370121106/Z7 30.4.2013 
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Zmena IP č.8 Celoraf. limit SO2+zmena 
používaných pomocných látok 

2807-17246/37/2014/Put/370121106/Z8 10.7.2014 

Zmena IP č. 9 Schválenie STPP a TOO 2635-9783/37/2015/Put/370121106/Z9 7.4.2015 

Zmena IP č.10 Revid. IP BATc + oprava 
zrejmej nesprávnosti 

8317-46200/37/2018/Mem/370121106/Z10 
8317-21132/37/2019/Mem/Z10 

01.3.2019 

Integrované povolenie pre Izomerizácia 
benzínov 

6139/OIPK-1815/06-VI/370121506 10.11.2006 

Zmena IP č.1 Súhlas na nakladanie s NO 7016-29841/37/2009/Vla/370121506/Z1 16.9.2009 

Zmena IP č.2 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1129-20463/37/2011/Vla/370121506/Z2 13.7.2011 

Zmena IP č.3 Napojenie ZP na stab. 
horáky 

1119-13791/37/2012/Vla/370121506/Z3 7871-
32044/37/2012/Bal/370121506/Z3/KR 

15.5.2012 
13.11.2012 

Zmena IP č.4 Súhlas na nakladanie s NO, 
povolenie paliva zemný plyn 

7158-25809/37/2012/Koz/370121506/Z4 17.9.2012 

Zmena IP č.5 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

785-12277/37/2013/Bal/370121506/Z5 7.5.2013 

Zmena IP č.6 Celoraf. limit SO2 2563-9068/37/2014/Val/370121506/Z6 25.3.2014 

Zmena IP č.7 Schválenie Východiskovej 
správy 

4095-15360/37/2015/Vlt/370121506/Z7 28.5.2015 

Zmena IP č.8 Revid. IP BATc 4501-40256/37/2018/Vlt/370121506/Z8 27.11.2018 

Zmena IP č.9 STPP a TOO 4960/37/2020-16821/2020/Vlt/370121506/Z9 10.6.2020 

VÝROBA PALÍV – Hydrogenačná rafinácia palív 

Integrované povolenie pre HRP2 a 6 1155-1148/2007/Bal/370121306 13.2.2007 

Zmena IP č.1 Prevádzkovanie HRP5, 
Výmena chladičov W602, W603 za vzd. 
chladič A601 na bl. 55 - HRP6 

3243-23680/37/2008/Bal,Sta/370121306/Z1 
9466-41927/37/2008/Vla/370121306/Z1/Kr 

9.7.2008 
15.12.2008 

Zmena IP č.2 Napojenie HRP2 a 6 na 
CC6 

6233-32045/37/2008/Bal,Vla/370121306/Z2 
9467-41872/37/2008/Vla/370121306/Z2/Kr 

30.9.2008 
15.12.2008 

Zmena IP č.3 Rekonštrukcia chemickej 
kanalizácie 

5489-27593/37/2009/Bal,Vla/370121306/Z3 7224-
27295/37/2010/Vla/370121306/Z3/KR 

21.8.2009      
16.9.2010 

Zmena IP č.4 Súhlas na nakladanie s NO 3377-10536/37/2010/Bal/370121306/Z4 8.4.2010 

Zmena IP č.5 Vybudovanie 
zhromažďovacieho miesta pre odpady 

4451-24074/37/2010/Bal,Vla/370121306/Z5 
9278-37834/37/2010/Vla/370121306/Z5/KR 

11.8.2010 
20.12.2010 

Zmena IP č. 6 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1111-9636/37/2011/Bal/370121306/Z6 30.3.2011 

Zmena IP č. 7 Súhlas na nakladanie 
s NO+ Schválenie STPP a TOO 

963-1672/37/2013/Bal/370121306/Z7 22.1.2013 

Zmena IP č.8 Celoraf. limit SO2 + Zmena 
prev. režimu HRP5 (zmena surovín, 
pomoc. látok) 

3023-11068/37/2014/Vlt/370121306/Z8 16.4.2014 

Zmena IP č.9 Zmena prevádzkovania 
HRP 

6502-27261/37/2015/Vlt/370121306/Z9    
5838-27821/37/2016/Vlt/370121306/SkP  8172-

28.9.2015     
7.9.2016      



          
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020               Areál Bratislava                                                      27/545 

Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
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Zmena IP č. 10 Schválenie STPP a TOO 8556-2721/37/2017/Vlt/370121306/Z10 30.1.2017 

Zmena IP č.11  Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

7008-3418/37/2018/Vlt/370121306/Z11 28.2.2018 

Zmena IP č.12 Celoraf. limit SO2 a NOx 7489-36767/37/2018/Zál/370121306/Z12 26.10.2018 

Zmena IP č.13 Úprava frekvencie + 
bezdymové spaľovanie na PH - prvé 
znenia + oprava zrejmej nesprávnosti 

6611/37/2019/Vlt-47213/2019/370121306/Z13                                                            
6611/37/2019/Vlt-9338/2020/370121306/Z13 

7.2.2020              
23.3.2020 

Integrované povolenie pre Redestilácia 
pyrobenzínu a N-alkány 

1224-11494/2007/Bal/370121706 17.4.2007 

Zmena IP č.1 Intenzifikácia CC6 PC2 - 
Napojenie VJ na CCW 

6274-27667/37/2008/Bal,Vla/370121706/Z1 
9470-43236/37/2008/Vla/370121706/Z1/Kr 

18.8.2008 
29.12.2008 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 647-3868/37/2010/Bal/370121706/Z2 10.2.2010 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 964-1166/37/2013/Bal/370121706/Z3 18.1.2013 

Integrované povolenie pre HRP7 588/OIPK/04-Ba/720120203 20.4.2004 

Zmena IP č.1 Súhlas na inštaláciu AMS 1569/OIPK-236/05-Ba/720120203-Z1 24.3.2005 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO, 
schválenie Súboru (STPP a TOO) na 
ochranu ovzdušia 

283-13475/37/2009/Bal/720120203/Z2 23.4.2009 

Zmena IP č.3 Súhlas na uvedenie AMS 
do prevádzky 

7777-38199/37/2009/Bal/720120203/Z3 26.11.2009 

Zmena IP č.4 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1112-14874/37/2011/Bal/720120203/Z4 18.5.2011 

Zmena IP č. 5 Súhlas na nakladanie s NO 
+ emisie do vôd 

3788-13332/37/2012/Bal/720120203/Z5 11.5.2012 

Zmena IP č.6 Súhlas na nakladanie s NO 
(R1) 

781-11767/37/2013/Bal/720120203/Z6 30.4.2013 

Zmena IP č.7 Celoraf. limit SO2 2470-12246/37/2014/Jan/720120203/Z7 29.4.2014 

Zmena IP č. 8  Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie 

3088-40212/37/2018/Vlt/370121306/Z8 27.11.2018 

Zmena IP č. 9 Schválenie STPP a TOO - 
prerušenie konania + súhlas 

10253/37/2019-12758/2020/Vlt/Z9                                                
10253/37/2019-14659/2020/720120203/Z9 

28.4.2020         
25.6.2020 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

Integrované povolenie Spaľovňa kalov 4081-34835/37/2007/Tom/370121807 26.10.2007 

Zmena IP č.1 Prevádzkový poriadok 5269-17312/37/2008/Bal/370121807/Z1 9.5.2008 

Zmena IP č.2 Zhrnutie všetkých NO, kt. 
vznikajú na prevádzkach Rafinérie 
SLOVNAFT, s.k. 

1202-1544/37/2009/Bal/370121807/Z2 19.1.2009 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 2997-7208/37/2010/Bal/370121807/Z3 10.3.2010 



          
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020               Areál Bratislava                                                      28/545 

Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.4 Súhlas na nakladanie s NO 7571-34460/37/2010/Bal/370121807/Z4 23.11.2010 

Zmena IP č.5 Súhlas na nakladanie s NO 3787-8526/37/2012/Bal/370121807/Z5 21.3.2012 

Zmena IP č.6 Súhlas na nakladanie s NO 902-6440/37/2013/Bal/370121807/Z6 7.3.2013 

Zmena IP č.7 Žiadosť o preskúmanie 
rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje 
prevádzkový poriadok zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na 
zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

5837-30297/37/2013/Bal/370121807/Z7 11.11.2013 

Zmena IP č.8 Stavebné povolenie na 
stavbu "Kombinovaný horák pre 
spaľovanie slopov na Spaľovni kalov" 

7679-9792/37/2014/Heg/370121807/Z8 28.3.2014 

Zmena IP č.9 Súhlas na dočasné užívanie 
stavby za účelom skúšobnej prevádzky 
pre stavbu "Kombinovaný horák pre 
spaľovanie slopov na Spaľovni kalov" 

4642-25613/37/2014/Heg/370121807/Z9SK 9.9.2014 

Zmena IP č.10 Doplnenie MCHB ČOV 
bl. 126 

8615-17868/37/2015/Heg/370121807/Z10 19.6.2015 

Zmena IP č.11 Trvalé užívanie stavby  
"Kombinovaný horák pre spaľovanie 
slopov na Spaľovni kalov" 

5572-27066/37/2015/Heg/370121807/Z11-KR 24.9.2015 

Zmena IP č.12  Revízia IP v súvislosti s 
BATc - plné znenie + oprava  zrejmej 
nesprávnosti 

5724-29939/37/2017/Heg/370121807/Z12 11.12.2017 

Zmena IP č.13 Odstránenie stavby 
"Rekonštrukcia SK - demolácie" 

4480-15973/37/2018/Heg/370121807/Z13-Ods 22.5.2018 

Zmena IP č.14 Stavebné povolenie 
"Rekonštrukcia SK" + dočasné užívanie 

5133-24299/37/2018/Heg/370121807/Z14-SP           
8385/37/2019-39132/2019/720010103/SkP-Z14 

24.7.2018   
25.10.2019 

Zmena IP č.15 Úprave emisných limitov 
počas rekonštrukcie a opráv 

6882/37/2019/Heg-30733/2019/370121807/Z15 22.8.2019 

Zmena IP č.16 Prevádzkový poriadok + 
STPP a TOO - prerušenie konania 

6151/37/2020-19511/2020/Z16 25.6.2020 

Integrované povolenie ČOV bl. 11 a bl. 
17-18 

8553-14449/37/2015/Kuc/370122014/IP 
 

19.5.2015 

Zmena IP č.1 Zvýšenie ochrany Malého 
Dunaja –Norná stena so skimmerom na 
bloku 17 (stavebné povolenie) + trvalá 
prevádzka  

516-747/37/2017/Jur/370122014/Z1-SP  
5312-21655/37/2017/Faš/370122014/KR-Z1 
 

12.1.2017 
30.6.2017 
 

Zmena IP č.2 Revízia IP v súvislosti 
s BATc plné znenie 

6413-38672/37/2017/Faš/370122014/Z2  
 

23.1.2018 
 

Zmena IP č.3 Rekonštrukcia hydrantovej 
siete – redundancia dodávky – bl. 18 
(stavebné povolenie) + kolaudačné 
rozhodnutie 
 
 

8888-8529/37/2018/Faš/370122014/Z3-SP  
5562-23846/37/2018/Faš/370122014/KR-Z3 
 

12.3.2018 
12.7.2018 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
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VÝROBA PLASTOV  

Integrované povolenie pre Polyetylén 1-3 
(súčasťou je aj stavebné povolenie pre 
odprašovacie zariadenie) 

2527-29770/2007 Vla,Šim/370190206 13.9.2007 

Skúšobná prevádzka odprašovacieho 
zariadenia 

9257-41613/2007/Sta/370190206/SkP 17.12.2007 

Zmena IP č.1, Súhlas na nakladanie 
s NO, Schválenie STPP a TOO, súhlas 
k uvedeniu ZZO do prevádzky 
(odprašovacie zariadenie) 

3442-22857/37/2009/Vla/370190206/Z1 8.7.2009 

Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa 
povoľuje trvalé užívanie stavby „Inštalácia 
odprašovacieho zariadenia na ÚPE1“ 

6533-26648/37/2009/Vla/370190206/KR 13.8.2009 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 7124-36322/37/2010/Vla/370190206/Z2 8.12.2010 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 908-4831/37/2013/Bal/370190206/Z3 19.2.2013 

Zmena IP č.4 Upustenie od výkonu 
oprávneného merania na PE2 + Udelenie 
dočasnej výnimky na emis. limity pre PE3 
od 01.01.2016 do 30.09.2016 

5590-28971/37/2014/Sob/370190206/Z4 8.12.2014 

Zmena IP č.5 Udelenie dočasnej výnimky 
na emis. limity pre PE2 od 01.01.2016 do 
30.09.2016 

7383-331789/37/2015/Sob/370190206/Z5 18.11.2015 

Zmena IP č.6 Udelenie dočasnej výnimky 
na emis.limity pre PE2 a PE3 od 
01.10.2016 do 30.06.2017 

5925-28058/37/2016/Sob/370190206/Z6 8.9.2016 

Zmena IP č. 7  Udelenie dočasnej 
výnimky na emis.limity pre PE3 od 
01.07.2017 do 31.03.2018 

4782-19157/37/2017/Sob/370190206/Z7 26.6.2017 

Zmena IP č. 8 RTO - Zastavenie konania 
+ Prerušenie konania 

7844/37/2019-30060/2019Sob/Z8-SP                                                              
8551/37/Skr-37379/2019/370190206                                                               
8551/37/2019-6786/2020/Skr/370190206/Z8 

2.9.2019                                      
9.10.2019                             
26.2.2020 

Integrované povolenie pre LDPE4 – Nová 
výrobňa polyetylénu 

2370-13658/37/2013/Tot,Heg/370190306 22.5.2013 

Zmena IP č.1 Zmena stavby pred jej 
dokončením 

3553-12877/37/2015/Put/370190306/Z1 5.5.2015 

Zmena IP č. 2 Dočasné užívanie stavby 
za účelom skúšobnej prevádzky 

5891-36073/37/2015/Put/370190306/Z2-SkP 10.12.2015 

Zmena IP č. 3 Schválenie STPP a TOO 7859-38380/37/2016/Put/370190306/Z3 27.2.2017 

Zmena IP č. 4  Výstavba etylénového 
zásobníka (stavebné povolenie) 

4181-17177/37/2018/Zál/370190306/Z4-SP 25.5.2018 

Integrované povolenie pre LDPE4-
Logistický terminál 

3391-19001/37/2013/Zál/370122013 17.7.2013 

Zmena IP č.1 Zmena stavby pred jej 
dokončením 

4382-17117/37/2014/Put/370122013/Z1 12.6.2014 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.2 Povolenie na dočasné 
užívanie stavby za účelom skúšobnej 
prevádzky pre stavbu LDPE4-LT/Trvalé 
užívanie stavby 

4286-20719/37/2015/Put/370122013/Z2-SkP 
7065-36586/37/2016/Put/370122013/KR-IP, Z1, 
Z2-SkP 

13.8.2015 
2.12.2016 
 

Zmena IP č. 3 Schválenie STPP a TOO 7857-38379/37/2016/Put/370122013/Z3 6.12.2016 

Integrované povolenie pre Polypropylén 3 557/OIPK/04-Ba/ 20120103 7.4.2004 

Zmena IP č.1 Emisné limity 021/OIPK-003/05 Ba/720120103 3.1.2005 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 277-13990/37/2009/Bal/720120103/Z2 27.4.2009 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 8390-34872/37/2010/Bal/720120103/Z3 26.11.2013 

Zmena IP č.4 Súhlas na nakladanie s NO 7177-31435/37/2012/Bal/720120103/Z4 7.11.2012 

Zmena IP č.5 Úpravy na Poľnom horáku 4634-33423/37/2013/Bal/720120103/Z5 5.12.2013 

Zmena IP č.6 Úpravy na Poľnom horáku 8055-6897/37/2015/Kuc/720120103/Z6 9.3.2015 

Zmena IP č.7 Schválenie STPP a TOO 5362-28676/37/2017/Faš/720120103/Z7 18.9.2017 

Zmena IP č. 8 Stavebné povolenie  
"Rozšírenie kapacity nadzemných 
skladovacích síl" + skúšobná prevádzka 

3764-17819/37/2017/Faš/720120103/Z8 - SP                   
4029-15805/37/2019/Faš/720120103/Z8-Skp 

31.5.2018        
25.4.2019 

ETYLÉNOVÁ JEDNOTKA  

Integrované povolenie pre Etylénová 
jednotka 

1113-18313/2007 Vla/370190106 11.6.2007 

Zmena IP č. 1 Prevádzka AMS, 
Výmena   horákov BA106,107,108 – 
súhlas na zmenu, súhlas na nakladanie 
s NO, emisné limity, suroviny, schválenie 
STPP a TOO 

518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 
7954-31075/2007/Šim/370190106/Ohl (ohlásenie 
stavebných úprav) 

26.2.2008 
25.9.2007 

Zmena IP č.2  Horáky BA106- 08 
skúšobná prevádzka(súhlas z hľadiska 
ochrany ovzdušia), emisné limity, 
schválenie STPP a TOO 

5671-33009/37/2008/Vla/370190106/Z2 8.9.2008 

Zmena IP č.3 Rekonštrukcia pyrolýznych 
pecí BA101, BA103, BA104 (ECO Vision 
- stavebné povolenie), Súhlas na 
nakladanie s NO 

8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 10.11.2008 

Zmena IP č. 4 Plynová kríza (výnimka 
limit NOx) 

3388-2092/37/2009/Vla/370190106/Z4 21.1.2009 

Zmena IP č.5 Horáky BA106-08 trvalá 
prevádzka, emisné limity 

4744-16029/37/2009/Vla/370190106/Z5 12.5.2009 

Zmena IP č.6 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na skúšobnú prevádzku pece 
BA103 

5999-22316/37/2009/Vla/370190106/Z6 
6622-26065/37/2009/Vla/370190106/Z3/s1-Sk 

3.7.2009 
10.8.2009 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.7 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na skúšobnú prevádzku pece 
BA104 

8887-38764/37/2009/Vla/370190106/Z7 
10051-41319/37/2009/Vla/370190106/Z3/s2-Sk 

1.12.2009 
17.12.2009 

Zmena IP č.8 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na skúšobnú prevádzku pece 
BA101 

3748-9467/37/2010/Vla/370190106/Z8 
5764-16466/37/2010/Vla/370190106/Z3/s3-Sk 

29.3.2010 
28.5.2010 

Zmena IP č.9 Súhlas z hľadiska ochrany 
ovzdušia na trvalú prevádzku pecí 
BA101, 103, 104, Súhlas na nakladanie s 
NO 

7119-28434/37/2010/Vla/370190106/Z9 
8472-35144/37/2010/Vla/370190106/Z3/KR 
(kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby) 

28.9.2010 
29.11.2010 

Zmena IP č.10 Stavebné povolenie na 
stavby Rekonštrukcia hasiaceho 
systému, Odlučovač zeleného oleja 

5598-31511/37/2012/Zál/370190106/Z10 
2045-5178/37/2013/Zál/370190106/Z10KR1 
2042-5215/37/2013/Zál/370190106/Z10KR2  

6.11.2012 
20.2.2013 
20.2.2013  

Zmena IP č.11 Stavebné povolenie na 
stavbu Odkoksovanie pyrolýznych pecí, 
Súhlas na nakladanie s NO 

827-9225/37/2013/Bal/370190106/Z11 3.4.2013 

Zmena IP č.12  Skúšobná prevádzka ZZO 
(cyklónový odlučovač-Odkoksovanie pyr. 
pecí) + kolaudačné rozhodnutie na 
dočasné užívanie stavby (cyklónový 
odlučovač) 

5410-31817/37/2013/Bal/370190106/Z12 22.11.2013 

Zmena IP č.13 Elektrická rozvodňa na EJ 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 4.12.2013 

Zmena IP č.14 Stavebné povolenie pre 
stavbu "Rekonštrukcia Etylénovej 
jednotky" 

4463-18659/37/2014/Jan/370190106/Z14 2.7.2014 

Zmena IP č.15 Trvalá prevádzka ZZO 
(cyklónový odlučovač) + Kolaudačné 
rozhodnutie na trvalé užívanie stavby 
(cyklónový odlučovač) 

5258-24270/37/2014/Jan/370190106/Z15 27.8.2014 

Zmena IP č.16 Povolenie na dočasné 
užívanie stavby za účelom skúšobnej 
prevádzky pre stavbu "Rekonštrukcia 
Etylénovej jednotky - 1.etapa" 

6691-33632/37/2014/Zál/370190106/Z16 24.11.2014 

Zmena IP č.17 Povolenie na dočasné 
užívanie stavby za účelom skúšobnej 
prevádzky pre stavbu "Elektrická 
rozvodňa na Etylénovej jednotke" 

6935-33762/37/2014/Zál/370190106/Z17 27.11.2014 

Zmena IP č.18 Povolenie na trvalú 
prevádzku pre stavbu "Elektrická 
rozvodňa na Etylénovej jednotke" 

8359-4005/37/2015/Zál/370190106/Z18 9.2.2015 

Zmena IP č.19 Stavebné povolenie 
Modifikácia rozparovania etylénu na 
Etylénovej jednotke pre LDPE4-III. etapa 

2755-9670/37/2015/Zál/370190106/Z19-SP 30.3.2015 

Zmena IP č.20 Trvalé užívanie stavby 
Modifikácia rozparovania etylénu na 
Etylénovej jednotke pre LDPE4-III. etapa 

5860-26902/37/2015/Zál/370190106/Z20-KR 16.9.2015 

Zmena IP č.21 Trvalé užívanie stavby 
Rekonštrukcia EJ -I. etapa 

6269-29629/37/2015/Zál/370190106/Z21-KR 13.10.2015 

Zmena IP č.22 Súhlas na zmenu AMS 8557-6455/37/2017/Vlt/370190106/Z22 2.3.2017 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.23 Schválenie STPP a TOO 
+ doplnenie odpadov zo súhlasu OÚ 

3799-14600/37/2017/Zál/370190106/Z23 5.5.2017 

Zmena IP č. 24 "Zníženie emisií NOx pre 
parný kotol BA-110" - Stavebné 
povolenie, dočasné trvalé užívanie 

3672-18309/37/2019/Zál/370190106/Z24-SP                                                  
9313/37/2019-44266/2019/370190106/SkP-Z24                                                
4838/37/2020-11304/2020/370190106/KR-Z24 

15.5.2019                            
27.11.2019 
 
14.4.2020 

Zmena IP č. 25 "Revízia BAT LVOC", 
prerušenie konania 

7062/37/2019/Zál49604/2019/Z25 14.1.2020 

TEPLÁREŇ  

Integrované povolenie  pre Tepláreň 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 13.12.2005 

Zmena IP č.1 Stavebné povolenie 
uskutočnenie vodnej stavby Inovácia 
CHUV II,III + kolaudačné rozhodnutie 
stavby Inovácia CHÚV II,III  

2529-23818/37/2007/Vla,Šim/370120405/Z1 
8207-32150/37/2009/Vla/370120405/Z1/KR 

24.07.2007 
06.10.2009 

Zmena IP č.2 Zmena prevádzkovateľa 
Teplárne na spoločnosť CM European 
Power Slovakia, s.r.o. 

1395-7198/37/2009/Vla/370120405/Z2 
7671-29864/27/2009/Haš 

18.05.2009 
19.09.2009 

Zmena IP č.3 Schválenie zmien v STPP a 
TOO 

3059-6075/37/2010/Vla/370120405/Z3 26.02.2010 

Zmena č. 4 Stavebné povolenie EDISON 
projekt PC1 Odsírovacia jednotka spalín, 
PC2,PC3,PC4 Rekonštrukcia teplárne + 
skúšobná prevádzka 

3979-8391/37/2010/Vla/370120405/Z4 
3979-22677/37/2010/Vla/370120405/Z4 
7064-26179/37/2011/Vla/370120405/Z4/s1-Sk 
1124-6543/37/2012/Vla/370120405/Z4/s2-Sk 
9104-32031/37/2012/Koz/370120405/Z4/s2-Sk 
7769-31993/37/2012/Koz/370120405/Z4/s3-Sk 
3258-13829/37/2013/Tot/370120405/Z4/s2-Sk2 
9921-13830/37/2013/Tot/370120405/Z4/s3-Sk1 

19.03.2010 
26.07.2010 
13.9.2011 
7.3.2012 
12.11.2012 
12.11.2012 
24.5.2013 
24.5.2013 

Zmena IP č.5 Stavebné povolenie  
"Edison projekt - Rekonštrukcia teplárne 
PC6 Úpravňa odpadových vôd"  
  

1089-8056/37/2011/Vla/370120405/Z5 
1061-6544/37/2012/Vla/370120405/Z5/Sk 
9105-32030/37/2012/Koz/370120405/Z5/Sk1 
3257-13834/37/2013/Tot/370120405/Z5/Sk2 

16.03.2011 
9.3.2012 
12.11.2012 
24.5.2013 

Zmena IP č.6 Zmena IP č.6 povolenie do 
skúšobnej prevádzky  "Edison projekt - 
Rekonštrukcia teplárne PC1 Odsírovacia 
jednotka spalín, PC2,PC3,PC4 
Rekonštrukcia teplárne PC6 Úpravňa 
odpadových vôd" 

1123-6211/37/2012/Vla/370120405/Z6 29.02.2012 

Zmena IP č.7 povolenie pre trvalé 
užívanie stavieb veľkého ZZO po jeho 
zmene, na prevádzku technologických 
zariadení stacionárnych zdrojov  po 
vykonaných zmenách  "Edison projekt - 
Rekonštrukcia teplárne, PC1 Odsírovacia 
jedn. spalín, Edison projekt 
Rekonštrukcia teplárne PC2,PC3,PC4, 
Edison Projekt  Rekonštrukcia teplárne 
PC6 Úpravňa odpadových vôd", udelenie 
súhlasu na nakladanie s NO 

2965-32927/37/2013/Bal/370120405/Z7 3.12.2013 
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Integrované povolenie / Zmena IP Číslo rozhodnutia 
Dátum 
vydania 

Zmena IP č.8 kolaudačné rozhodnutie  
povolenie pre trvalé užívanie stavieb    
"Edison projekt - Rekonštrukcia teplárne,   
PC1 Odsírovacia jednotka spalín, Edison 
projekt Rekonštrukcia teplárne 
PC2,PC3,PC4, Edison Projekt  
Rekonštrukcia teplárne PC6 Úpravňa 
odpadových vôd" 

6318-33413/37/2013/Put/370120405/Z8/KR 10.12.2013 

Zmena IP č.9 Schválenie zmien v  STPP 
a TOO, udelenie súhlasu o tom, že látka 
alebo vec sa považuje za vedľajší produkt  
a nie za odpad 

4953-14619/37/2014/Put/307120405/Z9/R 
 

26.05.2014 

Zmena IP č.10 udelenie súhlasu na 
zmenu AMS, určenie emisných lim. 
Súhlas na zmeny  technologických 
zariadení - Intenzifikácia denitrifikácie 
spalín 

8252-1710/37/2015/Put/370120405/Z10 22.1.2015 

Zmena IP č.11 Schválenie zmien v  STPP 
a TOO, zníženie MTP Teplárne, 
schválenie prevádzkovania záložných 
zdrojov, odstránenie časti stavby 
Balených centrál 

4285-27984/37/2015/Put/370120405/Z11 25.11.2015 

Zmena IP č.12 Schválenie zmien v STPP 
a TOO 

4307-16911/37/2016/Put/370120405/Z12 14.6.2016 

Zmena IP č.13 zmena vodnej stavby  pre 
stavby  Odkanalizovanie záchytných 
plôch  pod ESP 12,30,78 do CHK,     
zmena stavby  Výmena hydrantového 
rozvodu AB, Kotolňa a strojovňa + 
kolaudačné rozhodnutie 

6305-31305/37/2016/Put/370120405/Z13 -SP 
5036-22355/37/2017/Vlt/370120405/KR-Z13 
6184-28828/37/2017/Mem/370120405/KR-Z13 

14.10.2016 
11.7.2017 
18.9.2017 

Zmena IP č.14 Stavebné povolenie pre 
stavbu Palivové hospodárstvo, Prístrešok 
rozdeľovacích armatúr - Armatúrny 
domček, schválenie " Východiskovej 
správy" + kolaudačné rozhodnutie 

3413-15513/37/2017/Vlt/370120405/Z14-SP 
6524-30300/37/2017/Skr/370120405/KR-Z14 

19.5.2017 
28.9.2017 

Zmena IP č.15 - BAT + AMS príručka + 
konsolidácia znenia 

6298-27953/37/2017/Sob/370120405/Z15 16.3.2018 

Zmena IP č.16 - Stavebné povolenie pre 
analyzátor AMS NH3 a H2O a stavebné 
povolenie pre výťah 

4949-23100/37/2018/Sob/370120405/Z16-SP 20.8.2018 

Zmena IP č.17 Autoremedúra 7230-43906//37/2018/Sob/370120405/Z17 13.12.2018 

 

ZRUŠENÉ INTEGROVANÉ POVOLENIA 
Etylénoxid a glykoly - integrované povolenie zrušené rozhodnutím 
č. 7144-36498/37/2016/Vlt/370121406 zo dňa 28.11.2016 

Integrované povolenie 959-16673/2007/Bal/370121406 29.5.2007 

Zmena IP č.1 Súhlas na nakladanie s NO 3826-13525/37/2010/Bal/370121406/Z1 3.5.2010  
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Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 781-6259/37/2011/Bal/370121406/Z2 1.3.2011 

Zmena IP č.3 Úprava podmienky 
rozhodnutia v kapitole K, bod.č.5 – 
predĺženie demontáže odstavenej VJ do 
01.10.2016 

4949-23794/37/2013/Bal/370121406/Z3 10.9.2013 

Zmena IP č.4 Odstránenie prevádzky 7483-5199/37/2016/Vlt/370121406/Z4-OdS 18.2.2016 

Fenol -  integrované povolenie zrušené rozhodnutím  
č. 4231-17960/37/2017/Vlt/370121907/ZR zo dňa 06.06.2017 

Integrované povolenie pre Fenol 2696-21067/2007/Bal/370121907 2.7.2007 

Zmena IP č.1 Súhlas na nakladanie s NO 3987-16817/37/2010/Bal/370121907/Z1 1.6.2010 

Zmena IP č.2 Vybudovanie 
zhromažďovacieho miesta pre odpady 

4818-24745/37/2010/Bal,Vla/370121907/Z2 18.8.2010 

Zmena IP č.3 Súhlas na nakladanie s NO 7450-30965/37/2011/Bal/370121907/Z3 31.10.2011 

Zmena IP č.4 Úprava podmienky 
rozhodnutia v kapitole K, bod.č.5 – 
predĺženie demontáže odstavenej VJ do 
01.7.2017 

2824-10415/37/2014/Vlt/370121907/Z4 3.4.2014 

Zmena IP č.5 Odstránenie prevádzky 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-Ods 23.2.2016 

Etylbenzén a Kumén -  integrované povolenie zrušené rozhodnutím  
č. 6248-33073/37/2017/Vlt/370121607/ZR zo dňa 30.10.2017 
Integrované povolenie pre Etylbenzén 
a Kumén 

4033-27390/2007/Bal/370121607 22.8.2007 

Zmena IP č.1 Výmena výťahu na VJ 
Etylbenzén 

8343-40010/37/2008/Bal,Vla/370121607/Z1 
5498-19574/37/2009/Vla/370121607/Z1/Kr 

2.12.2008 
11.6.2009 

Zmena IP č.2 Súhlas na nakladanie s NO 3988-18692/37/2010/Bal/370121607/Z2 16.6.2010 

Zmena IP č.3 Vybudovanie 
zhromažďovacieho miesta pre odpady 

4819-25151/37/2010/Bal,Vla/370121607/Z3 23.8.2010 

Zmena IP č. 4 Určenie emisného limitu 
SO2 (celorafinérsky limit) 

1108-10513/37/2011/Bal/370121607/Z4 6.4.2011 

Zmena IP č. 5 Súhlas na nakladanie s NO 7449-30963/37/2011/Bal/370121607/Z5 28.10.2011 

Zmena IP č.6 Úprava podmienky 
rozhodnutia v kapitole K, bod.č.5 – 
predĺženie demontáže odstavenej VJ do 
01.7.2017 

2825-9767/37/2014/Vlt/370121607/Z6 2.4.2014 

Zmena IP č.7 Odstránenie prevádzky 7484-6168/37/2016/Vlt/370121607/Z7-OdS 23.2.2016 
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1.1.4 Počet zamestnancov podniku 

K 31.08.2020 mal SLOVNAFT, a.s. 2 290 zamestnancov. V tomto počte sú započítaní aj 
zamestnanci externých terminálov a produktovodu, ako aj administratívni zamestnanci, ktorí 
sa nachádzajú v budove domu obchodných činností (DOČ) lokalizovanom mimo areálu 
samotného výrobného podniku. 
Počet zamestnancov SLOVNAFT, a.s. v areáli podniku je 1948 a v budove DOČ umiestnenej 
pred areálom podniku je 238 zamestnancov. Počet cudzích zamestnancov navštevujúcich, 
respektíve dodávateľsky pracujúcich v podniku) je priemerne 120 osôb/deň. Uvedený počet 
zamestnancov zahŕňa všetkých zamestnancov vstupujúcich do podniku osobnou vrátnicou V2 
ako aj motorovými vozidlami cez vrátnice V1, V5 a V7. 
 
Počet zamestnancov pracujúcich v dennom režime a zmenovom režime resp. 
v kontrolovanom pásme je uvedený v tabuľke 1.1.4.1. 
 
Tabuľka 1.1.4.1  Počet zamestnancov podniku 
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SLOVNAFT, a.s. 
areál podniku. 

515 12 263 4 33 1082 3 36 0 1948 

Dom obch. činností         238 238 
Externé areály         104 104 

SPOLU 515 12 263 4 33 1082 3 36 342 2290 
Poznámky: 
Evidenčný stav k 31.8.2020: 
Nepretržitý režim – kontrolované pásmo – strieda sa 5 zmien (ráno, poobede, noc + 2 dni voľno) 
Nepretržitý režim – ostatní- striedajú sa 4 zmeny 
Dvojzmenný režim – nepracujú v noci 

 
V areáli SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú spoločnosti s nasledovným počtom zamestnancov: 
Názov podniku Počet zamestnancov 

v areáli podniku 
Umiestnenie na bloku 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 439 (8 zmenových) 10, 11, 21, 75 
VÚRUP, a.s. 196 14, 58, 63, 83 
SLOVNAFT TRANS a.s. 198 12 
MOL GBS Slovakia, s. r. o. 125  
MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. 82  
Slovpack Bratislava spol. s r.o. 69 83 
G4S Fire Services (SK), s.r.o. 103 (96 zmenových) 64 
REPROGRAFIA, spol. s.r.o. 9 13 
WABERER´S Slovakia, s.r.o. 35 10, 20,22,60,70, 92 
SENES, spol. s r.o. 80 23, 24 
SAM – SHIPBUILDING AND 
MACHINERY a.s. 

280 10,20 

Messer Slovnaft s.r.o. 10 15, 16 
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Messer Tatragas, spol. s r.o. 7 15, 16 
Gasinex Projekt, s. r. o. 13 22 
SLOVING, spol. s r.o. 32  
STRABAG Property and Facility 
Services s.r.o. 

56 Celý areál 

 
Ako to vyplýva z tabuľky 1.1.4.1 v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava sa uplatňuje denný, 
dvojzmenný a nepretržitý režim. V nepretržitom režime sú väčšinou 12-hodinové pracovné 
zmeny okrem rizikových pracovísk z dôvodu karcinogenity, kde v nepretržitom režime sú 8,25 
hodinové pracovné zmeny. 
 
Pracovníci rannej zmeny majú pohyblivý pracovný čas s nástupom 6:00 až 7:30 ráno. 
Pracovníci obsluhy pracujú v dvoch zmenách: 
 Prvá zmena 6:00 až 18:00 
 Druhá zmena 18:00 až 6:00 

1.1.5 Základný technický opis podniku 

Základnou vstupnou surovinou výrobných procesov rafinérie je ropa, ktorá obsahuje široké 
spektrum uhľovodíkov rôznej štruktúry, a to alkány, cykloalkány a aromatické uhľovodíky. 
Okrem uhľovodíkov obsahuje ropa sírne, dusíkaté a kyslíkaté organické zlúčeniny. 
 
Ako to vyplýva z prílohy 1 o umiestnení podniku, ale aj prílohy 2, na ktorej je detailnejšie 
znázornenie rozloženia technológií, celý areál je rozdelený na bloky číslované v desiatkových 
radách: 
 Prvá rada blokov je na severnej strane areálu od vstupných brán V1, V2 a V7 do podniku 

a obsahuje bloky 10 až 18. V tejto časti sa nachádzajú administratívne budovy podniku, 
dcérske firmy SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., SLOVNAFT TRANS a.s., VÚRUP, 
a.s. a na blokoch 15 a 16 firma Messer Slovnaft s.r.o. a Messer Tatragas, spol. s r.o. Na 
bloku 17 sú kalové polia. 

 V druhej desiatke blokov sú väčšinou sklady materiálov (bloky 20 a 21), ako aj Sklady ropy 
na blokoch 27 a 28. 

 V tretej desiatke sa nachádza Atmosféricko-vákuová destilácia 6 (AVD 6) na bloku 34. 
 Zoznam ostatných výrobných jednotiek umiestnených na blokoch v štvrtej desiatkovej 

rade až deviatej desiatkovej rade je uvedený v tabuľke 1.1.5.1. 
 Etylénová jednotka na bloku 85 (EJ), Polypropylén 3 na bloku 82 (PP3), Polyetylén 3 na 

bloku 84 (PE 3), odstavená výroba Polyetylén 1 a 2 na blokoch 74 a 84, LDPE 4  na bloku 
71-73 a Logistika polymérov na blokoch 72, 73, 74 a 84. 

 Mimo hlavného areálu sa nachádzajú MCHBČOV na juhozápadnej strane (blok 126) 
a Stáčanie a expedícia etylénu na juhu areálu (blok 106). 

 
Ako je zrejmé z tabuľky 1.1.5.1, organizačne je celý výrobný úsek členený na osem 
prevádzok, ktoré zoskupujú jednotlivé výrobné jednotky. 
 
V severnej časti areálu sa nachádzajú jednotky Atmosférická destilácia, Atmosféricko-vákuová 
destilácia a zásobníky vstupov, medziproduktov a ropných produktov. Zásobovacie potrubia 
vstupujú do areálu v severovýchodnom rohu.  
 
V strednej časti areálu na východnej strane je umiestnený komplex EFPA, ktorý zabezpečuje 
proces spracovania ťažkých frakcií na automobilové palivá. Na západnej strane sa nachádzajú 
sklady hotových výrobkov (benzíny a nafta). 
 
Zariadenie na Stáčanie a expedíciu etylénu je umiestnené na bloku 106 asi 300 m od južnej 
hranice areálu. Dva rozsiahle sklady kvapalných plynov (SKP1 a SKP2) priliehajú k východnej 
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hranici areálu. Na juhu areálu je vstupná brána V5, ktorá sa využíva len na špecifické účely 
medzi areálom podniku a MCHBČOV. 
 
Tabuľka 1.1.5.1  Zoznam prevádzok SLOVNAFT, a.s., technologických jednotiek a ich 
umiestnenie na blokoch areálu Vlčie hrdlo 

P.č. 
Prevádzka (P) 

Výrobné a expedičné jednotky Blok 
/názov 

1. 

XX 

  

2.   

3.   

4. 

xx 

  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11. 

xx 

  

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21. 

xx 

  

22.   

23.   

24.   
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25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31. 

xx 

  

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37. 

xx 

  

38.   

39. 
  

40. 

41. 

xx 

  

42.   

43.   

44.   

45.   

46. 

xx 

  

47.   

48.   

49.    
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1.2  Organizácia a riadenie podniku 
V akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. bol implementovaný integrovaný model správy 
a riadenia, opisu procesov a skupinových smerníc, ktorý je jednotný pre všetky spoločnosti 
patriace do Skupiny MOL.  
 
V podniku sú uplatňované prevádzkové a organizačné pravidlá (OOR) - riadiace akty na 
najvyššej úrovni, ktoré premietajú stratégiu Skupiny MOL do základných prevádzkových 
pravidiel. Na základe riadiacich pravidiel uvedených v OOR definuje Prehľad rozhodovacích 
právomocí a splnomocnení (LDA), najdôležitejšie rozhodovacie miesta podnikovej prevádzky 
a organizačné zodpovednosti týkajúce sa rozhodnutí, čím stanovuje kľúčové kontrolné miesta 
pre potreby efektívneho rozvoja a fungovania procesov Skupiny MOL. 
 
Riadiace akty DTR - Popis úloh a zodpovedností rozpracúvajú pravidlá podnikového 
riadenia a organizačného plánovania definované v OOR do podoby organizačnej štruktúry.  
 
Základná organizačná schéma pre úroveň riadenia 1 až 3 je uvedená na obrázku 1.2.1.1. 
Z uvedenej schémy sú zrejmé vzájomné riadiace vzťahy od útvaru generálneho riaditeľa až 
po 3. úroveň, kde je začlenená aj Výroba. Na druhej úrovni je útvar SD&HSE. 
 
Na obrázku 1.2.1.2 je organizačná schéma Výroby SLOVNAFT, a.s. s podpornými útvarmi 
ako sú Operatívne plánovanie výroby, Údržba, Technológie a rozvoj a Ekonomika a energie. 
Samotná výroba je zastrešená útvarom Prevádzkovanie výroby s členením na Prevádzky na 
riadiacej úrovni 5. Na obrázku 1.2.1.3 je organizačná schéma útvaru Logistika, pod ktorý je 
začlenená aj Železničná doprava nachádzajúca sa v areáli SLOVNAFT, a.s. a tiež útvar 
Stáčanie a expedícia Etylénu (SEE) umiestnená na bloku 106. Dôležitou súčasťou riadenia 
podniku sú Funkčné útvary, ktorých vzájomné vzťahy riadenia sú zrejmé z obrázka 1.2.1.4. 
 

1.2.1  Riadenie bezpečnosti podniku 

Na obrázku 1.2.1.1. je Organizačná schéma SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava, 1. až 3. úroveň 
riadenia. Ako je evidentné z organizačnej schémy na obrázku 1.2.1.1, ale aj 1.2.1.4 útvar 
SD&HSE - (Sustainable Development and Health, Safety, Environment) – udržateľný rozvoj a 
zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, je organizačne začlenený pod generálneho riaditeľa 
podniku SLOVNAFT, a.s. 
 
Útvar SD&HSE, ktorý je na 2. úrovni riadenia, sa ďalej člení na: 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Požiarna a procesná bezpečnosť 
 Ochrana životného prostredia 
 Rozvoj SD&HSE procesov 
 

Pod útvar Požiarna a procesná bezpečnosť patrí aj problematika závažných priemyselných 
havárií v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. Odborne spôsobilá osoba, špecialista na prevenciu 
ZPH v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, je organizačne 
začlenená pod oblasť Požiarna a procesná bezpečnosť, SD&HSE. 
 
Významné postavenie má aj útvar Ochrana a obrana podniku, začlenený v rámci podnikovej 
štruktúry na 2. úrovni riadenia (viď obrázok 1.2.1.1). Útvaru prináleží okrem iných aktivít aj 
ochrana obyvateľstva v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. 
 
Spoločnosť má vypracovanú HSE politiku skupiny, v ktorej deklaruje svoj zámer: 
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 zlepšovať zdravotné podmienky svojich zamestnancov zabezpečovaním vysokej úrovne 
systému ochrany zdravia, predovšetkým s ohľadom na vybrané cieľové skupiny so 
zvýšeným ohrozením,  

 znížiť HSE riziká vyplývajúce z prítomnosti a prevádzkovania technológií a používania 
našich výrobkov na všeobecne prijateľnú úroveň, 

 predchádzať pracovným úrazom, chorobám z povolania, požiarom a znečisťovaniu ŽP, 
 podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, s cieľom zabezpečiť efektívne 

hospodárenie so zdrojmi energie a znížiť emisie skleníkových plynov, 
 chrániť prírodné bohatstvo, 
 venovať zvýšenú pozornosť odstraňovaniu starých environmentálnych záťaží, 
 napomáhať rozvoju proaktívnej HSE kultúry, 
 neustále zvyšovať výkonnosť v oblasti HSE, 
 dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a normy stanovené v skupine MOL, 
 aktívne sa zapájať do procesu tvorby legislatívy v oblasti HSE prostredníctvom členstva 

v odborných organizáciách a spoluprácou so zodpovednými tvorcami legislatívy, 
 uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí vykonávajú svoju činnosť 

v súlade s politikou a našimi smernicami, predovšetkým v prípadoch dlhodobého 
partnerstva, 

 otvorene komunikovať a konštruktívne pristupovať k diskusii so všetkými 
zainteresovanými stranami.
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Obrázok 1.2.1.1 Organizačná schéma SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava, 1. až 3. úroveň riadenia 
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Obrázok 1.2.1.2  Organizačná schéma výroby SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava, 1. až 6. úroveň riadenia 
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Obrázok 1.2.1.4  Organizačná schéma SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava, časť Funkčné útvary 
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1.3  Informácia o umiestnení podniku 

1.3.1  Podnik ako celok 

Rafinérsko-petrochemický komplex SLOVNAFT, a.s., člen skupiny MOL (ďalej len 
SLOVNAFT, a.s. resp. SN) je umiestnený v okrajovej časti mesta Bratislava, vo Vlčom hrdle, 
vzdialenom približne 6 km od centra, v katastrálnej časti Ružinov (viď príloha 1). Celý areál 
sa rozprestiera na ploche 5,2 km2 (dĺžka 2,5 km, šírka od 1,7km do 2,2 km) na území medzi 
Dunajom a Malým Dunajom a Slovnaftskou ulicou, ktorá umožňuje spojenie s Vrakuňou a 
Podunajskými Biskupicami.  
 
Areál je umiestnený v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove. 
Najmenšia vzdialenosť ľavého brehu Dunaja od areálu SLOVNAFT, a.s. je približne 1 000 m, 
a to na jeho severozápadnej strane a od pravého brehu Malého Dunaja cca 200 m. 
 
Z východnej strany je ulica Svornosti, ktorá tvorí hlavnú dopravnú trasu na smery Rovinka, 
Dunajská Lužná a Komárno. Na východnej strane areálu sa nachádzajú benzínové čerpacie 
stanice vo vzdialenosti cca 400 metrov, firma Gascop s.r.o., betonárka LADCE betón s.r.o., 
objekty skládky odpadu Bratislavská recyklačná, a.s. vo vzdialenosti cca 700 až 900 metrov. 
 
Súčasťou SLOVNAFT, a.s. je aj Mechanicko-chemicko-biologická čistička odpadových vôd 
(MCHBČOV), nachádzajúca sa na západnej strane mimo areálu rafinérie. Areál MCHBČOV 
je oddelený od areálu rafinérie verejnou komunikáciou a novovybudovanou rýchlostnou 
komunikáciou R7. 
 
Na južnej strane sa za cestnou komunikáciou nachádzajú objekty spoločnosti AZ stav s.r.o.  
 
Na západnej strane sa nachádza objekt mestskej teplárne, firma Flórea, firma AUTO-IMPEX, 
veľká záhradkárska oblasť, rýchlostná komunikácia R7, lodenica a prístav. 
 
Severná strana je tvorená cestnou komunikáciou, ulica Slovnaftská, za ktorou sú objekty 
strednej odbornej školy chemickej, internát, ubytovňa a objekty športu a relaxu. 
Severozápadne od areálu pred cestnou komunikáciou sa nachádza aj podnik Messer Slovnaft, 
s.r.o. a administratívna budova so sídlom niekoľkých spoločností. 

1.3.2  Situačný plán ukrytia zamestnancov a únikové cesty 

Hlavná prístupová komunikácia z centra mesta, z diaľnice D1, rýchlostnej cesty R7 alebo 
Prístavného mosta je Slovnaftská ulica, prechádzajúca časťou Malé Pálenisko, pokračuje 
popred areál SLOVNAFT, a.s. z jeho severnej strany až po ulicu Svornosti. Hlavný vstup do 
podniku pre osobné a úžitkové motorové vozidlá do 3,5 tony, cyklistov, prípadne sanitky je 
vstup V1 do nevýrobnej zóny podniku (príloha 1). Hlavný vstup do výrobnej zóny pre osoby, 
cyklistov, motocykle, osobné a úžitkové motorové vozidlá do 3,5 tony je vstup V1a. Vstup V2 
je hlavná osobná vrátnica – vstup len pre peších do nevýrobnej zóny. Zo severnej strany je 
ešte jeden vstup V7, ktorý je určený pre kamióny, nákladné motorové vozidlá a úžitkové 
motorové vozidlá nad 3,5 tony. Tento vstup je len do nevýrobnej zóny. Vstup V7a je určený 
pre kamióny, nákladné a úžitkové motorové vozidlá nad 3,5 tony na prejazd do výrobnej zóny. 
Pre vstup do podniku z južnej strany je vrátnica V5, ktorá zabezpečuje prejazd pre vyčlenené 
osobné, nákladné a úžitkové motorové vozidlá. 

 
Situačný plán ukrytia zamestnancov spolu s vyznačenými únikovými cestami v areáli 
SLOVNAFT, a.s. je uvedený v prílohe 17. Každá prevádzka má únikové cesty uvedené tiež 
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v pracovnej inštrukcii prevádzky PI 04. Ako to vyplýva z prílohy 17, únikovou cestou z podniku 
je trasa V, ktorá prechádza stredom podniku a spája vrátnice V1 a V5. Táto hlavná úniková 
cesta podniku - trasa V smerom k vrátnici V1, vedie na zhromaždisko celého areálu, ktorým 
je podľa situácie priestor športového areálu pri komplexe budov Strednej odbornej školy 
chemickej. 

1.3.3  Ostatné komunikácie pre zdolávanie ZPH 

V areáli podniku sú prístupové komunikácie k jednotlivým blokom tak, ako to vyplýva z prílohy 
3. Hlavná komunikácia vedie od vstupnej vrátnice V1, pozdĺž celého podniku až na jeho južnú 
stranu k výstupnej bráne V5. Táto cesta je označená ako trasa V. Celý areál je rozdelený na 
bloky označené číslami a pomedzi bloky sú prístupové komunikácie, ktoré sú označené 
rímskymi číslicami. V prílohe 3 sú tieto cesty vyznačené zelenou farbou. 

1.3.4  Typ využitia územia 

Okrem objektov bezprostrednej blízkosti a infraštruktúry uvedenej v nasledovnej kapitole 1.3.5 
sa na severnej strane areálu za cestou nachádza záhradkárska osada rovnako ako na 
východnej strane areálu medzi Podunajskými Biskupicami a SLOVNAFT, a.s. Popri 
Slovnaftskej ceste v časti Malé Pálenisko je poľnohospodárska pôda. 

1.3.5  Umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry 

Pred areálom SLOVNAFT, a.s. z jeho severnej strany je umiestnená infraštruktúra, ktorej 
rozmiestnenie je zrejmé z prílohy 1.  

Sú to predovšetkým:  

A. Obytná zóna (byty a ubytovacie zariadenia Váh, Nitra, Hron, Hornád) 
B. Podniková jedáleň, maloobchodné prevádzky 
C. Administratívna budova – DOČ s hotelovou časťou Modena, reštaurácia Maranello 
D. Ubytovňa Javorina, obchodná zóna, pošta 
E. Zdravotnícke centrum ProCare 
F. Autobusové nástupište, stravovacie zariadenie, maloobchodná predajňa 
G. Refinery Gallery 
H. Súkromná základná škola s materskou školou 
I. Ubytovacie zariadenia, internáty 
J. Stredná odborná škola chemická 
K. Parkovisko pre zamestnancov 
L. SLOVNAFT Relax centrum 
M. Športový areál (plaváreň, multifunkčné ihrisko, športová hala) 
N. Priemyselno-administratívna zóna  

V areáli podniku sa nachádzajú firmy SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. (SMaO), 
VÚRUP, a.s., SLOVNAFT TRANS a.s., MOL GBS, IT GBS, Slovpack Bratislava spol. s r.o., 
G4S Fire Services (SK), s.r.o., WABERER´S Slovakia, s.r.o., SENES, spol. s r.o., SAM – 
SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Gasinex Projekt, s.r.o. STRABAG Property and 
Facitlity Services s.r.o., SLOVING, spol. s.r.o..Messer Tatragas, spol. s r.o. a Messer Slovnaft 
s.r.o. je od areálu oddelený plotom.  
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1.4  Situačný plán podniku 

1.4.1  Hlavné skladovacie miesta a výrobné zariadenia 

Hlavné skladovacie miesta a výrobné zariadenia sú uvedené v prílohe 2. Detailnejšie 
rozmiestnenie zariadení v rámci jednotlivých rizikových technológií je uvedené 
v samostatných bezpečnostných správach príslušných jednotiek, ktoré sú prílohami tejto 
bezpečnostnej správy. 
 
V situačnom pláne uvedenom v prílohe 5 sú zobrazené bloky, na ktorých sa nachádzajú 
rizikové technológie a zariadenia, ktoré boli podrobené QRA analýze. Čísla označujú čísla 
blokov.  
 
Na základe výsledkov selekčnej metódy podľa manuálu BEVI boli jednotlivé technológie 
rozdelené na tri skupiny, ktoré sú uvedené v tabuľkách 1.4.1.1, 1.4.1.2 a 1.4.1.3. 
 
Tabuľka 1.4.1.1 Rizikové technológie (jednotky) s najvyšším Selekčným číslom väčším 
ako 1  

Prevádzka (P) 
Výrobné a expedičné jednotky Blok 

/názov 

P1 / RHC a 
Destilácia 

Hydrokrak ťažkých zvyškov, RHC 57 

Atmosféricko-vákuová destilácia 6, 
AVD6 

34 

Výroba vykurovacích olejov, VVO 25,26,27,28,47,48,45,46 

P2 / FCC a 
VGH,AD5 

Fluidný katalytický krak, FCC 66 

Alkylácia benzínu 66 

Hydrogenácia vákuových destilátov, 
VGH 

56 

Atmosférická destilácia 5, AD5 57 

P3 / Krakovanie, 
Reforming a 
Aromáty 

Štiepna jednotka, KHK, Vákuová 
destilácia 5, KHK 

56 

P4 / 
Hydrogenácia, 
Síra a Blending 

Výroba síry 1,2 58 

Odsírenie plynov 1, OP1 67 

Odsírenie kvapalných plynov, OKP 67 

Regenerácia amínu, AAR 58 

Stripovanie kyslých vôd, SWS 58 

Výroba ATS, SWAATS 58 

Hydrogenačná rafinácia palív 7, HRP 
7 

65 

Etylénová Jednotka 2 85 
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Prevádzka (P) 
Výrobné a expedičné jednotky Blok 

/názov 

P5 / Etylénová 
jednotka a plyny 

Sklad kvapalných plynov 1, SKP1 68 

Sklady kvapalných plynov 2, SKP2 88 

P6 / Polyméry 
Nízkohustotný polyetylén 4, LDPE4 71-73 

Polypropylén 3, PP3 82 

P7 / Vodné 
hospodárstvo 

Technologické a energetické rozvody areál a.s. 

Logistika - (areál 
Vlčie Hrdlo) 

Stáčanie a expedícia etylénu a LPG, 
SEE a LPG 

106 

 
Tabuľka 1.4.1.2 Technológie s najvyšším Indikačným číslom väčším ako 30  

Prevádzka (P) 
Výrobné a expedičné jednotky Blok 

/názov 

P2 / FCC a 
VGH,AD5 

Etyltercbutyléter, ETBE 66 

P3 / Krakovanie, 
Reforming a 
Aromáty 

Extrakcia aromátov, EA 54 

Reforming ťažkého benzínu 5, REF5 54 

Redestilácia reformátu, RR 54 

Hydrogenačná rafinácia REF4, 
HRR4 

54 

P4 / 
Hydrogenácia, 
Síra a Blending 

Delenie plynov 2, DBP2 67 

Hydrogenačná rafinácia palív 5, HRP 
5 

55 

Hydrogenačná rafinácia palív 6, HRP 
6 

55 

 
Tabuľka 1.4.1.3 Technológie s najvyšším Indikačným číslom menším ako 30  

Prevádzka (P) 
Výrobné a expedičné jednotky Blok 

/názov 

P2 / FCC a 
VGH,AD5 

Selektívna hydrogenácia 66 

Výroba vodíka 2,HPP 56 

P3 / Krakovanie, 
Reforming a 
Aromáty 

Výroba vodíka 1, KHK 56 

Izomerizácia ľahkých benzínov, ILB 54 

Redestilácia pyrobenzínu 54 

Regenerácia kyseliny sírovej 58 
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Prevádzka (P) 
Výrobné a expedičné jednotky Blok 

/názov 

P4 / 
Hydrogenácia, 
Síra a Blending 

Delenie plynov 1, DBP1 67 

Odsírenie plynov 2, OP2 67 

Výroba motorových palív, VMP - 
Blending BA(BBA) a MN (BMN) 

51,52,53,61 

P5 / Etylénová 
jednotka a plyny 

Lúhové hospodárstvo 66 

PHaRS 98 

Sklady petrochemických výrobkov, 
SPCHV 

78 

P6 / Polyméry Nízkohustotný polyetylén 3, PE3 84 

P7 / Vodné 
hospodárstvo 

Chemická úprava vody 63 

MCHBČOV 126 

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) 11,17,50,92 

Zásobovanie vodou 63,76,86,126 

Logistika - (areál 
Vlčie Hrdlo) 

Železničná preprava v areáli 
SLOVNAFT, a.s., Koľajové zoradisko 

42 

Logistika plastov 72,73,74,84 

Energie a výroba 
tepla 

Tepláreň 64, 93 

1.4.2  Umiestnenie nebezpečných látok 

Nebezpečné látky, ich zoznam a umiestnenie na jednotlivých prevádzkach je uvedený 
v prílohe 6. Tabuľky nebezpečných látok s príslušnými fyzikálnymi a požiarno-technickými 
parametrami sú uvedené v tabuľkách v kapitole 3.1. 

1.4.3  Situačný plán infraštruktúry podniku, potrubí, rozvodov 

Zobrazenie infraštruktúry podniku, potrubí, rozvodov a nádrží je zrejmé z nasledovných príloh: 
 Situačný plán infraštruktúry – Príloha 1, popis infraštruktúry je zrejmý z kapitoly 1.3.5 
 Situačný plán rozvodu elektriny – Príloha 8, popis zásobovania podniku elektrickou 

energiou z vonkajších a vnútorných zdrojov je uvedený v kapitole 5.1 a 5.2 
 Situačný plán rozvodu úžitkovej a cirkulačnej vody – Príloha 9, popis zásobovania podniku 

vodou z vonkajších a vnútorných zdrojov je uvedený v kapitole 5.1 a 5.2 
 Situačný plán rozvodu pitnej vody – popis zásobovania pitnou vodou je uvedený v kapitole 

5.1.2 Vonkajšie dodávky vody - Príloha 10 
 Situačný plán potrubných rozvodov médií – Príloha 11 
 Situačný plán systému chemickej kanalizácie - Príloha 12 
 Situačný plán kanalizačného systému dažďovej vody - Príloha 13 
 Situačný plán kanalizačného systému splaškovej vody - Príloha 14 
 Situačný plán rozvodu požiarnej vody - Príloha 15a a 15b 
 Zobrazenie pásiem počuteľnosti sirén autonómneho varovania - Príloha 16 
 Situačný plán úkrytov s vyznačením únikových ciest v areáli SLOVNAFT, a.s. - Príloha 17 
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2  OPIS OKOLIA PODNIKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

2.1  Opis okolia podniku 

 2.1.1  Obývané oblasti 

Ako je zrejmé zo situačného plánu umiestnenia podniku SLOVNAFT, a.s., v jeho okolí sa 
nachádzajú obytné oblasti, s rôznou hustotou osídlenia. Samotný SLOVNAFT, a.s. sa 
nachádza v mestskej časti Ružinov. 
 

 

Obrázok 2.1.1.1 Znázornenie mestských častí v okolí SLOVNAFT, a.s.  
 
V tabuľke 2.1.1.1 je uvedená rozloha mestských častí, počet obyvateľov a hustota osídlenia. 
Tučným sú vyznačené mestské časti, ktoré susedia s mestskou časťou Ružinov, v ktorej sa 
nachádza podnik SLOVNAFT, a.s. a sú v blízkosti rafinérie. 

SLOVNAFT, a.s. 

Vrakuňa 

Podunajské 
Biskupice 

Ružinov 

Petržalka 

Nové Mesto 

Staré mesto 

Rača Vajnory 

Záhorská 
Bystrica 

D. Nová 
Ves 

Jarovce 

Rusovce 

Čunovo 

Devín 

Karlova 
Ves 
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Tabuľka 2.1.1.1 Rozloha mestských častí, počet obyvateľov a hustota osídlenia [9] 

Č. Mestská časť 
Rozloha 

km2 
Počet 

obyvateľov 
Hustota osídlenia 
Počet obyv./km2 

1.  Staré Mesto 9,6 40 610 4 230 
2.  Ružinov 39,7 72 718 1 832 
3.  Vrakuňa 10,3 20 173 1 959 
4.  Podunajské Biskupice 42,5 22 029 519 
5.  Nové Mesto 37,5 38 482 1 026 
6.  Rača 23,6 22 088 936 

7.  Vajnory 13,5 5 872 435 

8.  Karlova Ves 11,0 33 586 3 053 

9.  Dúbravka 8,6 33 324  3 845 

10.  Lamač 6,5 7 232 1 113 

11.  Devín 14 1 538 110 

12.  Devínska Nová Ves 24,2 15 940 659 

13.  Záhorská Bystrica 32,3 5 171 160 

14.  Petržalka 28,7 103 190 3 596 

15.  Jarovce 21,3 2 200 104 

16.  Rusovce 26,7 3 964 149 

17.  Čunovo 18,6 1 447 78 
 
Ako vyplynulo z posúdenia rizika rizikové prevádzky sú v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava 
situované prevažne v jej východnej časti. Dosahy rizikových technológií sú v niektorých 
prípadoch až za hranice objektu, a to predovšetkým cez hranice na východnej strane, t.j. na 
Vrakuňu, Podunajské Biskupice, Lieskovec (súčasť Podunajských Biskupíc).  

2.1.2  Opis citlivých objektov 

Citlivými objektmi v dosahu jednotlivých hodnotených rizikových technológií sú objekty 
uvedené v kapitole 1.3.5, ktoré sa nachádzajú na severnej strane areálu, tak ako je to uvedené 
v prílohe 1. V tejto časti sa nachádza poliklinika ProCare (viď prílohu 1 bod E). V časti Malé 
Pálenisko sa nachádza poľnohospodárske družstvo, za Slovnaftskou ulicou je záhradkárska 
osada s chatkami, rovnako ako na severovýchode areálu za ulicou Svornosti. V dosahu 
rizikových technológií sa nachádza podnik Messer Slovnaft s.r.o. (podprahový), Messer 
Tatragas, spol. s r.o. (podprahový) umiestnené v severovýchodnom rohu areálu SLOVNAFT, 
a.s. a Gascop s.r.o. (podprahový) v jeho juhovýchodnej časti. 
 
V dosahu rizikových technológií sa v časti Podunajských Biskupíc (príloha 1, modrý detail) 
nachádzajú nasledovné citlivé objekty 

 Dom kultúry 
 Materská škola 
 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice 
 Základná škola 
 Štadión TJ Spoje 
 Kostol sv. Mikuláša 

V pásme hygienickej ochrany sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, ani kultúrne či turisticky 
významné oblasti. Popri areáli SLOVNAFT, a.s. vedei modrá turistická značka 2440 Kalinkovo 
– Vlčie hrdlo znázornená na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 2.1.2.1 Zobrazenie modrej turistickej značky a trás rýchlostnej cesty R7  a 
plánovanej D4v okolí spoločnosti  SLOVNAFT, a.s. 

2.1.3  Verejnoprospešné zásobovacie podniky 

V okolí SLOVNAFT, a.s. prechádza elektrické vedenie z Transformovne 400/110 kV 
Podunajské Biskupice, ktorá je vzdialená od areálu SLOVNAFT, a.s. približne 1,8 km. Z tejto 
transformovne vedie prenosová sústava po severovýchodnej strane areálu a zásobuje 
elektrickou energiou východnú časť Bratislavy. Z južnej strany areálu vo vzdialenosti asi 
500 m je elektrické napájanie Petržalky. Sieť rozvodu elektriny je znázornená v prílohe 1. Iné 
verejnoprávne zásobovanie v dosahu rizikových technológií SLOVNAFT, a.s. nebolo 
identifikované. 
 

2.1.4  Opis dopravných komunikácií 

Prístup do podniku SLOVNAFT, a.s. areál Bratislava je možný z dvoch smerov, zo 
severozápadného smeru z centra mesta, resp. od Prístavného mosta po Slovnaftskej ulici, 
alebo zo severovýchodného smeru od Vrakune po Slovnaftskej ulici (príloha 1). Vstup do 
areálu pre osobné motorové vozidlá a pre sanitky je vrátnicou V1, z ktorej pokračuje priamo 
verejná komunikácia V (príloha 3), ktorá prechádza stredom celého podniku až na druhú 
stranu areálu k vrátnici č. 5. V rámci areálu medzi jednotlivými blokmi sú tiež verejné 
komunikácie, ktoré sú vyznačené na priloženej mape v prílohe 3 zelenou farbou. Tieto 
komunikácie sú spravidla očíslované rímskymi číslicami. Okrem vnútorných verejných 
komunikácií sú v areáli aj vnútroblokové cesty, a tiež cesty so zvláštnym režimom, ktoré sú 
využívané len v mimoriadnych situáciách (viď prílohu 3). 
 
Na obrázku č. 2.1.4.1 je znázornené územie, ktorým prechádza nová rýchlostná cesta R7. 
Rýchlostná cesta R7 je umiestnená na území Bratislavského kraja, hlavného mesta SR – 
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Bratislavy, v okrese Bratislava II, MČ Bratislava – Ružinov, k.ú. Ružinov, k.ú. Nivy a MČ 
Bratislava Podunajské Biskupice, k.ú. Podunajské Biskupice. 
 
Trasa novej rýchlostnej cesty R7 (ružová čiara) začína v existujúcej mimoúrovňovej križovatke 
Prievoz na prevádzkovanej diaľnici D1, následne obchádza západnú hranicu existujúceho 
priemyselného areálu podniku SLOVNAFT, a.s. Ďalej južne od Slovnaftu je vedená trasa cez 
poľnohospodársky využívané územie. 
 
Koniec úseku rýchlostnej cesty nadväzuje na stavbu diaľnice D4 v mieste mimoúrovňovej 
križovatky Ketelec. V zmysle vyššie uvedeného, trasa novovybudovanej rýchlostnej cesty R7 
vedie v tesnej blízkosti po celej dĺžke západnej hranice areálu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
V užšom okolí predmetného areálu sa nachádza pásmo hygienickej ochrany a bezpečnostné 
pásmo 1 a 2. Na obrázku č. 1.1.1 je modrou čiarou znázornené pásmo hygienickej ochrany, 
červenou plnou čiarou prvé bezpečnostné pásmo a červenou prerušovanou čiarou druhé 
bezpečnostné pásmo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

 

Obrázok č. 2.1.4.1 Zobrazenie ochranných pásiem a trasy rýchlostnej cesty R7 v okolí 
spoločnosti  SLOVNAFT, a.s. 

 
 
 
 

2.1.5  Priemyselné a obchodné činnosti 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. má pre areál Vlčie Hrdlo spracovaný dokument „Zoznam  
mestských častí, budov a ďalších miest dotknutých ZPH“, ktoré by mohli vzniknúť v 
SLOVNAFT, a.s. – areál Vlčie hrdlo. 
 

                  Trasa rýchlostnej cesty R7 

                       Pásmo hygienickej ochrany 

                       Bezpečnostné pásmo 1 

                       Bezpečnostné pásmo 2 
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Materiál obsahuje zoznam a adresy mestských častí, budov a miest vrátane škôl, nemocníc, 
zariadení sociálnych služieb a všetkých susediacich podnikov, ktoré môžu byť  dotknuté 
závažnou priemyselnou haváriou v areáli podniku SLOVNAFT, a.s. vo Vlčom hrdle. 
Dokument bol vypracovaný na účely informovania v súlade s paragrafom  15 zákona č. 
128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zoznam je uvedený v prílohe č. 22. 
 
Žiaden z týchto subjektov nezvyšuje riziko závažnej priemyselnej havárie v SLOVNAFT, a.s. 
 

2.1.6  Ochranné pásmo podniku 

V roku 1979 bolo na základe podnetu Ministerstva výstavby SSR, Mestskej inšpekcie požiarnej 
ochrany a HsMB vydané Odborom územného plánovania a architektúry NV HM SSR 
Bratislava vydané rozhodnutie č.j. 4141-154/24/1979-II o ochrannom pásme okolo n.p. 
Slovnaft Bratislava.  
Toto rozhodnutie bolo zmenené Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava II, Odbor ŽP č.j.: 
ÚR/1/01/Bal-2 z 27.3.2001. Táto zmena spočíva v novom vymedzení hranice pásma 
hygienickej ochrany, v katastrálnom území Podunajské Biskupice, tak ako je to znázornené 
v prílohe 4 modrou čiarou. Je zrejmé, že na základe vyššie uvedených dokumentov sú pre 
areál SLOVNAFT, a.s. stanovené nasledovné ochranné pásma:  
 
 Pásmo hygienickej 

ochrany - modrá čiara  
- platí do vzdialenosti 1000 m; v tomto pásme sa zakazuje 

akákoľvek bytová výstavba, výstavba predškolských, 
detských, rekreačných, zdravotných zariadení najmä 
lôžkových zariadení  

 Bezpečnostné pásmo 2 o v bezpečnostnom pásme sa nemôžu umiestňovať žiadne 
objekty, jestvujúcim objektom sa nepovolia generálne 
opravy 

 Bezpečnostné pásmo 1 o v bezpečnostnom pásme 1 mal byť vykonaný prieskum 
a eventuálne premiestnenie existujúcich stavieb 

 
Uvedené ochranné pásna znázorňuje Obrázok č. 2.1.4.1. 
 
Ďalšie vyhlásené ochranné pásma v dotknutom území:  

 pásmo hygienickej ochrany MCHB ČOV, ktoré sa v prevažnej miere prekrýva 
s pásmom hygienickej ochrany uvedeným vyššie  

 pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov 1. a 2. stupňa Podunajské Biskupice,  z 
dôvodu, že areál sa aj po odstavení vodných zdrojov využíva pre vodohospodárske 
účely  

 pásmo hygienickej ochrany ČOV Petržalka  
 pásmo hygienickej ochrany hospodárskych dvorov poľnohospodárskych družstiev 

Janíkov dvor v Rusovciach a v Podunajských Biskupiciach  
 územný obvod prístavu  
 ochranné hrádze Dunaja  

 
Areál SLOVNAFT, a.s. nie je verejnosti prístupný a nemá žiadne kultúrnohistorické hodnoty.  
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2.2  Opis životného prostredia 

2.2.1  Povrchové a podzemné vody, vodárenské zdroje 

Areál SLOVNAFT, a.s. leží v blízkosti ľavého brehu Dunaja medzi riečnym kilometrom (r. km) 
1862 a 1865 a Malého Dunaja, do ktorého je vtok z Dunaja regulovaný hradiacim objektom na 
1865,4 riečnom kilometri Dunaja.  
Čiastkové povodie:         Dunaj a Malý Dunaj 
Číslo hydrologického poradia: 4-20-01-001 a 4-20-01-010 
 
Areál je umiestnený v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, 
vyhlásenej NV SSR č. 46/1978 Zb. v znení NV SSR č. 52/1981 Zb. (severozápadný okraj 
Žitného ostrova). Územie spadá do oblasti trvalého doplňovania zásob podzemnej vody 
z Dunaja. Dunaj má základný význam pri tvorbe, formovaní a dynamike podzemnej vody 
v záujmovom území. Voda z neho infiltruje do náplavov po oboch stranách koryta. Malý Dunaj 
v hornej časti Žitného ostrova je na úrovni cca 7 - 10 m pod terénom. 
 
Územie Žitného ostrova spadá do povodia označeného 4-20-01 nazvaného „Dunaj od ústia 
Moravy po ústie Váhu, vrátane Malého Dunaja a vôd Veľkého Žitného ostrova“. Dunaj má 
hlavný zdroj v alpských ľadovcoch a má pomerne vyrovnané prietoky s maximom v máji 
a v júni. Priemerný ročný prietok za šesťdesiatročné obdobie činí 2 019 m3s-1. Druhým 
najväčším tokom Žitného ostrova je Malý Dunaj. Prietoky v Malom Dunaji sú umelo regulované 
pomocou stavidlového objektu v oblasti Vlčieho hrdla. Koryto Malého Dunaja je takmer po 
obec Malinovo zakolmatované a takmer bez vplyvu na hladinu podzemnej vody. 
 
Miera znečistenia povrchových vôd v Dunaji v záujmovom území je dominantne 
determinovaná mimo hraníc nášho štátu. V oblasti Bratislavy nad vyústením odpadových vôd 
z MCHB ČOV ďalšie zdroje znečistenia tvoria Prístav s prekladiskom minerálnych olejov, 
prevádzky bývalého podniku Istrochem, a.s. a mestská komunálna ČOV v Petržalke. 
 
Podľa kyslíkového režimu je kvalita vody v Dunaji zaraďovaná do II. triedy čistoty, pričom 
určujúcimi ukazovateľmi sú BSK5 a CHSKCr. Podľa základných fyzikálnych a chemických 
ukazovateľov voda vyhovuje kritériám V. triedy vplyvom dusitanového dusíka. V skupine 
doplňujúcich chemických ukazovateľov kvalita vody je zaraďovaná do II. - III. triedy čistoty 
vplyvom NEL.  
 
Podľa obsahu ťažkých kovov voda Dunaja vyhovuje kritériám II. triedy s ohľadom na 
koncentráciu zinku. V skupine biologických a mikrobiologických ukazovateľov voda vyhovuje 
IV. triede čistoty so zvýšeným obsahom bakteriálneho znečistenia. Voda prečerpávaná do 
Malého Dunaja na vpuste má kvalitu dunajskej vody. Kvalita stojatých povrchových vôd 
mŕtvych ramien a umelých jazier, má oproti podzemným vodám a povrchovým tokom oveľa 
vyššie bakteriologické znečistenie a znečistenie organickými látkami, a to do takej miery, že 
niektoré z hľadiska hygieny nevyhovujú ani na letné kúpanie. 
 
Monitoringom povrchových vôd sa zaoberá Odbor Kvantity povrchových vôd a Odbor Kvality 
povrchových vôd úseku Hydrologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. 
Zabezpečovanie monitoringu je v kompetencii regionálnych pracovísk. Pracovisko v Bratislave 
spracováva povodia: Morava, Dunaj, Dolný Váh, Nitra a oblasť Žitného ostrova.  
 
V súčasnosti sa kvalita podzemných vôd sleduje vo vodohospodársky najvýznamnejšej 
oblasti – na Žitnom ostrove a v ďalších 26 oblastiach (aluviálne náplavy, mezozoikum a 
neovulkanické komplexy). 
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V oblasti Žitného ostrova je pozorovacia sieť prezentovaná jedno- až šesť- úrovňovými 
objektmi lokalizovanými na celom území Žitného ostrova. V roku 1997 to predstavovalo 55 
objektov, v roku 1998 35 objektov.  
 
V okolí SLOVNAFT, a.s. sa nenachádzajú vodárenské zdroje. Podľa zistení u Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, jediný vodárenský zdroj je až za Podunajskými Biskupicami pri ceste 
na Most pri Bratislave. Tento zdroj sa označuje ako II. vodárenský zdroj Podunajské Biskupice. 
Tento zdroj sa nenachádza v dosahu rizikových technológií SLOVNAFT, a.s. 
 
SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava odoberá úžitkovú vodu z Dunaja na základe hospodárskej 
zmluvy uzavretej s Vodohospodárskym štátnym podnikom, Povodie Dunaja, vlastnou 
čerpacou stanicou tzv. Podávacou stanicou. Okrem úžitkovej vody sa na prietokové chladenie 
využíva aj časť vyčerpaných podzemných vôd z HOPV a časť vracajúcich sa oteplených vôd 
z teplárne.  
 
Odber povrchových vôd je v súlade s vydaným právoplatným rozhodnutím SIŽP v rámci 
integrovaného povolenia v znení príslušných zmien pre prevádzku SLOVNAFT, a.s. MCHB ČOV 
a Spaľovňa kalov, rozhodnutie SIŽP, IŽP Bratislava, č. 8615-17868/37/2015/Heg/370121807/Z10.  
 
SLOVNAFT, a.s. používa nasledovné druhy vôd: 
 

a) povrchová -  dunajská riečna voda,  
b) pitná -  z verejného vodovodu mesta Bratislavy, 
c) podzemná -  z hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV), 
d) upravené vody - cirkulačné chladiace vody, mixbedová voda, čírená voda 

Vo výrobnom procese vznikajú priemyselné odpadové vody: 
 
a) chladiace odpadové vody (z prietokového chladenia), 
b) chemické odpadové vody (z technologických procesov, ktoré prišli do priameho 

styku so znečisťujúcimi látkami - najmä ropnými), 
 
Ďalej vznikajút tieto druhy odpadových vôd: 

c) splaškové odpadové vody (vody zo sociálnych zariadení a použitá pitná voda), 
d) vody z povrchového odtoku (neznečistené zo striech budov, z plôch 

neznečistených ropnými látkami a znečistené z plôch znečistených najmä ropnými 
látkami). 

 
Zdroje používaných vôd 

Úžitkovú vodu do podniku dodáva podávacia stanica z tzv. olejárskeho bazénu, ktorý je 
ramenom Dunaja. Používa sa najmä ako chladiaca voda, v technológii ako voda pracia, 
oplachová, ako rozpúšťadlo a pod. 
 
Pitnú vodu do podniku dodáva verejný vodovod mesta Bratislavy. Používa sa 
predovšetkým na pitné a sociálne účely. Vo výnimočných prípadoch, schválených 
prevádzkou vodné hospodárstvo a podnikovým vodohospodárom sa môže používať aj na 
špeciálne účely (klimatizačné jednotky, prípadne v technológii, kde sa požaduje vyššia 
kvalita vody a pod.). 

 
Kanalizačný systém 

Kanalizačný systém v Spoločnosti je vybudovaný tak, aby sa jednotlivé druhy vôd zberali 
a čistili osobitne. 
V Spoločnosti existujú dva samostatné kanalizačné systémy: 
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 Chladiace odpadové vody (kontrolný systém Y) 
 Chemické odpadové vody (kontrolný systém X) 

 
Do kanalizačného systému chladiacich odpadových vôd (Y) sú zaústené odpadové vody: 
 

 Chladiace odpadové vody z prietočného chladenia – z teplovýmenných aparátov 
a pod. 

 Vody z povrchového odtoku (dažďové odpadové vody) neznečistené (napr. zo striech 
a čistých plôch) 

 Podzemné vody čerpané v rámci systému HOPV do úrovne znečistenia v ukazovateli 
NEL 10 mg/l 

 
Chladiace odpadové vody na vstup ČOV bl. 17-18 pritekajú prostredníctvom otvoreného  
zberača C, do ktorého sú postupne napájané zberače A, B1, B2, a D. 
 
Tieto vody sú čistené na ČOV bl. 11 a ČOV bl. 17-18, recipient Malý Dunaj r. km 125 a r. km 
124. 
 
Do kanalizačného systému chemických odpadových vôd (X) sú zaústené odpadové vody: 

 Chemické odpadové vody z technologických procesov, ktoré prišli do priameho styku 
so znečisťujúcimi látkami – najmä ropnými. 

 Splaškové odpadové vody. 
 Vody z povrchového odtoku (dažďové odpadové vody) znečistené (napr. z plôch 

znečistených ropnými látkami). 
 Podzemné vody čerpané v rámci systému HOPV znečistené ropnými látkami nad 

úroveň znečistenia v ukazovateli NEL 10 mg/l. 
 
Tieto vody sú čistené na MCHB ČOV bl. 126, recipient Dunaj r. km 1863,7. 
 
Prepojenie resp. spojenie kanalizačných systémov chemických a chladiacich odpadových vôd 
je za každých okolností zakázané. 

 2.2.2 Chránené územia, chránené časti prírody a krajiny 

V okolí podniku SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú územia patriace pod Natura 2000. Túto 
sústavu chránených území možno rozdeliť na sústavy chránených vtáčích území a sústavy 
území európskeho významu [7]. V širšom okolí sa nachádza provinciálny biokoridor Dunaj, 
nadregionálny biokoridor Malý Dunaj, chránené územia  s 2. až 5. stupňom ochrany, 
navrhované územia európskeho významu Biskupické luhy, chránené vtáčie územie Dunajské 
luhy, medzinárodne významné mokraďové územie Dunajské luhy 
 

Chránené vtáčie územia  

Dunajské luhy 

Dunajské luhy sú vyhlásené za chránené vtáčie územie s výmerou 16 511,58 ha, za účelom 
zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky 
čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, 
chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane 
močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika 
riečneho, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava II v katastrálnych územiach 
Podunajské Biskupice, Ružinov, v okrese Bratislava IV v katastrálnom území Karlova Ves, v 
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okrese Bratislava V v katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce, v okrese 
Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, v okrese Dunajská 
Streda v katastrálnych územiach Baka, Bodíky, Čilistov, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, 
Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap, Šamorín, Šuľany, Vojka nad Dunajom, v okrese 
Komárno v katastrálnych územiach Číčov, Iža, Klížska Nemá, Komárno, Kravany nad 
Dunajom, Moča, Nová Stráž, Patince, Radvaň nad Dunajom, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na 
Ostrove a v okrese Nové Zámky v katastrálych územiach Chľaba, Kamenica nad Hronom, 
Mužla, Obid, Štúrovo.   

 

Obr. 2.2.2.1 Chránené vtáčie územia – Dunajské luhy (vyznačené modrou) 

 

Sysľovské polia 

Sysľovské polia sú vyhlásené za chránené vtáčie územie s výmerou 1 772,94 ha, za účelom 
zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov 
vtákov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach 
mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo. 
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Obr 2.2.2.2 Chránené vtáčie územia – Sysľovské polia (vyznačené modrou) 
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Územia európskeho významu [8]: 

Bratislavské luhy 

Patrí pod katastrálne územie: Devín, Karlova Ves a Petržalka s rozlohou 691,57 ha. Na území 
sa nachádzajú nasledovné druhy, ktoré sú predmetom ochrany: plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka červenobruchá (Bombina bombina), 
priadkovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obyčajný (Lucanus cervus), ohniváčik veľký 
(Lycaena dispar), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), 
netopier pobrežný (Myotis dasycneme), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), modráčik 
krvavcový (Maculinea teleius), korýtko riečne (Unio crassus), kolok vretenovitý (Zingel 
streber), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), mora schmidtova (Dioszeghyana schmidtii), mlynárik 
východný (Leptidea morsei), vážka (Leucorrhinia pectoralis), hrebenačka vysoká 
(Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), mlok dunajský (Triturus 
dobrogicus), hnedáčik chrastavcový (Euphydryas aurinia), potápnik (Graphoderus bilineatus), 
plž zlatistý (Sabanejewia aurata) a bobor vodný (Castor fiber). 

Obr 2.2.2.3 Územia európskeho významu – Bratislavské luhy 

 

Biskupické luhy 

Patrí pod katastrálne územie: Podunajské Biskupice, Ružinov, Nové Košariská, Kalinkovo 
s rozlohou 916,35 ha. Na území sa nachádzajú nasledovné druhy, ktoré sú predmetom 
ochrany: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka červenobruchá (Bombina bombina), roháč 
obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), 
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), bobor vodný (Castor fiber), hraboš severský 
panónsky (*Microtus oeconomus mehelyi). 
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Obr 2.2.2.4 Územia európskeho významu – Biskupické luhy 

 

Hrušov 

Patrí pod katastrálne územie: Podunajské Biskupice, Kalinkovo s rozlohou 494,85 ha. Na 
území sa nachádzajú nasledovné druhy, ktoré sú predmetom ochrany: hlaváč bieloplutvý 
(Cottus gobio), kunka červenobuchá (Bombina bombina), roháč obyčaný (Lucanus cervus), 
lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), kolok vretenový (Zingel streber), hrúz Kesslerov 
(Gobio kessleri), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý (Gobio 
albipinnatus), plý zlatistý (Sabanejewia aurata), bobor vodný (Castor fiber), boleň dravý 
(Aspius aspius), plotica lesklá (Rutilus pigus), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus 
schraetser), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus), hraboš severský panónsky (Microtus 
oeconomus mehelyi). 
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Obr 
2.2.2.5 Územia európskeho významu – Hrušov 

Ďalšie chránené územia (chránený areál, prírodná rezervácia, prípodná pamiatka), ktoré sa 
nachádzajú v blízkom okolí podniku Slovnaft, a.s. sú:  

Bajdeľ 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
6. Výmera chráneného územia je 8,68 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské Biskupice 
v okrese Bratislava II. Chránené územie je vyhlásené za účelom sledovania vývoja porastu 
topoľa bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine v blízkosti Bratislavy, dôležitého 
z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.   

 

Obrázok 2.2.2.6 Znázornenie umiestnenia chráneného areálu – Bajdeľ 

Gajc 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
40. Výmera chráneného územia je 62,72 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské 
Biskupice v okrese Bratislava II. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie 
ochrany biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom.   
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Obrázok 2.2.2.7 Znázornenie umiestnenia prírodnej rezervácie - Gajc 

Kopáčsky ostrov 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
121. Výmera chráneného územia je 82,62 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské 
Biskupice v okrese Bratislava II. Chránené územie je vyhlásené na ochranu mozaiky 
špecifických stepných a lesostepných spoločenstiev a ukážok lesných spoločenstiev lužných 
porastov a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.  

 

Obrázok 2.2.2.8 Znázornenie umiestnenia prírodnej rezervácie - Kopáčsky ostrov 

Panský diel 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
125. Výmera chráneného územia je 15,6 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské 
Biskupice v okrese Bratislava II. Predmetom ochrany je podunajská oblasť, doposiaľ 
zachovaná ako lesostep, s výskytom mimoriadne vzácnych, kriticky ohrozených druhov 
orchideí - vstavača ploštičného, vstavača obyčajného a ďalších druhov. 

 

Obrázok 2.2.2.9 Znázornenie umiestnenia prírodnej pamiatky – Panský diel 
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Poľovnícky les 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
135. Výmera chráneného územia je 7,5 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské 
Biskupice v okrese Bratislava II. CHÚ je zriadené za účelom sledovania vývoja porastov topoľa 
bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného 
hľadiska. 

 

Obrázok 2.2.2.10 Znázornenie umiestnenia chráneného areálu – Poľovnícky les 

Topoľové hony 

V štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR je zaradený pod evidenčným číslom 
172. Výmera chráneného územia je 60,06 ha. Patrí pod katastrálne územie Podunajské 
Biskupice v okrese Bratislava II. Chránené územie je vyhlásené na ochranu suchomilných 
panónskych dúbrav a rastlinných spoločenstiev s klokočom perovitým (Staphylea pinnata L.). 

 

Obrázok 2.2.2.11 Znázornenie umiestnenia prírodnej rezervácie - Topoľové hony 

2.2.3  Údaje z hľadiska ochrany ovzdušia 

Ochrana kvality ovzdušia v SLOVNAFT, a.s. zahŕňa komplex činností pozostávajúcich z 
plánovania, riadenia, kontroly a údržby technologických procesov a zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. 
 
Ochrana kvality ovzdušia je zabezpečovaná najmä:  
a) Prevádzkovaním a udržiavaním zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZO) podľa technologickej 
dokumentácie zahrňujúcej pracovné inštrukcie  

 
b) Plánovaním a realizáciou environmentálnych záväzkov - programov ochrany životného 
prostredia: 

 tvorbou databázy environmentálnych aspektov (EA) v časti ovzdušie; 

 riešením EA v krátkodobých a dlhodobých programoch ochrany životného 
prostredia a ich realizáciou. 
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c)   Ekologizáciou zdrojov a palív: 

- uplatňovaním princípov BAT (Best Available Techniques - najlepšia dostupná technika) 
pri rekonštrukciách a modernizáciách zariadení; 

- inováciou kotlov a pecí, výmenou horákov za nízkoemisné horáky (Low-NOx);  

- dopĺňaním modernej riadiacej a regulačnej techniky; 

- stabilizáciou parametrov rozvodov vykurovacieho plynu (VP) a ich efektívnym a 
hospodárnym využívaním; 

- spracovávaním odplynov z technológií (sírovodíkové plyny a kyslé čpavkové plyny) na 
linkách Výroby síry s emisným stupňom max. 1 %; 

- poľnými horákmi na bezpečné termické zneškodnenie odplynov s vyššou kapacitou 
bezdymového spaľovania a rekompresnou stanicou.  

 
d) Minimalizáciou emisií VOC: 

- rekuperáciou pár benzínov v rekuperačnej jednotke VRU (vapour recovery unit), 
zachytávaných pri plnení železničných cisterien, autocisterien a nádrží na skladovanie 
benzínov a polotovarov, 

- konštrukčnými úpravami skladovacích nádrží (plávajúce strechy s dvojitým tesnením, 
napojenie odplynov na rekuperačnú jednotku), 

- používaním konštrukčných prvkov (armatúry, čerpadlá, kompresory a pod.) s 
minimálnymi emisiami VOC, resp. hermetických prvkov,  

- prekrytím záchytných nádrží mechanického, chemického, biologického stupňa a 
záchytných nádrží MCHBČOV; 

- prekrytím záchytných nádrží mechanického stupňa a odolejovačov na MČOV bl.50; 

- prevádzkovaním spaľovacích zariadení VOC 

- kontrolou a údržbou technologických prvkov - pomocou zavedeného programu LDAR 
(Leak Detection And Repair) na zisťovanie a odstraňovanie emisií VOC. 

 
e) Kontrolnou činnosťou: 

- kontrolami ZZO zodpovednými vedúcimi zamestnancami; 

- kontrolou údajov z kontinuálneho monitorovania emisií – automatizovaného  
meracieho systému emisií (AMS) SLOVNAFT, a.s.; 

- sledovaním imisnej situácie na základe údajov z automatizovaného imisného  
monitorovacieho systému AIMS SLOVNAFT, a.s.  a hodnotením kvality ovzdušia v 
okolí podniku; 

- technologickými meraniami emisií znečisťujúcich látok (ZL) na ZZO;  

- kontrolami zdrojov útvarom SD&HSE;  

- internými a externými auditmi EMS; 

- oprávnenými meraniami emisií ZL na ZZO;  

- funkčnými skúškami AMS. 

 
Od septembra 1997 je SLOVNAFT, a.s. prevádzkovateľom kontinuálneho meracieho systému 
kvality ovzdušia – automatizovaného imisného monitorovacieho systému (AIMS). Meranie 
kvality ovzdušia predstavuje meranie znečisťujúcich látok (imisií) v ovzduší a vykonáva sa 
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pomocou kontinuálne pracujúcich analyzátorov umiestnených v meracích staniciach. Imisné 
stanice sú inštalované v obci Rovinka, v Podunajských Biskupiciach a pri samotnom podniku 
SLOVNAFT, a.s. vo Vlčom hrdle. Výsledky monitorovania voľného ovzdušia sa využívajú pri 
hodnotení imisnej situácie, dodržiavania limitných hodnôt a na zhodnotenie komunálneho 
ovzdušia v obytných lokalitách v okolí SLOVNAFT, a.s.. 
 
AIMS Podunajské Biskupice je situovaná 2,5 km východne až severovýchodne od areálu 
SLOVNAFT, a.s. Stanica je umiestnená v areáli TJ Spoje (medzi ulicami Učiteľská, Hviezdna, 
Máchova), na futbalovom štadióne. 
Zdôvodnenie umiestnenia: 
 - umiestnenie v centre Podunajských Biskupíc 
 - meria sa kvalita ovzdušia vanúceho na Podunajské Biskupice a husto osídlenú 

lokalitu Dolné Hony 
 
AIMS Rovinka je umiestnená na severozápadnom okraji obce vo vzdialenosti asi 2,5 km od 
juhovýchodného okraja areálu SLOVNAFT, a.s., v areáli vodárenskej stanice. 
Zdôvodnenie umiestnenia: 
 - severozápadný vietor, zanášajúci emisie zo SLOVNAFT, a.s., sa daným smerom  

vyskytuje najpočetnejšie 
 - stanica monitoruje ovzdušie vanúce na viaceré obce (Rovinka, Dunajská Lužná, 

Kalinkovo, Hamuliakovo) a mesto Šamorín 
 - pri opačnom prúdení vetra - smerom k SLOVNAFT, a.s. sa meria znečisťujúce 

pozadie z vymenovaných lokalít. 
V stanici Rovinka je okrem imisnej monitorovacej stanice umiestnené zariadenie VADOS na 
automatický odber zrážkových vôd ako aj suchého prašného spádu, v ktorých sa laboratórne 
stanovuje obsah ťažkých kovov. 

 
AIMS Vlčie hrdlo je vybavená najkomplexnejšie. Stanica je umiestnená pri pohotovostnom 
sídlisku SLOVNAFT, a.s. neďaleko Priemyselného zdravotníckeho centra. V prípade južných 
vetrov je merané znečistenie prichádzajúce zo SLOVNAFT, a.s. do lokality pred hlavný vchod, 
hotel a sídlisko Vlčie hrdlo. V prípade severného vetra sa naopak zisťuje príspevok 
znečistenia mestom, ktoré prichádza do SLOVNAFT, a.s. 

 
Tabuľka 2.2.3.1  Prehľad meraných veličín  
 

Meraná veličina Rovinka Podunajské 
Biskupice 

Vlčie hrdlo 

prach (PM 10, t.j. pod 10 um) + + + 
SO2 + + + 
NOx + + + 
CO + + + 
O3 + + + 
VOC (THC), metánické  
a nemetánické 

+ + + 

H2S - - + 
B, T, X - - + 
teplota - - + 
atmosférický tlak - - + 
relatívna vlhkosť - - + 
slnečný svit - - + 
smer vetra + - + 
rýchlosť vetra + - + 
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Meranie imisií predstavuje meranie škodlivín v okolitom ovzduší v priemyselne zaťažených 
oblastiach. Od merania emisií sa odlišuje v tom, že pri meraní imisií nie je potrebné chladiace 
zariadenie na odstraňovanie vlhkosti plynu a citlivosť analyzátorov musí byť podstatne vyššia, 
t.j. nie v rozsahu mg.m-3 a g.m-3, ale µg.m-3. Vykonáva sa pomocou kontinuálne pracujúcich 
prístrojov - analyzátorov, ktoré automaticky odoberajú vzorky ovzdušia, analyzujú ich a 
poskytujú reprezentatívne hodnoty koncentrácií sledovanej škodliviny za zvolený časový 
interval.  
 

2.2.4  Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Ako už bolo uvedené v popise citlivých objektov, v okolí SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú 
nasledovné poľnohospodárske družstvá, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu: 
 Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ 
 Skleníky, Domové role 
 Poľnonákup Podunajské Biskupice 
Jedine Poľnonákup je v smere dosahov vybraných reprezentatívnych scenárov, ale následky 
n život osôb ani z jednej z hodnotených prevádzok nedosahujú Poľnonákup. 
 

2.2.5  Meteorologické údaje 

Klimatické pomery celej Podunajskej nížiny sú dané ich zemepisnou polohou a nadmorskou 
výškou. Môžeme ich po stránke klimatickej zaradiť do oblasti teplej, so znakom zvýšenej 
kontinentality podnebia. Podľa členenia E. QUITTA spadá územie Žitného ostrova do 
podoblasti T5, charakterizované veľmi dlhým, veľmi teplým a veľmi suchým letom, veľmi 
krátkym prechodným obdobím s teplou jarou a teplou jeseňou a s veľmi krátkou, teplou 
a suchou zimou, s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky. 
 
Meteorologické údaje pre oblasť Bratislava Ružinov boli získané z meteorologickej stanice 
Letisko a sú za 12-ročné obdobie od roku 2004 až 2015. 
Údaje obsahujú informácie o: 
 priemerných a maximálnych zrážkach, 
 počte dní s búrkovou činnosťou, 
 údaje o mesačnej a ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu, priemerný počet dní s hmlou 

a priemerný počet mrazových dní, 
 priemernej častosti smerov vetra, priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých mesiacoch, ale 

aj prevládajúcich smeroch, 
 pravdepodobnosti výskytu tried stability počasia, 
 priemernej ročnej teplote vzduchu, absolútnej maximálnej a minimálnej teplote vzduchu 

(letné a zimné priemerné teploty). 
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Meteorologická stanica: Bratislava - letisko (128 m n. m.) 
Priemerná častosť smerov vetra v % (2004 - 2015) - veterná ružica 
 

Smer % 

S 11,6 
SV 17,7 
V 8,7 
JV 11,2 
J 6,0 
JZ 6,0 
Z 7,8 
SZ 25,9 
Bezvetrie 5,1 

 

 
 

 
 

Priemerná mesačná a ročná rýchlosť vetra v m/s (2004 - 2015)      
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

m/s 3,9 4,0 4,2 3,7 3,8 3,5 3,6 3,2 3,3 3,0 3,7 3,6 3,6 
 
 

Priemerná rýchlosť vetra v m/s pri prevládajúcich smeroch prúdenia vzduchu (2004 - 2015) 

Smer I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

S 4,5 4,7 4,6 4,1 4,6 3,8 3,7 3,0 3,6 3,9 4,3 4,0 4,1 
SV 3,0 2,9 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 2,5 2,8 3,0 2,7 
V 3,0 3,0 3,1 2,7 2,7 2,4 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 2,7 2,7 

JV 3,9 4,1 3,7 3,5 3,2 2,7 2,7 2,8 3,2 3,7 3,7 3,1 3,4 
J 2,4 3,7 4,1 4,0 4,0 3,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,5 

JZ 3,1 2,8 3,4 3,1 3,1 3,3 3,0 2,8 2,9 2,7 2,9 3,3 3,0 
Z 4,7 4,4 5,1 4,3 4,0 3,9 4,6 3,8 3,9 3,4 5,0 4,7 4,3 

SZ 5,7 5,3 5,8 5,1 4,9 4,7 4,8 4,5 4,9 4,2 5,3 5,3 5,0 
 

Pravdepodobnosť výskytu kategórií stability (KS) v % po jednotlivých mesiacoch (2004 - 
2015) 

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A 0,00 0,00 0,02 0,27 0,28 0,32 0,47 0,36 0,10 0,01 0,00 0,00 
B 0,00 0,01 0,31 0,96 1,10 1,36 1,28 1,29 0,80 0,34 0,02 0,00 
C 0,23 0,45 1,17 1,69 2,29 2,20 2,21 2,27 2,09 1,60 0,53 0,20 
D 3,24 3,26 4,26 3,27 3,36 2,85 3,04 2,38 2,59 3,18 4,05 3,61 
E 1,96 1,83 1,12 0,69 0,61 0,57 0,55 0,55 0,81 1,07 1,65 2,17 
F 2,92 2,20 1,60 1,32 0,85 0,92 0,94 1,65 1,85 2,31 1,99 2,52 

 
Priemerná mesačná a ročná relatívna vlhkosť vzduchu v % (2004 - 2015)     
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

m/s 80,1 76,2 66,7 60,4 64,4 61,6 59,7 64,6 69,1 77,6 81,9 83,3 70,5 
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Priemerná ročná teplota vzduchu v °C (2004 - 2015) 11,2 
Absolútna maximálna teplota vzduchu v °C (2004 - 2015) 39,4 
Priemerný ročný úhrn atmosférických zrážok v mm (2004 - 2015) 602,6 
Absolútny maximálny ročný úhrn atmosférických zrážok v mm (2004 - 2015) 794,9 
Priemerný počet dní s búrkou (2004 - 2015) 27 
Priemerný počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C) (2004 - 2015) 73,8 
Priemerný počet dní s hmlou (2004 - 2015) 61,8 
Priemerná teplota vzduchu v °C (2004 - 2015) leto 21,2 

zima 1,1 
Oblačnosť v % (2004 - 2015)  leto 54 

zima 75 
 

2.2.6  Geologické, hydrologické a hydrografické údaje 

2.2.6.1  Všeobecná geologická a hydrogeologická charakteristika 

Z geologického hľadiska zaraďujeme územie areálu SLOVNAFT, a.s. do podunajskej panvy. 
Podunajská panva má tvar zložitého synklinória, vyplneného neogénnymi a kvartérnymi 
sedimentmi. Z geologickej mapy podložia predneogénnych formácií (O. FUSAN a kol., 1971) 
je zrejmá kryhovitá stavba podložia panvy a nárast mocnosti sedimentov v smere od Bratislavy 
ku Gabčíkovu (báza neogénu v hĺbke 5000 m). 
 
Celé územie Žitného ostrova leží v pásme intenzívneho pliocén-kvartérneho poklesávania 
a i v súčasnosti si zachovalo základnú tektonickú štruktúru asymetrického prehýbania 
zdedeného z neogénu (J. JANÁČEK, 1966). 
 
Povrch časti územia Slovnaftu je tvorený antropogénnymi sedimentmi, mocnosti od niekoľko 
desiatok centimetrov až do hrúbky niekoľkých metrov. 
 
Hydrogeológia záujmového územia. Územie hornej časti Žitného ostrova v priestore od 
Vlčieho hrdla po Gabčíkovo spadá do oblasti trvalého doplňovania zásoby podzemnej vody 
z Dunaja. V tomto území tečie Dunaj vyvýšene nad hladinou podzemnej vody a doplňuje 
zásoby podzemnej vody trvale po celý rok. Má základný význam pri tvorbe, formovaní 
a dynamike podzemnej vody v záujmovom území. Voda z neho infiltruje do náplavov po oboch 
stranách koryta (do nami sledovanej časti Žitného ostrova z neho infiltruje cca 20 – 70 m3s-1 
vody) (A. PORUBSKÝ a kol., 1971). Rieka Dunaj tvorí allochtónny vodný tok s priemerným 
ročným prietokom 2 044 m3.s-1, minimálnymi prietokmi cca 800 m3.s-1 a maximami cca 10 - 11 
tis. m3.s-1. Prietokový režim je ovplyvnený vodnými dielami vybudovanými na nemeckom 
a rakúskom úseku rieky. Hladinový režim Dunaja v SR je ovplyvnený vodným dielom 
Gabčíkovo, vzdutie dosahuje približne po r. km 1 860. 
 
V území dotknutom výrobnou činnosťou SLOVNAFT, a.s. existujú mŕtve dunajské ramená. 
Najvýznamnejšie je Biskupické rameno. 
 
Malý Dunaj v hornej časti Žitného ostrova je zakolmatovaný, nemá hydraulickú spojitosť 
s podzemnou vodou a netvorí preto hydrogeologickú hranicu. Malý Dunaj bol pôvodne jedným 
z ramien Dunaja. Odbočuje z neho v r. km 1 865,43. Dnes je jeho prietokový režim 
determinovaný manipuláciou na nápustnom objekte, nemá prirodzený charakter. 
 
 
Najčastejší výskyt hladiny podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova je v úrovni cca 7 – 
10 m pod terénom. Územie v príbrežnej zóne Dunaja charakterizuje rozkyv hladiny 5 – 6 m, 
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ktorý je skoro zhodný s rozkyvom rieky. So vzdialenosťou od toku sa rozkyv hladiny podzemnej 
vody postupne zmenšuje. 
 
V okolí areálu SLOVNAFT, a.s. nemôžeme hovoriť o prírodnom režime podzemných vôd, 
nakoľko je už dlhšiu dobu ovplyvňovaný ľudskou činnosťou. Sú tu vybudované tri veľké 
čerpacie systémy (Istrochem - Vlčie hrdlo, Istrochem - Vrakuňa, II. Vodný zdroj Bratislavy). 
V areáli závodu je úroveň hladiny podzemnej vody regulovaná čerpacími studňami 
hydraulickej ochrany podzemných vôd v hornej časti Žitného ostrova.  
 
(Pred vybudovaním hydraulickej clony v období maximálnych vodných stavov Dunaja v areáli 
Slovnaftu dosahovala hladina podzemnej vody kótu až cca 130 m n. m. Po jej vybudovaní pri 
všetkých stavoch hladiny vody v Dunaji, hladina podzemnej vody v areáli Slovnaftu ostala 
prakticky bez akýchkoľvek výrazných zmien. Funkcia hydraulickej ochrany podzemných vôd 
aj pri extrémnych stavoch na Dunaji ostala zachovaná. Priemerný stav hladiny podzemnej 
vody v blízkosti čerpacích studní hydraulickej ochrany bola v úrovni cca 120 – 122 m n. m.) 
 
Na úroveň hladiny podzemnej vody okrem horeuvedených antropogénnych zásahov do režimu 
podzemných vôd má vplyv aj vodné dielo Gabčíkovo. Po jeho napustení priemerná úroveň 
hladiny podzemnej vody v areáli Slovnaftu vystúpila na cca 2 – 3 m. 

 

2.2.6.2  Typ a stavba geologických štruktúr 

Celé územie Žitného ostrova leží v pásme intenzívneho pliocén-kvartérneho poklesávania 
a aj v súčasnosti si zachovalo základnú tektonickú štruktúru asymetrického prehýbania 
zdedeného z neogénu (J. JANÁČEK, 1966). 
 
Podložie kvartérnych sedimentov je v skúmanom území tvorené neogénnymi sedimentmi vo 
vývoji ílovitom a piesčitom. Ílovitý vývoj je reprezentovaný panónskym súvrstvím v litologickom 
vývoji pestrých ílov, rôzne piesčitých, prípadne siltovitých ílov, s podradnými vložkami pieskov 
a drobnozrnných štrkov. Najvyššie vrstvy neogénneho súvrstvia reprezentujú uloženiny tzv. 
uhoľnej a modrej série. V spodnej časti sú sivé, zelené a žltosivé, vyššie sivomodré vápnité íly 
s malým obsahom piesku. 
 
Neogénne piesky sú vyvinuté naprieč celého areálu Slovnaft, a.s., v pruhu širokom cca 700 – 
800 m, JZ – SV smeru. Na SZ okraji piesky postupne vykliňujú. Juho východný okraj piesčitých 
sedimentov je ukončený pravdepodobne tektonicky, nakoľko dochádza k ostrému zníženiu 50 
- 60 m mocnosti pieskov na pomerne malú vzdialenosť. Piesky sú jemnozrnné, miestami ílovité 
alebo dokonca stmelené železitým tmelom. Ich priepustnosť je asi o tri rády nižšia ako 
priepustnosť kvartérnych vrstiev a môžeme ich z tohto hľadiska považovať za relatívne málo 
priepustné. 
 
Kvartér je zastúpený mohutným náplavovým kužeľom dunajských fluviálnych štrkopiesčitých 
sedimentov s premenlivým obsahom piesčitej prímesi a s veľmi nepravidelným plošným 
vývojom, čo má za následok veľkú nerovnorodosť sedimentov vo vertikálnom i horizontálnom 
smere. Na predmetnej lokalite sú štrkovité zeminy zastúpené prevažne piesčitými, zle 
zrnenými štrkmi s veľkosťou valúnov 0,5-1-3-4-6, menej 6-8-10 cm. Na báze kvartéru sa 
vyskytujú polohy balvanitých štrkov s veľkosťou zŕn 15-25-30 cm. Vo valúnoch sú zastúpené 
kremeň (32 – 60,5 %), kremence, pieskovce (9,4 – 26 %), vápence (1 – 30,7 %), ruly, amfibolity 
(1 – 32 %), dolomity (0,3 – 1,7 %), rohovce (0,5 – 2 %), granity a pegmatity (0,4 – 12,4%). 
Veľmi dobre sú opracované valúny kremeňa, rohovcov, rúl a pegmatitov (guľový a elipsovitý 
tvar), s indexom plochosti 1,6 – 2,0. U vápencov 2,5, u amfibolitov 3,0 (Žembery, 1973). Obsah 
piesčitej frakcie sa pohybuje v rozmedzí 15 – 45 %. Štrkovité zeminy sú stredne uľahnuté až 
uľahnuté. Na väčšine územia sú najvrchnejšie polohy štrkov prekryté nesúvislou vrstvou 
fluviálnych hlín a pieskov, ktoré obvykle dosahujú mocnosti 2 – 4 m. V starých ramenách sa 
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vyskytujú sedimenty charakteru bahnitých ílov až pieskov, ktoré dosahujú mocnosť niekoľko 
metrov. 
 

2.2.6.3  Seizmicita 

Na lokalitu SLOVNAFT Bratislava má vplyv viacero seizmogénnych zón. Medzi významné 
zdroje seizmického ohrozenia danej lokality patrí – Bratislava - Lamač, Bratislava - Modra, 
Bratislava - Svätý Jur, ale aj ohniská zemetrasení v širšom okolí mesta Wiener - Neustadt 
naviazané na zlomové línie v Alpách. 
 
Seizmické zaťaženie v zmysle platných noriem a predpisov je definované v tvare návrhového 
spektra odozvy, ktoré závisí od nasledovných rozhodujúcich parametrov: 

 úrovne a blízkosti zdrojovej oblasti seizmického rizika, 
 seizmogeologických charakteristík podložia, 
 typu konštrukcie a jej schopnosti pohlcovať kinematickú energiu. 

 
Podľa posledných aktuálnych podkladov pre posúdenie seizmického ohrozenia územia 
Slovenska (STN EN 1998-1/NA/Z2, Mapa seizmického ohrozenia Slovenska, Geofyzikálny 
ústav pri SAV, 2012) sa územie Bratislavy nachádza v oblasti seizmickej aktivity s hodnotou 
referenčného špičkového seizmického zrýchlenia pre návratovú periódu 475 rokov agR = 0,55 
– 0,6 m.s-2. Uvedená hodnota môže byť prekročená s pravdepodobnosťou 10 % počas 50 
rokov. 
Seizmické zdrojové zóny sa určili na základe: 
- epicentier a hĺbok zemetrasení v zostavenom katalógu Slovenska, 
- geologických, tektonických a geofyzikálnych údajov, 
- údajov poskytnutých v rámci európskeho projektu SESAME – zahrnutie vplyvu seizmických 

zdrojových zón mimo územia Slovenska. 
 
Podľa starších zdrojov informácií z materiálu „Ohrozenie lokalít Západoslovenského kraja od 
zemetrasení a mapa seizmicity“, spracovaného v roku 1971 SAV, boli štatisticky spracované 
údaje seizmickej aktivity za obdobie 600 rokov. Na základe týchto historických údajov môžu 
seizmické otrasy v území SLOVNAFT, a.s. dosiahnuť intenzitu 5 – 6° MSK - 64. 
 
Na základe materiálu posudzovania seizmicity: „Seizmicita vybraných okresov 
západoslovenského kraja“ je možné konštatovať, že maximálne vierohodné zemetrasenie pre 
Bratislavu časť Ružinov je 5°MCS. Strojnotechnologické zariadenia a stavebné objekty 
technológií sú navrhované na 7°MSK. 
 

2.2.6.4  Zosuvné územia, zátopové územia, možnosť povodní 

Komplex SLOVNAFT, a.s. leží vo Vlčom hrdle v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja. Územie 
okolo Slovnaftu je chránené protipovodňovými hrádzami. SLOVNAFT, a.s. má spracovaný 
detailný povodňový plán [2], ktorý dáva informáciu o riziku zaplavenia areálu SLOVNAFT, a.s. 
 
Areál Slovnaftu leží na území medzi Dunajom (na ľavom brehu Dunaja medzi riečnym 
kilometrom 1862 - 1865) a Malým Dunajom.  
 
Územie Vlčieho hrdla je zo strany Dunaja chránené ochrannými hrádzami a zo strany Malého 
Dunaja je územie chránené úpravou koryta a čiastočne ochrannými hrádzami. Vtok do Malého 
Dunaja z Dunaja (r. km Dunaja 1865,4) je ovládaný hradiacim objektom s príslušným 
manipulačným režimom aj počas povodňových situácií. 
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Areál Slovnaftu je oplotený betónovým oplotením, ktoré je prerušené vstupnými bránami, ale 
toto oplotenie nemá protipovodňovú funkciu. Z dôvodu zistenia možných záplavových 
scenárov bola spracovaná záplavová štúdia, v ktorej boli hodnotené tri scenáre: 
 
 Krízový scenár 1:  Prietrž hrádze pri Slovnafte v riečnom kilometri 1864,4 počas povodne 
 Krízový scenár 2:  Prietrž hrádze pri Slovnafte v riečnom kilometri 1862,5 počas povodne 
 Krízový scenár 3:  Prietrž hrádze pri Slovnafte v riečnom kilometri 1864,4 počas povodne 

s kulmináciou zodpovedajúcej 100-ročnej vode 

Obrázok 2.2.6.4.1  Znázornenie umiestnenia krízových scenárov 
 
Hrozba zaplavenia bola študovaná na základe vyššie uvedených scenárov. SLOVNAFT, a.s. 
a jeho okolie ležia na území, ktoré je chránené pred veľkými vodami Dunaja ochrannými 
hrádzami. Zamerané výšky koruny ľavostennej ochrannej hrádze boli porovnané so 
zameranými a simulovanými výškami povodňových hladín Dunaja. Potenciálne ohrozenie 
areálu SLOVNAFT, a.s. možným zaplavením závisí od výškovej konfigurácie terénu 
v samotnom areáli ako aj okolo neho. Grafické znázornenie výškových rozdielov je uvedené 
na obrázku 2.2.6.4.2. 
 
Ako je zrejmé z obrázka 2.2.6.4.2 nadmorská výška terénu SLOVNAFT, a.s. sa pohybuje 
v rozmedzí 130 až 137 metrov n.m. Tento výškový rozsah je znázornený škálou 22 farebných 
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odtieňov, popísaných v legende. Najnižší terén je znázornený bordovo červenou farbou. 
Výškové pomery areálu SLOVNAFT, a.s. v porovnaní s bezprostredným okolím sú pomerne 
priaznivé. V blízkosti SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú nižšie položené miesta a areál neleží 
v priehlbine.  
 
Záplavová štúdia spracovaná pre 3 špecifikované scenáre má záplavové mapy v grafickej 
podobe, ktoré znázorňujú rôznou sýtosťou modrej farby hĺbku zaplavenia. Pri hodnotení 
externých vplyvov na rizikové prevádzky, boli informácie o možnom zaplavení čerpané 
z týchto máp. Pre danú technológiu sa posúdila výška vody a možné ohrozenie 
technologických zariadení. Na základe tohto porovnania je možné skonštatovať, že ani 
v jednom prípade nedôjde k takému ohrozenie technológie prevádzky, ktoré by znamenalo 
závažnú priemyselnú haváriu. 
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Obrázok 2.2.6.4.2 Znázornenie nadmorskej výšky terénu 
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2.2.6.5 Ochrana pred bleskom a statickou elektrinou 

Blesk do zeme je elektrický výboj atmosférického pôvodu medzi mrakom a zemou, ktorý sa 
skladá z jedného alebo viacerých úderov (pri ktorom/ktorých sa vyrovnáva náboj jednej polarity 
s nábojom opačnej polarity). Bleskový prúd je prúd tečúci miestom zásahu.  
Blesk predstavuje nebezpečenstvo pre strojnotechnologické zariadenia, a preto je nevyhnutné 
pri projektovaní a realizácii uvažovať aj s ochranu objektov v rámci jednotlivých technológií. 
Ochrana zariadení a prístrojov pred bleskom je súhrn opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
ochranu objektov, zariadení a osôb pred účinkami blesku.  
 
V SLOVNAFT, a.s. je v platnosti Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - 
Elektrické inštalácie, ktorá pozostáva z rôznych častí a kapitol. Detailne popisuje povinnosti a 
požiadavky súvisiace s ochranou pred bleskom a statickou elektrinou v súlade s platnou 
legislatívou a normami, najmä STN 33 4010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana 
oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu. 
Časti MGS-S-REF-E-7.1 a MGS-S-REF-E-7.2 sa týkajú ochrany pred bleskom a uzemnenia.  
Uvedené podnikové normy v kombinácii s STN detailne popisujú požiadavky a opatrenia 
súvisiace s ochranou pred bleskom a uzemnením. 
 

2.2.6.6  Iné miestne špecifické prírodné nebezpečenstvá 

Letisko M. R. Štefánika sa nachádza 9 km severovýchodne od centra Bratislavy. Jeho 
umiestnenie je zrejmé z prílohy 1. Letové prevádzkové služby na tomto letisku sú poskytované 
nepretržite. 
 
Na letisku M. R. Štefánika sa nachádza aj Oblastné stredisko riadenia (ACC) Bratislava. Na 
letisku sa nachádzajú dve vzletové a pristávacie dráhy orientované 13/31 a 04/22, obidve 
vybavené systémom ILS (Instrument Landing System) pre prístrojové priblíženie. Vzhľadom 
na blízkosť letiska M.R. Štefánika je potrebné zhodnotiť možné riziká zo súčasnej prevádzky 
letiska.  
 
V súčasnosti disponuje letisko dvomi na seba kolmými dráhami s betónovým povrchom Dráha 
04/22 je 2900 m dlhá a 60 m široká a využíva sa z dôvodov nevhodnej orientácie menej ako 
hlavná dráha 13/31, ktorá je dlhá 3190 m a široká 45 m. Obe letiskové dráhy sú vybavené 
svetelnými a rádionavigačnými zariadeniami pre presné priblíženie za podmienok I. kategórie 
poveternostných miním ICAO [3].  
 
Letiskové dráhy Letiska M. R. Štefánika sú v okruhu 8 km od areálu SLOVNAFT, a.s., avšak 
žiadna z nich nie je orientovaná priamo na areál podniku. 
 
Využívanie dráhy 04/22 je potenciálnym problémom z hľadiska tejto analýzy, pretože jej 
ochranné pásmo - kruhový výsek 15°, resp. 30° od osi dráhy zasahuje areál podniku 
SLOVNAFT, a.s. Bližšie hodnotenie pravdepodobnosti pádu lietadla je uvedené v kapitole 
6.3.2.1. 
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3.  SÚPIS, OPIS A UMIESTNENIE NL V PODNIKU 

Výber nebezpečných látok (NL) bol vykonaný v zmysle § 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2015 
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a kariet bezpečnostných údajov.  

V tomto zozname sa nachádzajú látky, ktoré sú buď menované nebezpečné látky v zmysle 
časti 2 Prílohy č. 1 k zákonu, alebo sú nebezpečnými látkami, ktoré patria do tried/kategórií 
nebezpečnosti uvedenými v stĺpci 1 časti 1 Prílohy č. 1 zákona. 

3.1  Zoznam NL nachádzajúcich sa v areáli SLOVNAFT, a.s. 
Zoznam NL nachádzajúcich sa v areáli SLOVNAFT, a.s. je uvedený v tabuľke 3.1.1. - NL 
nachádzajúce sa v zariadeniach a v tabuľke 3.1.2 – NL nachádzajúce sa v potrubných 
rozvodoch. Množstvá nebezpečných látok sú uvedené v tonách. 

 
Pri výbere bola zohľadnená aj železničná preprava NL v areáli a.s. a bola zaradená na 
koľajové zoradisko na bloku 42. Do zoznamu NL boli zaradené aj NL, ktoré sa v podniku 
nachádzajú v množstve menšom ako 2 % z prahovej hodnoty pre kategóriu B. Tieto látky boli 
identifikované pri kategorizácii podniku. 
 
Pri analýze rizika boli tieto látky podrobnejšie analyzované pre jednotlivé rizikové technológie. 
Zoznam NL pre danú analyzovanú technológiu sa nachádza v príslušnej prílohe 
bezpečnostnej správy pre danú výrobnú jednotku v súlade so zoznamom uvedeným v obsahu. 
Množstvá týchto NL boli upresňované v danej technológii a boli hodnotené potenciálne riziká 
vyplývajúce z ich prítomnosti v podniku.   
 
V tabuľke 3.1.3 sú uvedené látky, ktoré by vznikli v prípade zvrhnutia chemického procesu. 
Je to oxid uhoľnatý, oxid siričitý, oxid dusičitý a chlorovodík. Iné generované látky neboli 
identifikované. 

3.2  Karty bezpečnostných údajov 
Karty bezpečnostných údajov pre produkty a medziprodukty SLOVNAFT, a.s. sú dostupné 
v elektronickej forme na Intranete podniku. Taktiež sú tu dostupné karty bezpečnostných 
údajov pre nakupované chemikálie.  
KBÚ obsahujú všetky potrebné parametre, zloženie a chemicko-fyzikálne vlastnosti NL. 
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Tabuľka 3.1.1  Zoznam a charakteristické vlastnosti nebezpečných látok 
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Trieda / kategória 

1 A-Clean 1100 918-668-5 0,668 kvapalina 
870-

890 
≥157 - - >450 41 - - 

Aromatické 

uhľovodíky: 

>6193 

mg/m3 

H411, 

H226, 

H335, 

H336 

Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 1, Flam. 

Liq. 3, STOT SE 3, 

STOT SE 3 

2 Actisorb Cl3, S1  - 13,520 tuhá látka - - - - - - - - 
>5,7 

mg/l/4h 

H400, 

H410 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

3 
AeroShell Fluid 

41 
 - 6,546 kvapalina 

870 

(15°C) 
>280 - - >320 105 1 10 1-5 mg/l/4h 

H315, 

H304, 

H411 

Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 

1, Aquatic Chronic 2 

4 Alkylát 64741-64-6 10115,25 kvapalina 
700-

710 
45 - - - <-9 1,2 6,4 5,61 g/m3 

H225, 

H304, 

H315, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit 

2, STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2 

5 
Amoniak 

bezvodý 
7664-41-7 0,830 skvap. plyn 0,7 -33,3 -77,7 - 651 - 15 30 

11590 

mg/m3/1h 

H331, 

H221, 

H314, 

H280, 

EUH071, 

H411, 

H400 

Flam. Gas 2, 

Liquefied gas, Acute 

Tox. 3, Skin Corr. 1B, 

STOT SE, Aquatic 

Acute 1, Aquatic 

Chronic 2 

6 
Amoniak, 25 % 

vodný roztok 
1336-21-6 89,331 kvapalina 907 37,7 - - - - 15 28 - 

H314, 

H400, 

H335 

Skin. Irrit. 1B, Aquatic 

Acute 1, STOT SE 3 
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Trieda / kategória 

7 ATC 100  - 0,028 kvapalina - - - - - - - - - 

H330, 

H310, 

H300, 

H314 

Acute tox. 2, Acute 

Tox. 1, Acute Tox. 2, 

Skin Corr. 1A 

8 
Atmosferický 

zvyšok 
68333-22-2 78497,000 kvapalina 970 >200 - - - 110 - - - H350 Carc. 1B 

9 
Atrament CIJ 

MK 3901-602 
 - 0,020 kvapalina 855 80 -24 - 250 -9 1 13,1 

Butanón: 

23500 

mg/m3/8h 

H225, 

H319, 

H336, 

H412, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 3 

10 
Atrament V410-

D 
 - 0,020 kvapalina 900 77 -84 - 250 -6 1,8 19 

Butanón: 

23500 

mg/m3/8h 

H225, 

H319, 

H336, 

H412, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 3 

11 Benzén 71-43-2 8723,383 kvapalina 876,5 80,09 5,49 - 498 -11 1,1 9,5 >20 mg/kg 

H225, 

H315, 

H319, 

H304, 

H340, 

H350, 

H372 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit 

2, Eye Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, Muta. 1B, 

Carc. 1A, STOT RE 3 
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Trieda / kategória 

12 Benzín ľahký 
64741-69-1  

64741-42-0 
15656,286 kvapalina 

722,5 – 

727,1 

57,6 - 

150 
- - - - - - 

722,5 – 

727,1 

H224, 

H315, 

H304, 

H361, 

H340, 

H350, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin Irrit 

2, Asp. Tox. 1, Repr. 

2, Muta. 1B, Carc. 

1B, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2 

13 
Benzín pre 

pyrolýzu 
64741-78-2 10220,000 kvapalina 

688 - 

755 

40 - 

200 
- - - - - - - 

H225, 

H315, 

H340, 

H350, 

H361, 

H336, 

H304, 

H411 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit 

2, Muta. 1B, Carc. 

1B, Repr. 2, STOT 

SE 3, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 2 

14 
Benzín 

pyrolýzny 
 - 1904,000 kvapalina 848,3 93,4 - - - -11 - 20 1,25 6,38 - 

H225, 

H304, 

H350, 

H340, 

H315, 

H319, 

H332, 

H336, 

H361D, 

H361f, 

H372, 

H411 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 1B, 

Muta. 1B, Skin. Irrit. 

2, Eye Irrit. 2, Acute 

Tox. 4, STOT SE 3, 

Repr. 2, STOT RE 1, 

Aquatic Chronic 2  
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Trieda / kategória 

15 Benzín ťažký  64741-69-1 110524,818 kvapalina 
749 - 

753 
>100 - - - - - - 749 - 753 

H225, 

H315, 

H336, 

H350, 

H304, 

H319, 

H340, 

H411, 

H312, 

H332 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 

2, STOT SE 3, Carc. 

1B, Asp. Tox. 1, Eye 

Tox. 2, Muta. 1B, 

Aquatic Chronic 2, 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4 

16 

Benzín ťažký 

odsírený z 

hydrokraku 

64741-69-1 73,027 kvapalina 
660 - 

670 

90 - 

185 
- - - - - - - 

H225, 

H350, 

H304, 

H340 

Flam. Liq. 2, Carc. 

1B, Asp. Tox. 1, 

Muta. 1B 

17 
Benzín ťažký 

pre VJ HRR 
 - 16,700 kvapalina 

755-

762 
- - - 220 -20 1,0 6,5 

10 000 

ppm/7h 

H225, 

H304, 

H312, 

H315, 

H319, 

H332, 

H336, 

H340, 

H350, 

H411 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Acute Tox. 4, 

Skin. Irrit. 2, Eye Irrit. 

2, Acute Tox. 4, 

STOT SE 3, Muta. 

1B, Carc. 1B, Aquatic 

Chronic 2 
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Trieda / kategória 

18 
Benzín, Benzín 

s biozložkou 
86290-81-5 130763,789 kvapalina 

720 - 

775 

35 - 

215 
- - 220 -25 0,6 8 >5610 mg/l 

H224, 

H315, 

H304, 

H361, 

H340, 

H350, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin Irrit 

2, Asp. Tox. 1, Repr. 

2, Muta. 1B, Carc. 

1B, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2 

19 BPR 81170  - 4,000 kvapalina - - <-35 - - >51 - - 

3-

aminopropyld

imetylamín: 

>4,3 

mg/l/4h 

H226, 

H302, 

H312, 

H314, 

H317, 

H371 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Skin Corr. 1B, Skin 

Sens. 1, STOT SE 2 

20 
BTX frakcia 

hydrogenovaná 
64742-95-6 17196,500 kvapalina - - - - - - - - 

10 000 

ppm/7h 

H226, 

H304, 

H350, 

H340, 

H315, 

H361, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 3, Asp. 

Tox. 1, Carc. 1A, 

Mutag. 1B, Skin. Irrit. 

2, Repr. 2, Stot SE 3, 

Aquatic Chronic 2 

21 Butadién 87741-01-3 0,020 skvap. plyn 580 -6,4 - - - -60 
1,82 – 

1,83 

10,11 – 

10,23 
- 

H220, 

H280, 

H340 

H350 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas, Muta. 

1B, Carc. 1A 
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Trieda / kategória 

22 C4 frakcia 87741-01-3 5863,744 skvap. plyn - -4,47 - 44 cca.415 -85 1,1 10 - 

H220, 

H280, 

H340, 

H350 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas, Muta. 

1B, Carc. 1A 

23 
C4 frakcia 

hydrogenovaná 
87741-01-3 5100,000 skvap. plyn 600 -4 - - - - 1,7 9,6 

Bután: 658 

mg/l/4h 

H220, 

H340, 

H350 

Flam. Gas 1, Muta. 

1B, Carc. 1A 

24 C4 rafinát  87741-01-3 5854,896 skvap. plyn - -4,4 - - - - 1,7 9,1 
Bután: 658 

mg/l/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas 

25 Cyklohexylamín 108-91-8 1,44 kvapalina - 134,5 -17 - 293 28 0,52 21,7 
>700 

mg/m3/4h 

H226, 

H361, 

H311, 

H301, 

H314 

Flam. Liq. 3, Repr. 2, 

Acute Tox. 3, Acute 

Tox. 3, Skin Corr. 1B 

26 Dastib 845  - 10,085 tuhá látka 955 246 >38 - 350 140 - - - 

H318, 

H317, 

H410 

Eye Dam. 1, Skin 

Sens. 1, Aquatic 

Chronic 1 

27 
Depresant 

Dodiflow 5706 
 - 98,000 kvapalina 

910 

(40°C) 
>180 cca. 21 - - cca. 62 0,6 6,5 - 

H411, 

H336, 

H351, 

EUH066 

Aquatic Chronic 2, 

STOT SE 3, Carc. 2 
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28 Dimetyldisulfid  - 9,800 kvapalina 1063 - - - 
390 

(rozklad) 
15 1,1 16,1 

5,05 

mg/kg/4h 

H225, 

H302, 

H331, 

H319, 

H335, 

H410, 

H400, 

H317 

Flam. Liq. 2, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 3, 

Eye Irrit. 2, STOT SE 

3, Aquatic Chronic 1, 

Aquatic Acute 1, 

Skin. Sens 1B 

29 Dodiwax 4500  - 98,000 kvapalina 900 
cca. 

180 
cca.-6 - - cca. 62 0,6 6,5 - 

H315, 

H336, 

H351, 

H411 

Skin Irrit. 2, STOT SE 

3, Carc. 2, Aquatic 

Chronic 2 

30 Durferrit ASD  - 10,100 tuhá látka 1940 -  
142- 

145 
- - - - - 

H272, 

H301, 

H319, 

H400 

Ox. Sol. 2, Acute Tox. 

3, Eye Irrit 2, Aquatic 

Acute 1 

31 
EMBREAK 

2W631 
- 3,000 kvapalina 

880 – 

922 

(25°C)  

177 < -29 - > 61 - - - 880 – 922 

H319, 

H351, 

H336, 

H304, 

H411 

Eye Irrit. 2, Carc. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 2 

32 

Emulzia Slop-

voda (97 % 

ropných látok) 

 - 170,000 kvapalina 800 - - - - - - - - H224 Flam. Liq. 1 

33 Etanol 64-17-5 4590,727 kvapalina 805 78 - - - 17 3,5 15 
20 000 

ppm/10h 
H225 Flam. Liq. 2 

34 Etánová frakcia  - 3,804 skvap. plyn 260 -149 - - - - 
3,31 – 

3,46 

9,22 – 

14,27 
- 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas 
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Trieda / kategória 

35 ETBE 637-92-3 10045,048 kvapalina 782 73 - - 375 -19 1,23 7,7 - 
H225, 

H336 

Flam. Liq. 2, STOT 

SE 3 

36 Etylbenzén 100-41-4 2529,003 kvapalina 867 136,2 -94,4 - 420 20 0,9 3,9 - 
H225, 

H332 

Flam. Liq. 2, Acute 

Tox. 4 

37 Etylén 74-85-1 10007,870 skvap. plyn 1178 -104 -169 - - <-100 2,7 34 - 

H220, 

H280, 

H336 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas, STOT 

SE 3 

38 Etylénoxid 75-21-8 126,810 skvap. plyn 
887 

(7°C) 
10,4 -112,5 26,1 429 -57 2,7 100 

1460 

ppm/4h 

H220, 

EUH006, 

H330, 

H350, 

H350i, 

H319, 

H335, 

H315 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 2, Carc. 1A, 

Carc. 1A, Eye Irrit. 2, 

STOT SE 3, Skin Irrit. 

2 

39 Etylmerkaptán 75-08-1 0,300 kvapalina 839 35,5 -148 - 300 -45 2,8 18 
4420 

ppm/4h 

H225, 

H332, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 2, Acute 

Tox. 4, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1 

40 Gazolín  
914995-38-

9 
1336,240 kvapalina 670 30 - - - - 1 8 

Bután: 658 

mg/l/4h 

H224, 

H350, 

H340, 

H304 

Flam. Liq. 1, Carc. 

1B, Muta. 1B, Asp. 

Tox. 1 

41 
Glycerín 

nerafinovaný 
 - 0,026 kvapalina 1260 290 18 - - ~180 2,6 11,3 - 

H226, 

H371 

Flam. Liq. 3, STOT 

SE 2 
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Trieda / kategória 

42 Heptán 142-82-5 0,383 kvapalina 684 98,4 - - - -4 1,1 6,7 
103 

g/m3/4h 

H225, 

H304, 

H336, 

H315, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Skin. Irrit. 2, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

43 Hitec X-16854  - 36,000 kvapalina 923 - - - - 56 - - 

Trimetylben

zén: 18000 

mg/m3/4h 

H226, 

H351, 

H336, 

H304, 

H411 

Flam. Liq. 3, Carc. 2, 

STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2 

44 
Hydrogenát z 

ťažkého benzínu 
64742-48-9 22,300 kvapalina 

755-

762 
- - - 220 -20 1,0 6,5 - 

H225, 

H350, 

H304, 

H340, 

H411 

Flam. Liq. 2, Carc. 

1B, Asp. Tox. 1, Muta 

1B, Aquatic Chronic 

2,  

45 

Chemické 

odpadové vody 

znečistené 

ropnými látkami 

 - 102830,000 kvapalina 
cca. 

900 

cca. 

100 
- - - - 1,8 8 - 

H226, 

H411 

Flam. Liq. 2, Aquatic 

Chronic 2 

46 Chimec 1054  - 0,850 kvapalina 890 180 <-20 - >450 >61 0,6 7 - 

H351, 

H411, 

H304, 

EUH066, 

H336 

Carc. 2, Aquatic 

Chronic 2, Asp. Tox. 

1, STOT SE 3 
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Trieda / kategória 

47 Chimec 1639  - 2,500 kvapalina 990 
cca. 

180 
pod -10 - - - 0,6 7,0 - 

H332, 

H312, 

H302, 

H317, 

H411 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Skin Sens. 1, Aquatic 

Chronic 2 

48 Chimec 1849  - 2,635 kvapalina 1000 180 <-20 - - >61 0,6 7,0 - 
H411, 

H304 

Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 2 

49 Chimec 4333  - 2,700 kvapalina 930 180 <-30 - >450 >61 0,6 7,0 - 

H302, 

H314, 

H318, 

H411 

Acute Tox. 4, Skin. 

Corr.1A, Eye Dam. 1, 

Aquatic Chronic 2 

50 
Chimec 5335 

ANTIFOULANT 
 - 9,350 kvapalina 910 180 <-10 - >450 >61 0,6 7,0- - 

H351, 

H302, 

H411, 

H304, 

H336, 

EUH066 

Carc. 2, Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3 

51 
Chimec AD 025 

DEW 
 - 0,650 kvapalina 1000 

cca. 

178 
- - >450 >61 0,6 7,0 - 

H302, 

H314, 

H318, 

H411 

Acute Tox. 4, Skin. 

Corr.1A, Eye Dam. 1, 

Aquatic Chronic 2 

52 

Chladiace 

odpadové vody 

znečistené 

ropnými látkami 

 - 45850,000 kvapalina 
cca. 

900 

cca. 

100 
- - - - 1,8 8 - 

H226, 

H411 

Flam. Liq. 2, Aquatic 

Chronic 2 

53 Chlórnan sodný 7681-52-9 206,022 kvapalina - 102,2 - - - - - - - 

H314, 

H335, 

H400 

Skin Corr. 1B, STOT 

SE 3, Aquatic Acute 1 
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Trieda / kategória 

54 Ionol CP   - 8,900 kvapalina 1048 265 83,01 - - 127 - - 
>2930 

mg/kg 

H400, 

H410 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

55 
Izobután, n-

bután  

75-28-5,         

106-97-8 
16980,877 skvap. plyn - -11 - - - - 1,8 8,4 

Bután: 658 

mg/m3/4h  

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, Press. 

Gas 

56 Izobutylén 
115-11-7,            

107-01-7 
1100,000 skvap. plyn 610 -7 - 1 - - -  

1,6 – 

1,8 

9,4 – 

9,7 

620 

g/m3/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas 

57 Izododekán 93685-81-5 234,602 kvapalina - - -81 - 410 45 0,5 4 - 

H226, 

H304, 

H413 

Flam. Liq. 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 4 

58 

Izomerát 

ľahkého benzínu 

(C5/C6) 

64741-70-4 5025,092 kvapalina 
630 – 

636,5 

30 – 

32,2 
- - - <-40 

1,35 – 

1,40 

7,99 – 

8,25 
- 

H224, 

H340, 

H336, 

H350, 

H304, 

H361, 

H411 

Flam. Liq. 1, Muta. 

1B, STOT SE 3, 

Carc. 1B, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, Aquatic 

Chronic 2 

59 Izooktán 540-84-1 0,064 kvapalina 690 99 -107 - - -12 1 6 
37,5 

mg/l/4h 

H225, 

H304, 

H315, 

H336, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Skin Irrit. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Acute 1, Aquatic 

Chronic 1 

60 
Katalyzátor HR 

626 
 - 53,600 tuhá látka - - - - - - - - - 

H319, 

H317, 

H351, 

H335, 

H400, 

H410 

Eye Irrit. 2, Skin 

Sens. 1, Carc. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Acute 1, Aquatic 

Chronic 1 
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Trieda / kategória 

61 
Katalytzátor 

Consista C 602 
 - 0,807 kvapalina 1010 >300 117 - - >31 1,3 7,6 

Aceites de 

parafina: 

3,9 mg/l 

H226, 

H290, 

H314 

Flam. Liq. 3, Met. 

Corr. 1, Skin Corr. 1B 

62 
Katalyzátor 

Consista D 7600  
 - 1,210 kvapalina 

0,864 

rel. 
230 

-5 

tuhnuti

a 

- - - - - - 

H315, 

H318, 

H400, 

H410 

Skin Irrit. 2, Eye 

Dam.1, Aquatic 

Chronic 1, Aquatic 

Acute 1 

63 

Katalyzátor 

CONSISTA D 

8700 

 - 1,040 kvapalina 
0,86 

rel. 
244 

-3 

tuhnuti

a 

  >110  - - 

H315, 

H318, 

H411 

Skin Irrit. 2, Eye 

Dam.1, Aquatic 

Chronic 2 

64 
Katalyzátor 

Katalco JM 32-4 
 - 1,600 tuhá látka - - - - - - - - 

Oxid 

zinočnatý: 

5,7 mg/l/4h 

H400, 

H410 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

65 
Katalyzátor 

Katalco JM 32-5 
 - 23,000 tuhá látka - - - - - - - - 

Oxid 

zinočnatý: 

5,7 mg/l/4h 

H400, 

H410 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

66 

Katalyzátor 

KATALCO JM 

41-6T 

 - 7,940 tuhá látka - - - - - - - - - 

H332, 

H319, 

H334, 

H317, 

H351, 

H335, 

H400, 

H410 

Acute Tox. 4, Eye 

Irrit. 2, Resp. Sens. 

1b, Skin Sens. 1, 

Carc. 2, STOT SE 3, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 
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Trieda / kategória 

67 

Katalyzátor 

KATALCO JM 

71-5 

 - 20,740 tuhá látka - - - - - - - - - 

H350, 

H340, 

H331, 

H373, 

H319, 

H335, 

H315, 

H334, 

H317, 

H412 

Carc. 1A, Muta. 1B, 

Acute Tox. 3, STOT 

RE 2, Eye Irrit. 2, 

STOT SE 3, Skin. 

Irrit. 2, Resp. Sens. 1, 

Skin Sens. 1, Aquatic 

Chronic 3 

68 
Katalyzátor 

MEP 191 
 - 2,600 tuhá látka - - - - - - - - 5 mg/l 

H302, 

H332, 

H351, 

H360, 

H372, 

H373, 

H400, 

H410 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4, Carc. 2, Repr. 

1A, STOT RE 1, 

STOT RE 2, Aquatic 

Acute 1, Aquatic 

Chronic 1 

69 
Katalyzátor 

Polymax 300 
 - 1,100 tuhá látka 

1100-

1400 
- >800 - - - - - 

>5,7 mg/l/4 

h 

H400, 

H410 

Aquatic Acute, 

Aquatic Chronic 

70 
Katalyzátor 

PuriStar R3-12 
 - 4,900 tuhá látka 1300 - - -- - - - 

> 2.000 

mg/kg 

oral 

1300 

H302, 

H335, 

H315, 

H400, 

H410 

Aqute Tox. 4, Eye 

Irrit. 2, STOT SE 3, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 



               
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                                                              Areál Bratislava                                                                                                        89/545 

P
o

ra
d

o
vé

  
č.

1)
 

Látka 
CAS 

číslo 

M
n

o
žs

tv
o

 [
t]

 

Fyzikálno-chemické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti 
Toxické 

vlastnosti 

Klasifikácia NL podľa 

Nariadenia ES č. 1272/2008 

F
yz

ik
ál

n
a 

fo
rm

a 

H
u

st
o

ta
 (

2
0°

C
) 

[k
g

.m
-3
] 

T
ep

lo
ta

 v
ar

u
 

[°
C

] 

T
ep

lo
ta

 t
o

p
e

n
ia

 

[°
C

] 

S
p

a
ln

é 
te

p
lo

 

[M
J

.k
g

-1
] 

T
ep

lo
ta

 

vz
n

ie
te

n
ia

 [
°C

] 

T
ep

lo
ta

 

vz
p

la
n

u
ti

a 
[°

C
] 

D
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

H
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

L
C

50
, 

in
h

. 
ra

t.
 

H
 v

et
y

 

Trieda / kategória 

71 
Katalyzátor 

Totsucat 
 - 7,140 tuhá látka - - - - - - - - - 

H373, 

H411, 

H317, 

H350, 

H341 

STOT RE 2, Aquatic 

Chronic 2, Skin Sens. 

1, Carc. 1A, Muta. 2 

72 
Katylyzátor 

Consista C 601  
 - 0,948 kvapalina - - - - - - - - - 

H226, 

EUH014, 

H314, 

H304 

Flam. Liq. 3, Skin 

Corr. 1B, Asp. Tox. 1 

73 
Kurinpower A 

601  
 - 6,720 kvapalina - - <-25 - >55 - - - - 

H226, 

H302, 

H312, 

H332, 

H314, 

H319, 

H335 

Flam.Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Acute Tox. 4, Skin 

Corr. 1B, Eye Dam. 

1, STOT SE 3 

74 Kurita Algicide 3    - 2,000 kvapalina 
1030 - 

1060 

102 - 

105 
- - - - - - - 

H318, 

H410 

Eye Dam. 1, Aquatic 

Chronic 2 

75 
Kurita AO 7208, 

stabilizátor 
 - 3,600 kvapalina 

920 - 

960 
- - - - 75 - - 

Hydrocarbo

ns: >4688 

mg/l 

H411 Aquatic Chronic 2 

76 
KURIVERTER 

EC-503 biocid 
 - 2,500 kvapalina 

1080 - 

1120 
- - - - - - - - 

H314, 

H319, 

H317, 

H411 

Skin Corr. 1B, Eye 

Dam. 1, Skin Sens. 1, 

Aquatic Chronic 2 

77 
Kyselina octová 

100%, 80% 
64-19-7 0,044 kvapalina 1050 

116 - 

118 
16,6 - 426 - 485 39 4 19,9 

11,4 

mg/l/4h 

H226, 

H314 

Flam. Liq. 3, Skin 

Corr. 1A 
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Trieda / kategória 

78 Kyslá voda  - 3046,105 kvapalina 998 
cca. 

100 
- - - - 5,4 37,4 

H2S: 444 

ppm/4h 

H220, 

H330, 

H315, 

H400 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 2, Skin Irrit. 2, 

Aquatic Acute 1 

79 
Kyslý tlakový 

plyn z KHK 
 - 17,800 skvap. plyn - - - - - - - - - 

H220, 

H280, 

H330, 

H400 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 2, Liquefied 

Gas, Aquatic Acute 1 

80 

Ľahká 

petrolejová 

frakcia z HRP 

na AD5 

8008-20-6 4,000 kvapalina 
830 - 

855 

45 - 

360 
- 45,5 ~200 min. 56 0,6 6,5 3200 mg/kg 

H226, 

H315, 

H411,H3

04, H336 

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 

2, Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3 

81 
LE 2001 

Monolec 
 - 0,080 kvapalina - - - - - -15 - - 

2,18 

mg/l/4h 

H223, 

H229 

Flam. Aerosol 2, 

Flam. Aerosol 2 

82 
LPG z VJ 

Reforming 5 
68476-40-4 1412,050 skvap. plyn - 

-42,1-

0,5 
- 

2600-

2650 
- - 1,5-2,1 

8,4-

10,1 

Bután:658 

mg/l/4h 

H220, 

H280, 

H350, 

H340 

Flam. Gas 1, Carc. 

1A, Liquefied Gas, 

Muta. 1B 

83 Lubrizol 9041M  - 36,000 kvapalina 900 178 - - - ≥62 - - 
1 – 5 

mg/l/4h 

H332, 

H319, 

H351, 

H336, 

H304, 

H411 

Acute Tox. 4, Eye 

Irrit. 2, Carc. 2, STOT 

SE 3, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 2   

84 
Masterbatch 

X30 
 - 19,600 tuhá látka 480 - - - - - - - 1300 mg/kg 

H411, 

H315, 

H319 

Aquatic Chronic 2, 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 

2 



               
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                                                              Areál Bratislava                                                                                                        91/545 

P
o

ra
d

o
vé

  
č.

1)
 

Látka 
CAS 

číslo 

M
n

o
žs

tv
o

 [
t]

 

Fyzikálno-chemické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti 
Toxické 

vlastnosti 

Klasifikácia NL podľa 

Nariadenia ES č. 1272/2008 

F
yz

ik
ál

n
a 

fo
rm

a 

H
u

st
o

ta
 (

2
0°

C
) 

[k
g

.m
-3
] 

T
ep

lo
ta

 v
ar

u
 

[°
C

] 

T
ep

lo
ta

 t
o

p
e

n
ia

 

[°
C

] 

S
p

a
ln

é 
te

p
lo

 

[M
J

.k
g

-1
] 

T
ep

lo
ta

 

vz
n

ie
te

n
ia

 [
°C

] 

T
ep

lo
ta

 

vz
p

la
n

u
ti

a 
[°

C
] 

D
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

H
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

L
C

50
, 

in
h

. 
ra

t.
 

H
 v

et
y

 

Trieda / kategória 

85 MB 215 biocíd  - 3,000 kvapalina 1030 100 -16 - - - - - - 

H314, 

H317, 

H411 

Skin Corr. 1B, Skin 

Sens. 1, Aquatic 

Chronic 2 

86 Metanol 67-56-1 658,866 kvapalina 
790 - 

800 
65 -98 - 455 11 5,5 44 

64 000 

ppm/4h 

H225, 

H301, 

H311, 

H331, 

H370 

Flam. Liq. 2, Acute 

Tox. 3, Acute Tox. 3, 

Acute Tox. 3, STOT 

SE 1 

87 
Metánová 

frakcia 
74-82-8 6,600 skvap. plyn 0,67 -161,4 - - - -180 5,3 34 

Etán: 

20 000 

ppm/10h  

H220, 

H280, 

H360D, 

H331, 

H372 

Flam. Gas 1, Press. 

Gas, Repr. 1A, Acute 

Tox. 3, STOT RE 1 

88 Metylcyklohexán 108-87-2 1,470 kvapalina 100,9 770 - - 260 -4 1,1 6,7 - 

H225, 

H304, 

H315, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1,  Skin Irrit. 2,  

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 2 

89 

Metyldietanolamín 

nasýtený  

(MDEA-N) 

 - 406,915 kvapalina 1034 112,5 -21 / 0 - 246 (H2S) 

127 

(MDEA

) 

4,3 46 - 

H331, 

H319, 

H411 

Acute Tox. 3, Eye 

Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 2 

90 

Motorová nafta, 

motorová nafta 

s biozložkou 

68334-30-5 113562,720 kvapalina 
800 - 

845 

170 - 

360 
-40 - 6 - ≥225 >56 0,5 6,5 

4 100 

mg/m3 

H226, 

H332, 

H315, 

H304, 

H351, 

H373, 

H411 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Skin Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, Carc. 2, 

STOT RE 2, Aquatic 

Chronic 2 
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Trieda / kategória 

91 
NALCO EC 

3144 A   
- 1,000 kvapalina 926 138,9 -60 - - 41 0,6 7 >20 mg/l/4h 

H226, 

H314, 

H317, 

H351, 

H304, 

H411 

Flam. Liq. 3, Skin. 

Corr. 1A, Skin. Sens. 

1, Carc. 2, Asp. Tox. 

1, Aquatic Chronic 2 

92 NALCO 2894 - 0,03 kvapalina  100 - - - 155 - - - 

H315, 

H317, 

H318, 

H335, 

H400 

Skin. Corr. 2, Skin. 

Sens. 1, Eye Dam. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Acute 1 

93 
NALCO EC 

3205 A   
- 1,000 kvapalina - 134 - - - 50 - - - 

H226, 

H315, 

H319, 

H317, 

H351, 

H336, 

H304, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 3, Skin. 

Corr. 2, Eye Dam. 2, 

Skin. Sens. 1, Carc. 

2, STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1 
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Trieda / kategória 

94 
Nekondičné 

aromáty 
 - 2500,000 kvapalina 

871 - 

884 

80 - 

160 
- - - -11 - 20 

0,9 – 

1,3 
9 – 9,5 

Benzén: 

10000 

ppm/7h; 

toluén: 49 

g/m3/4h; 

xylény: 

8000 

ppm/4h; o-

xylén: 6350 

ppm/4h 

H225, 

H350, 

H340, 

H332, 

H315, 

H372, 

H361, 

H336, 

H304 

Flam. Liq. 2, Carc. 

1A, Muta. 1B, Acute 

Tox. 4, Skin Irrit. 2, 

STOT RE 1, Repr. 2, 

STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1 

95 NEMO 2041  - 36,000 kvapalina 960 
178 - 

215 
<-39 - 176 75 0,6 7 

Solvent 

nafta: >590 

mg/m3; 

naftalén: 

>340 

mg/m3 

H302, 

H312, 

H332, 

H411 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2 

96 NEMO 4010  - 36,000 kvapalina 

881 – 

921 

(15,6 

°C) 

- - - - - - - - 

H315, 

H319, 

H351, 

H335, 

H304, 

H411 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 

2, Carc. 2, STOT SE 

3, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 2 
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Trieda / kategória 

97 NEMO 6133  - 36,000 kvapalina 
880 

(15°C) 
>100 <-30 - >200 >55 1,5 7,2 - 

H226, 

H319, 

H315, 

H317, 

H304, 

H336, 

H351, 

H360d, 

H411 

Asp. Tox. 1, Flam. 

Liq. 3, Skin Corr./Irrit. 

2, Eye Dam./Irrit. 2, 

Skin Sens. 1, Carc. 2, 

Repr. 1B, STOT SE 

3, STOT RE 2, 

Aquatic Chronic 2  

98 
Neskonvertovaný 

olej 
64741-78-2 10563,028 kvapalina 

822 - 

832 
>360 30 - - 172 - - 

>3600 

mg/m3 

H225, 

H315, 

H304, 

H361, 

H350, 

H336, 

H340, 

H411 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 

1, Asp. Tox. 1, Repr. 

2, Carc. 1B, STOT 

SE 3, Muta. 1B, 

Aquatic Chronic 2 

99 Nitrocet 50  - 98,029 kvapalina 
962 - 

966 
194 <-50 - 215 76 - - 

>14 

g/m3/4h 

H302, 

H312, 

H332, 

H411 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2 

100 n-Pentán 109-66-0 0,013 kvapalina 626 36 -130 - 260 -49 1,4 8 
364 

g/m3/4h 

H225, 

H304, 

H336, 

H411, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2 
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Trieda / kategória 

101 
Odplyn z VJ  

FCC 
 - 3,500 skvap. plyn - - - - - 

-60 - -

40 
- - - 

H220, 

H280, 

H340, 

H350 

Flam. Gas 1, Press. 

gas, Muta. 1B, Carc. 

1A 

102 
Odplyn z VJ 

Alkylácia 
 - 2,000 skvap. plyn - - - - - 

- 60 /   - 

403) 
- - - 

H220, 

H280, 

H340, 

H350 

Flam. Gas 1, Press. 

gas, Muta. 1B, Carc. 

1A 

103 
Odplyn z VJ 

ETBE 
 - 0,500 skvap. plyn - - - - - - - - - 

H220, 

H280, 

H340, 

H350 

Flam. Gas 1, Press. 

gas, Muta. 1B, Carc. 

1A 

104 Odplyny  - 22,200 skvap. plyn 610 <-200 - - - - cca. 1,8 8 - 13 
H2S:444 

ppm/4h 

H220, 

H280, 

H315, 

H330, 

H340, 

H350, 

H411 

Flam. Gas 1, Press. 

Gas, Skin Irrit. 2, 

Acute Tox. 2, Muta. 

1B, Carc. 1A, Aquatic 

Chronic 2 

105 

Odsírený kyslý 

tlakový plyn z 

KHK, Odsírený 

kvapalný plyn 

 - 1749,504 skvap. plyn 2,02 -253 -259 - 560 - 4,0 75,0 - 

H220, 

H280, 

H412 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas, 

Aquatic Chronic 3 

106 
Odsírený plyn z 

VGH 
 - 0,110 skvap. plyn 2,02 -253 -259 - 560 - 4,0 75,6 

H2S:444 

ppm/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas 
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Trieda / kategória 

107 OMV DPP 014  - 36,000 kvapalina 
960 

(15°C) 
- - - - >61 - - 

Benzínové 

rozpúšťadlo

: >5,28 

mg/l/4h; 

naftalén: 

>0,4 mg/l 

H351, 

H304, 

H332, 

H312, 

H302, 

H411, 

EUH044, 

EUH066 

Carc. 2, Asp. Tox. 1, 

Acute Tox. 4, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2 

108 OMV GPP 08  - 36,000 kvapalina 
860 

(15°C) 
>100 - - >200 >60 0,7 5,1 - 

H304, 

H315, 

H411 

 Asp. Tox. 1, Skin 

Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 2 

109 Ortoxylén  95-47-6 4907,529 kvapalina 
876 - 

880 
144,41 -25,18 - 464 23 - 32 1 7 

6350 

ppm/4h 

H226, 

H312, 

H332, 

H315, 

H319, 

H304, 

H335 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4 (Dermal), 

Acute Tox.4 (Inh.), 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 

2, Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3  

110 
P3 Prevafoam 

AG 
- 0,38 kvapalina - - - - - 

nad 

100 
- - - 

H315, 

H400 

Skin Irrit. 2,  

Aquatic Acute 1 

111 

Pentán-

hexánová 

frakcia 

 - 20712,000 kvapalina 640,9 39,1 - - - <-40 1,28 7,59 - 

H225, 

H315, 

H361f, 

H411, 

H304, 

H336, 

H373, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 

2, Repr. 2, Aquatic 

Chronic 2, Asp. Tox. 

1, STOT SE 3, STOT 

RE 2 
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Trieda / kategória 

112 
Pentánová 

frakcia 
 - 24,350 kvapalina 618,1 23,3 - - - <-40 1,33 7,69 - 

H224, 

H336, 

H304, 

H411, 

EUH066 

Flam. Liq. 1, STOT 

SE 3, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 2 

113 Perchlóretylén 127-18-4 47,700 kvapalina - 121,4 -22 - - - - - - 

H315, 

H317, 

H336, 

H351, 

H411 

Skin Irrit. 2, Skin 

Sens. 1B, STOT SE 

3, Carc. 2, Aquatic 

Chronic 2 

114 Petrolej letecký 64742-81-0 69541,561 kvapalina 
775 - 

840 

130 - 

285 

-49 -  

-20 
- 215 >38 0,6 8 

5280 

mg/m3 

H315, 

H304, 

H336, 

H411, 

H226 

Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 

1, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2, 

Flam. Liq. 3 

115 
Petrolej z AD5, 

AVD6 
8008-20-6 18090,000 kvapalina 

803,6 – 

806,4 
- - - - 51,5 - - 

3400 

g/m3/5min 

H226, 

H315, 

H411, 

H304, 

H336 

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 

2, Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3 

116 Petrolej z RHC 8008-20-6 6015,000 kvapalina 
840 - 

860 
- - - 200 min. 43 0,6 6,5 

3400 

g/m3/5min 

H226, 

H315, 

H411, 

H304, 

H336 

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 

2, Aquatic Chronic 2, 

Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3 
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Trieda / kategória 

117 Petroléter 64742-49-0 0,015 kvapalina 

645 – 

665 

(15°C) 

36 - 83 <-80 - - <-21 1,0 7,4 >5 mg/l/4h 

H225, 

H304, 

H315, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Skin Irrit. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 2 

118 
PHILMPLUS 

5068E 
- 3,000 kvapalina 

821 –  

963 

(25°C)  

177 -33 - 67 - - - 821 –  963 

H332, 

H317, 

H336, 

H373, 

H411 

Acute Tox. 4, Skin 

Sens. 1, STOT SE 3, 

STOT RE 2, Aquatic 

Chronic 2 

119 
Plynový 

kondenzát 
 - 80,002 kvapalina - 

-11,7 – 

36,1 
- 0,002 - - 

1,3 – 

1,8 

8,0 – 

9,5 
- 

H224, 

H411, 

H332 

Flam. Liq. 1, Aquatic 

Chronic 2, Acute Tox. 

4 

120 Plynový olej 68334-30-5 300216,995 kvapalina 
860 

(15°C) 

170 - 

360 
-40 - +6 - ≥225 ≥55 0,5 6,5 4100 mg/kg 

H226, 

H332, 

H315, 

H304, 

H351, 

H373, 

H411 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Skin Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, Carc. 2, 

STOT RE 2, Aquatic 

Chronic 2 

121 
Plynový olej 

hydrogenovaný 
64742-46-7 30130,000 kvapalina 

820 - 

850 
- - - - min. 65 - - - 

H226, 

H350, 

H304, 

H373, 

H315, 

H332, 

H411 

Flam. Liq. 3, Carc. 

1B, Asp. Tox. 1, 

STOT RE 2, Skin Irrit. 

2, Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2  
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Trieda / kategória 

122 
Plynový olej 

krakový 
64741-59-9 53208,038 kvapalina 960 

185 - 

370 
- - - 95 - - - 

H304, 

H373, 

H315, 

H400, 

H332, 

H410, 

H350 

Asp. Tox. 1, STOT 

RE 2, Skin Irrit. 2, 

Aquatic Acute 1, 

Acute Tox. 4, Aquatic 

Chronic 1, Carc. 1B 

123 Polyfree 197  - 1,916 kvapalina 951 - <-20 - - 93,3 - - 
3 200 

mg/kg 

H318, 

H351, 

H336, 

H304, 

H411 

Eye Dam. 1, Carc. 2, 

STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2 

124 
Polylfreee 

180RK 
 - 1,000 kvapalina 935 - <-20 - - >=50 - - 

3140 

ppm/4h 

H226, 

H302, 

H332, 

H314, 

H317, 

H351, 

H336, 

H304, 

H410 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Acute Tox. 4, 

Skin Corr. 1C, Skin 

Sens. 1, Carc. 2, 

STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 1 

125 

Propán - Bután, 

Propán - 

butánová frakcia 

 - 3440,736 skvap. plyn 2,416 -10 - - 460 - 1,8 8,4 

Propán: 

>800000 

ppm/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, Press. 

gas 
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Trieda / kategória 

126 

Propán, 

Propánová 

frakcia, Propán-

propylénová 

frakcia 

74-98-6 6044,209 skvap. plyn 550 -42,1 
-178,6 -  

-138,3 
- 450 - 470 <-56 2,1 9 

>800000 

ppm/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas  

127 Propionaldehyd 123-38-6 84,400 kvapalina 804,7 47,6 -80 - 195 -30 2,3 21,0 - 

H225, 

H319, 

H315, 

H332, 

H302, 

H335 

Flam. Liq. 2, Acute 4, 

Acute Tox. 4, Skin. 

Corr./Irrit. 2, Eye 

Dam./Irrit. 2, STOT 

SE 3 

128 Propylén 115-07-1 10987,532 skvap. plyn 
647 

(0°C) 
-47,75 -185,3 45 410 ~-107 2 11,1 - 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1,  

Press. Gas 

129 Puraspec 3450 - 3,300 tuhá látka - - - - - - - - - 
H400, 

H411 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 2 

130 Pyrolýzny olej   - 9040,044 kvapalina 
1000 

(15°C) 
>150 - - - >56 - - 4,1 mg/l 

H332, 

H350, 

H361, 

H373, 

H400, 

H410 

Acute Tox. 4 (Inh. - 

vapour), Carc. 1B, 

Repr. 2, STOT RE 2, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1  

131 Rafinát 64741-84-0 16273,305 kvapalina 
700 (15 

°C) 
- - - 220 -11 0,93 7,0 

Benzén: 10 

000 ppm/7h  

H224, 

H304, 

H315, 

H336, 

H411 

Flam. Liq. 1, Asp. 

Tox. 1, Skin Irrit. 2, 

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 2 
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Trieda / kategória 

132 
Reformát 

ťažkého benzínu 
68919-37-9 29690,085 kvapalina ≤850 

max. 

225 
- - - <40 - - 

>5610 

mg/m3 

H225, 

H340, 

H350, 

H372, 

H304, 

H412 

Flam. Liq. 2, Muta. 

1B, Carc. 1B, STOT 

RE 1, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 3 

133 
Riedidlo CIJ MK 

201-0001-401 
 - 0,050 kvapalina 800 80 -86 - 505 -9 1,8 11,5 

Butanón: 

23 500 

mg/m3/8h 

H225, 

H319, 

H336, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3 

134 

Riedidlo MAKE 

UP 201-0001-

702 

 - 0,030 kvapalina 806 80 -86 - 505 -9 1,8 11,5 

Butanón: 

23 500 

mg/m3/8h 

H225, 

H319, 

H336, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3 

135 Riedidlo V705-D  - 0,108 kvapalina 800 79 -86 - 363 -9 1,8 19,0 

Butanón: 

23 500 

mg/m3/8h; 

etanol: 

20 000 

ppm/10h 

H225, 

H319, 

H336, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3 

136 Riedidlo V901-Q  - 0,030 kvapalina 800 80 -86 - 505 -9 1,8 11,5 

Butanón: 

23 500 

mg/m3/8h 

H225, 

H319, 

H336, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 

2, STOT SE 3 

137 Richsorb BP-4 1843-05-6 8,634 tuhá látka 1160 - 47 - 49 - - - - - 
10 000 

mg/kg 

H319, 

H410 

Skin Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 1 
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138 Ropa 8002-05-9 249780,180 kvapalina 
700 - 

900 
>30 - - - <-25 1,16 8,94 - 

H224, 

H350, 

H336, 

H304, 

H411, 

EUH066 

Flam. Liq. 1, Carc. 

1B, STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2   

139 

Sírny nízkotlaký 

plyn (NTP-S) z 

AD, AVD6, 

HRP, HRP7, 

STAB BI, odplyn 

z C602 

 - 6,578 skvap. plyn - 
-42,1 - -

0,5 
- 0,002 - - 

1,5 – 

2,1 

8,4 – 

10,1 
- 

H220, 

H332, 

H280, 

H412 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 4, Liquefied 

Gas, Aquatic Chronic 

3 

140 

Sírny tlakový 

plyn (TP-S) z 

AD5, AVD6, 

HRP2, HRR4, 

Izomerizácie, 

RHC 

 - 23,571 skvap. plyn - 
-88,6 - -

0,5 

cca.  

-86 
0,002 cca. 270 - 

1,5 – 

4,3 

8,4 – 

45,5 
- 

H220, 

H330, 

H280, 

H400 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 1, Liquefied 

Gas, Aquatic Acute 1 

141 Sírovodík 7783-06-4 18,048 plyn - -59,5 - - 246 - 
4,26 – 

4,30 

46,0 – 

48,7 
444 ppm/4h 

H220, 

H330, 

H280, 

H400 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 1, Liquefied 

Gas, Aquatic Acute 1 

142 
Sirovodík + 

Amoniak 
 - 2,353 plyn 885,5 -47,4 - - - - 6,4 33,1 

H2S: 444 

ppm/4h 

H220, 

H314, 

H400, 

H280, 

H330 

Flam. Gas 1, Skin 

Irrit. 1B, Aquatic 

Acute 1, Liquefied 

Gas, Acute Tox. 1 
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Trieda / kategória 

143 Slopy a kaly  - 162187,168 kvapalina 800 - - - - - - - - 

H224, 

H340, 

H411, 

H332, 

H350 

Flam. Liq. 1, Muta. 

1B, Aquatic Chronic 

2, Acute Tox. 4, Carc. 

1A  

144 

Stabilizačný 

reflux - Kyslý 

plyn 

 - 1789,030 skvap. plyn 600 -54,5 - - - - 2,02 10,37 - 

H220, 

H330, 

H350, 

H411, 

H280, 

H336, 

H340 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 2, Carc. 1A, 

Aquatic Chronic 2, 

Liquefied gas, STOT 

SE 3, Muta. 1B 

145 
Stabilizačný 

reflux 2  
 - 880,020 skvap. plyn 

1,97 – 

3,22 

-42,1 – 

36,1 
- - - - 

1,3 – 

2,1 

8,0 – 

10,1 
- 

H220, 

H280, 

H330 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas, Acute 

Tox. 2 

146 
Stabilizátor 

EC3071 
 - 3,640 kvapalina - 135,9 -51 - - - - - 

≥810 

ppm/91dní 

H226, 

H304, 

H315, 

H318, 

H335, 

H373, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 3, Asp. 

Tox. 1, Skin 

Corr./Irrit. 2, Eye 

Dam./Irrit. 1, STOT 

SE 3, STOT RE 2, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 
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147 Stadis 450  - 0,600 kvapalina 
920 

(15°C) 
90 - - - 6 2,3 12,7 - 

H225, 

H315, 

H318, 

H351, 

H361d, 

H336, 

H373, 

H304, 

H411 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 

2, Eye Dam. 1, Carc. 

2, Repr. 2, STOT SE 

3, STOT RE 2, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2 

148 
Sulfid sodný 

hydrát 
27610-45-3 1,002 tuhá látka 1 427 - - - - - - - - 

H311, 

H302, 

H314, 

H400, 

EUH031 

Acute Tox. 3, Acute 

Tox. 4, Skin Corr. 1B, 

Aquatic Acute 1 

149 

Široká 

benzínová 

frakcia 

64741-69-1 176,000 kvapalina 715 - - - - <21 - - - 

H224, 

H315, 

H304, 

H361, 

H350, 

H336, 

H340, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin Irrit. 

1, Asp. Tox. 1, Repr. 

2, Carc. 1B, STOT 

SE 3, Muta. 1B, 

Aquatic Chronic 2 

150 

Ťažká 

aromatická 

frakcia z 

Redest. 

pyrobenzínu 

 - 23046,000 kvapalina 
890 - 

900 

125 -

210 
- - - - - - 

Toluén: 

49 000 

mg/m3/4h 

H226, 

H312, 

H315, 

H319, 

H332 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Skin. Irrit. 2, 

Eye Irrit. 2, Acute 

Tox. 4 



               
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                                                              Areál Bratislava                                                                                                        105/545 

P
o

ra
d

o
vé

  
č.

1)
 

Látka 
CAS 

číslo 

M
n

o
žs

tv
o

 [
t]

 

Fyzikálno-chemické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti 
Toxické 

vlastnosti 

Klasifikácia NL podľa 

Nariadenia ES č. 1272/2008 

F
yz

ik
ál

n
a 

fo
rm

a 

H
u

st
o

ta
 (

2
0°

C
) 

[k
g

.m
-3
] 

T
ep

lo
ta

 v
ar

u
 

[°
C

] 

T
ep

lo
ta

 t
o

p
e

n
ia

 

[°
C

] 

S
p

a
ln

é 
te

p
lo

 

[M
J

.k
g

-1
] 

T
ep

lo
ta

 

vz
n

ie
te

n
ia

 [
°C

] 

T
ep

lo
ta

 

vz
p

la
n

u
ti

a 
[°

C
] 

D
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

H
M

V
 

[%
 o

b
j]

 

L
C

50
, 

in
h

. 
ra

t.
 

H
 v

et
y

 

Trieda / kategória 

151 

Ťažká 

aromatická 

frakcia z 

Redest. 

reformingu a z 

Extr. aromátov 

64742-95-6 18175,100 kvapalina 
860 - 

877 

145 - 

236 
- - - - - - - 

H226, 

H336, 

H411, 

H304, 

H340, 

H315, 

H350 

Flam. Liq. 3, STOT 

SE 3, Aquatic 

Chronic 2, Asp. Tox. 

1, Muta. 1B, Skin Irrit. 

2, Carc. 1B 

152 

Ťažký 

aromatický 

plynový olej 

64741-60-2 6385,055 kvapalina 

900 – 

1100 

(15°C) 

205 - 

450 
- - - - - - - 

H315, 

H350, 

H304, 

H332, 

H410, 

H373 

Skin irrit. 2, Carc. 1B, 

Asp. Tox. 1, Acute 

Tox. 4, Aquatic 

Chronic 1, STOT RE 

2 

153 
Ťažký krakový 

zvyšok (z FCC) 
68333-28-8 12387,965 kvapalina 1090 - - - - 160 - - - 

H226, 

H350, 

H400, 

H410 

Flam. Liq. 3, Carc. 

1B, Aquatic Aqute 1,  

Aquatic Chronic 1 

154 
Ťažký plynový 

olej krakový 
68333-26-6 111,844 kvapalina 1085 

260-

560 
- - - ~110 - - - 

H350, 

H411 

Carc 1B, Aquatic 

Chronic 2 

155 

Toluén, 

Toluénová 

frakcia 

108-88-3 7312,299 kvapalina 867 110,6 -95 - 480 4,4 1,3 6,7 188 mg/m3 

H225, 

H315, 

H304, 

H361, 

H336, 

H373 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 

2, Asp. Tox. 1, Repr. 

2, STOT SE 3, STOT 

RE 2 
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Trieda / kategória 

156 
Trietylaluminium 

- TEAL 
97-93-8 7,800 kvapalina 836 - -49,99 - - -52,75 - - - 

H224, 

H250, 

H260, 

H314, 

H318 

Flam. Liq. 1, Pyr. Liq. 

1, Water-react. 1, 

Skin Corr. 1B, Eye 

Dam. 1 

157 TRIGONOX 21S  - 11,525 kvapalina 900 - -30 - - - - - 
42,2 

mg/l/4h 

H242, 

H400, 

H410, 

H317 

Org. Perox. C, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1, 

Skin. Sens. 1 

158 

TRIGONOX 21S 

- 30 % roztok v 

ropných 

derivátoch 

 - 4,800 kvapalina - - -10    - - 
42,2 

mg/l/4h 

H242, 

H304, 

H316, 

H317, 

H410 

Org. Perox. F, Skin 

Irrit. 3, Asp. Tox. 1, 

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 1, Aquatic 

Acute 1, Skin Sens. 1 

159 

TRIGONOX 25 - 

25 % roztok v 

ropných 

derivátoch, 

TRIGONOX 25 - 

75 % roztok v 

ropných 

derivátoch 

 - 23,050 kvapalina 875 - -17 - - - - - 
7,79 

mg/l/4h 

H242, 

H304, 

H315, 

H317, 

H335, 

H336, 

H411 

Org. Perox. F, Skin 

Irrit. 2, Asp. Tox. 1, 

STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 2, Skin Sens. 

1 

160 TRIGONOX 301  - 20,900 kvapalina 875 - <10 - - 45 - 95 - - - 

H226, 

H242, 

H304, 

H315, 

H317 

Flam. Liq. 3, Org. 

Perox. D, Skin Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, Skin 

Sens. 1  
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Trieda / kategória 

161 

TRIGONOX 42 -  

30 % roztok v 

ropných 

derivátoch 

 - 4,800 kvapalina 795 - ≤-20 - - - - - 

Tert-butyl 

peroxy-

3,5,5-

trimethylhe

xanoate: 

>800 

mg/m3/4h 

H242, 

H304, 

H317, 

H335, 

H336, 

H400, 

H411 

Org. Perox. F, Asp. 

Tox. 1, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1, 

Skin Sens. 1 

162 

TRIGONOX B, 

TRIGONOX B - 

50% roztok v 

ropných 

derivátoch 

 - 8,370 kvapalina 800 - -30 - - 6 18 - 
24,5 

mg/l/4h 

H225, 

H242, 

H303, 

H304, 

H313, 

H316, 

H341, 

H412 

Flam. Liq. 2, Org. 

Perox. F,Acute Tox. 

5, Acuet Tox. 5, Skin 

Irrit. 3, Muta 2, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 3 

163 TRIGONOX C  - 7,125 kvapalina 1040 - 8 - - - - - 
>200 

mg/l/4h 

H242, 

H315 

Org. Perox. C, Skin 

Irrit. 2 

164 Vákuový destilát 70592-78-8 101047,535 kvapalina 
937 - 

938 
>390 - - - 250 - - - 

H304, 

H332, 

H350, 

H361, 

H373, 

H400, 

H410 

Asp. Tox. 1, Acute 

Tox. 4, Repr. 2, Carc. 

1B, STOT RE 2, 

Aquatic Aqute 1, 

Aquatic Chronic 1 

165 
Vákuový destilát 

hydrogenovaný 
97488-74-9 46245,053 kvapalina 910 >360 34 - - - - - - 

H350, 

H411, 

H226 

Carc. 1B, Aquatic 

Chronic 2, Flam. Liq. 

3 
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Trieda / kategória 

166 
Vákuový 

plynový olej 
64741-58-8 146027,500 kvapalina 

912 - 

925 
- - - - - - - - 

H304, 

H315, 

H332, 

H351, 

H373,H4

11 

Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 

2, Acute Tox. 4, Carc. 

2, STOT RE 2, 

Aquatic Chronic 2 

167 

Vákuový zvyšok 

(DC feed, RHC 

feed Zala) 

64741-75-9 141886,340 kvapalina 1007 326 
30 - 

128 
- >400 >180 - - 

>3600 

mg/m3 

H332, 

H350, 

H361, 

H373, 

H400, 

H410 

Acute Tox. 4 

(Inh.:gas), Carc. 1B, 

Repr. 2, STOT RE 2, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

168 Vodík 1333-74-0 118,089 skvap. plyn 70 -253 - - - - 4 75 - 
H220, 

H280 

Flam. Gas 1, Press 

Gas 

169 Vodíkový plyn  - 0,500 skvap. plyn 2,02 -253 -259 - 560 - 4 75,6 - 
H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas 

170 
Vykurovací olej 

ľahký  
68915-96-8 24786,440 kvapalina 910 >180 -5 / 10 41 - 66 0,6 6,5 - 

H226, 

H332, 

H411, 

H304, 

H373 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4, Aquatic 

Chronic 2, Asp. Tox. 

1, STOT RE 2 

171 
Vykurovací olej 

ťažký 
68476-33-5 32531,320 kvapalina ≤991,9 >300 <30 - 220 - 550 101 0,5 6,5 4,1 mg/l 

H304, 

H332, 

H361, 

H350, 

H373, 

H400, 

H410 

Asp. Tox. 1, Acute 

Tox. 4 (Inh.), Repr. 2, 

Carc. 1B, STOT RE 

2, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 
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L
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H
 v
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Trieda / kategória 

172 
Vykurovací plyn 

rafinérsky 
 - 9,715 skvap. plyn - -237,6 - - - - 4,32 21,73 - 

H220, 

H331, 

H360d, 

H280, 

H336, 

H372 

Flam. Gas 1, Acute 

Tox. 3, Repr. 1A, 

Press. Gas, STOT 

SE 3, STOT RE 1 

173 Vzduchol   - 0,027 kvapalina 828 78 -114 - 404 13 3,6 19 
37 600 

mg/kg/10h 
H225 Flam. Liq. 2 

174 Xylén 905-562-9 15644,983 kvapalina 
860 - 

870 

137 - 

143 

-94,96 

– 13,2 
- 420 - 595 18 - 32 1 8 

27124 

mg/m3 

H226, 

H312, 

H332, 

H315, 

H319, 

H304, 

H335, 

H373 

Flam. Liq. 3, Acute 

Tox. 4 (Dermal), 

Acure Tox.4 (Inh.), 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 

2, Asp. Tox. 1, STOT 

SE 3, STOT RE 2  

175 Zemný plyn   - 9,973 skvap. plyn 
0,702– 

0,727 
-161,5 -182,5 49  538 - 650 - 4,9 15 - 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas 

176 Propanol 67-63-0 8,000 kvapalina 
785 

(0°C) 
82,4 - - - 11,7 2 12 - 

H225, 

H336, 

H319 

Flam. Liq. 2,  

STOT SE 3, 

Eye Irrit. 2 
1) Poradové číslo NL je uvádzané podľa aktuálneho Oznámenia 2019 (príloha č. 4),  
„ - „ uvedená vlastnosť nie je dostupná v KBÚ ani v dostupnej odbornej literatúre, alebo látka nevykazuje uvedené vlastnosti (napr. DMV a HMV) 
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Tabuľka 3.1.2. Zoznam a charakteristické vlastnosti nebezpečných látok v potrubných rozvodoch 
P
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  č
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)  

Látka 
CAS 
číslo 

M
n

o
žs

tv
o

 [
t]

 Fyzikálno-chemické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti 
Toxické 

vlastnosti 
Klasifikácia NL podľa 

Nariadenia ES č. 1272/2008 
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L
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, 
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h
. 

ra
t.

 
 

H
 v

e
ty

 

Trieda / 
kategória 

1 Alkylát 64741-64-6 18,1483 kvapalina 
700-

710 
45 - - - <-9 1,2 6,4 5,61 g/m3 

H225, 

H304, H315, 

H336, H411 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit 2, STOT SE 

3, Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 2 

2 
Amoniak, 25 % 

vodný roztok 
7446-41-7 1,9999 kvapalina 907 37,7 - - - - 15 28 - 

H314, 

H400, H335 

Skin. Irrit. 1B, 

Aquatic Acute 1, 

STOT SE 3 

3 
Atmosférický 

zvyšok 
68333-22-2 42,4248 kvapalina 970 >200 - - - 110 - - - H350 Carc. 1B 

4 Benzén 71-43-2 27,4743 kvapalina 876,5 80,09 - - 498 -11 1,1 9,5 >20 mg/kg 

H225, 

H315, H319, 

H304, H340, 

H350, H372 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit 2, Eye Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, 

Muta. 1B, Carc. 

1A, STOT RE 3 

5 Benzín ľahký 
64741-69-1  

64741-42-0 
97,3234 kvapalina 

660 – 

727,1 
- - - - - - - - 

H224, 

H315, H304, 

H361, H340, 

H350, H336, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin 

Irrit 2, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, Muta. 

1B, Carc. 1B, 

STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2 
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číslo 

M
n

o
žs

tv
o

 [
t]

 Fyzikálno-chemické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti 
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h
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t.

 
 

H
 v

e
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Trieda / 
kategória 

6 Benzín pyrolýzny  - 24,0849 kvapalina 848,3 93,4 - - - -11 - 20 1,25 6,38 - 

H225, 

H304, H350, 

H340, H315, 

H319, H332, 

H336, 

H361D, 

H361f, H372, 

H411 

Flam. Liq. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 1B, 

Muta. 1B, Skin. 

Irrit. 2, Eye Irrit. 2, 

Acute Tox. 4, 

STOT SE 3, 

Repr. 2, STOT 

RE 1, Aquatic 

Chronic 2  

7 Benzín ťažký  64741-69-1 165,3311 kvapalina 
749,4 - 

795 
- - - - - - - - 

H225, 

H315, H336, 

H350, H304, 

H319, H340, 

H411, H312, 

H332 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit. 2, STOT SE 

3, Carc. 1B, Asp. 

Tox. 1, Eye Tox. 

2, Muta. 1B, 

Aquatic Chronic 

2, Acute Tox. 4, 

Acute Tox. 4 

8 
Benzín, Benzín s 

biozložkou 
86290-81-5 359,6391 kvapalina 

720 - 

775 

35 - 

215 
- - - -25 0,6 8 

>5610 

mg/m3 

H224, 

H315, H304, 

H361, H340, 

H350, H336, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin 

Irrit 2, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, Muta. 

1B, Carc. 1B, 

STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 2 

9 
BTX frakcia 

hydrogenovaná 
64742-95-6 149,0633 kvapalina - - - - - - - - 

10 000 

ppm/7h 

H226, 

H304, H350, 

H340, H315, 

H361, H336, 

H411 

Flam. Liq. 3, Asp. 

Tox. 1, Carc. 1A, 

Mutag. 1B, Skin. 

Irrit. 2, Repr. 2, 

Stot SE 3, 

Aquatic Chronic 2 
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L
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h
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H
 v

e
ty

 

Trieda / 
kategória 

10 Butadién 87741-01-3 4,8831 skvap. plyn 580 -6,4 - - - -60 
1,82 – 

1,83 

10,11 – 

10,23 
- 

H220, 

H280, H340 

H350 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas, 

Muta. 1B, Carc. 

1A 

11 Etanol 64-17-5 27,2283 kvapalina 805 78 - - - 17 3,5 15 
20 000 

ppm/10h 
H225 Flam. Liq. 2 

12 Etánová frakcia   0,5955 skvap. plyn 260 -149 - - - - 
3,31 – 

3,46 

9,22 – 

14,27 
- 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas 

13 ETBE 637-92-3 4,7611 kvapalina 782 73 - - - -19 1,23 7,7 - 
H225, 

H336 

Flam. Liq. 2, 

STOT SE 3 

14 Etylbenzén 100-41-4 8,8151 kvapalina 867 136,2 -94,4 - 420 20 0,9 3,9 - 
H225, 

H332 

Flam. Liq. 2, 

Acute Tox. 4 

15 Etylén 74-85-1 19,0211 skvap. plyn 1178 -104 -169 - - <-100 2,7 34 - 
H220, 

H280, H336 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas, 

STOT SE 3 

16 
Etylénglykol-

monomeryléter 
109-86-4 6,3118 kvapalina - - - - - - - - - 

H226, 

H302, H332, 

H312, H360fd 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4, 

Acute Tox.4, 

Acute Tox. 4, 

Repr. 1B 

17 

Chemické 

odpadové vody 

znečistené ropnými 

látkami 

 - 9,1718 kvapalina 
cca. 

900 

cca. 

100 
- - - - 1,8 8 - 

H226, 

H411 

Flam. Liq. 2, 

Aquatic Chronic 2 

18 Izobután, n-bután  
75-28-5, 

106-97-8 
14,9080 skvap. plyn 660 -11 - - - 

-60 /  

-104 
1,8 8,4 - 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Press. Gas 
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H
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e
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Trieda / 
kategória 

19 
Izomerát ľahkého 

benzínu (C5/C6) 
64741-70-4 2,9651 kvapalina 

630 – 

636,5 

30 – 

32,2 
- - - <-40 

1,35 – 

1,40 

7,99 – 

8,25 
- 

H224, 

H340, H336, 

H350, H304, 

H361, H411 

Flam. Liq. 1, 

Muta. 1B, STOT 

SE 3, Carc. 1B, 

Asp. Tox. 1, 

Repr. 2, Aquatic 

Chronic 2 

20 Kyslá voda   13,4249 kvapalina 998 
cca. 

100 
- - - - 5,4 37,4 

H2S: 444 

ppm/4h 

H220, 

H330, H315, 

H400 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 2, 

Skin Irrit. 2, 

Aquatic Acute 1 

21 Metanol 67-56-1 5,1217 kvapalina 
790 - 

800 
65 -98 - 455 11 5,5 44 

64000 

ppm/4h 

H225, 

H301, H311, 

H331, H370 

Flam. Liq. 2, 

Acute Tox. 3, 

Acute Tox. 3, 

Acute Tox. 3, 

STOT SE 1 

22 

Metyldietanolamín 

nasýtený 

(MDEA-N) 

  76,0722 kvapalina 1034 112,5 -21 / 0 - 
246 

(H2S) 

127 

(MDEA

) 

4,3 46 - 
H331, 

H319, H411 

Acute Tox. 3, Eye 

Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 2 

23 

Motorová nafta, 

motorová nafta s 

biozložkou 

68334-30-5 254,8842 kvapalina 
800 - 

845 

170 - 

360 
- - - >56 0,5 6,5 

4100 

mg/m3 

H226, 

H332, H315, 

H304, H351, 

H373, H411 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4, 

Skin Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 2, 

STOT RE 2, 

Aquatic Chronic 2 
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Trieda / 
kategória 

24 
Neskonvertovaný 

olej 
64741-78-2 3,7032 kvapalina 

822 - 

832 
>360 30 - - 172 - - 

>3600 

mg/m3 

H225, 

H315, H304, 

H361, H350, 

H336, H340, 

H411 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit. 1, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, Carc. 

1B, STOT SE 3, 

Muta. 1B, Aquatic 

Chronic 2 

25 Odplyny   7,6000 skvap. plyn 610 <-200 - - - - cca. 1,8 8 - 13 
H2S:444 

ppm/4h 

H220, 

H280, H315, 

H330, H340, 

H350, H411 

Flam. Gas 1, 

Press. Gas, Skin 

Irrit. 2, Acute Tox. 

2, Muta. 1B, 

Carc. 1A, Aquatic 

Chronic 2 

26 
Odsírený kvapalný 

plyn 
  0,0061 skvap. plyn 660 -253,2 - - - - 

2,92 - 

3,57 

19,51 – 

32,58 
- 

H220, 

H412, H280 

Flam. Gas 1, 

Aquatic Chronic 

3, Liquefied Gas 

27 Ortoxylén  95-47-6 3,1661 kvapalina 
876 - 

880 
144,41 -25,18 - - 23 - 32 1 7 

6350 

ppm/4h 

H226, 

H312, H332, 

H315, H319, 

H304, H335 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4 

(Dermal), Acute 

Tox.4 (Inh.), Skin 

Irrit. 2, Eye Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, 

STOT SE 3  

28 
Pentán-hexánová 

frakcia 
  6,3880 kvapalina 640,9 39,1 - - - <-40 1,28 7,59 - 

H225, 

H315, H361f, 

H411, H304, 

H336, H373, 

EUH066 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit. 2, Repr. 2, 

Aquatic Chronic 

2, Asp. Tox. 1, 

STOT SE 3, 

STOT RE 2 
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Trieda / 
kategória 

29 Pentánová frakcia   30,4251 kvapalina 618,1 23,3 - - - <-40 1,33 7,69 - 

H224, 

H336, H304, 

H411, 

EUH066 

Flam. Liq. 1, 

STOT SE 3, Asp. 

Tox. 1, Aquatic 

Chronic 2 

30 Petrolej letecký 64742-81-0 1,8114 kvapalina 
775 - 

285 

130 - 

285 

-49 -  

-20 
- - >38 0,6 8 

5280 

mg/m3 

H315, 

H304, H336, 

H411, H226 

Skin Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, STOT SE 

3, Aquatic 

Chronic 2, Flam. 

Liq. 3 

31 
Petrolej z AD5, 

AVD6 
8008-20-6 54,4684 kvapalina 

803,6 – 

806,4 
- - - - 51,5 - - 

3400 

g/m3/5min 

H226, 

H315, H411, 

H304, H336 

Flam. Liq. 3, Skin 

Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 2, Asp. 

Tox. 1, STOT SE 

3 

32 Petrolej z RHC 8008-20-6 81,2953 kvapalina 
840 - 

860 
- - - 200 min. 43 0,6 6,5 

3400 

g/m3/5min 

H226, 

H315, H411, 

H304, H336 

Flam. Liq. 3, Skin 

Irrit. 2, Aquatic 

Chronic 2, Asp. 

Tox. 1, STOT SE 

3 

33 Plynový kondenzát   54,1668 kvapalina - 
-11,7 – 

36,1 
- 0,002 - - 

1,3 – 

1,8 

8,0 – 

9,5 
- 

H224, 

H411, H332 

Flam. Liq. 1, 

Aquatic Chronic 

2, Acute Tox. 4 

34 Plynový olej 68334-30-5 159,7329 kvapalina 860 
170 - 

360 
-40 - +6 - ≥225 ≥55 0,5 6,5 4100 mg/kg 

H226, 

H332, H315, 

H304, H351, 

H373, H411 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4, 

Skin Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 2, 

STOT RE 2, 

Aquatic Chronic 2 
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Trieda / 
kategória 

35 
Plynový olej 

hydrogenovaný 
64742-46-7 28,8504 kvapalina 

820 - 

850 
- - - - min. 65 - - - 

H226, 

H350, H304, 

H373, H315, 

H332, H411 

Flam. Liq. 3, 

Carc. 1B, Asp. 

Tox. 1, STOT RE 

2, Skin Irrit. 2, 

Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 2  

36 
Plynový olej 

krakový 
64741-59-9 19,7920 kvapalina 960 

185 - 

370 
- - - 95 - - - 

H304, 

H373, H315, 

H400, H332, 

H410, H350 

Asp. Tox. 1, 

STOT RE 2, Skin 

Irrit. 2, Aquatic 

Acute 1, Acute 

Tox. 4, Aquatic 

Chronic 1, Carc. 

1B 

37 

Propán - Bután, 

Propán - butánová 

frakcia 

  23,7489 skvap. plyn 2,416 -10 - - - - 1,8 8,4 

bután: 658 

– 1443 

ml/m3, 

propán: 

800000 

ppm  

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Press. gas 

38 

Propán, Propánová 

frakcia, Propán-

propylénová frakcia 

74-98-6 5,1142 skvap. plyn 0,00055 -42,1 
-187,6 

– 138,3 
- 

450 - 

470 
≤-56 2,1 9 

>800000 

ppm/4h 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied gas  

39 Propylén 115-07-1 22,8276 skvap. plyn 1,875 -47,75 -185,28 45 410 -107 2 11,1 - 
H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Press. Gas 

40 
Reformát ťažkého 

benzínu 
68919-37-9 70,0818 kvapalina ≤850 

max. 

225 
- - - <40 - - 

>5610 

mg/m3 

H225, 

H340, H350, 

H372, H304, 

H412 

Flam. Liq. 2, 

Muta. 1B, Carc. 

1B, STOT RE 1, 

Asp. Tox. 1, 

Aquatic Chronic 3 
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Trieda / 
kategória 

41 Rekompresný plyn - 0,1330 skvap. plyn - <-270 - - - - 3,1 
16,0 – 

16,1 
- 

H220, 

H330, H361f, 

H280, H336, 

H411, H315, 

H373 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 2, 

Repr. 2, Liquefied 

Gas, STOT SE 3, 

Aquatic Chronic 

2, Skin Irrit. 2, 

STOT RE 2 

42 Ropa 8002-05-9 10,7442 kvapalina 
700-

900 
>30 - - - <-25 1,16 6,51 - 

H224, 

H350, H336, 

H304, H411, 

EUH066 

Flam. Liq. 1, 

Carc. 1B, STOT 

SE 3, Asp. Tox. 

1, Aquatic 

Chronic 2   

43 

Sírny nízkotlaký 

plyn (NTP-S) z AD, 

AVD6, HRP, HRP7, 

STAB BI, odplyn z 

C602 

 - 0,3803 plyn - 
-42,1 - -

0,5 
- 0,002 - - 

1,5 – 

2,1 

8,4 – 

10,1 
- 

H220, 

H332, H280, 

H412 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 4, 

Liquefied Gas, 

Aquatic Chronic 3 

44 

Sírny nízkotlaký 

plyn (NTP-S) z AD, 

AVD6, HRP, HRP7, 

STAB BI, odplyn z 

C602 

 - 0,0765 skvap. plyn - 
-88,6 - -

0,5 

cca.  

-86 
0,002 

cca. 

270 
- 

1,5 – 

4,3 

8,4 – 

45,5 
- 

H220, 

H332, H280, 

H412 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 4, 

Liquefied Gas, 

Aquatic Chronic 3 

45 Sírovodík 7783-06-4 0,2404 plyn - -59,5 - - 246 - 
4,26 – 

4,30 

46,0 – 

48,7 
444 ppm/4h 

H220, 

H330, H280, 

H400 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 1, 

Liquefied Gas, 

Aquatic Acute 1 
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Trieda / 
kategória 

46 
Sirovodík + 

Amoniak 
  0,5558 skvap. plyn 885,5 -47,4 - - - - 6,4 33,1 

H2S: 444 

ppm/4h 

H220, 

H314, H400, 

H280, H330 

Flam. Gas 1, Skin 

Irrit. 1B, Aquatic 

Acute 1, 

Liquefied Gas, 

Acute Tox. 1 

47 Slop   348,9636 kvapalina 800 - - - - - - - - 

H224, 

H340, H411, 

H332, H350 

Flam. Liq. 1, 

Muta. 1B, Aquatic 

Chronic 2, Acute 

Tox. 4, Carc. 1A  

48 
Stabilizačný reflux - 

Kyslý plyn 
  3,4921 skvap. plyn 600 -54,5 - - - - 2,02 10,37 - 

H220, 

H330, H350, 

H411, H280, 

H336, H340 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 2, 

Carc. 1A, Aquatic 

Chronic 2, 

Liquefied gas, 

STOT SE 3, 

Muta. 1B 

49 
Stabilizačný reflux 

2  
  0,3436 kvapalina 

1,97 – 

3,22 

-42,1 – 

36,1 
- - - - 

1,3 – 

2,1 

8,0 – 

10,1 
- 

H220, 

H280, H330 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas, 

Acute Tox. 2 

50 
Široká benzínová 

frakcia 
64741-69-1 0,3731 kvapalina 715 - - - - <21 - - - 

H224, 

H315, H304, 

H361, H350, 

H336, H340, 

H411 

Flam. Liq. 1, Skin 

Irrit. 1, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, Carc. 

1B, STOT SE 3, 

Muta. 1B, Aquatic 

Chronic 2 

51 
Ťažký krakový 

zvyšok (z FCC) 
68333-28-8 9,0660 kvapalina 1090 - - - - 160 - - - 

H226, 

H350, H400, 

H410 

Flam. Liq. 3, 

Carc. 1B, Aquatic 

Aqute 1,  Aquatic 

Chronic 1 
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Trieda / 
kategória 

52 
Toluén, Toluénová 

frakcia 
108-88-3 3,5534 kvapalina 867 110,6 -95 - - 4,4 1,3 6,7 188 mg/m3 

H225, 

H315, H304, 

H361, H336, 

H373 

Flam. Liq. 2, Skin 

Irrit. 2, Asp. Tox. 

1, Repr. 2, STOT 

SE 3, STOT RE 2 

53 Vákuový destilát 70592-78-8 114,5148 kvapalina 938 >390 - - - 250 - - - 

H304, 

H332, H350, 

H361, H373, 

H400, H410 

Asp. Tox. 1, 

Acute Tox. 4, 

Repr. 2, Carc. 

1B, STOT RE 2, 

Aquatic Aqute 1, 

Aquatic Chronic 1 

54 
Vákuový plynový 

olej 
64741-58-8 57,0461 kvapalina 

912 - 

925 
- - - - - - - - 

H304, 

H315, H332, 

H351, 

H373,H411 

Asp. Tox. 1, Skin 

Irrit. 2, Acute Tox. 

4, Carc. 2, STOT 

RE 2, Aquatic 

Chronic 2 

55 

Vákuový zvyšok 

(DC feed, RHC 

feed Zala) 

64741-75-9 133,3254 kvapalina 1007 326 
30 - 

128 
- - >180 - - 

>3600 

mg/m3 

H332, 

H350, H361, 

H373, H400, 

H410 

Acute Tox. 4 

(Inh.:gas), Carc. 

1B, Repr. 2, 

STOT RE 2, 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1 

56 Vodík 1333-74-0 20,9704 skvap. plyn 70 -253 - - - - 4 75 - 
H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Press Gas 

57 Vodíkový plyn   0,0113 plyn 2,02 -253 -259 - 560 - 4 75,6 - 
H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas 
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Trieda / 
kategória 

58 
Vykurovací olej 

ľahký  
68915-96-8 64,6044 kvapalina 910 - -5 - 10 - 200 66 0,6 6,5 - 

H226, 

H332, H411, 

H304, H373 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4, 

Aquatic Chronic 

2, Asp. Tox. 1, 

STOT RE 2 

59 
Vykurovací olej 

ťažký 
68476-33-5 200,0526 kvapalina ≤991,9 

>300 

(150 – 

750) 

<30 - 
220 - 

550 
101 0,5 6,5 4,1 mg/l 

H304, 

H332, H361, 

H350, H373, 

H400, H410 

Asp. Tox. 1, 

Acute Tox. 4 

(Inh.), Repr. 2, 

Carc. 1B, STOT 

RE 2, Aquatic 

Acute 1, Aquatic 

Chronic 1 

60 
Vykurovací plyn 

rafinérsky 
- 0,6144 plyn - -237,6 - - - - 4,32 21,73 - 

H220, 

H331, H360d, 

H280, H336, 

H372 

Flam. Gas 1, 

Acute Tox. 3, 

Repr. 1A, 

Liquefied Gas, 

STOT SE 3, 

STOT RE 1 

61 Xylén 905-562-9 6,0967 kvapalina 
860 - 

870 

137 - 

143 

-94,93 

– 13,2 
- 

420 - 

595 
18 - 32 1 8 

27124 

mg/m3 

H226, 

H312, H332, 

H315, H319, 

H304, H335, 

H373 

Flam. Liq. 3, 

Acute Tox. 4 

(Dermal), Acure 

Tox.4 (Inh.), Skin 

Irrit. 2, Eye Irrit. 2, 

Asp. Tox. 1, 

STOT SE 3, 

STOT RE 2  

62 Zemný plyn  68410-63-9 29,6091 plyn 
0,702 – 

0,727 
-161,5 -182,5 49  

538 - 

650 
- 4,9 15 - 

H220, 

H280 

Flam. Gas 1, 

Liquefied Gas 
1) Poradové číslo NL je uvádzané podľa aktuálneho Oznámenia, apríl 2019 (príloha č. 5),  „ - „ uvedená vlastnosť nie je dostupná v KBÚ ani v dostupnej odbornej literatúre 
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Tabuľka 3.1.3. Zoznam a charakteristické vlastnosti vygenerovaných nebezpečných látok  
 

Látka 
CAS 
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Kód pre triedu a kategóriu 

Oxid uhoľnatý 630-08-0 Plyn 
1,145 
(25°C) 

- 192 - 205 - 
620 

(samovzn.) 
- 11 74 

3760 
ppm/h 

H220, 

H360D, 

H331, 

H372 

Flam. Gas 1, 

Repr. 1A, 

Acute Tox. 3, 

STOT RE 1 

Oxid siričitý 7446-09-5 Plyn 
2,7 

(21°C) 
- 10 - 75,5 - - - - - 

2520 
ppm/h 

H331, 

H314, 

EUH071 

Acute Tox. 3, 

Skin. Corr. 1B, 

STOT SE 

Oxid dusičitý 10102-44-0 Plyn 
3,4 

(22°C) 
21,2 - 11,2 - - - - - 

89 
ppm/4 h 

H270, 

H330, 

H314 

Ox. Gas 1 

Acute Tox. 1 

Skin. Corr. 1B 

Akútna (inhalačná) toxicita LC50 - smrtiaca koncentrácia zodpovedajúca 50 % úmrtnosti 
„ - „ uvedená vlastnosť nie je dostupná v KBÚ ani v dostupnej odbornej literatúre 
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4  OPIS ČINNOSTÍ A ZARIADENÍ SPOJENÝCH S RIZIKOM ZPH 

Vzhľadom na veľký rozsah technológií a činností v areáli SLOVNAFT, a.s. sú riziká pre  
jednotlivé technológie vyhodnotené a spracované samostatne a sú prílohami tejto BS. V nich 
je pre každú jednotku uvedený detailný opis činností, opis technologických zariadení, opis 
rizikových technológií, ako aj informácie o množstvách a prevádzkových podmienkach. V tejto 
časti správy sú uvedené tie informácie o podniku, ktoré sú dôležité z pohľadu celého podniku. 
 
V súlade s § 4 ods. 2 _písm. o) zákona č. 128/2015 Z.z. je pri výstavbe nového zariadenia 
alebo modernizácii existujúceho zariadenia zohľadnená potreba dodržania a zabezpečenia 
primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti. Na tento účel má spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 
vytvorené a aplikované nástroje podrobnejšie popísané v Programe prevencie ZPH 
a v Bezpečnostnom riadiacim systéme. Za všetky je možné menovať interné predpisy 
PROD_PD_SN8 Riadenie funkčnej bezpečnosti výrobných prevádzok a HSE3.3_PD_SN2 
Riadenie rizík a stanovenie bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien, ktoré boli vytvorené 
a sú aplikované pre identifikovanie nebezpečenstiev vedúcich k ZPH a prijímanie opatrení na 
prevenciu takýchto havárií a na obmedzovanie následkov na životy a zdravie ľudí, životné 
prostredie a majetok v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 2. Okrem toho uvedné predpisy slúžia 
na zabezpečenie zohľadnenia primeraného stupňa bezpečnosti a spoľahlivosti pri návrhoch 
projektov zariadení a skladovacích zariadení, ich výstavbe, prevádzkovaní, údržbe, pri 
realizácii celkovej potrebnej infraštruktúry, ktorá súvisí s nebezpečenstvom ZPH v zmysle § 8 
ods. 2 písm. a) bod č. 3. 

4.1  Opis činností podniku 

4.1.1  Základné prevádzkové činnosti 

Základná prúdová schéma rafinérskej a petrochemickej časti podniku je uvedená v prílohe 7.  
 
Rafinéria 
Ropa vstupuje v rafinérskej časti na atmosférickú destiláciu AD5 a atmosféricko-vákuovú 
destiláciu AVD6, kde sa destilačne rozdelí na jednotlivé frakcie, ktorými sú plyny, ľahký benzín, 
ťažký benzín, petrolej, plynový olej, atmosférický zvyšok a vákuový zvyšok. Plyny sa ďalej 
spracovávajú na prevádzke Odsírenie plynov, Delenie bohatých plynov a Výroba síry. Ľahký 
benzín sa ďalej spracováva na Izomerizácii ľahkého benzínu a ide na Blending benzínov. 
 
Ťažká benzínová frakcia z AD5 a AVD6 sa spracováva na Reformingu 5 a HRR 4, 
Redestilácii reformátu, Extrakcii aromátov na benzínové produkty. Ťažký benzín sa tepelne 
štiepi v pyrolýznej časti Etylénovej jednotky. 
 
Petrolej a plynový olej sa spracovávajú v procese hydrogenačnej rafinácie palív HRP2, 
HRP5, HRP6 a HRP7. Produktom je nízkosírna nafta spĺňajúca prísne požiadavky legislatívy 
na obsah síry.  
 
Produktom vákuovej destilácie je vákuový destilát, viskózne olejové destiláty a vákuový 
zvyšok. Vákuový destilát a viskózne oleje sa ďalej spracovávajú na hydrogenácii vákuových 
destilátov (VGH) a na Fluidnom katalytickom kraku (FCC) s cieľom vyrobiť produkty s nižšou 
molekulovou hmotnosťou: tlakové plyny, propán-bután, ľahký benzín, ťažký benzín, petrolej, 
dieselové palivo a motorové palivá. Atmosférický zvyšok z destilácie sa spracováva na 
vákuovej destilácii komplexu KHK, ktorej úlohou je výroba suroviny pre Štiepnu jednotku. 
 
Na základe použitia Selekčnej metódy boli identifikované rizikové výrobné jednotky podniku 
(tabuľka 4.1.1). Kritériom pre následnú QRA bola hodnota selekčného čísla S väčšia ako 1, 
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ale aj hodnota indikačného čísla A väčšia ako 30. (Hodnota zvolená na základe výsledkov 
pilotného projektu pre QRA SLOVNAFT, a.s.). Pre tieto VJ boli podrobne vypracované 
reprezentatívne havarijné scenáre ZPH. Jednotlivé výrobné jednotky boli pomocou selekčnej 
metódy rozdelené do viacerých uzlov. Prehľad hodnotených rizikových uzlov je uvedený 
v tabuľke 4.1.2. 
 
Tabuľka 4.1.1 Zoznam VJ SLOVNAFT, a.s., areál Vlčie hrdlo, Bratislava vyselektovaných 
selekčnou metódou pre následnú QRA 

P.č. Blok číslo Výrobná jednotka – názov 

1.   Výroba vykurovacích olejov (VVO) 

2.   Atmosféricko-vákuová destilácia 6 (AVD6) 
3.   Sklady kvapalných plynov 1 (SKP1) 
4.   Sklady kvapalných plynov 2 (SKP2) 
5.   Odsírenie plynov 1 (OP1) 

6.   Odsírenie kvapalných plynov (OKP) 

7.   Regenerácia amínu (AAR) 

8.   Stripovanie kyslých vôd (SWS) 
9.   Delenie bohatých plynov 2 (DBP2) 
10.   Atmosférická destilácia 5 (AD5) 
11.   Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC) 

12.   Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) 

13.   Komplex FCC (Fluidný katalytický krak) 

14.   Alkylácia (ALK) 
15.   Etyl-terc-butyléter (ETBE) 
16.   Komplex Hydrokrak (KHK) 
17.   Redestilácia reformátu (RR) 

18.   Extrakcia aromátov (EA) 

19.   Reforming 5 (REF5) 

20.   Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 (HRR4) 
21.   Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP5) 
22.   Hydrogenačná rafinácia palív 6 (HRP6) 
23.   Hydrogenačná rafinácia palív 7 (HRP7) 

24.  Areál, a.s. Technologické a energetické rozvody – TER 

25.   Etylénová jednotka (EJ) 

26.   Polypropylén 3 (PP3) 
27.   Polyetylén 3 (PE3) 
28.   Polyetylén 4 (LDPE4) 
29.  Areál, a.s. Prevádzkovanie železnice (PŽ) 

30.   Terminál Bratislava, Stáčanie a expedícia etylénu a LPG (SEE a LPG) 

31.   Výroba síry, SRU100/SRU200 

32.   Technológia SWAATS 
   

 
Tabuľka 4.1.2 Zoznam hodnotených uzlov v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava 

Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

  VJ VVO 

VVO_1, VVO_2 A. Nádrž ropy N2802 a N2702 
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Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

 B. Nádrž ropy N2803 

 C. Nádrž ropy N2804 

 VJ AVD6 

 A. 
Pec F1, kolóny C2 a C3, refluxný okruh T2 a príslušné 
kondenzátory  

 
B. 

Pec F2, kolóna vákuovej destilácie C7 spolu s kondenzátormi a 
stripovacou kolónou C8 

 C. Redestilačná kolóna C4, kolóna C5 s refluxnou nádržou T6 

 VJ SKP1 

 A. Guľový zásobník H-6801 (H-6802 až H6803)  
 B. Guľový zásobník H-6804 

 C. Guľový zásobník H-23 (H-24 až H-30) 
 D. Vstupné a výstupné potrubia 

 VJ SKP2 

 A. Guľový zásobník H101A (H101B, H102A-C, H103)  
 B. Guľový zásobník H112 (H110, H111, H113) 
 C. Vstupné a výstupné potrubia 

 VJ OP1 

 A. Absorpčná časť spolu s príslušnými potrubnými trasami 

 VJ OKP 

 A. Vstup suroviny do zásobníka H1801 s príslušenstvom 

 B. Absoprcia kylého kvapalného plynu s príslušenstvom 

 VJ AAR 

 A. Odplyňovacia nádrž 18V301 s absorpčnou kolónou  
 B. Regeneračná kolóna 18C302 s refluxnou nádržou 

 VJ SWS 

 A. Stripovacia jednotka 18V401 s príslušenstvom 

 VJ DBP2 

 A. 
Regenerácia pentánového absorpčného činidla 
s príslušenstvom 

 VJ AD5 

 A. Kolóny C1, C2, C3 s príslušentvom 

 B. Kolóny C4 a C5 s príslušenstvom 

 VJ RHC 

 A. 
Vstup suroviny do zásobníka nástreku hydrokrakovacieho 
reaktora 11V101 vrátane zásobníka 

 B. 
Vysokotlakový okruh hydrokrakovacích reaktorov 11R101-3 
a vysokotlakový/vysokoteplotný separátor 11V102 

 VJ VGH 

 A. Vysokotlaková reakčná časť 

 VJ FCC 

 A. Vstup suroviny, kolóna 13C201 s príslušenstvom 

 VJ Alkylácia 

 A. Reakčná sekcia, kolóna 15C101 s príslušenstvom 

 VJ ETBE 

 A. Sekcia hlvavného reaktora a katalytickej frakcionácie 

 VJ KHK 

 A. Vákuová kolóna C101.101 (Vákuová destilácia) 

 B. 
Štiepna jednotka KHK – vysokotlakový okruh reaktorov 
R103.101-3, vysokotlakový separátor H103.105, nízkotlakový 
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Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

seprátor H103.106, debutanizér C103.101, refluxná nádrž 
H103.109, hlavný frakcionátor C103.102 

 VJ Redestilácia reformátu 

 A. Vstup suroviny a okruh kolóny C701  

 B. Okruh kolóny C702  
 C. Okruh kolóny C602  
 D. Okruh kolóny C101 

 VJ EA 

 A. Vstup BTX suroviny – F-205, F-200, E-202, D-201 

 
B. 

Extrakcia D-202 - E-203A-E, D-202, E-206/1-4, F-201, E-210, 
E-211A/B, E-204A-C, E-205A/B, E-301A/B, E-212A/B 

 
C. 

Benzénová kolóna D-301, E-303/1,2, F-301, E-304, E-302A,B, 
E-301A/B 

 D. Xylénová kolóna D-304, E-309A,B,C, F-304, E-320 

 
E. 

Kolóna etylbenzénu D-303/1-3, E-309/A-D, E-311/1-3, F-303, 
E-318B, E-310A-D 

 VJ HRR4 

 A. Vysokotlakový okruh  
 B. Okruh kolóny C601  

 VJ Reforming5 

 A. Reaktorova sekcia 

 VJ HRP5 

 A. Hydrogenačná a rafinačná časť VJ HRP5 

 VJ HRP6 

 A. Reakčná časť HRP6 

 VJ HRP7 

 A. Hydrogenačná a rafinačná časť 
 B. Kyslá voda 

 TER 

 A. Potrubná trasa – HRP7, OKP na Nová síra 
 B. Potrubná trasa - SPP na RS5A, RS5B, RS3A, KHK 
 C. Potrubná trasa – SKP bl. 68 na Logistika-SEE a LPG bl. 106 

Etylénová jednotka 

 A Kolóna DA 503 s príslušenstvom 

 B Kolóna DA-402 s príslušenstvom 
 C Guľové zásobníky etylénu FB-806 A, B s príslušenstvom 

Polypropylén 3 

 A 
Reakčná časť 1 s príslušnými potrubnými trasami 
a kompresorom 82K-4003 

Polyetylén 3 

 A Reaktor V12102  
 B Vysokoltakový separátor V12201  

Polyetylén 4 

 A Zásobník etylénu 71TK-8701 

 Logistika, Prevádzkovanie železnice 

 A. Železničná cisterna s benzínom 
 B. Železničná cisterna s propán-butánom 

 C. Železničná cisterna s propylénom 

 Logistika, VJ SEE 

 A. Zásobník REL-04A 
 B. Zásobník LPG 106-H-001 
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Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

 C. Automobilové cisterny etylén 

SRU100/SRU200 

 A. 
Vstup kyslého sírovodíkového plynu / kyslého čpavkového 
plynu 

 B. Výroba síry 

SWAATS 

 A. Kyslý čpavkový plyn 
 B. Amoniaková voda 
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4.1.2  Popis technológie, chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny 

Popis jednotlivých rizikových technológií je detailne uvedený v príslušných prílohách hlavnej 
bezpečnostnej správy. Na tomto mieste uvádzame len stručný popis rizikových technológií. 
 
Výroba vykurovacích olejov (VVO) 

Výrobná jednotka Výroba vykurovacích olejov pozostáva zo štyroch častí: surovinový 
a výrobný blok 45 a surovinový blok 48, sklad polotovarov na blokoch 00, 00, 00, sklad ropy 
na blokoch 00 a 00 a úprava slopov na bloku 00 (blok 00 čerpacia stanica a odstredivka 
slopov). Na VJ VVO bl. 00 sa prijímajú polotovary z iných výrobných jednotiek a vyrába sa 
vykurovací olej ťažký (VOŤ) a zmesný ropný zvyšok (ZRZ). Prijímanie polotovarov do nádrží 
pre výrobné jednotky VGH, FCC, RHC, KHK sa nachádza na bloku 00. Petrolej, plynový olej 
a vákuový plynový olej ako polotovary pre VJ HRP6, HRP7, prípadne HRP5 sa prijímajú, 
skladujú a čerpajú do nádrží na blokoch 00 a 00. Príjem polotovarov pentán-hexánovej frakcie, 
ťažkého benzínu a BTX frakcie a ich čerpanie na ďalšie VJ sa vykonáva na bl. 00. 
Technologická činnosť na blokoch 00 a 00 spočíva v príjme, skladovaní a čerpaní ropy na 
destilačné jednotky AD5 a AVD6. Hlavnou podstatou procesov na bloku 00 je príjem 
a skladovanie slopov. Na bloku 00 prebieha úprava slopov na odstredivke slopov. 
 
Výroba motorových palív (VMP) 
Výrobná jednotka Výroba motorových palív sa nachádza na blokoch , 000000A, 00B, 00 a 00.  
Hlavnou činnosťou VJ VMP je blending motorových palív (automobilové benzíny, motorová 
nafta a letecký petrolej), skladovanie polotovarov, aditív a hotových výrobkov.  
Hotové výrobky VJ VMP odovzdáva v skladovacích nádržiach logistickej prevádzke, ktorá ich 
odsúva svojimi expedičnými systémami – plnička AC, plnička ŽC, plnička člnov a produktovod. 
V technologickom procese blendingu motorových palív nedochádza k žiadnym chemickým 
reakciám ani k významným fyzikálnym alebo biologickým premenám. 
 
Atmosféricko-vákuová destilácia 6 
Vstupnou surovinou pre destilačnú jednotku je ropa z bloku 00, resp. 00, kde sú umiestnené 
sklady ropy. Celý proces na VJ AVD6 je založený na separácii zložiek na základe ich rozdielnej 
teploty varu – destilácii. Pri štandardných podmienkach počas destilácie neprebiehajú žiadne 
významné chemické reakcie s následnou tvorbou NL. 
 
Benzíny z predflešovej a z atmosférickej kolóny sa po spojení ďalej spracovávajú 
v redestilačnej časti výrobnej jednotky na pentán-hexánovú frakciu a ťažký benzín. Plyny sa 
vedú do siete nízkotlakových plynov. Ťažký benzín a ľahký benzín odchádzajú z výrobnej 
jednotky na ďalšie spracovanie.  
 
Sklady kvapalných plynov 1 (SKP1) 
Sklad kvapalných plynov 1 je umiestnený na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 1964. 
SKP1 slúži ako expedičný sklad hotových výrobkov. Uskladňujú sa tu materiály z viacerých 
výrobných jednotiek a dovezené materiály v železničných cisternách pre potreby SLOVNAFT, 
a.s. V technologickom procese skladovania kvapalných plynov 1 nedochádza k žiadnym 
chemickým reakciám ani k významným fyzikálnym alebo biologickým premenám. 
 
Sklady kvapalných plynov 2 (SKP2) 
Sklad kvapalných plynov 2 je umiestnený na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 1976. 
SKP2 slúži ako expedičný sklad hotových výrobkov výrobnej jednotky EJ. Uskladňujú sa tu aj 
polotovary z výrobných jednotiek a polotovary čerpané z SKP1. 
V technologickom procese skladovania kvapalných plynov 2 nedochádza k žiadnym 
chemickým reakciám ani k významným fyzikálnym alebo biologickým premenám. 
 
Odsírenie plynov (OP1) 
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Výrobná jednotka Odsírenie plynov 1 (OP1) je umiestnená na bloku 00. Jednotka je v 
prevádzke od roku 1961. Technologicky patrí jednotka OP 1 do skupiny výrobní Plynov, ktoré 
sú označené ako jeden celok. 
 
Pre odstránenie sírovodíka z rafinérskych plynov sa využívajú procesy absorpcie a desorpcie. 
Na OP1 sa využíva absorpcia pre odsírenie rafinérskych plynov s použitím absorbčného 
činidla 30-40 %-ný (hm.) roztok metyldietanolamínu (MDEA). Podrobný popis je uvedený 
v prílohe OP1. 
 
Odsírenie kvapalných plynov (OKP) 
Výrobná jednotka Odsírenie kvapalných plynov (OKP) je umiestnená na bloku 00. Jednotka je 
v prevádzke od roku 1987.Technologicky patrí jednotka OKP do skupiny výrobní Plynov, ktoré 
sú označené ako jeden celok. 
 
Surovinou pre Odsírenie kvapalných plynov je kyslý kvapalný plyn z KHK a stabilizačný reflux 
z SKP1. Hlavným produktom jednotky je odsírený plyn, ktorý odchádza do jednotiek Delenie 
bohatých plynov 1 a 2 a SKP1, ako aj roztok metyldietanolamínu nasýtený sírovodíkom, ktorý 
ďalej odchádza na VJ Odsírenie plynov 1 a 2. Proces je možné charakterizovať ako absorpciu 
spojenú s priebehom chemickej reakcie, ktorých podrobný popis je uvedený v prílohe OKP. 
 
Regenerácia amínu (AAR) 
Výrobná jednotka Regenerácia amínového rozpúšťadla (AAR) je umiestnená na bloku 00. 
Jednotka je v prevádzke od roku 1999. Technologicky patrí jednotka AAR do skupiny výrobní 
Plynov. 
Surovinou pre Regeneráciu amínu je 30-40 % roztok metyldietanolamínu prichádzajúci 
z technologických jednotiek EFPA, fluidný katalytický krak - FCC, krakovanie ťažkých zvyškov 
- RHC, hydrogenácia vákuových destilátov - VGH a hydrogenačná rafinácia palív 7 - HRP7. 
Roztok je nasýtený sírovodíkom a obsahuje určité množstvo uhľovodíkov. Hlavným produktom 
jednotky 300 je regenerovaný roztok MDEA, ktorý slúži výlučne na vypieranie sírovodíka 
z technologických prúdov plynov. Vedľajším produktom je kyslý (sírovodíkový) plyn, ktorý sa 
odvádza do jednotiek 100 a 200 na ďalšie spracovanie. Prebiehajúca chemická reakcia je 
popísaná v prílohe AAR. 
 
Stripovanie kyslých vôd (SWS) 
Výrobná jednotka Stripovanie kyslých vôd (SWS) je umiestnená na bloku 00. Jednotka je v 
prevádzke od roku 1999. Technologicky patrí jednotka SWS do skupiny výrobní Plynov. 
Surovinou pre jednotku Stripovanie kyslých vôd je kyslá voda prichádzajúca z technologických 
jednotiek EFPA, fluidný katalytický krak FCC, krakovanie ťažkých zvyškov RHC a 
hydrogenácia vákuových destilátov VGH. 
Hlavným produktom jednotky 400 je kyslý čpavkový plyn, ktorý odchádza do jednotiek 100 a 
200 na ďalšie spracovanie. Prebiehajúca chemická reakcia je popísaná v prílohe  SWS. 
 
Delenie bohatých plynov 2 (DBP2) 
Výrobná jednotka Delenie bohatých plynov 2 (DBP2) je umiestnená na bloku 00. Jednotka je 
v prevádzke od roku 1974. 
Technologicky patrí jednotka DBP2 do skupiny výrobní Plynov, ktoré tvoria jeden celok. 
Podstata výrobného procesu DBP2 spočíva v rozdelení zmesí nízkotlakových a tlakových 
bohatých plynov na úzke frakcie, resp. takmer čisté zložky. Pri rozdeľovaní suroviny 
nedochádza k chemickým premenám, ale len k fyzikálnym zmenám. Suroviny sa teda delia na 
svoje zložky podľa svojich fyzikálnych vlastností a zákonitostí. 
 
Atmosférická destilácia 5 (AD5) 
AD5 je umiestnená na bloku 00. Táto jednotka je podobná jednotke AVD6, ale nemá vákuovú 
destiláciu. Riziká, ktoré plynú z tejto technológie, sú podobné ako na AVD6. Podrobné 
informácie o riziku sú uvedené v prílohe AD5. 
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Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC) 
Jednotka hydrokrak ťažkých zvyškov (residuum hydro cracking - RHC) sa nachádza na 00000 
00. Jednotka je v chode od roku 2000. 
Účelom jednotky je paralelné termické štiepenie a hydrogenačná rafinácia ťažkých ropných 
frakcií s obsahom síry 3 % a vyššie na ľahké produkty a na vykurovacie oleje s obsahom síry 
do 1 %. Surovinou pre RHC je zmesná surovina VAZ (vákuový zvyšok z AVD-6 a VD KHK), 
vodík z bloku 56 a LCO a MCB z FCC. 
 
Technológia je založená na zložitých chemických reakciách, ktoré sú podrobne popísané 
v prílohe RHC. 
 
Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) 
Jednotka hydrogenácia vákuových destilátov VGH sa nachádza na bloku 00. Jednotka je 
súčasťou komplexu EFPA a je v prevádzke od roku 1998. 
 
Na jednotke VGH sa vyrába hydrogenovaný vákuový destilát pre jednotku FCC. Ako vedľajší 
produkt sa z jednotky odvádza benzín (široká frakcia) a dieselová frakcia a odsírený vodíkový 
plyn. Technológia jednotky hydrogenácia vákuových olejov je od firmy UOP. V katalytických 
reaktoroch prebieha rozklad predovšetkým zlúčenín síry a dusíka, a tým sa znižuje obsah síry 
v produktoch, ktoré sa následne delia na jednotlivé zložky frakcionáciou. 
Surovina pre výrobnú jednotku VGH je zmesou vákuových destilátov z výrobnej jednotky RHC, 
AVD6 a VD-KHK. Prímesou do vákuových destilátov je plynový olej z VJ RHC, ktorý sa 
hydrogenačne upravuje a zároveň zrieďuje surovinu. Technológia je založená na zložitých 
chemických reakciách, ktoré sú podrobne popísané v prílohe VGH.  
 
Fluidný katalytický krak (FCC) 
Výrobná jednotka Fluidný katalytický krak (FCC) je umiestnená na bloku 00. Jednotka je v 
prevádzke od roku 1998. Na FCC sa spracovávajú ťažké olejové destiláty získané z rozličných 
rafinérskych procesných schém. Vo všeobecnosti surovina prichádza z atmosférickej 
destilácie alebo vákuovej destilácie ropy. Pred FCC jednotkou môžu byť predradené ďalšie 
jednotky upravujúce surovinu pre FCC, ako napr. hydrogenácia. 
 
FCC jednotka je súčasťou komplexu spracovania ťažkých ropných zvyškov. Projekt VJ FCC 
uvažuje s dvoma technologickými chodmi, a to chodom na maximálny výťažok C3/C4 olefínov, 
alebo na maximálny výťažok benzínu a je schopná prevádzkovania pri 50 % projektovej 
kapacity. Skutočná prevádzka sa pohybuje podľa momentálnych požiadaviek na výrobu 
benzínu bližšie buď k jednému, alebo druhému chodu. V reakčnej časti je možné tiež 
spracovať prístrek benzínovej frakcie zo zvyškového hydrokraku a prepracovať v sekcii delenia 
plynov C3/C4 frakciu z VJ Alkylácia. Základné reakcie, prebiehajúce pri procese fluidného 
krakovania sú uvedené v prílohe FCC. 
 
Alkylácia (ALK) 
Výrobná jednotka Alkylácia sa nachádza na bloku 00. Celková plocha, ktorú jednotka zaberá 
je 3 000 m2 a výška zástavby je 25 metrov. Jednotka je súčasťou komplexu EFPA a je 
v prevádzke od roku 1997. Technologicky patrí jednotka Alkylácia do skupiny výrobní Fluidný 
krak, ktoré sú ako jeden celok, skladajúci sa z týchto častí: FCC, Alkylácia benzínu, Selektívna 
hydrogenácia, ETBE. Chemické reakcie, prebiehajúce pri Alkylácii sú uvedené v prílohe 
Alkylácia. 
 
Etyl-terc-butyléter (ETBE) 
Výrobná jednotka ETBE tvorí súčasť výrobného komplexu EFPA. Na jednotke sa vyrába ETBE 
reakciou izobuténu, ktorý sa nachádza v C4 - nástrekovej frakcii s etanolom. Jednotka 
spracováva C4-frakciu, prichádzajúcu zo Selektívnej hydrogenácie a C4-frakciu prichádzajúcu 
z FCC (Fluidného katalytického kraku). Etyl-terc-butyléter (ETBE) sa vyrába exotermickou 
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reakciou izobuténu s etanolom, na kyslom ionomeničovom katalyzátore. Produkt ETBE je 
vysokooktánovou zložkou pre autobenzíny. 
 
Druhým produktom na VJ ETBE je C4 rafinát. Rafinát sa používa ako surovina pre výrobu 
alkylátového benzínu vo VJ Alkylácia. Licenzorom jednotky ETBE je Institut Français du 
Pétrole (IFP). 
 
Komplex hydrokrak (KHK) 
Komplex Hydrokrak je tvorený tromi výrobnými jednotkami - Štiepna jednotka, Vákuová 
destilácia a Výroba vodíka.  
Štiepna jednotka KHK sa nachádza na blokoch 00 a 00. Jej úlohou je zo suroviny - vákuových 
destilátov - vyrobiť produkty s nižšou molekulovou hmotnosťou: tlakové plyny, propán-bután, 
ľahký benzín, ťažký benzín, petrolej a dieselové palivo. Jednotka bola naprojektovaná pre 
využitie licenčného procesu UNICRACKING, firmy Unocal, USA. V procese sa používajú 
špecializované katalyzátory vyvinuté touto firmou. Prebiehajúce chemické reakcie sú uvedené 
v prílohe KHK. 
Vákuová destilácia KHK sa nachádza na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 1991. Jej 
úlohou je výroba suroviny pre Štiepnu jednotku z atmosférického zvyšku atmosférických 
destilácií ropy. Prebiehajúce chemické reakcie sú uvedené v prílohe KHK. 
Výroba vodíka KHK sa nachádza na bloku 56. Surovinou pre výrobu vodíka je najmä zemný 
plyn a tiež vodíkový odplyn z Reformingu 5, ktorý obsahuje okrem uhľovodíkov asi 95 % obj. 
vodíka. Výrobkom je vodík o čistote 99,85 % obj. H2. Prebiehajúce chemické reakcie sú 
uvedené v prílohe KHK. 
 

Redestilácia reformátu (RR) 

Výrobná jednotka Redestilácia reformátu sa nachádza na bloku 00. Na RR sa pripravuje 
surovina pre výrobnú jednotku Extrakcia a delenie aromátov. Reformát, vyrobený na 
Reformingu 5, obsahuje ľahké uhľovodíky, ktoré nie je možné z rozpúšťadla vydestilovať pri 
použitom spôsobe regenerácie rozpúšťadla. Z tohto dôvodu sa uhľovodíky odstraňujú už pred 
extrakciou a to destiláciou na Redestilácii reformátu. Prebiehajúce chemické reakcie sú 
uvedené v prílohe RR. 
 

Extrakcia aromátov (EA) 

Výrobná jednotka Extrakcia aromátov (EA) je umiestnená na bloku 00. Podstatou procesu je 
extrakcia aromátov v kvapalnej fáze z pripravených BTX (benzén, toluén, xylén) frakcií a 
následné destilačné rozdelenie takto získaného extraktu. 
Surovinou pre tento proces je hydrogenovaná BTX frakcia pyrobenzínu, ktorá je dopravovaná 
z výrobnej jednotky HRP.  
Hlavnými produktmi jednotky sú aromatické látky – benzén, toluén, etylbenzén, xylény a ich 
zmesi. 
V technologickom procese extrakcie aromátov dochádza okrem fyzikálneho delenia zmesí ku 
katalytickej chemickej reakcii hydrodealkylácie toluénu, ktorá je popísaná v prílohe BS EA. 
 

Reforming 5 (REF5) 

Proces katalytického reformovania s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora je proces, pri 
ktorom sa zvyšuje oktánové číslo benzínov na platinovom katalyzátore za prítomnosti vodíka. 
Proces prebieha pri pretlaku cca 0,3 – 0,4 MPa a teplote max. 543 C. Prítomnosť sekcie CCR 
umožňuje prevádzkovať reakčnú časť pri vyššej ostrosti delenia bez potreby odstavenia 
jednotky z dôvodu regenerácie katalyzátora. Z uvedeného vyplýva, že výrobná jednotka 
Reforming 5 sa môže rozdeliť na dva základné okruhy: reformingový okruh a okruh 
regenerácie katalyzátora. Podrobný popis chemických reakcií, ktoré na tejto prevádzke 
prebiehajú, je uvedený v prílohe REF5. 
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Hydrogenačná rafinácia reformátu 4 (HRR4) 

Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 (HRR4) sa nachádza na bloku 00. Prevádzka HRR4 
vznikla rekonštrukciou starého Reformingu 4 pri výstavbe Reformingu 5 a je jeho súčasťou. 
Katalytická hydrogenačná rafinácia ťažkého benzínu je proces, ktorého účelom je odstránenie 
sírnych, dusíkatých a kyslíkatých látok, ktoré sú jedmi pre reformovací katalyzátor, a v tomto 
procese dochádza tiež k odstráneniu kovov, organických halogenidov a časť nenasýtených 
uhľovodíkov sa hydrogenuje na nasýtené. Výrobná jednotka sa skladá z vysokotlakovej časti, 
kde v reaktore dochádza k premene sírnych, dusíkatých, kyslíkatých látok, halogénderivátov, 
nenasýtených uhľovodíkov a k zachytávaniu kovov na katalyzátore. Ďalšou časťou je 
nízkotlaková časť, v ktorej sa reakčné produkty hydrogenačnej rafinácie (H2S, NH3, H2O, 
halogénvodík) oddelia od hydrogenovaného ťažkého benzínu. Podrobný popis chemických 
reakcií, ktoré na tejto prevádzke prebiehajú, je uvedený v prílohe HRR4. 
 
Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP5) 
Jednotka Hydrogenačná rafinácia petroleja 5 (HRP 5) sa nachádza na bloku 00.Celková 
plocha jednotky HRP 5 je približne 3000 m2 a maximálna výška zástavby je 33,9 m (spoločný 
komín s HRP 6 má 70 m). Jednotka je v chode od r. 1974. 
 
Na jednotke HRP 5 sa zo surového plynového oleja, príp. petrolejového destilátu 
hydrogenáciou odstránia zlúčeniny síry, dusíka a kyslíka. Hydrogenizačná rafinácia palív 
predstavuje technologický postup využívajúci katalyzované hydrogenačné reakcie 
umožňujúce zlepšiť kvalitu ropných destilátov odstránením uvedených nežiaducich látok. Tieto 
látky prechádzajú z ropnej frakcie vo forme sírovodíka, amoniaku a vody do plynnej fázy - 
cirkulačného plynu, z ktorého sa odstraňujú vypieraním roztokom metyldietanolamínu. 
 
Hydrogenačná rafinácia palív 6 (HRP6) 
Jednotka hydrogenačnej rafinácie palív 6 (HRP 6) sa nachádza na bloku 00. Jednotka je 
v chode od r. 1974. Na jednotke HRP 6 sa zo surového petroleja hydrogenáciou odstránia 
zlúčeniny síry, dusíka a kyslíka. Hlavnou surovinou pre HRP 6 je petrolejový destilát určený 
pre výrobu motorovej nafty. 
 
Základná schéma hydrogenačnej rafinácie pozostáva z vysokotlakovej reaktorovej časti 
a nízkotlakovej stripovacej časti. Pôvodný technologický proces hydrogenačnej rafinácie 
frakcií plynového oleja a petroleja bol podľa podkladov fy UOP upravený na hydrogenačnú 
rafináciu petrolejovej frakcie pre výrobu n-alkánov. Po trvalom odstavení VJ n-alkány sa na VJ 
HRP 6 hydrogenuje len petrolejová frakcia pre výrobu motorovej nafty. Podrobný popis 
chemických reakcií, ktoré na tejto prevádzke prebiehajú je uvedený v prílohe HRP6. 
 
Hydrogenačná rafinácia palív 7 (HRP7) 
Výrobná jednotka Hydrogenačná rafinácia palív 7 (HRP7) sa nachádza na bloku 00 v jeho 
juhovýchodnej časti. Výrobná jednotka HRP7 je projektovaná na hlboké odsírenie plynového 
oleja pri spracovaní nástreku 5500 t/deň. Spracovávajú sa polotovary z rôznych výrobných 
jednotiek, kde sú zahrnuté primárne petroleje a plynové oleje z destilácií, plynový olej z VGH, 
plynový olej a petrolej z RHC, vákuové plynové oleje z AVD6 a VD KHK, plynový olej z FCC 
(LCO) a ťažká aromatická frakcia z Redestilácie pyrobenzínu. Spracovávajú sa aj importované 
petroleje a plynové oleje, ktoré musia vyhovovať kvalitatívnym požiadavkám pre spracovanie 
na HRP7. Hlavným produktom je hydrogenovaný plynový olej s veľmi nízkym obsahom síry. 
Používa sa ako polotovar pre blendovanie motorovej nafty s obsahom síry pod 10 ppm. 
Podrobný popis chemických reakcií, ktoré na tejto prevádzke prebiehajú, je uvedený v prílohe 
HRP7. 
 
Technologické a energetické rozvody (TER) 
Útvar technologické a energetické rozvody zabezpečuje technicky správu potrubných 
rozvodov v celom podniku.  
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Na stredisku Technologické a energetické rozvody nie sú vyrábané žiadne výrobky. Jednotliví 
dodávatelia zodpovedajú za kvalitu vstupných médií do príslušného rozvodu ako po stránke 
chemického zloženia, tak po stránke dodržania požadovaných tlakov a teplôt v zmysle 
uvedených hodnôt v TR. 
Jednotlivé energetické médiá sú dopravované od dodávateľov cez hlavné potrubné rozvody 
k jednotlivým odberateľom cez potrubia o rôznych priemeroch. V technologických a 
energetických rozvodoch procese k žiadnym chemickým reakciám ani k významným 
fyzikálnym alebo biologickým premenám. 
 
Etylénová jednotka 2 (EJ) 
Etylénová jednotka sa nachádza na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 1976. 
Na etylénovej jednotke sa vyrába etylén a propylén pre nadväzujúce petrochemické 
prevádzky. Ako medziprodukt sa z jednotky odvádza vodík, metánová frakcia, C4 frakcia, 
pyrolýzny benzín a pyrolýzny olej. 
 
Technológia Etylénovej jednotky od firmy LUMMUS je založená na tepelnom štiepení 
uhľovodíkov v pyrolýznych peciach, skomprimovaní pyrolýzneho plynu a jeho následnom 
rozdelení na jednotlivé zložky nízkoteplotnou frakcionáciou. 
 
Ako suroviny pre tepelné štiepenie sa používajú: benzín, rafinérske plyny a etánový a 
propánový recyklát z VJ Etylénová jednotka. Benzíny ako produkty destilačných jednotiek sa 
skladujú na bloku 61, z ktorého sa čerpajú do VJ Etylénová jednotka. Rafinérske plyny, ako 
produkty rafinérskeho spracovania plynov, sa po odsírení spracujú na prevádzkach "DBP I a 
II" (blok 67) SLOVNAFT, a.s., z ktorých sa etánová frakcia dopravuje na spracovanie vo VJ 
Etylénová jednotka priamo. C3 a C4 frakcie sa dopravujú z SKP1 (Sklad kvapalných plynov – 
blok 68) SLOVNAFT, a.s.. 
Prebiehajúce chemické reakcie sú popísané v prílohe EJ. 
 
Polypropylén (PP3) 
Výroba Polypropylénu sa nachádza na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 2005. 
 
Produktom polymerizácie propylénu a kopolymerizácie propylénu a etylénu na PP 3 sú 
homopolyméry, random (štatistické) etylén-propylénové kopolyméry a impact (blokové) etylén-
propylénové kopolyméry PP vo forme práškov, z ktorých sa po pridaní aditívnych systémov 
na granulácii vyrábajú hotové výrobky vo forme granulátov pod obchodným označením 
TATREN. 
 
Polyetylén (PE3) 
VJ Polyetylén (PE) sa nachádza na bloku 00. Jednotka je v prevádzke od roku 1977 . VJ PE 
1, ktorá bola v prevádzke od roku 1967, bola z prevádzky odstavená. 
 
Na polyetyléne 3 sa vyrába nízkohustotný polyetylén. Obchodný názov rozvetveného 
polyetylénu je BRALÉN. Na VJ Polyetylény sa vyrábajú rôzne typy polyetylénu, ktoré sa 
rozdeľujú na základné a homogenizované typy. Ako suroviny na výrobu polyetylénu sa 
používa etylén  z výrobnej jednotky Etylénová jednotka.  
 
LDPE4 
Výrobná jednotka LDPE4 (Nízkohustotný polyetylén) je umiestnená na bloku 00 00. Na bloku 
00 je umiestnený sklad rozpúšťadla a olejov (SO 6251 – Skladové hospodárstvo rozpúšťadiel 
a olejov pre LDPE4). Prebiehajúce chemické reakcie sú popísané v prílohe LDPE4. 
 
Logistika - Stáčanie a expedícia etylénu a LPG (SEE a LPG) 
Stáčanie a expedícia etylénu je umiestnená na 00000000000000 podniku mimo hlavný areál.  
V technologickom procese stáčania a expedície etylénu nedochádza k žiadnym chemickým 
reakciám ani k významným fyzikálnym alebo biologickým premenám. 
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Logistika - Prevádzkovanie železnice (PŽ) 
Rôzne časti prevádzky železničnej prepravy sa nachádzajú na rôznych miestach v areáli 
podniku SLOVNAFT, a.s. i mimo neho. V areáli podniku sú koľaje vedené v medziblokových 
priestoroch. Hlavnou úlohou časti prevádzky Železničná preprava je zabezpečiť plynulý odsun 
hotových výrobkov z vlečky SLOVNAFT, a.s. externým odberateľom a vykonávať činnosti 
potrebné pre prísun polotovarov, surovín a materiálov na vlečku v železničných vozňoch. 
Vozne, v ktorých sa vykonáva preprava materiálu sú sledované a evidované v Informačnom 
systéme železničnej vlečky od ich prevzatia na Ústrednej nákladnej stanici a príchodu na 
vlečku, cez všetky manipulácie vykonávané s vozňami na vlečke (vystavovanie všetkých 
potrebných sprievodných dokladov) až po ich odovzdanie na prepravu Železniciam SR. 

4.1.3  Dočasné skladovanie NL 

Zoznam nebezpečných látok, ktoré sa nachádzajú v podniku, je uvedený v tabuľkách 3.1.1 
a 3.1.2 tejto správy (kapitola 3.1). Umiestnenie NL na jednotlivých blokoch podniku je 
schematicky znázornené v situačnom pláne uvedenom v prílohe 6. Skladovanie NL sa 
nachádza aj v zásobníkoch v samotných technológiách, ale tieto zásobníky nie sú považované 
za skladové zásobníky. V nasledovnej tabuľke je uvedené skladovanie NL ako 
medziproduktov alebo hotových produktov na blokoch v areáli podniku. 
 
Tabuľka 4.1.3.1  Zoznam skladov v areáli podniku 
Sklad  Blok Skladovaný materiál 
Slopy, Úprava slopov  Slopy 
Sklady ropy (VVO)  Ropa 
Expedícia tmavých 
produktov 

 Extrakt z aromátov, VOĽ, VOŤ, ťažké zvyšky, 
surovina pre RHC, Ťažký benzín, BTX frakcia 

Sklady hotových výrobkov  BA, petrolej, nafta, prísady do benzínov a nafty  
Sklady kvapalných plynov 1  nC4, BF, SR, SRN, gazolín, propán, propylén, 

C3-C4 
Sklady kvapalných plynov 2  Etylén, propylén, butánová frakcia, C3-C4, BB-

frakcia, pyrobenzín 
Zásobník etylénu pre 
LDPE4 (vo výstavbe) 

 Etylén 

Sklady petrochemických 
výrobkov 

 Metanol, etanol, benzén, fenol, acetón, 
etylbenzén, xylény, xylénová zmes, toluén, BTX 

 
Podrobnejšie informácie o umiestnení NL v príslušnej rizikovej prevádzke je uvedené 
v prílohách bezpečnostnej správy, ktoré obsahujú detailné informácie o hodnotení rizika danej 
prevádzky. 

4.1.4  Ostatné činnosti spojené s manipuláciou s NL 

Manipulácia s nebezpečnými látkami (NL) na jednotlivých rizikových výrobniach je detailne 
popísaná v príslušných vnútorných havarijných plánoch výrobných jednotiek (VJ), a tiež 
v bezpečnostných správach VJ. Okrem týchto činností, ktoré súvisia s prevádzkovaním danej 
technológie, sú tu činnosti nakládky, vykládky a prepravy potrubím, železnicou 
a automobilovou dopravou. Tieto činnosti sú v rámci podniku riadené útvarom Logistiky.  
 
Nebezpečné látky sa z podniku expedujú niekoľkými spôsobmi: 

 Potrubným systémom - produktovod 
 Železničnou dopravou 
 Automobilovou dopravou 
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Potrubný systém 
Manipulácia s vybranými nebezpečnými látkami je podrobne zhodnotená v prílohe 
bezpečnostnej správy Príloha TER. Preprava NL potrubím je vykonávaná jednak medzi 
blokmi, kde dochádza k preprave medziproduktov po potrubných mostoch a v potrubných 
ryhách, ale aj k expedícii produktov potrubným systémom. Sú to predovšetkým motorové 
palivá, ktoré sú expedované z terminálu PS 20 umiestneného na bloku 00 a 00. Z týchto 
blokov sú motorové palivá tlačené do Produktovodu Kľačany alebo do Českej republiky cez 
Rozdeľovaciu stanicu Nová Dedinka. 
 
Železničná doprava 
Celý koľajový systém železničnej dopravy je zrejmý z grafickej prílohy 2 alebo z prílohy BS 
Logistika, Prevádzkovanie železnice (PŽ). 
Železničná doprava: 
 Zabezpečuje plynulý odsun hotových výrobkov z vlečky SLOVNAFT, a.s. externým 

odberateľom. 
 Vykonáva činnosti potrebné pre prísun polotovarov, surovín a materiálov na vlečku 

SLOVNAFT, a.s. 
 Sleduje vozne od ich prevzatia a príchodu na vlečku, zaeviduje manipuláciu s vozňami 

na vlečke, odovzdá vozne po ich naložení a expedícii na prepravu železniciam SR. 
 Automatizuje spracovanie informácií pre činnosti prevádzky železničnej prepravy, 

poskytuje aktuálne údaje o stave vozňov a železničnej vlečky. 
 Vykonáva kontrolu technického stavu železničných cisterien tak, aby vyhovovali 

medzinárodným predpisom RIV a RID. 
 Eviduje a rozúčtováva podané a dodané zásielky a faktúry za prepravu, kontroluje 

správnosť vyúčtovaných poplatkov zo strany železníc SR a špedičných spoločností. 
 
Plnenie produktov do železničných cisterien je situované na bloku 40Z, kde na koľajach 3, 4 a 
5 je inštalovaný automatický systém plnenia ŽC, diaľkovo ovládaný z panelu. Pri plnení 
prchavých materiálov, akými sú benzíny, sa využíva systém spätného zachytávania pár 
v skvapalňovacej jednotke.  
 
Ďalšie plniace miesta v areáli podniku sú: 

 SKP1 
 SKP2 
 SPCHV  
 Plnička tmavých produktov 

 
Všetky plniace technológie (plnenie železničných cisterien, plnenie autocisterien) sú 
v prevádzkovaní strediska Terminál Bratislava, SLOVNAFT, a.s. 
 
Problematikou expedície a prísunu látok sa zaoberá riadiaci akt LOG_1_SN8 Kooperačné 
vzťahy medzi útvarom Výroba a útvarom Logistika v spoločnosti  SLOVNAFT, a.s. 
Účelom tohto riadiaceho aktu je stanovenie pravidiel kooperácie medzi útvarmi Výroba a 
Logistika spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Tento riadiaci akt určuje postupy pri odovzdávaní 
a preberaní výrobkov, určuje hranice zodpovednosti a popisuje činnosti a zodpovednosť pri 
expedícii výrobkov a dovoze surovín. 
 
Proces plnenia autocisterien v areáli SLOVNAFT, a.s. upravuje lokálny metodický pokyn  
útvaru Terminál Bratislava pre príslušnú technológiu plnenia (AC – svetlé produkty, AC – LPG). 
Plnenie autocisterien (AC)v rámci areálu je na nasledovných prevádzkach: 
 Plnenie autocisterien (svetlé produkty) 
 Stáčanie a expedícia LPG a etylénu 
 Plnenie síry  
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4.1.5  Manipulácia s odpadmi, recyklácia a zneškodňovanie odpadov 

Pre stanovenie postupu na nakladanie s odpadmi je v podniku vydaný lokálny riadiaci akt 
HSE_GP1_SN3 Nakladanie s odpadmi. 
Účelom tohto riadiaceho aktu je stanovenie postupu pri predchádzaní vzniku odpadov, pri 
nakladaní s odpadmi a stanovenie zodpovednosti za plnenie povinností na úseku odpadového 
hospodárstva.  
 
Prostredníctvom riadiacich aktov a písomných pokynov útvaru SD&HSE je zabezpečené 
dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a obalov, najmä 
nasledovných právnych predpisov:  
 

 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 
 Vyhlášku MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších zmien 
 Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 Zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 Ďalších súvisiacich právnych predpisov 

 
Popis spôsobu nakladania s odpadmi v SLOVNAFT, a.s. 
 
Odpadové hospodárstvo v SLOVNAFT, a.s. - preprava odpadov, zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie vzniknutých odpadov sa realizuje na základe zmluvy uzavretej medzi 
Spoločnosťou a externou spoločnosťou.  
Podrobnosti o preprave odpadov, spôsobe zhodnotenia odpadov, zneškodnenia odpadov 
upravujú príslušné zmluvy s dodávateľmi.  
Vybrané druhy odpadov sa zneškodňujú v zariadeniach Spoločnosti určených na 
zneškodňovanie odpadov, ktorými sú Mechanicko–chemicko-biologická čistiareň odpadových 
vôd (ďalej len „MCHB ČOV“) a Spaľovňa kalov (ďalej len „SK“). 
 
Zariadenia Spoločnosti určené na zneškodňovanie odpadov sa riadia „Prevádzkovým 
poriadkom“ vypracovaným v súlade s požiadavkami platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a schváleným manažérom prevádzky, útvarom SD&HSE a štátnymi orgánmi. 
 
SLOVNAFT, a.s. zneškodňuje časť produkcie odpadov vo vlastných zariadeniach na 
zneškodňovanie odpadu: 
 

1. MCHB ČOV – Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd 
2. SK – Spaľovňa kalov 

 
Samotná MCHB ČOV predstavuje zariadenie na likvidáciu vybraných druhov kvapalných 
odpadov. Samotná linka pozostáva z troch technologických stupňov čistenia priemyselných 
odpadových vôd: 
 
Mechanické čistenie - odpadové vody sa cez rozdeľovacie objekty dostávajú do 
vyrovnávacích nádrží odolejovača. Vyrovnávacie nádrže slúžia na vyrovnanie kvality a 
množstva odpadových vôd privádzaných na ďalší stupeň čistenia a na separáciu slopového 
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oleja a kalu. Tieto nádrže sú vybavené mostovými zhrabovacími zariadeniami na zber kalu z 
dna a slopového oleja z hladiny. Zachytený kal sa zo zberných šácht vyčerpáva mamutovými 
čerpadlami a prečerpáva sa ďalej na kalové hospodárstvo. Zhŕňaný slopový olej zachytený 
v zberných nádržiach sa odčerpáva do nádrží slopového oleja a je spätne odvádzaný na 
opätovné spracovanie v SLOVNAFT, a.s. Mechanicky prečistená voda je čerpadlami, 
umiestnenými v hlavnej čerpacej stanici, prečerpávaná na chemické čistenie. 
 
Chemické čistenie - voda z predchádzajúceho stupňa - mechanického čistenia - je 
privádzaná do koagulačných nádrží, do ktorých sú dávkované číriace látky. Obsah zlúčenín 
síry v odpadovej vode možno upravovať pomocou chloridu železitého (FeCl3).Odpadové vody 
po koagulácii pretekajú cez flotačné nádrže. Vo flotačných nádržiach sú vyzrážané kalové 
vločky vynášané gravitáciou na hladinu ako obsahujú olej, alebo klesajú na jej dno. Vynesený 
kal sa mechanicky stiera z hladiny do zberných šácht. Usadený kal z dna flotačnej nádrže a zo 
zberných šácht je kalovými čerpadlami dopravovaný na vstup na mechanický stupeň. 
Chemicky prečistená voda gravitačne odteká na biologické čistenie. 
 
Biologické čistenie - voda z chemického stupňa sa privádza do aktivačných nádrží. Aktivačná 
zmes sa prevzdušňuje povrchovými aerátormi. Do aktivačných nádrží sa dávkuje ako nutrient 
kyselina fosforečná. V nadväzných dosadzovacích nádržiach sa sedimentáciou oddelí 
vločkovitý aktivovaný kal od vyčistenej vody. Časť tohto kalu sa recirkuluje na vstup 
aktivačných nádrží, aby sa udržala konštantná koncentrácia aktivačnej zmesi. Prebytočný 
aktivovaný kal sa prečerpáva na kalové hospodárstvo. Vyčistená voda sa privádza do 
koncovej nádrže, kde sa egalizuje a prevzdušňuje. Časť vyčistenej vody sa využíva na 
technologické a požiarne účely. Ostatná vyčistená voda sa cez výstupnú čerpaciu stanicu 
prepúšťa, prípadne prečerpáva do recipientu Dunaj. 
 
Na kalovom hospodárstve sa odvodňujú kaly prečerpávané z jednotlivých stupňov čistenia. 
Zvlášť je uskladnený kal z mechanického stupňa čistenia a zvlášť kal z biologického stupňa 
čistenia. Odvodnenie kalov prebieha na odstredivkách – dvojstupňovej odstredivke 
a trojstupňovej odstredivke. Oddelený kal je ďalej spaľovaný v Spaľovni kalov. 
 
Hlavným účelom Spaľovne kalov je zneškodňovanie kalov environmentálne prijateľným 
spôsobom. Samotný kal vzniká pri čistení odpadovej vody a zneškodňovaní kvapalných 
odpadov. Pri spaľovaní kalov vzniká popol a tuhý odpad z čistenia plynov a spaliny. Spaľovňa 
kalov bola uvedená do prevádzky v roku 1986 a zrekonštruovaná v roku 2006. Menovitý výkon 
jednej Spaľovne kalov je 3,7 t/h odvodnených kalov, schopnosť bežného prevádzkovania je v 
rozmedzí 2,2 – 3,5 t/h odvodnených kalov. Spaľovňa kalov sa prevádzkuje v nepretržitom 
zmenovom systéme, pričom ročný fond pracovného času je cca 8 000 hodín. Spaľovňa kalov 
zabezpečuje hygienickú likvidáciu kalov, ktoré sa privádzajú do jednej z dvoch etážových pecí, 
vybavených centrálnym rotačným zhrabovákom. Proces spaľovania sa nabieha a reguluje 
horákmi na vykurovací olej. Exhaláty sa dezodorizujú spaľovaním v prídavných komorách, 
prečisťujú a odvádzajú do komína. Popol a tzv. popolček sa medziskladujú v samostatných 
silách a sú zneškodňované na riadenej skládke nebezpečného odpadu. 
 
Spaľovanie kalov predstavuje úplnú termickú oxidáciu všetkých organických látok, ktoré 
obsahujú. Na zabezpečenie úplného spaľovania je nevyhnutný prebytok vzduchu. 
Nespáliteľnými zložkami likvidovaných kalov sú voda a takmer všetky anorganické látky. 
Plynné produkty spaľovania, plynné inerty a odpadová voda odchádzajú ako dymové plyny, 
nespáliteľné tuhé látky ostávajú vo forme popola. 
 
Samostatný prúd odpadov tvorí „kovový šrot“, ktorý sa zhodnocuje prostredníctvom 
oprávnenej organizácie. Triedenie a zhromažďovanie kovového šrotu prebieha priamo na 
výrobných jednotkách, na riadne označených a vybudovaných miestach na zhromažďovanie 
odpadov. Z výrobnej jednotky je odpad priamo odvážaný mimo areál SLOVNAFT, a.s. Na 
nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom má SLOVNAFT, a.s. uzatvorenú zmluvu. 
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Súčasťou odpadového hospodárstva je aj nakladanie s odpadovými katalyzátormi (s obsahom 
prechodných kovov a s obsahom drahých kovov). Odpadové katalyzátory sa zhromažďujú na 
vyhradenom mieste, ktoré je súčasťou TO bl.00. Všetky odpadové katalyzátory sa zhodnocujú 
mimo územia SR. 

4.1.6  Čistenie odpadných plynov a ich vypúšťanie 

V procesoch spracovania ropy a jej medziproduktov sa uvoľňujú a vznikajú plyny. Tie plyny, 
ktoré sa nevyužívajú v technológii, sú ako vedľajší produkt presmerované do sietí VP, kde sú 
efektívne spotrebované na kúrenie v technologických peciach, prípadne v parných kotloch. 
Medzi tvorbou plynov a ich spotrebou vznikajú rozdiely. Do centrálneho rozvodu VP sú 
dodávané plyny rôzneho zloženia a množstva. Variabilita tvorby a spotreby plynov robí zo sietí 
VP dynamicky fungujúcu sústavu, ktorej stabilita je základom bezpečného a spoľahlivého 
chodu výrobných technológií. Všetky manipulácie na medziblokových potrubných rozvodoch 
siete vykurovacích plynov vykonáva Prevádzka Vodné hospodárstvo TER na pokyn útvaru 
Operatívne riadenie výroby (ORV) SLOVNAFT, a.s. Manipulácie na vnútroblokových 
rozvodoch vrátane vstupnej armatúry si zabezpečujú jednotliví odberatelia. 
 
Siete VP pozostávajú z dvoch samostatných okruhov s dvomi tlakovými úrovňami a to: 
 

 nadradenej siete VP - (NSVP) s prevádzkovým pretlakom 140 – 210 kPa so 
zaradením guľového zmiešavača plynov H1 (600 m3) na bloku 00, pre spaľovanie VP 
na horákoch technologických pecí, 

 
 priradenej siete VP - (PSVP) s pretlakom 30 - 85 kPa so zaradením valcového 

ležatého zmiešavača plynov H2 (150 m3), pre spaľovanie VP z NSVP, nízkotlakových 
plynov zo SLOVNAFT, a.s. a rekompresných plynov na horákoch kotlov Teplárne.  

 
Vykurovací plyn (VP) je spaľovaný vždy iba ako doplnkové palivo a výkon na príslušnom kotle 
je riadený na základe množstva a výhrevnosti VP pomocou Wobbeho analyzátora výhrevnosti 
VP. 
 
Riadenie prevádzky sietí (NSVP a PSVP), analýza prevádzkovania predchádzajúceho dňa, 
ako aj odporučenia prevádzkovania na najbližších 24 hodín, je v pracovný deň predmetom 
ranného energetického dispečingu. 
 
Cieľom koncepcie riadenia siete vykurovacích plynov je: 

- stabilizácia siete vykurovacích plynov pre bezproblémový a spoľahlivý chod výrobných 
technológií Rafinérie spoločnosti SLOVNAFT a.s.,  

- dodržanie emisných limitov, 
- zníženie strát plynných uhľovodíkov, zvýšenie spaľovania vykurovacích plynov 

z vlastnej produkcie Rafinérie SLOVNAFT, a.s. na úkor nákupu zemného plynu ako 
paliva. 

 
Jednotlivé zložky VP v NSVP sú privádzané z výrobných jednotiek z miesta tvorby, resp. zberu 
(RkS) potrubím k vymiešaniu (homogenizácia kvality - výhrevnosť, hustota) do guľového 
zmiešavača (GZ) H1 na bl. 00. Tlak VP v zmiešavači H1 je stabilizovaný ZP. VP po vymiešaní 
je odvádzaný k spotrebičom na jednotlivých prevádzkach.  

4.1.7 Ostatné fázy procesu – úpravárenské a spracovateľské operácie 

Jednotlivé fázy technologických a spracovávateľských procesov sú popísané v príslušných 
prílohách bezpečnostných správ spracovaných rizikových technológií. 
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4.2  Potrebné údaje o technológii 

4.2.1  Postupové diagramy, schémy potrubia a technologického zariadenia 

Údaje o technologickom procese, postupové diagramy pre jednotlivé identifikované rizikové 
technológie sú uvedené v príslušných prílohách bezpečnostnej správy. Postupové diagramy 
daného technologického procesu sú schematicky znázornené na obrázkoch 1.3.1 príslušných 
príloh a rovnako v kapitole 1.4 sú uvedené údaje o zariadeniach, konštrukčné a prevádzkové 
parametre zariadení, prítomné množstvá nebezpečných látok. 

4.2.2  Parametre technologického procesu a zariadenia 

Parametre jednotlivých zariadení a technologických procesov sú uvedené v kapitole 1.4. 
Ďalšie parametre o technológii vrátane bilančných údajov sú uvedené v technologických 
reglementoch a pracovných inštrukciách pre jednotlivé technologické zariadenia. 
 
Technologická dokumentácia jednotlivých technologických procesov je špecifikovaná 
lokálnym riadiacim aktom ORG_2_G1_REF_SN2 Technologická dokumentácia. Tento lokálny 
riadiaci akt určuje postup pri vypracovávaní, vykonávaní úprav a schvaľovaní technologickej 
dokumentácie útvaru Rafinéria, jej obsahovú náplň a z nej vyplývajúce činnosti. 
 
Podľa tohto riadiaceho aktu sa za technologickú dokumentáciu považujú nasledujúce 
dokumenty:  

- Technologický reglement a jeho doplnky, t.j. TR a jeho DTR, 
- Pracovné inštrukcie a ich doplnky, t.j. PI a ich DPI, 
- Návrh na prevádzkový pokus, 
- Návrh na zmenu, 
- Návrh na zavedenie nového materiálu. 

 
Technologický reglement a pracovné inštrukcie tvoria aktuálnu časť technologickej 
dokumentácie, ktorá opisuje technologický proces, strojno-technologické zariadenie, 
používané suroviny, chemikálie, energie a pomocné látky a pracovné postupy platné pre 
obsluhu a riadenie výrobného procesu. 
Doplnky TR a PI zohľadňujú všetky zmeny v technologickom postupe, ktoré sa počas platnosti 
TR a PI realizujú a využívajú na základe schváleného návrhu na prevádzkový pokus, návrhu 
na zmenu, návrhu na zavedenie nového materiálu, resp. na základe požiadaviek odborných 
útvarov.  
TR a PI s ich doplnkami tvoria teda tú časť technologickej dokumentácie, ktorá je platná počas 
dlhodobej prevádzky výrobnej jednotky, a v ktorej sú už zohľadnené vykonané zmeny v 
technologickom postupe. 

4.2.3 Riadiace, kontrolné, poplašné a iné systémy 

Pre riadenie a kontrolu technologického procesu sú dôležité prvky merania a regulácie, ktoré 
môžu byť miestne alebo diaľkovo ovládané, ktorých výstupy sú vyvedené do velína príslušnej 
jednotky. Riadiace a kontrolné systémy sú analyzované v procese HAZOP analýzy pre 
príslušné technológie a sú aktualizované v prípade zmien technológie. 
 
Okrem riadiacich a kontrolných prvkov sú na prevádzkach poplašné a bezpečnostné systémy 
a to: 
 Automatické hlásiče požiaru (EPS) 
 Analyzátory výskytu uhľovodíkov v ovzduší 
 Analyzátory toxických plynov 
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Analyzátory výskytu uhľovodíkov signalizujú prípadné netesnosti na potrubiach alebo 
zariadeniach prevádzky a ich správna činnosť závisí od nastavenia dolnej a hornej medze 
výbušnosti (DMV, HMV). Analyzátory sú predovšetkým na prevádzkach, kde sa vyskytujú 
ľahké, prchavé a horľavé médiá s potenciálom tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. Informácie 
o analyzátoroch výskytu uhľovodíkov v ovzduší a hlásičoch požiaru sú uvedené v príslušných 
prílohách bezpečnostnej správy v kapitolách 1.8. 
 
Analyzátory toxických látok sú inštalované na prevádzkach s cieľom detegovania úniku 
toxických plynov. Informácie o rozmiestnení a funkcii detektorov toxických látok na 
prevádzkach, na ktorých sa takéto látky nachádzajú, sú uvedené v príslušnej bezpečnostnej 
správe prevádzky, ktoré sú prílohou tejto BS celého podniku. V kapitole 5.5. je stručný prehľad 
o inštalovaných detektoroch v rámci podniku. Signály z týchto hlásičov a analyzátorov sú 
vedené do miest s trvalou obsluhou (velíny). 
 
V podniku SLOVNAFT, a.s. je vybudovaný autonómny systém varovania a vyrozumenia. 
Namerané pásma počuteľnosti sirén sú uvedené v prílohe 16. 
 
Na území SLOVNAFT, a.s. je rozmiestnených 12 poplachových elektronických sirén. Ich 
lokalizácia je uvedená v tabuľke 4.2.3.1 
 
Tabuľka 4.2.3.1 Zoznam a umiestnenie poplachových sirén v SLOVNAFT, a.s. 

Označenie Objekt číslo Miesto/prevádzka 
  Reprografia 
  Hornád 
  Inovec 
  Messer Slovnaft s.r.o. 
  Žel. Disp. 
  AD 5 
  SiSo 
  Alkylácia 
  Laboratóriá 
  TSPO 
  MCHBČOV 
  Stáčanie etylénu 

 
V prípade potreby sa môžu využiť poplachové sirény civilnej ochrany umiestnené v mestskej 
časti Podunajské Biskupice, ktoré sú súčasťou autonómneho systému varovania s možnosťou 
ovládania z operačných stredísk SLOVNAFT, a.s. 

Tabuľka 4.2.3.2 Zoznam a umiestnenie poplachových sirén v Podunajských 
Biskupiciach 

BA-II-001 Pod. Biskupice Baltská 11 
BA-II-002 Pod. Biskupice ZŠ Biskupická 21 

 
Pri vzniku mimoriadnej / nežiaducej udalosti väčšieho rozsahu, ako je priame ohrozenie života, 
zdravia, životného prostredia a majetku môžu spúšťať poplachové sirény: 

 Plánovanie a dispečing výroby a energetiky, telefón - klapka 2244 

 Pracovník útvaru Ochrana a obrana, telefón - klapka 8794 

Pri pravidelnom preskúšavaní sirén, každý druhý piatok v mesiaci; pri elektronických sirénach 
podľa pokynov vydaných sekciou krízového riadenia MV SR 

 Pracovník útvaru OaO telefón - klapka 8794 
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Pri vzniku mimoriadnej / nežiaducej udalosti mimo areálu SLOVNAFT, a.s. 

 Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému telefón 112 

 
Spúšťať sirény je možné  

 jednotlivo (každú samostatne), 

 skupinovo (podľa veľkosti ohrozenia), 

 všetky naraz. 

 
Sirény je možné spustiť skupinovo tak, aby varovanie bolo čo najúčinnejšie pri ohrození 
väčšieho priestoru. 

4.2.4 Informácie o tokoch energií a materiálov 

Informácie o tokoch energií a materiálov v jednotlivých zariadeniach sú uvedené v kapitole 
1.4. Príloh bezpečnostnej správy pre jednotlivé hodnotené technológie. Údaje o tokoch energií 
a materiálov boli mapované jednak na základe dokumentácií výrobní – technologických 
reglementov, ako aj konzultáciami v prevádzke, a tieto podklady boli vstupnými údajmi pre 
selekčnú metódu, ktorou sa identifikovali potenciálne riziká výrobných jednotiek. Výsledky 
selekčnej metódy boli pre celý podnik spracované do správy [4]. Informácie o množstvách NL 
spolu s parametrami v identifikovaných rizikových zariadeniach, sú uvedené tiež v kartách 
následkov v kapitolách hodnotenia rizika 3.3 v  prílohách BS pre jednotlivé výrobné jednotky. 

4.2.5 Parametre NL v štandardných a neštandardných stavoch 

Charakteristika výrobných podmienok a parametrov NL je uvedená v príslušných prílohách 
bezpečnostnej správy v kapitolách 1.3, ako aj v tabuľkách NL uvedených v kapitolách 1.2 
týchto príloh. 

4.3 Opis stavebných objektov a zariadení s NL 

4.3.1 Základy, konštrukcie, stabilita 

Všetky základy stavebných objektov jednotiek a zariadení sú navrhované v súlade s platnými 
predpismi. Pri výstavbe nových zariadení je vykonaný podrobný inžinierskogeologický 
prieskum stavebného komplexu, cieľom ktorého je predovšetkým: 
 

 Popísať záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického a hydrogeologického 
 Stanoviť základné geotechnické charakteristiky zemín potrebné pre návrh a statické 

posúdenie objektov 
 Zistiť úroveň hladiny podzemnej vody 
 Zistiť mieru kontaminácie ropnými látkami 
 Zistiť agresivitu prírodného prostredia na stavebné materiály a navrhnúť spôsob 

ochrany proti korózii 
 Posúdiť stabilitné pomery záujmového územia 
 Zatriediť pre výkopové práce litologické typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti  
 Na základe výsledkov prieskumu a geotechnických výpočtov sa odporučí typ základov, 

únosnosť a dovolené namáhanie zemín vrátanie posúdenia možného sadania. 
 
Takýto prieskum bol vykonaný aj pri výstavbe novej ropnej nádrže na bloku 28 a zásobníka 
skvapalneného etylénu na bloku 71 (v súčasnosti vo výstavbe) – všetky potrebné informácie 
sú obsiahnuté v jednotlivých projektových dokumentáciách. 
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4.3.2 Použité materiály z hľadiska bezpečnosti 

Materiály použité na výstavbu objektov a zariadení výrobných jednotiek sú určované na 
základe výsledkov inžiniersko-geologických prieskumov, ako to bolo uvedené vyššie. 
Z hľadiska seizmicity sú stavebné objekty navrhované na 7°MSK, nakoľko pre územie je 
stanovený seizmický stupeň MCS 5. 

4.3.3 Vyhotovenie a vybavenie zariadení vystavených vysokým tlakom 

V SLOVNAFT, a.s. je vydaný riadiaci predpis PROD_1_SN26 Starostlivosť o vyhradené 
technické zariadenia. Účelom tohto Popisu procesu je definovanie zodpovedností, spôsobu a 
postupov plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na vyhradené technické zariadenia (ďalej len „VTZ”). 
Popis procesu popisuje VTZ a kontrolné činnosti s nimi spojené, kde je nutná účasť 
oprávnených právnických osôb (ďalej aj “OPO”) a odborných zamestnancov s príslušným 
osvedčením, popisuje aplikovateľné ustanovenia vyhlášky o vyhradených technických 
zariadeniach a spôsob ich aplikácie v podmienkach SLOVNAFT, a.s. 
 
Tento Popis procesu platí pre zamestnancov nasledovných organizačných útvarov spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s.: 
• Výroba – Údržba, Prevádzkovanie výroby, Technológie, Riadenie výroby a energií 
• Energie a výroba tepla – Asset Management, Tepláreň, Technicko - technologický 
útvar, Rozvoj energií a údržba 
• Logistika – Riadenie údržby (RÚ) Logistiky, Prevádzkovanie terminálov,  
 
Prevádzkovanie produktovodu, Riadenie plnenia lietadiel, Prevádzkový rozvoj 
a pre spoločnosť SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. (ďalej len “SNMAO”) ako dodávateľa 
údržbárskych činností – Single Service Company (ďalej len „SSC“). 
 
Vyhradené technické zariadenia 
Technické zariadenia sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do: 
 

 skupiny A – technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia (ďalej len skupina „A“), 
 

 skupiny B – technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (ďalej len skupina „B“), 
 

 skupiny C – technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia (ďalej len skupina „C“). 
 
Technické zariadenia zaradené do skupiny „A“ a skupiny „B“ sa považujú za VTZ. 
 
Technická dokumentácia VTZ 
Technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová 
technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická 
dokumentácia, určuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane 
požiadaviek na zaistenie bezpečnosti VTZ. 
 
Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na technické zariadenia, ktoré v súlade s § 2 ods. (2) 
vyhlášky č. 508/2009 v znení neskorších predpisov, spĺňajú požiadavky na technickú 
dokumentáciu a sprievodnú technickú dokumentáciu v súlade s príslušnou analogickou 
smernicou Nového prístupu a/alebo nariadením vlády. 
 
- Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie VTZ je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 
508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov. 
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Iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia 
(ďalej len „odborné stanovisko k dokumentácii“), možno VTZ vyrábať, montovať na mieste 
budúcej prevádzky a rekonštruovať. Pri VTZ elektrickom sa odborné stanovisko k 
dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny „A“. 
 
- Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie VTZ zabezpečí dodávateľ 
VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej 
dokumentácie VTZ je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších 
predpisov. 
 
Minimálne požiadavky na predloženú sprievodnú technickú dokumentáciu pre jednotlivé druhy 
VTZ sú uvedené v prílohách 3 až 6 tohto popisu procesu. 
Za vedenie technickej dokumentácie zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia. 
 

4.3.4  Zabezpečenie proti vonkajším vplyvom 

Technologické zariadenia sú chránené proti vonkajším vplyvom zemnením, bleskozvodmi, 
nátermi, zastrešením objektov a technológií, zateplením rozvodov, núdzovým elektrickým 
napájaním a vnútroareálovou sieťou kanalizácie vody z povrchového odtoku. 
 
Technologické zariadenie vrátane príslušenstva je opatrené základným a vrchným náterom. 
Voľba náterových hmôt je vykonaná v súlade s STN. Stupeň korozívnej agresivity prostredia 
je určený pre prostredie chemických závodov. 
 
STN EN 62305-1 až 5 Ochrana pred bleskom, časť 1 až 5 
Stanovuje všeobecné princípy, ktorými sa má riadiť ochrana pred bleskom. 
 
PROD_1_SN_SNMAO11 Riadenie činnosti v oblasti protikoróznej ochrany 
Účelom vydania tohto riadiaceho aktu je zavedenie pravidiel na výkon činností spojených 
s  protikoróznou ochranou technologických zariadení v útvare Výroba – Prevádzkovanie 
výroby spoločnosti SLOVNAFT, a.s. s určením úloh, ktoré sa majú vykonať a zodpovedných 
zamestnancov. Predmetom riadiaceho aktu je analýza príčin porúch vyvolaných koróziou, 
definovanie činností potrebných na ich eliminovanie alebo úplné odstránenie. 
 
Cieľom protikoróznej ochrany je zníženie nákladov vynaložených na odstránenie porúch 
spôsobených koróziou a zvýšenie mechanickej dostupnosti výrobných jednotiek útvaru 
Výroba – Prevádzkovanie výroby. 
 

MGS-S-REF-M-6.2 Surface Protection Technology - Coating Systems 
Technológia  povrchových ochrán - náterové systémy pre interiér a exteriér 

Technické predpisy pre pasívnu koróznu ochranu na úrovni Skupiny MOL 

 

PROD_MP 09/2015 Ultrazvukové meranie hrúbky stien potrubí, tlakových nádob 
a ostatných statických zariadení 

Tento riadiaci akt stanovuje zásady a postupy pri plánovaní, vykonávaní a dokumentovaní 
ultrazvukového merania hrúbky stien potrubí, TNS a ostatných statických zariadení, u ktorých 
sa predpokladá, vzhľadom na charakter pracovnej látky a materiálu zariadenia, úbytok hrúbky 
steny vplyvom korózneho alebo erózneho procesu. 
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4.4  Opatrenia a postupy na zaistenie bezpečnosti prevádzkovania 
Pre zaistenie prevádzkovania v štandardnom režime má každá výrobná jednotka, spracovaný 
technologický reglement v súlade s lokálnym riadiacim aktom ORG_2_G1_REF_SN2 
Technologická dokumentácia (dokumenty, ktoré sa považujú za technologickú dokumentáciu, 
boli vymenované v kapitole 4.2.2). 
 
Na deklarovanie príslušnosti technologickej dokumentácie k danej VJ v organizačnej štruktúre 
SLOVNAFT, a.s., jej obsahu a rozsahu a takisto rozsahu jej používania inými útvarmi 
SLOVNAFT, a.s., je potrebné k technologickej dokumentácii vydať sprievodný dokument, tzv. 
Akceptačný list TR-PI. Akceptačný list TR-PI obsahuje informáciu o stave a obsahu TR-PI 
každej VJ na platnom stupni organizačnej štruktúry SLOVNAFT, a.s. 
 
Akceptačný list, ktorý je zároveň aj prílohou previerky TD, vypracováva vedúci VJ jedenkrát 
ročne pri previerke TR-PI, resp. pri každej zmene organizačnej štruktúry týkajúcej sa príslušnej 
VJ. Príslušný zodpovedný pracovník za technológiu z útvaru Technologické procesy 
spolupracuje pri vypracovávaní akceptačného listu, poskytuje podklady týkajúce sa stavu 
technologického reglementu a jeho doplnkov. Akceptačný list schválený vedúcim prevádzky 
a vedúcim útvaru Technológie rozdeľuje vedúci VJ podľa rozdeľovníka TR-PI. Každý držiteľ 
výtlačku TR-PI je povinný vyznačiť uvedenú organizačnú zmenu v každom výtlačku, 
s podpisom a dátumom zmeny. 
 
Pre potreby útvaru Rafinéria zabezpečuje technológ z útvaru Technológie vydanie minimálne 
deviatich schválených a registrovaných výtlačkov TR, t.j. súborov TR a ich doplnkov. 
Pre potreby útvaru Rafinéria zabezpečuje vedúci prevádzky vydanie minimálne deviatich 
schválených a registrovaných výtlačkov PI, t.j. súborov PI a ich doplnkov. 
 
Pre odôvodnené vnútorné potreby VJ, resp. pre potreby ďalších útvarov sa môžu vydať ďalšie 
výtlačky TD (TR a PI), ale takisto aj samostatne registrované výtlačky TR, resp. PI s ich 
doplnkami podľa povahy odbornosti týchto útvarov.  
 
Jednotlivé strany každého dokumentu technologickej dokumentácie musia byť označené 
poradovým číslom strany/celkový počet strán celého dokumentu. Každá príloha musí byť 
označená slovom príloha a poradovým číslom. 
 
Riadenie činností v oblasti tvorby, úprav a schvaľovania technologickej dokumentácie 
zabezpečuje útvar Hlavný technológ. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva registráciu TD. 
Kontroluje jej aktuálnosť a kompletnosť (okrem PI a DPI) porovnaním so skutočným stavom, 
a zároveň posudzuje platnosť technologickej dokumentácie v súlade s týmto lokálnym 
riadiacim aktom. 

4.5  Prehľad závažných priemyselných havárií 
Prehľad závažných priemyselných havárií a prípadov, kedy takmer došlo k závažnej 
priemyselnej havárii s rovankými látkami a procesmi, ako sa používajú, ako aj zohľadnenie 
získaných skúseností a odkaz na konkrétne opatrenia prijaté s cieľom predchádzať takýmto 
závažným priemyselným haváriám je uvedený v prílohách Bezpečnostnej správy pre 
jednotlivé výrobné jednotky v príslušnej kapitole (1.11). 
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5  OPIS PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB 

5.1  Vonkajšie služby 

5.1.1  Vonkajšie dodávky elektrickej energie 

Na stanovenie zásad pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej distribúcie dodávky elektriny 
a používanie elektriny, popis a určenie povinností dotknutých subjektov v súvislosti s 
distribúciou elektriny v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava má 
spoločnosť platný riadiaci akt EM_1_G1_SN3 Zásobovanie elektrinou v areáli SLOVNAFT, 
a.s. Vlčie hrdlo. 
 
Pre zabezpečenie celkovej spotreby odoberá SLOVNAFT, a.s. časť elektriny z vonkajšej 
rozvodnej siete elektriny. Výška ročného odberu je daná kúpnou zmluvou medzi dodávateľom 
a SLOVNAFT, a.s. Kúpna zmluva sa riadi dohodnutými obchodno-technickými podmienkami 
a § 273 Obchodného zákonníka. 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je zásobovaná elektrinou z dvoch nezávislých zdrojov – odberom 
elektriny od prevádzky Energie a výroba tepla - Tepláreň  a odberom elektriny z distribučnej 
sústavy prevádzkovanej spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“). 
Okamžitý výkon výroby elektriny v Teplárni je závislý od odberov tepla a disponibilnosti 
turbogenerátorov (ďalej len „TG“). Napojenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na distribučnú 
sústavu ZSD (ďalej len „DS ZSD“) je realizované 3 káblovými vedeniami 110 kV z rozvodne 
Podunajské Biskupice do rozvodne R 110 kV Slovnaft. Pre zabránenie nepriaznivých 
následkov porúch z DS ZSD na distribučnú sústavu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej len 
„DS SLOVNAFT“) sú všetky 3 prívodné vedenia vybavené automatikami: 

 Rozpadovou automatikou (ďalej  tiež ako „RA“), 
 Ostrovnou automatikou (ďalej tiež ako „OA“), 
 Automatikou záskoku rozvodne (ďalej tiež ako „AZR“) 

 
DS SLOVNAFT je rozdelená na 2 samostatné okruhy: 

 okruh A je napájaný z dvoch zdrojov: z  turbogenerátora (ďalej tiež ako „TG“) v Teplárni 
a z DS ZSD jedným vedením, 

 okruh B je napájaný z dvoch zdrojov: dvoma vedeniami z DS ZSD. Vedenia sú v DS 
ZSD pripojené na rozdielne zdroje, 

 automatiky prívodných vedení RA, OA a AZR sú zapnuté.  

Okruh A je chránený RA. Okruh A je v zmysle STN 34 1610 napájaný v I. stupni zabezpečenia 
elektrinou, t. j. paralelné napájanie z dvoch nezávislých zdrojov elektrickej energie. Jeden zdroj 
tvorí DS ZSD a druhým zdrojom sú TG v Teplárni. Pritom obidva zdroje napájania sú spojené 
paralelne. V prípade poruchy jedného zdroja je tento odopnutý bez prerušenia napájania. Do 
okruhu A sú zaraďované výrobne podľa poradia dôležitosti, max. do výšky výroby elektriny na 
TG v teplárni.  
 

Okruh B nie je chránený RA. Okruh B je v zmysle  STN 34 1610 napájaný v I. stupni 
zabezpečenia elektrinou, t. j. paralelné napájanie z dvoch nezávislých zdrojov elektrickej 
energie – dvoch rôznych vedení z DS ZSD. Jedným zdrojom (hlavným) je vedenie 110 kV 
z rozvodne Podunajské Biskupice a druhým zdrojom (záložným) vedenie 110 kV z rozvodne 
Stupava. Hlavný zdroj je v prevádzke trvale a pri jeho poruche sa odopína a automaticky sa 
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pripája k DS SLOVNAFT záložné vedenie s krátkodobým prerušením napájania. Z okruhu B 
sú napájané ostatné výrobne a nevýrobné objekty spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré nie sú 
zaradené do okruhu A. 
 
Rozpadová automatika predstavuje súbor technických a organizačných opatrení 
realizovaných v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za účelom eliminovania prenosu závažných 
porúch v DS ZSD do DS SLOVNAFT. Pri závažných poruchách, definovaných zmenou 
parametrov v DS ZSD, odpojí RA, za stanovených podmienok, okruh A od DS ZSD a 
zásobovanie vybraných výrobní spoločnosti SLOVNAFT, a.s. elektrinou je zabezpečené len 
výrobou na TG v Teplárni tzv. ostrovnou prevádzkou. 
 
Ostrovná automatika je inštalovaná v rozvodni R 110 kV za účelom opätovného pripojenia 
ostrova k DS ZSD. Pri splnení nastavených podmienok, OA zaistí automatický proces, ktorého 
výsledkom má byť automatické pripojenie (prifázovanie) ostrova k DS ZSD, tzn. spojenie 
okruhu A a okruhu B zapnutím vypínača priečnej  spojky rozvodne R 110 kV. 
 
Automatika záskoku rozvodne je inštalovaná v rozvodni R 110 kV za účelom zabezpečenia 
distribúcie elektriny pre okruh B. V prípade závažných porúch v DS ZSD je odpojené hlavné 
prívodné vedenie okruhu B a napájanie okruhu B je prepnuté na záložné prívodné vedenie. 

5.1.2  Vonkajšie dodávky vody 

Popis činností a určenie povinností a zodpovedností dotknutých subjektov v súvislosti so 
zásobovaním interných odberateľov vodami, dodávkou vôd externým odberateľom a 
bilancovaním vôd a súvisiacich služieb v spoločnosti ustanovuje riadiaci akt PROD_1_SN12 
Zásobovanie vodami, dodávka vôd a súvisiacich služieb v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
 
Rozvod vôd v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa člení na medziblokový rozvod a vnútroblokový 
rozvod. Hranicou medzi medziblokovým a vnútroblokovým potrubným rozvodom je hraničná 
armatúra na príslušnej vnútroblokovej odbočke, ktorá je súčasťou vnútroblokového rozvodu a 
nachádza sa v obryse oceľovej konštrukcie medziblokového potrubného mosta alebo 
potrubnej ryhy. Tam, kde sa táto armatúra nenachádza, sa končí medziblokový potrubný 
rozvod obrysom oceľovej konštrukcie medziblokového potrubného mosta alebo potrubnej 
ryhy. 
V prípade potrubných rozvodov, ktoré nie sú umiestnené na medziblokových potrubných 
mostoch alebo potrubných ryhách (rozvody pitnej vody, požiarnej a úžitkovej vody) a hraničná 
armatúra je vzdialená od medziblokového rozvodu, je považované za medziblokový rozvod aj 
potrubie prípojky do vzdialenosti 1 m od medziblokového rozvodu. Za touto 1 m vzdialenosťou 
je už rozvod považovaný za vnútroblokový. 
 
Interným odberateľom sa pre účely tohto riadiaceho aktu rozumie útvar spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., ktorému sú dodávané vody alebo poskytované služby definované v tomto 
riadiacom akte. 
Externým odberateľom sa pre účely tohto riadiaceho aktu rozumie právnická alebo fyzická 
osoba, ktorej spoločnosť SLOVNAFT, a. s. na základe uzavretej zmluvy dodáva vody alebo 
poskytuje služby definované v tomto riadiacom akte. 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. dodáva pre interných a externých odberateľov tieto druhy vôd: 

a) úžitkovú vodu, 

– povrchová voda (dunajská riečna voda), 

– podzemná voda - voda z hydraulickej ochrany podzemných vôd (ďalej len „HOPV”), 

b) cirkulačnú vodu, 
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c) upravenú vodu (čírená, zmäkčená, demineralizovaná a mixbedová voda) 

d) pitnú vodu – z verejného vodovodu,  ktorú spoločnosti SLOVNAFT, a. s.  prevažne 

dodáva spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

e) vodu na hasenie požiaru (viď kap 5.2.3) 

 
Úžitková voda  
Povrchová voda sa používa na prietokové chladenie teplovýmenných aparátov na výrobných 
prevádzkach, ako technická voda na oplachovanie, vymývanie a ako vstupná surovina na 
výrobu chemicky upravených vôd a tiež ako prídavná voda do Cirkulačných centier. 
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. odoberá úžitkovú vodu z Dunaja na základe zmluvy uzavretej 
so spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Bratislava, 
vlastnou čerpacou stanicou tzv. Podávacou stanicou. V Podávacej stanici sa voda prečerpáva 
z Dunaja (Olejárskeho bazéna), z ktorého sa potom dopravuje samospádom otvoreným 
prívodným kanálom do Ústrednej vodárne (ďalej len „ÚV“). Z ÚV sa úžitková voda čerpá do 
tlakového rozvodu úžitkovej vody. Dodávku povrchovej vody zabezpečuje útvar Zásobovanie 
vodou. 
Okrem povrchovej vody sa na prietokové chladenie využíva aj časť vyčerpaných podzemných 
vôd z HOPV a časť vracaných oteplených vôd z Teplárne. Čerpanie podzemných vôd sa riadi 
výlučne potrebami technológie HOPV, kde primárnou úlohou je čerpanie stanovených 
množstiev vôd pre udržovanie uzavretej hydraulickej depresie. Sekundárne využívanie 
podzemných vôd pre technologické účely nemá nárokovateľný charakter.  
 
Tlaky dodávanej úžitkovej vody na výstupe z ÚV sú v uvedenej tabuľke: 

Potrubná vetva chladiacej vody Pretlak 

Vetva I 180 – 250 kPa 
Vetva II 180 – 250 kPa 
Vetva III 180 – 250 kPa 
Vetva IV – voda pre Tepláreň 180 – 300 kPa 

 
Vetva I, II a III sa používa pre dodávku chladiacej vody do Rafinérie SLOVNAFT, a.s. Vetva IV 
je zapojená priamo do Teplárne, kde sa chladiaca voda používa na chladenie kondenzátorov 
turbogenerátorov. Regulácia tlaku sa vykonáva podľa potreby odberateľov chladiacej vody. Pri 
požiadavke odberateľa na zvýšenie tlaku dodávanej úžitkovej vody je spúšťanie čerpadiel na 
zvýšenie tlaku možné len na osobitný príkaz útvaru ORV po predchádzajúcom preverení 
hydraulických pomerov, za účasti útvaru Riadenie energetiky a odberateľa.  
 
Cirkulačná voda 
Cirkulačná voda z cirkulačných centier (ďalej „CC“) sa používa na chladenie teplovýmenných 
aparátov v otvorených cirkulačných systémoch. Využívanie cirkulačnej vody na iné ako 
chladiace účely nie je prípustné. Dodávka cirkulačnej vody sa zabezpečuje podľa potreby 
odberateľa. 
Tlak na výstupe z CC 2 sa udržuje v rozmedzí od 0,4 do 0,6 MPa a z CC 4 v rozmedzí 0,38 - 
0,55 MPa.  
Tlak na výstupe z CC 1 sa udržuje v rozmedzí od 0,40 do 0,60 MPa a z CC 6 v rozmedzí od 
0,45 do 0,70 MPa. Tieto cirkulačné centrá sú prevádzkované výrobnými prevádzkami P1.1 
Destilácie a asfalty a P-2.3 Hydrokrak (KHK). 
Tlak na výstupe z CC5 je od 0,45 do 0,55. Regulácia tlaku na CC1, CC6 a CC5 je vykonávaná 
prevádzkovateľmi zariadení. 
 
Upravené vody 
Výrobu a dodávku upravených vôd zabezpečuje útvar Zásobovanie vodou. 
Všetky upravené vody sa používajú na technologické účely interných a externých odberateľov.  
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Druhy upravených vôd: 

- Čírená voda 
- Zmäkčená voda – chemické zloženie podľa STN 07 7401 
- Demineralizovaná voda – chemické zloženie podľa STN 07 7403 
- Mixbedová voda – chemické zloženie podľa STN 07 7403 

 
Kontrola kvality jednotlivých prúdov spracovania upravených vôd je vykonávaná kontinuálnymi 
prevádzkovými analyzátormi kvality a analytickou kontrolu kvality, resp. stanovením 
odobratých vzoriek z odberových miest analytickej kontroly. Presný popis vykonávania kontrol 
kvality s plánom kontrol, manipuláciou s nevyhovujúcim polotovarom ako aj vedením 
záznamov je popísaný v pracovnej inštrukcii PI 08 Zásady a postupy dodržiavania kvality 
a doplnkoch tejto pracovnej inštrukcie, platnej pre príslušnú výrobnú jednotku. 
 
Pitná voda 
Útvar Zásobovanie vodou je distribútorom pitnej vody dodávanej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
z verejného vodovodu spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá 
zodpovedá za kvalitu dodávanej pitnej vody. Interní a externí odberatelia vody odoberajú pitnú 
vodu z medziblokových rozvodov pitnej vody vlastnou vodovodnou prípojkou. 
Pitná voda sa používa predovšetkým na pitné, hygienické a sociálne účely. Vo výnimočných 
prípadoch, schválených manažérom prevádzky Vodné hospodárstvo a podnikovým 
vodohospodárom spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sa môže používať aj na špeciálne účely 
(klimatizačné jednotky, prípadne v technológii, kde sa požaduje vyššia kvalita vody a pod.) 
Evidenciu odberateľov, ktorí majú schválené používanie pitnej vody na iné účely vedie 
podnikový vodohospodár spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
 
Voda na hasenie požiarov 
Rozvod vody na hasenie požiarov v SLOVNAFT, a.s. areál Bratislava je uvedený v prílohách 
15 a, b. 
Voda na hasenie požiarov sa používa na požiarne zásahy. Používanie tejto vody na iné účely 
ako na požiarne zásahy a na predpísané kontroly nie je možné bez vážneho dôvodu a bez 
súhlasu prevádzkovateľa alebo správcu objektu, veliteľa jednotky G4S Fire Services (SK), 
s.r.o. (ďalej len „G4S FS“) a vedúceho útvaru Zásobovanie vodou. Odber na iné účely je možný 
len na základe schváleného povolenia. Žiadosť o povolenie na odber požiarnej vody musí 
obsahovať: 

 dôvod potreby odberu požiarnej vody, 

 požadovaný dátum a čas začiatku a ukončenia odberu, 

 predpokladané množstvo odoberanej požiarnej vody, 

 identifikáciu hydrantu, 

 meno zamestnanca povereného manipuláciou s požiarnym hydrantom. 

5.1.3  Vonkajšie dodávky iných médií 

5.1.3.1  Zásobovanie podniku zemným plynom 

Spotreba zemného plynu v areáli SLOVNAFT, a.s, Vlčie Hrdlo je zabezpečovaná nákupom od 
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej tiež ako „spoločnosť SPP”) cez dva 
plynovody; vysokotlakový a nízkotlakový.  
Prívod vysokotlakového zemného plynu (ďalej tiež ako „ZP”) s pretlakom na vstupe do areálu 
SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo, 2,5 – 3,2 MPa je vyústený na bloku00. Používa sa ako 
technologická surovina a palivo v peciach v Rafinérii, a to buď priamym spaľovaním, alebo 
primiešaním do vykurovacej siete Rafinérie.  
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Prívod nízkotlakového zemného plynu, s pretlakom v sieti 2 kPa, je vyústený na bloku 00. 
Využíva sa ako palivo pre laboratórne účely.  
Prevádzka plynových zariadení je spojená so zvýšeným rizikom, ktoré spôsobuje schopnosť 
týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá uvoľnením za neregulovaných podmienok 
môže zapríčiniť ohrozenie života, poškodenie zdravia alebo materiálne škody. Treba mať na 
zreteli aj nebezpečné vlastnosti zemného plynu, ako je nedýchateľnosť a výbušnosť. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba vytvoriť také podmienky prevádzkovania, aby bola 
v maximálnej miere zaistená bezpečnosť zariadení.  
 
Riadenie siete zemného plynu zabezpečuje útvar Operatívne riadenie výroby SLOVNAFT, a.s. 
 
Cieľom riadenia siete je: 

 zabezpečenie stabilného odberu ZP pre bezproblémový a spoľahlivý chod výrobných 
technológii v areáli, 

 dodržanie zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva odberu     ZP, 

 dodržanie emisných limitov SO2,   

 zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia ZP,  

 dodržanie odberu ZP počas vyhlásených obmedzujúcich odberových stupňov. 
 
Odber vysokotlakového zemného plynu sa sleduje a vyhodnocuje denne. Denný limit odberu 
je závislý od množstva, ktorého hodnota bola uzavretá v kúpnej zmluve (KZ) pre daný 
kalendárny rok s SPP - distribúcia, a.s. Odber vysokotlakového zemného plynu zo siete SPP 
sa pre celý SLOVNAFT, a.s. vyhodnocuje na meracej trati na bl. 00 ako jedno odberné miesto. 
Meradlá umiestnené na výrobných prevádzkach (podružné) nie sú v obchodnom vzťahu k SPP 
a slúžia pre vnútropodnikovú bilanciu spotreby zemného plynu. 
 
Odberateľmi nízkotlakového ZP sú laboratóriá VÚRUP, a.s. Vzhľadom k výške odberu 
(predstavuje len cca 3000 kWh/rok) sa tento vyhodnocuje ročne, podľa údajov z meradla 
umiestneného na bl. 00. 
 

Potrubné rozvody upraveného zemného plynu 

Zásobovanie výrobných jednotiek a ostatných spotrebných miest UZP-VT z bloku 00 a UZP-
NT z bloku 00 zabezpečuje P 7 Technické stredisko hlavné redistribučné stredisko ZP 
vnútropodnikovým potrubným rozvodom..  

5.2  Vnútorné služby 

5.2.1  Vnútorné elektrické siete 
Obsluhou DS SLOVNAFT (obsluhovateľom) je poverený útvar DEL, ktorý v zmysle 
pracovných inštrukcií zabezpečuje: 
 dodržiavanie základného prevádzkového stavu DS SLOVNAFT, 
 manipulácie na prívodných vedeniach 110 kV, vrátane inštalovaných automatík RA, OA a 

AZR, 
 kontrolu prevádzkového stavu a prevádzkové manipulácie na elektrických rozvodniach 

uvedených v prílohe 5 Riadiaceho aktu Zásobovanie elektrinou v areáli slovnaft, a.s. Vlčie 
hrdlo EM_1_G1_SN3. 

 
Útvar Distribúcia elektriny zodpovedá za: 
  technické podmienky na funkčnú spoľahlivosť RA, OA a AZR, 
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  dodržiavanie zaradenia VJ do okruhu A podľa stanoveného poradia VJ,  
  dodržiavanie max. dovoleného zaťaženia prívodných vedení 110 kV, 
  dodržiavanie zapojenia VJ pod rozpadovú automatiku v okruhu A pri neposkytovaní 

podporných služieb (ďalej len „PpS”) typu Primárna regulácia výkonu (ďalej len „PRV”) 
a Sekundárna regulácia výkonu (ďalej len „SRV”) v závislosti od výroby a disponibility 
parného výkonu na TG, 

  dodržiavanie zapojenia VJ pod rozpadovú automatiku v okruhu A pri poskytovaní PpS 
PRV a SRV.  

 
Obmedzujúce opatrenia v distribúcii elektriny 
Stav núdze v elektroenergetike – je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny v 
dôsledku skutočností vymedzených v zákone o energetike.  
Opatrenia zamerané na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze na vymedzenom území 
alebo jeho časti vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo 
verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch, ako aj telefonickým oznámením 
odberateľom z prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. 
Obmedzujúce opatrenia sú špecifikované vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 
416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich 
opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v 
elektroenergetikea podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov 
plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia 
obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej 
situácie. 

5.2.2  Vnútorná výroba energií, skladovanie a zásobovanie palivami 

5.2.2.1  Dodávka tepla 

Dodávku tepla vo forme pary do podnikového rozvodu pary Spoločnosti zabezpečuje: 

Útvar Tepláreň so svojimi zdrojmi (kotly, turbogenerátory a redukčné stanice). Celkový 
inštalovaný výkon kotlov K1 ÷ K5 je 850 t pary/h, výstupný pretlak kotlov 9,5 MPa. Celkový 
inštalovaný výkon turbogenerátorov (TG1,2,4,5) je 149 MW. Pri zásobovaní teplom z Teplárne 
sa súčasne kladie dôraz aj na zabezpečenie spotreby elektriny vybraných (z prevádzkového 
hľadiska dôležitých) prevádzok Spoločnosti, dodávkami elektrickej energie z vlastnej výroby 
elektriny na Teplárni. Táto činnosť (výroba elektriny na Teplárni) je okrem efektívneho využitia 
vyrobeného tepla na kotloch zabezpečovaná aj z dôvodu ochrany dôležitých výrobných 
prevádzok Spoločnosti v prípade prerušenia dodávok elektriny z vonkajšieho zdroja elektriny. 
V týchto prípadoch systémy vnútornej ochrany elektroenergetického systému Spoločnosti 
dokážu zabezpečiť pokrytie elektrickej spotreby vybraných výrobných prevádzok z vlastnej 
výroby elektriny (podľa výšky výroby na turbogenerátoroch) a tým eliminovať hrozbu výpadu 
kľúčových výrobných prevádzok z dôvodu prerušenia dodávok elektriny. Poradie dôležitosti 
výrobných prevádzok zapojených do systému „Rozpadová automatika” (ďalej len „RA“), je 
uvedené v Prílohe č.3 riadiaceho aktu EM_1_G1_SN3 Zásobovanie elektrinou v areáli 
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo. V danom riadiacom akte sú uvedené aj ďalšie súvislosti spojené 
s výrobou elektriny a s prevádzkou elektroenergetického systému Spoločnosti. 

Druhotné energetické zdroje (DEZ) - okrem dodávky pary z Teplárne sa v Rafinérii vyrába 
para využitím prúdov s vhodným tepelným obsahom a vhodnou teplotou (prúdy horúcich 
polotovarov, produktov, spaliny z pecí v rafinérii a pod.). Výrobné jednotky, ktoré produkujú 
paru, sú označované ako druhotné energetické zdroje (DEZ).  
 
Klúčovými dodávateľmi DEZ pary v rafinérskej časti sú hlavne:  

 para 3,5 MPa - Síra,HPP, VV KHK, 
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 para 1,0 MPa - VD KHK, RHC, HRP7, VGH 
 para 0,4 MPa - ŠJ KHK, VV KHK, FCC. 

 
Výrobne jednotky VV KHK, Síra a HPP sú dodávateľmi pary, ktorí vyrábajú viac pary, než sami 
spotrebujú. Dodávka pary do vonkajších rozvodov je v súlade so snahou Spoločnosti 
maximálne využiť vyrobené teplo v technológii.  
 
Dodávateľom DEZ pary v petrochemickej časti môže byť: 

 para 3,5 MPa a 1,0 MPa – výrobna jednotka Etylénová jednotka (EJ) 
V normálnom prevádzkovom režime sa však väčšinou nepodieľa na dodávkach pary do 
celopodnikovej parnej siete, ale slúži ako autonómny zdroj výroby tepla pre potreby chodu 
vlastnej technológie. 

 para 0,4 MPa – výrobna jednotka LDPE4  
Výrobna jednotka LDPE4 je významný dodávateľ pary do parnej sieti tlakovej úrovne 0,4 MPa 
počas svojho technologického chodu.  
 
Regulácia dodávky a spotreby tepla 
Pri porušení bilančnej rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou tepla v Spoločnosti je potrebné 
vykonávať reguláciu na strane výroby tepla a tiež na strane odberu tepla v prípade, že bilančná 
rovnováha je nad dostupnou parnou zálohou Teplárne. Uvedený stav môže nastať: 
 

a) výpadom alebo odstávkou niektorého zo zdrojov výroby pary v Teplárni, 
b) výpadom alebo odstávkou niektorého zo zdrojov DEZ dodávajúceho paru do 

podnikového rozvodu pary, 
c) nábehom niektorej výrobnej jednotky, 
d) neohláseným odberom pary na iné účely (prefukovanie potrubí, zariadení, a podobne), 
e) výpadkom výrobnej jednotky a náhlym otvorením odberu riediacej pary na poľné 

horáky, 
f) vznikom veľkej netesnosti na podnikovom rozvode pary, 
g) celkovým zvýšením spotreby tepla nad úroveň disponibility zdrojov Teplárne. 

 
Regulácia pri jednotlivých poruchových stavoch sa vykonáva individuálne s prihliadnutím na 
okamžitý stav a charakter vzniku nerovnovážneho stavu v bilancii. 

5.2.2.2  Cirkulačná voda a HOPV 

Vedúci útvaru Prevádzkovanie výroby zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z platnej 
legislatívy v oblasti ochrany vôd, najmä zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Hydraulickú ochranu podzemných vôd v celej lokalite Vlčie hrdlo ako osobitnú vodnú stavbu 
prevádzkuje prevádzka Vodné hospodárstvo za odbornej podpory spoločnosti VÚRUP, a.s. 
 
Ročná bilancia čerpaných podzemných vôd: 

• cca 30 mil. m3,  z toho približne 25 % je využívaných na chladenie vo výrobe,  
• celý objem vyčerpaných vôd zo systému HOPV je čistený na čistiarňach     

SLOVNAFT, a.s. a následne vypúšťaný do recipientov Dunaj a Malý Dunaj 
 
Prevádzkovanie systému HOPV je každoročne hodnotené čiastkovou záverečnou správou. 
Objektová sústava všetkých vrtov systému HOPV je aktualizovaná vydaním zoznamu vrtov 
vždy k 1. januáru bežného roka. 
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Prevádzka systému HOPV je povolená príslušnými vodoprávnymi rozhodnutiami štátnej 
vodnej správy.  
 
Kontrolný dohľad nad systémom HOPV vykonáva: 

• Slovenská inšpekcia životného prostredia  
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave 
 

Na zabezpečenie plynulého zásobovania SLOVNAFT, a.s. úžitkovou, podzemnou vodou 
z Hydraulickej ochrany podzemných vôd (ďalej len HOPV), cirkulačnou vodou z cirkulačných 
centier (CC2, CC4), požiarnou a pitnou vodou sú poverení odborní pracovníci útvaru Vodné 
hospodárstvo za odbornej podpory spoločnosti VÚRUP, a.s.  
 
Pri riešení nedostatkov súvisiacich s odberom, bilancovaním ako aj s kvalitou jednotlivých 
druhov vôd spolupracujú útvarom Riadenie dodávok energií, útvarom Zásobovanie vodou, 
s podnikovým vodohospodárom, vedúcim útvaru Technológie, pracovníkmi Operatívne 
riadenie výroby a Teplárne a konkrétnymi odberateľmi. 
 
Manažér prevádzky Vodné hospodárstvo je zodpovedný za: 
 

a) dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV 
bl. 11 a ČOV bl. 17-18 a MCHB ČOV bl.126 (v súlade s vydaným integrovaným 
povolením ), 

b) prevádzku kontinuálnych analyzátorov na ČOV bl. 11, ČOV bl. 17-18, MCHB ČOV bl.126 
a detektorov osadených na systéme odvádzania odpadových vôd, 

c) prevádzkovanie systému HOPV, v súlade s vydaným a právoplatným vodoprávnym 
rozhodnutím,  

d) zabezpečenie priebežnej analytickej kontroly odpadových vôd ČOV bl. 11 a ČOV bl. 
17-18, MCHB ČOV bl.126, v zmysle vydaných integrovaných povolení,  

e) zabezpečenie priebežnej analytickej kontroly odpadových vôd ČOV bl. 50 (vstup 
výstup) a medzi stupňových analýz pri čistení odpadových vôd na MCHB ČOV  

f) predkladanie záznamov z kontrolnej obchôdzky vodnej stavby pre činnosť TBD pre 
vodné stavby (Podávacia stanica, ČOV bl.11, ČOV bl.17-18 a MCHB ČOV). Záznamy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac sú posielané na útvar SD&HSE do 3. 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca,  

g) priebežnú vizuálnu kontrolu vodného hospodárstva: 
- chladiace odpadové vody: kontrola zberačov A, B1, B2, C a D 
- chemické odpadové vody: kontrola ČS, ČOV bl.50, jednotlivé stupne čistenia 

na MCHB ČOV bl.126 
h) kontrolu zberača C a jeho prítokov A, B1, B2, a D v prípade zhoršenej kvality 

odpadových vôd v zberači C resp. na ČOV bl.17-18 
i) kontrola kanalizačného systému hlavné rady pri zhoršenej kvalite odpadových vôd na 

vstupe ČOV bl.11 
 
Riaditeľ útvaru SD & HSE Slovnaft, a.s. je zodpovedný za: 

a) zavádzanie nových legislatívnych požiadaviek pre Spoločnosť 
b) kontrolu, dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov znečisťujúcich látok vo 

vypúšťaných odpadových vodách: 
1. zo Spoločnosti (ČOV bl. 11, ČOV bl. 17-18 a MCHB ČOV bl. 126 ) 
2. z výrobných jednotiek  
3. z externých spoločností, ktoré majú sídlo v areáli SLOVNAFT, a.s.  

c) spoluprácu pri riešení havarijných stavov v oblasti ochrany vôd a vodného 
hospodárstva 

d) prehodnotenie a zmenu limitných koncentrácii znečisťujúcich látok v odpadových 
vôd z výrobných jednotiek v prílohe č.4 tohto riadiaceho aktu v nadväznosti na 
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prípadné zmeny limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd. 

e) zber, sumarizáciu a reportovanie vybraných ukazovateľov KPI v požadovaných 
termínoch útvaru SD & HSE.  

Ďalšie povinnosti útvaru SD&HSE 
1. komunikuje zo štátnou vodnou správou ( MŽP SR, Okresný úrad Bratislava, SIŽP, 

SHMÚ....),  
2. dáva podnet manažérovi prevádzky Vodné hospodárstvo na aktualizáciu 

technologických reglementov v prípade legislatívnych zmien oblastiach vodného 
hospodárstva, 

3. spolupracuje pri riešení anomálií zistených v indikačnom systéme HOPV.  

5.2.2.3  Úžitková voda 

Povrchová voda sa používa na prietokové chladenie teplovýmenných aparátov na výrobných 
prevádzkach, ako technická voda na oplachovanie, vymývanie a ako vstupná surovina na 
výrobu chemicky upravených vôd a tiež ako prídavná voda do Cirkulačných centier. 
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. odoberá úžitkovú vodu z Dunaja na základe zmluvy uzavretej 
so spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Bratislava, 
vlastnou čerpacou stanicou tzv. Podávacou stanicou. V Podávacej stanici sa voda prečerpáva 
z Dunaja (Olejárskeho bazéna), z ktorého sa potom dopravuje samospádom otvoreným 
prívodným kanálom do Ústrednej vodárne (ďalej len „ÚV“). Z ÚV sa úžitková voda čerpá do 
tlakového rozvodu úžitkovej vody. Dodávku povrchovej vody zabezpečuje útvar Zásobovanie 
vodou. 
Okrem povrchovej vody sa na prietokové chladenie využíva aj časť vyčerpaných podzemných 
vôd z HOPV a časť vracaných oteplených vôd z Teplárne. Čerpanie podzemných vôd sa riadi 
výlučne potrebami technológie HOPV, kde primárnou úlohou je čerpanie stanovených 
množstiev vôd pre udržovanie uzavretej hydraulickej depresie. Sekundárne využívanie 
podzemných vôd pre technologické účely nemá nárokovateľný charakter.  
 
Tlaky dodávanej úžitkovej vody na výstupe z ÚV sú v uvedenej tabuľke: 

Potrubná vetva chladiacej vody Pretlak 

Vetva I 180 – 250 kPa 
Vetva II 180 – 250 kPa 
Vetva III 180 – 250 kPa 
Vetva IV – voda pre Tepláreň 180 – 300 kPa 

 
Vetva I, II a III sa používa pre dodávku chladiacej vody do Rafinérie SLOVNAFT, a.s. Vetva IV 
je zapojená priamo do Teplárne, kde sa chladiaca voda používa na chladenie kondenzátorov 
turbogenerátorov. Regulácia tlaku sa vykonáva podľa potreby odberateľov chladiacej vody. Pri 
požiadavke odberateľa na zvýšenie tlaku dodávanej úžitkovej vody je spúšťanie čerpadiel na 
zvýšenie tlaku možné len na osobitný príkaz útvaru ORV po predchádzajúcom preverení 
hydraulických pomerov, za účasti útvaru Riadenie energetiky a odberateľa. 

5.2.2.4 Dodávka dusíka 

Dusík je dôležitý pre samotný chod Rafinérie spoločnosti SLOVNAFT a.s. Spoločnosť  
SLOVNAFT, a.s. má jedného dodávateľa dusíka a to spoločnosť Messer Slovnaft s.r.o., 
s ktorým je priamo spojená potrubným rozvodom a odoberá veľkú väčšinu jeho celkovej 
produkcie dusíka. V prípade nárastu spotreby dusíka je spoločnosť SLOVNAFT a.s. 
zásobovaná splyňovaním zo záložných zdrojov kvapalného dusíka a to len do výšky týchto 
zásob. Dodávka a distribúcia dusíka zo spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o. je veľmi dôležitá 
z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti Rafinérie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Odstávky na 
strane dodávateľa dusíka a generálne revízie, resp. zvýšený odber na strane spoločnosti 
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SLOVNAFT a.s., sú vzájomne koordinované, aby nedošlo k ohrozeniu výroby v Rafinérii 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Dodávka dusíka zo spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o. je 
upravená zmluvou medzi spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou Messer Slovnaft 
s.r.o.  
 
Parametre a kvalita dodávaného dusíka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
Druh Tlak čistota N2 obsah O2 
Strednotlakový dusík 0,65 MPa (g) min. 99,99 vol. % max. 5 ppm vol. % 
Vysokotlakový dusík 5,5 MPa (g) min. 99,99 vol. % max. 5 ppm vol. % 

 
Maximálna výrobná kapacita deliaceho aparátu je 7 400 Nm3/h dusíka (normálne podmienky: 
101 325 Pa, 0 °C). Toto množstvo je možné distribuovať v závislosti od kapacity kompresorov 
v pomere: 6 000 Nm3/h strednotlakového dusíka (ďalej N2-0,65 MPa) a 1 400 Nm3/h 
vysokotlakového dusíka (ďalej len N2-5,5 MPa). Odberom dusíka o tlaku 5,5 MPa je možné 
zvýšiť množstvo o tlaku 0,65 MPa do maximálnej kapacity t.j. 7 400 Nm3/h. 
 
V zmluve medzi spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou Messer Slovnaft s.r.o. sú 
dohodnuté maximálne rezervované kapacity na odber dusíka priamo z výroby. Stanovené je 
maximálne odberné množstvo pre vysokotlakový a strednotlakový dusík. Pri prekročení tohto 
množstva je jeho dodávka saturovaná zo splyňovania. 
 
Množstvo dodávky zo splyňovania má tiež svoje maximum. Je ohraničené stavom zásob 
kvapalného dusíka. Maximálne zásoby kvapalného dusíka predstavujú 620 000 litrov, t.j. 
400 520 Nm3, pričom splyňované množstvá predstavujú max. 10 000 Nm3/h otlaku 0,65 MPa 
a maximálne 3 000 Nm3/h pri tlaku 5,5 MPa. 
 
Distribúcia N2-5,5 MPa sa vykonáva prostredníctvom troch potrubných rozvodov. 
 Distribúcia potrubím DN50   XX, potrubie je od bloku 00 po blok 00 vedené pod zemou; 
 Distribúcia potrubím DN50 z bloku 00; 
 Distribúcia potrubím DN15z bloku 00 pre výrobnú jednotku Reforming 5; 
 Distribúcia potrubím DN 250 z bloku 00 pre prevádzku Petrochémia - N2-0,65 MPa. 

 
Distribúcia N2-0,65 MPa sa vykonáva prostredníctvom piatich potrubných rozvodov, ktoré sú 
pre prípad potreby vzájomne poprepájané. Dusík z výroby a zo splyňovania sa spája do 
jedného potrubia s priemerom DN150. Následne sa delí na dve potrubia, z ktorých jedno 
priamo slúži na distribúciu (DN150) a druhé (DN100) sa v rozdeľovači delí na ďalšie štyri vetvy.  
 

5.2.3  Havarijné napájanie 

Voda na hasenie požiarov sa používa na požiarne zásahy. Používanie vody na hasenie 
požiarov na iné účely ako na požiarne zásahy a na predpísané kontroly nie je možné bez 
vážneho dôvodu a bez súhlasu prevádzkovateľa alebo správcu objektu, veliteľa jednotky G4S 
Fire Services (SK), s.r.o. a manažéra prevádzky Vodné hospodárstvo. 
 
Odber vody na hasenie požiarov na iné účely je možný len na základe schváleného povolenia. 
Žiadosť o povolenie na odber vody na hasenie požiarov musí obsahovať: 
 dôvod potreby odberu vody, 
 požadovaný dátum a čas začiatku a ukončenia odberu, 
 predpokladané množstvo odoberanej vody na hasenie požiarov, 
 identifikáciu hydrantu, 
 meno zamestnanca povereného manipuláciou s požiarnym hydrantom. 
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Povolenie na odber vody na hasenie požiarov na iné účely je platné po súhlasnom vyjadrení 
prevádzkovateľa, resp. správcu objektu, vedúceho zamestnanca útvaru Zásobovanie vodou a 
vedúceho zamestnanca ZHÚ – G4FS(SK) alebo nimi poverených pracovníkov. Pracovník 
poverený manipuláciou s požiarnym hydrantom musí byť preukázateľné poučený o správnej 
manipulácii s príslušným typom požiarneho hydrantu. V prípade vzniku nežiaducich okolností 
(požiar, neštandardný stav požiarnej siete a pod.) sa odber vody na iné účely po dobu trvania 
mimoriadnych okolností nepovoľuje. 
 
V areáli Vlčie hrdlo sú prevádzkované dve tlakové úrovne požiarneho vodovodu: 

- s menovitým pretlakom do 0,8 MPa (nízkotlakový), 
- s menovitým pretlakom do 1,6 MPa (vysokotlakový). 

Podľa zodpovednosti za starostlivosť sa člení na hlavný požiarny vodovod a vnútroblokové 
požiarne vodovody. 
Hlavný požiarny vodovod v podniku zahŕňa: 
1. čerpacie stanice požiarnej vody s ich zdrojom vody 

- bl. 00(v správe prevádzky P – 7 Vodné hospodárstvo vysokotlakový požiarny vodovod), 
- bl. 00 (v správe P – 7 Vodné hospodárstvo nízkotlakový požiarny vodovod), 

2. hlavné potrubné rozvody, ktoré sú vedené paralelne s medzi blokovými komunikáciami 
podniku, vrátane príslušných šácht s armatúrami a hydrantov osadených na týchto 
potrubiach až po hraničnú armatúru na vstupe do objektu, 

3. vnútroblokový (objektové) požiarny vodovod začína prvou prírubou pred hraničnou 
armatúrou na odbočke do objektu (bez hraničnej armatúry začína 1 m od hlavného 
požiarneho vodovodu) a zahŕňa potrubné rozvody, armatúrne šachty, armatúry, hydranty 
a monitory. 

 
Hlavný požiarny vodovod je v správe prevádzky Vodné hospodárstvo, vnútroblokové sú 
v správe jednotlivých správcov blokov. 
 
Zodpovední správcovia blokov sú povinní poskytovať ZHU najaktuálnejšie mapové podklady 
požiarneho vodovodu (dwg formát). V prípade nezrovnalostí so skutkovým stavom, musí ZHÚ 
o tomto zistení informovať  zodpovedného zamestnanca SD&HSE. 

5.2.4  Požiarne zariadenia 

Umiestnenie a funkcia zariadení na ochranu pred požiarmi je pre hodnotené rizikové 
prevádzky spracovaná v kapitole 2 príloh bezpečnostných správ pre príslušné hodnotené 
výrobné jednotky. 
 
Medzi zariadenia na ochranu pred požiarmi patrí: 
 

 Elektrická požiarna signalizácia 
 Stabilné hasiace zariadenia 
 Požiarne uzávery 
 Voda na hasenie požiarov 
 Hasiace prístroje 

 
Hasiace prístroje 
Hasiace prístroje (ďalej len „HP“) sa podľa spôsobu transportu členia na: 

 prenosné hasiace prístroje, 
 pojazdné hasiace prístroje. 

 
Prenosné HP sa podľa druhu hasiacej látky členia na: vodné, penové, práškové, CO2, náhrady 
halónov. 
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Pojazdné HP sa podľa druhu hasiacej látky členia na: vodné, vodné s prísadami, penové, 
práškové, CO2 a podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba 
pojazdného HP na:  

 pojazdné HP na ručnom vozíku a  
 pojazdné HP na prípojnom vozidle. 

 
Požiarna  P r í s t r o j  

trieda vodný penový CO2 práškový náhrady 
halónov 

A výborne dobre obmedzene obmedzene - 
B - výborne dobre výborne výborne 
C - - dobre dobre dobre 
D - - - dobre zákaz 

 
Prenosný hasiaci prístroj  
Prenosný hasiaci prístroj sa po spozorovaní požiaru prenesie do miesta požiaru a položí sa 
na rovný podklad. Jednou rukou sa uchopí hadica v blízkosti hubice a druhou rukou sa 
vytiahne zaisťovací kolík, čím sa uvoľní páka ventilu. Stlačením páky sa výtlačnému 
prostriedku uvoľní priechod z tlakovej patróny do nádoby a tlačí na hladinu náplne. Náplň pod 
tlakom prúdi cez stúpaciu rúrku, hadicu a výstrekové zariadenie, kde sa pri tlaku 0,12 MPa až 
0,3 MPa uvoľní. Pri hasení sa prístroj nesmieme prevracať, pretože by z nádrže mohol uniknúť 
výtlačný prostriedok, a tým by bol prístroj nepoužiteľný. 
 

Prenosný hasiaci prístroj penový  

Prenosný hasiaci prístroj penový sa po spozorovaní požiaru prenesie do miesta požiaru 
a položí sa na rovný podklad. Jednou rukou sa uchopí hadica v blízkosti hubice a druhou rukou 
sa vytiahne zaisťovací kolík, čím sa uvoľní páka ventilu. Stlačením páky sa hasí tak, že prúdom 
peny sa pokryje horiaca látka. Činnosť prístroja sa nedá prerušiť. 
 

Prenosný hasiaci prístroj CO2 

Obsahuje kvapalný CO2 a ich hasiaci účinok spočíva v zabraňovaní prístupu vzduchu k 
horiacemu predmetu pri jeho súčasnom ochladzovaní. Prudkou expanziou v prúdnici sa 
teplota zníži natoľko, že časť obsahu CO2 sa mení na snehové vločky a časť CO2 zabraňuje 
prístupu vzduchu. Keď vločky dopadnú na hasený predmet, roztopia sa, odoberajú požiaru 
teplo a menia sa na plynný CO2.Prenosný hasiaci prístroj CO2 sa po spozorovaní požiaru 
prenesie do miesta požiaru, vytiahne sa zaisťovací kolík a stlačením páky vychádza hasivo 
z nádoby hasiaceho prístroja do miesta požiaru cez naskrutkovanú prúdnicu CO2, ktorá slúži 
na usmernenie prúdu hasiva.  
Pri použití sa HP prístroj drží za rukoväť, aby sa zabránilo omrznutiu ruky (pri prudkej expanzii 
CO2 sa podchladí až na -78,5°C). Snehové prístroje musia byť chránené pred sálavým teplom 
nad +45°C. Princíp hasenia spočíva vo vytláčaní kyslíka z okolia požiaru a v ochladzovaní 
horiacej látky. 
 

Prenosný hasiaci prístroj práškový  

Princíp hasenia spočíva v tom, že hasiaci prášok vytláča z priestoru horenia vzdušný kyslík. 
Ak sú do plameňa vnesené častice prášku, vytvorí sa „prášková stena“, nastane prerušenie 
reťazovej reakcie a plameň zhasne. Hovorí sa preto aj o „stenovom účinku“. Práškové hasiace 
prístroje prudko hasia požiare kvapalných a plynných látok, sú použiteľné pri požiaroch látok 
požiarnych tried A, B, C, D. Prenosný hasiaci prístroj sa po spozorovaní požiaru prenesie do 
miesta požiaru, vytiahne sa zaisťovací kolík a stlačením páky vychádza hasivo z nádoby 
hasiaceho prístroja do miesta požiaru. Prášok zamedzuje prístupu kyslíka zo vzduchu 
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v horiacej látke, čím ju postupne zahasí. Prístroj sa nesmie použiť na hasenie voľne uložených 
papierov, prachov, pilín, ktoré by rozvíril. 
 

Prenosný hasiaci prístroj práškový P 6 Te 

Hasiaci prístroj položíme dnom na vodorovnú plochu. Odstránime poistku v pákovom ventile, 
jednou rukou držíme hadicu prístroja, druhou rukou stlačíme pákový ventil prístroja, čím 
dochádza k vytláčaniu hasiva cez stúpaciu rúrku, ventil a hadicu. Prúd hasiva vychádzajúceho 
z hubice nasmerujeme na plochu požiaru, pričom používame tzv. ostreľovanie ohniska. 
Pákový ventil umožňuje hasiť prerušovaním prúdu hasiva. Prístroj sa nesmie použiť na 
hasenie voľne uložených papierov, prachov, pilín, ktoré by rozvíril. 

 

Prenosný hasiaci prístroj S 2 a S 5 

HP prenesieme na miesto požiaru, kde ho položíme na zem a uchopíme jednou rukou prúdnicu 
za rukoväť a druhou vyberieme zaisťovací kolík páky ventilu a po jej stlačení začne 
z hasiaceho prístroja prúdiť náplň. Oxid uhličitý je vtláčaný do prúdnice, kde vytvára snehové 
vločky a hmlu.  
Počas používania hasiaceho prístroja musíme tlačiť páku ventilu. Jej stlačenie musí byť rýchle, 
aby nedošlo ku zamrznutiu výstrekového otvoru. Hasenie je možné kedykoľvek prerušiť, a to 
uvoľneným páky ventilu. 
Pri použití HP prístroj držíme za rukoväť, aby sa zabránilo omrznutiu ruky (pri prudkej expanzii 
CO2 sa podchladí až na -78,5°C). Prístroje CO2 musia byť chránené pred sálavým teplom nad 
+45°C. 
 

Pojazdné CO2 hasiace prístroje S1x30, S2x30, S4x30 

CO2 hasiace prístroje tvoria jedna, dve alebo štyri oceľové tlakové fľaše uzavreté ventilom, 
ktorý je ovládaný sklopnou pákou. Tlakové fľaše sú umiestnené na dvojkolesovom podvozku. 
Hasiace médium, po otvorení ventilov, stúpa cez stúpaciu rúrku, ventil, spojovacie potrubie a 
tlakovú požiarnu hadicu s prúdnicou .K obsluhe snehových pojazdných hasiacich prístrojov je 
potrebné určiť dve až tri osoby, ktoré sú s obsluhou prístroja oboznámené. 
 

Pojazdné práškové hasiace prístroje P 60 HK 

Hasiaci prístroj musia obsluhovať dve osoby, 
 vyberie sa hadica s práškovou prúdnicou z uloženia a rozvinie sa, 
 otvorí otočením ručného kolieska doľava, ventil oceľovej fľaše so stlačeným vzduchom, 
 prístroj je po 10 sekundách pripravený k použitiu,  
 rozsah použiteľnosti prístroja je od - 20°C do 50°C. 

 
Na zabezpečenie eliminácie vzniku závažných priemyselných havárií je Závodný hasičský 
útvar G4S Fire Services (SK), s.r.o. vybavený nasledovnými technickými prostriedkami: 
 

Hasiace zariadenia 
 

Na účely tohto riadiaceho aktu sa rozumie hasiacim zariadením (ďalej len „HZ“): 
 stabilné hasiace zariadenia (ďalej len „SHZ“), 
 polostabilné hasiace zariadenie (ďalej len „PHZ“), 
 stabilné chladiace drenčerové zariadenie (ďalej len „SCHZ“), 
 vodná clona (ďalej len „VC“).  

 
Vodné hasiace zariadenia  
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Stabilné hasiace zariadenia na báze vody sú trvalo najrozšírenejším hasiacimi zariadeniami. 
Voda stále ostáva najdôležitejšou a najrozšírenejšou hasiacou látkou – je lacná, adekvátne 
množstvá sú k dispozícii, ľahko sa čerpá a pre životné prostredie nepredstavuje 
nebezpečenstvo. Hasiaci efekt vody sa zakladá na jej schopnosti absorbovať teplo. 
 
Vodné SHZ sa delia na: 

 sprinklerové, 
 drenčerové , 
 záplavové, 
 zaradenia na vodnú hmlu 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré je aktivované od 
teploty. Sprinklerová hlavica pri dosiahnutí tzv. otváracej teploty tepelnej poistky (cca 30 °C 
nad maximálnou prevádzkovou teplotou okolia) sa samočinne otvorí, čo vedie k poklesu tlaku 
v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu sprinklerového 
hasiaceho zariadenia. Po otvorení sprinklerovej hlavice dochádza k výtoku vody vo forme 
sprchového prúdu. Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo v 
jeho blízkosti, to znamená len tie, ktorých funkčnosť je nevyhnutná k haseniu. 
 

Záplavový (drenčerový) systém s otvorenými sprchovými hlavicami (bez tepelnej poistky) 
zabezpečuje rýchle, celoplošné hasenie priestorov s vysokým požiarnym rizikom a s vysokou 
rýchlosťou šírenia požiaru, alebo ochranu technologických zariadení, ako sú napr. chemický, 
papierenský či textilný priemysel. Spúšťanie hasenia je možné ručne alebo automaticky, buď 
pomocou tepelnej poistky (hydraulické alebo pneumatické spúšťanie) alebo pomocou 
elektrickej požiarnej signalizácie. 

Hasiace zariadenia na vodnú hmlu 
Hasiaci účinok vody vyplýva z jej fyzikálnych vlastností. Hasiace zariadenie na vodnú hmlu 
vytvára špeciálnymi tryskami mikroskopické kvapôčky (celkový povrch z jedného litra vody 
dosahuje až 200 m2), rýchlo odoberá veľké množstvo energie z plameňa a rapídne znižuje 
úroveň tepelného vyžarovania, čím sú okolité stroje a zariadenia účinne chránené od sálavého 
tepla. Prednosti hasiaceho zariadenia na vodnú hmlu sú v tom, že hasiaca látka nepoškodzuje 
životné prostredie, je ľahko dostupná a ekonomicky nenáročná a nezapríčiňuje žiadne 
ohrozenie osôb. Má vysoký chladiaci efekt systému oproti plynovým hasiacim zariadeniam, 
nie je citlivý na netesnosti a prúdenie cez otvory v priestore hasenia,  minimálne škody 
spôsobené vodou v porovnaní so sprinklerovými a drenčerovými hasiacimi zariadeniami, nízka 
spotreba vody oproti iným vodným hasiacim zariadeniam, len cca 10 %. 
 
Plynové hasiace zariadenia  

Hasenie citlivých alebo cenných zariadení, zariadení pod elektrickým napätím a špeciálne 
riziká vyžadujú zvláštnu pozornosť. Plynové hasiace zariadenia sú najlepšou voľbou pre 
ochranu počítačových sál, serverov, telekomunikačných zariadení, riadiacich centier, 
elektrických rozvádzačov, ale aj pre ochranu lakovacích kabín, turbín, archívov, múzeí a pod. 
Tým, že požiar je detegovaný v počiatočnej fáze rozvoja a hasiaca látka je vypustená v 
priebehu niekoľkých sekúnd, vzniknuté škody sú minimálne. Nevyhnutnou podmienkou 
efektívneho riešenia ochrany je správna voľba systému, jeho zodpovedný návrh a inštalácia, 
to znamená výber optimálneho plynu, dosiahnutie korektnej hasiacej koncentrácie a jej 
udržanie počas požadovanej doby. SLOVNAFT, a.s., používa hasiaci plyn FM-200. 

FM-200® (tiež pod názvom HFC-227ea) je bezfarebný plyn, ktorý je bez zápachu a nie je 
vodivý. Hasiaci efekt je založený na chemickej interakcii a fyzikálnom pohlcovaní tepla. Je 
vhodný pre objemové hasenie priestorov, kde sa v minulosti aplikoval Halon 1301. FM-200 
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hasí oheň rýchlo a čisto, do priestoru je vypustený do 10 sekúnd od zahájenia hasiaceho 
procesu. Pri použití správnej hasiacej koncentrácie nie je ohrozené ani zdravie osôb 
prítomných v chránenom priestore. 

SHZ má uskladnený halón v zásobníkoch halónu, na ktorých sú príslušné armatúry, spúšťacie 
zariadenie a ústredňa. Od zásobníkov vedie potrubná sieť ukončená výstrekovými 
armatúrami. Zariadenie sa spúšťa mechanicky alebo samočinne. 

Plynové hasiace zariadenia - Hasiace zariadenia CO2 
CO2 je bezfarebný plyn, bez zápachu, nevedie elektrickú energiu. Požiar hasí znížením 
koncentrácie kyslíka v priestore a ako vedľajší hasiaci efekt sa prejavuje proces chladenia. 
Inhalácia tohto plynu, a to aj pri nízkych koncentráciách, môže zapríčiniť asfyxiu (nedostatok 
kyslíka v krvi), čo je nevyhnutné brať do úvahy pri návrhu. CO2 sa účinne používa viac ako 50 
rokov a je vhodný predovšetkým na istenie priestorov, kde sa nevyskytujú ľudia, ako sú napr. 
transformátorové stanice, elektrické zariadenia, zálohovacie centrá, archívy a pod. Je ťažší 
ako vzduch, pri aplikácii vytvára hustý aerosólový oblak a preto je možné jeho využitie aj pre 
lokálne hasenie.  

SHZ má uskladnený CO2 v tlakových fľašiach, na ktorých sú príslušné armatúry, rozvodne 
potrubia, výstrekové armatúry, spúšťacie a signalizačné zariadenie a ústredňa. Od 
zásobníkoch vedie potrubná sieť ukončená výstrekovými armatúrami. Zariadenie sa spúšťa 
mechanicky, alebo samočinne. 

Práškové hasiace zariadenia 
Práškové hasiace zariadenie sa používa na hasenie hasiacim práškom uloženým v tlakových 
zásobníkoch, alebo v prípade PHZ sa prášok privezie v hasičskom aute. Používa sa prášok 
triedy ABC. 
 
Polostabilné hasiace zariadenie práškové je nainštalované na stláčacom zariadení 
železničných cisterien na bl.67.Potrubný rozvod PHZ práškového je ukončený prípojkou C52 
pre napojenie mobilnej techniky so zásobou hasiaceho prášku. Zariadenie je schopné dopraviť 
prášok na chránené miesto do 30 sekúnd. 
 
V bezpečnostnej správe je uvedený len krátky popis jednotlivých typov hasiacich zariadení. 
Podrobný popis je uvedený na každej výrobnej jednotke v pracovnej inštrukcii PI 04 – Požiarny 
poriadok pracoviska, v kapitole IV. (Opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru – 
Požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, druh, typ, počet, spôsob ich použitia a ich 
umiestnenie, SHZ a PHZ spôsob ich použitia a ich umiestnenie, EPS umiestnenie a spôsob 
manipulácie, požiarne uzávery a ďalšie protipožiarne a technické zariadenia, ktoré môžu byť 
použité na likvidáciu požiaru). 
 
SHZ penové, chrániace viac objektov, sa v podniku členia podľa prevádzkovateľa SHZ na: 

 zmiešavaciu stanicu penidla a vody po prvú armatúru vrátane,  
 hlavné rozvody peny od prvej armatúry po prvú armatúru k chránenému objektu, 
 penové rozvody a penové súpravy k chránenému objektu od prvej armatúry vrátane. 

 
Toto členenie sa netýka penového SHZ chrániaceho jeden prevádzkový objekt. Umiestnenie 
a funkcia požiarno-technických zariadení prevádzky je pre hodnotené rizikové prevádzky 
spracovaná v kapitole 1.2.4 príloh havarijného plánu pre príslušné prevádzky. 
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Tabuľka 5.2.4.1  Mobilná hasičská technika G4S FS 

5.2.5  Horúcovody, iné rozvodné siete 

Medzi horúcovodné rozvodné siete patria celopodnikové rozvody pary a rozvody vykurovacích 
plynov.  

5.2.5.1 Rozvody vykurovacích plynov 

Základnú koncepciu riadenia siete vykurovacích plynov zabezpečuje útvar Operatívne 
riadenie výroby. 
 
Prevádzkovateľom a používateľom hlavných potrubných rozvodov siete vykurovacích plynov 
v areáli SLOVNAFT, a.s., t.j. na medziblokových potrubných mostoch až po hranicu k 
vnútroblokovým rozvodom je útvar Technologické a energetické rozvody (prevádzka Vodné 
hospodárstvo).  
 
Všetky manipulácie na medziblokových potrubných rozvodoch siete vykurovacích plynov 
vykonáva útvar Zásobovanie vodou a technologické rozvody na pokyn útvaru ORV. 
Manipulácie na vnútroblokových rozvodoch vrátane vstupnej armatúry si zabezpečujú 
jednotliví odberatelia. 

P.
Č 

 
Typ vozidla  

 

 
Technická špecifikácia 

 
Voda 

(l) 

 
Penidlo 

(l) 

 
Prášok 

(kg) 
1. CAS 30 MB Atego Cisternová striekačka 2400 200 0 

2. CAS 80 MB Actross Cisternová striekačka 4000 3800/20 150 kg CO2 
3. NA NK1 MB Actross/MP18000 Nákladný automobil/Hasiaci kontajner 0 5500 0 
4. NA NK-Z MB Actross/VTA Nákladný automobil/Technický kontajner 0 0 0 

5. KHA 1,5/8 MB Actross Kombinovaný automobil 6000 2000 1500 

6. KHA 2/2/2 MB Actros Kombinovaný automobil 2000 1750/250 2000 
7. CAS 60 MB Actros Cisternová striekačka 9000 2500/500 0 

8. CAS 32/1 T-815 Cisternová striekačka 9000 270 0 

9. Battler Hasiaci monitor 0 0 0 

10. Ambassador 1x6 Hasiaci monitor 0 0 0 
11. Čln  Čln so závesným motorom 0 0 0 

12. TA PPLS Volvo Protiplynové vozidlo 0 0 0 

13. VA MB Sprinter Veliteľský automobil 0 0 0 

14. SA MB Sprinter Sanitný automobil 0 0 0 

15. DA WV Caddy Dopravný automobil 0 0 0 

16. DA Mercedes V Dopravný automobil  0 0 0 

17. ČS Objemové čerpadlo 0 0 0 

18. NA NK-2 MB Actross / HK Nákladný automobil / Hadicový kontajner 0 0 0 

19. KP1 Kontajner na penidlo 0 8000 0 

20. KP2 Kontajner na penidlo 0 8000 0 

21. PV EKO                     Prívesný vozík 0 0 0 

22. HP                    Hadicový príves 0 0 0 

23. AP 44 M Actross Automobilová plošina 0 0 0 
24. MB Sprinter Vozidlo na prevoz hasiacich prístrojov 0 0 0 
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5.2.5.2  Rozvody pary 

Zásobovanie teplom do podnikového rozvodu pary spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej len 
„podnikový rozvod pary“) v rozhodujúcej miere zabezpečuje primárnu výrobu na svojich 
zdrojoch výroby tepla vo forme pary a jej dodávku prevádzka Energie a výroba tepla so svojou 
prevádzkou Tepláreň. Trvalými (menšími) zdrojmi výroby a dodávky tepla sú Druhotné 
energetické zdroje SLOVNAFT, a.s. (ďalej tiež „DEZ“). 
 
Výroba a dodávka tepla do rozvodov, spotreba tepla 
Zo strany Teplárne je výroba tepla zabezpečovaná vhodnou voľbou kombinácie chodu kotlov, 
turbogenerátorov a redukčných staníc, resp. disponibilnosťou jednotlivých zariadení.  
 
Dodávky tepla z ostatných DEZ sú dané technickým riešením výroby a charakterom 
technológie. Dodávky tepla na tlakovej úrovni 3,5 MPa, 1,0 MPa a 0,4 MPa do podnikového 
rozvodu pary spôsobuje v letnom období znižovanie výroby elektriny protitlakovým a 
odberovým spôsobom.  
 
Paru z DEZ je možné dopúšťať do podnikového rozvodu pary len v prípade, že uvedenú paru 
nie je možné využiť v technológii príslušnej výrobnej prevádzky alebo závodu a jej kvalitatívne 
parametre sú v súlade s parametrami dodávanej z DEZ. 
 
Potrubné rozvody tepla  
Vnútropodnikovým správcom a prevádzkovateľom hlavných potrubných rozvodov tepla je 
Prevádzka Vodné hospodárstvo, útvar Technologické a energetické rozvody. Hlavným 
potrubným rozvodom sa rozumie úsek potrubia po hlavnú (vstupnú - hraničnú) armatúru 
odbočky odberateľa. Vnútropodnikovým správcom ostatných častí parného potrubného 
rozvodu je hlavný používateľ (výrobná stanica, vnútroblokový správca nevýrobného objektu). 
 
Kategorizácia odberateľov tepla 
Odberatelia tepla sú členení podľa charakteru spotreby tepla: 

 technologická spotreba, 
 nevýrobná (režijná) spotreba, 
 odber tepla cudzím subjektom. 

 
Technologická spotreba tepla je v priebehu roka pri ustálenom chode technológie relatívne 
stabilná. Nevýrobná spotreba je ovplyvnená sezónnosťou. Odber tepla cudzím subjektom je 
daný podnikateľským charakterom odberateľa.  
 
Celková spotreba tepla v podniku závisí od ročného obdobia. Hodnota zimného maxima 
dosahuje až dvojnásobok letnej spotreby tepla. Pri zásobovaní podniku teplom sa súčasne 
kladie dôraz aj na zabezpečenie výrobných prevádzok podniku dodávkami elektriny v 
požadovanom stupni zabezpečenia a dodržanie dodávateľsko - odberateľských podmienok vo 
vzťahu k ZSD. 

 

Dodávka tepla do podnikového rozvodu pary 

Na dostatočné zabezpečenie potrieb všetkých výrobných prevádzok a nevýrobných objektov 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a externých odberateľov nachádzajúcich sa v areáli Vlčie hrdlo 
je podnikový rozvod pary rozdelený na 3 tlakové úrovne s povolenými hodnotami rozpätia 
parametrov pre dodávku pary meranými na výstupe z Teplárne, ktoré sú uvedené v zmluve 
o dodávke tepla. Požadované parametre dodávanej pary z DEZ sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.  
 
Tabuľka 5.2.5.2.1 Požadované parametre pary dodávanej z DEZ  
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P.č. 
Tlaková 
úroveň 
[MPa] 

Označenie 
trasy 

Povolený rozsah pretlaku 
[MPa] 

Povolený rozsah teploty 
[°C] 

min. norm. max. min. norm. max. 
  0,4 B,C,D 0,35 0,45 0,55 175 200 230 
  1,0 B,D,E 0,95 1,05 1,25 220 280 320 
  3,5 B,C,D,E, F 2,85 3,25 3,40 310 330 360 

 
 
Parný kondenzát 
Platí zásada lokálneho využitia kondenzátu v mieste jeho vzniku. Na využitie prebytku 
neznečisteného kondenzátu je v Rafinérii spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vybudovaná potrubná 
sieť na zber vratných kondenzátov z výrobných prevádzok. Pretlak v sieti rozvodu parného 
kondenzátu nesmie presiahnuť 0,4 MPa, čo je max. tlak čerpadiel vyčerpávajúcich kondenzát 
zo zberných nádrží kondenzátu pod potrubnými mostmi a zo systémov vykurovania budov. 
Vratný kondenzát je zaústený na chemickú úpravu vody. Vypúšťanie čistého kondenzátu do 
kanalizácie je zakázané.  
Teplota dodávaného kondenzátu do zberného systému kondenzátov nesmie prekročiť 90°C. 
 
Regulácia dodávky a spotreby tepla 
Porušenie bilančnej rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou tepla - požiadavka na spotrebu 
je vyššia ako dodávka tepla do rozvodu. 
Uvedený stav môže nastať: 

 výpadom alebo odstávkou niektorého zo zdrojov výroby pary v Teplárni; 

 výpadom alebo odstávkou niektorého z ďalších zdrojov dodávajúceho paru do 
podnikového rozvodu pary; 

 nábehom niektorej výrobnej jednotky (ďalej len „VJ“) Rafinérie SLOVNAFT, a.s.; 

 neohláseným odberom pary na iné účely (prefukovanie potrubí, zariadení, a podobne.); 

 vznikom veľkej netesnosti na podnikovom rozvode pary;   

 celkovým zvýšením spotreby tepla nad úroveň disponibility Teplárne; 

Regulácia pri jednotlivých poruchových stavoch sa vykonáva individuálne s prihliadnutím na 
okamžitý stav a charakter vzniku nerovnovážneho stavu v bilancii. 
 
Regulačný stupeň č.3 - havarijný stupeň regulácie 
Regulačný stupeň č.3 sa uplatňuje v prípade mimoriadne vážnej nežiaducej udalosti - celkový 
výpadok zdrojov výroby tepla v SLOVNAFT a.s. Uvedený stav môže nastať pri poruchovej 
udalosti na Teplárni, čo vedie následne k postupnému prerušeniu dodávky tepla do spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 

5.2.6  Rozvody vzduchu alebo iných plynov 

5.2.6.1 Dodávka sušeného vzduchu (V-RM) 

V podniku sa používajú dva druhy vzduchu, a to technologický a prístrojový. Pre distribúciu 
a manipuláciu s prístrojovým vzduchom je vydaný riadiaci akt, ktorý nerieši zásobovanie 
areálu nesušeným technologickým vzduchom, ale vzduchom prístrojovým. Chod kompresorov 
zabezpečujúcich dodávku nesušeného vzduchu pre potreby prevádzok si riadia príslušné 
prevádzky samé. Zamestnanci ORV sledujú stav prevádzkyschopnosti kompresorov na 
výrobu nesušeného vzduchu a v prípade poruchových stavov v chode kompresorov na výrobu 
V-RM koordinujú chod technologických kompresorov zabezpečujúcich výrobu a dodávku V-
RM. 
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Ústredná kompresorová stanica (ÚKS) slúži na výrobu a dodávku V-RM (pre potreby regulácie 
a merania) pre interných ako aj externých dodávateľov. Na ÚKS sú inštalované 4 radiálne 3-
stupňové oil-free kompresory firmy Atlas Copco ZH 7000-6 a štyri sušiace stanice Atlas Copco 
BD 2400. Kompresor ZH 7000-6 je trojstupňový, poháňaný asynchrónnym elektromotorom cez 
rýchlobežnú prevodovku. Za každým stupňom kompresora je zaradený chladič vzduchu, 
ktorého súčasťou je aj odlučovač vody. Výkon kompresora pri pretlaku 700 kPa je 6853,4 
Nm3/h pri atmosférickom tlaku 101 325 Pa, teplote nasávaného vzduchu 35 °C a relatívnej 
vlhkosti 60%. Každý kompresor má inštalovanú svoju autonómnu riadiacu a zabezpečovaciu 
jednotku ELEKTRONIKON.  
Použitie sušeného prístrojového vzduchu na iné účely ako pre meranie a reguláciu je z 
dôvodov spoľahlivosti prevádzky rozvodu MaR a ekonomických dôvodov zakázané.  
 
Potrubné rozvody prístrojového vzduchu 
Prevádzkovateľom a používateľom medziblokových potrubných rozvodov V-RM, t.j. na 
hlavných vonkajších potrubných mostoch až po hranicu medzi medziblokovým 
a vnútroblokovým rozvodom, je útvar TER. 
 
Manipulácie na potrubných rozvodoch prístrojového vzduchu 
Všetky manipulácie na medziblokových potrubných rozvodoch V-RM vykonávajú operátori 
útvaru TER. Manipulácie na vnútroblokových rozvodoch vrátane vstupnej armatúry si 
zabezpečujú jednotliví interní a externí odberatelia. 

5.2.7  Komunikačné a informačné systémy 

SLOVNAFT, a.s. má vo svojej organizačnej štruktúre útvar Podniková a marketingová 
komunikácia. Poslaním útvaru je sústavnou, cielenou a aktívnou komunikáciou s interným a 
externým prostredím podporovať záujmy spoločnosti, budovať imidž a vzájomné dobré vzťahy.  
 
Podniková komunikácia: 

 koordinuje komunikáciu so spoločnosťou MOL, 
 zabezpečuje komunikáciu smerom do vonkajšieho prostredia (vypracúva politiku a plán 

komunikačných aktivít, zverejňuje informácie o spoločnosti, atď.), 
 riadi prístup médií k členom vrcholového vedenia, pripravuje ich verejné vystúpenia, 

reaguje na správy na základe monitoringu médií, zodpovedá za krízovú komunikáciu, 
 zabezpečuje vnútornú komunikáciu prostredníctvom vydávania vnútropodnikových 

novín PANORÁMA, resp. ďalších materiálov, 
 zabezpečuje organizáciu podujatí na upevnenie firemnej kultúry, 
 zodpovedá za kompletnú agendu sponzoringu v oblasti kultúry a finančných darov 

neziskovým subjektom, 
 pripravuje vydanie výročnej správy spoločnosti. 

 
Medzi hlavné komunikačné a informačné systémy podniku patrí: 

 Elektronická pošta 
 Intranet 
 Telefóny – pevné linky a mobilné telefóny 
 Grafický informačný systém AIM Directa 
 Technický informačný systém XMatik 

 
Informačný systém riadenia údržby pozostáva z viacerých častí, tvoriacich spravidla ucelené 
počítačové systémy integrované pomocou programových prepojení (interfaces). V súčasnosti 
je informačný systém riadenia údržby na útvare Výroba tvorený aplikáciami: 

 Infor EAM – systém riadenia údržby, 
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 XMatik® .NET – technický informačný systém s podporou vektorovo orientovanej 
grafiky,  

 System1 – monitorovací a vyhodnocovací systém stavu rotačných zariadení, 
 Főnix – systém sledovania tribotechnických aktivít na technologickom zariadení, 
 extRIM – frame softvér, združujúci špecializované spoľahlivostné aplikácie na jednotnú 

publikačnú platformu inšpekčných plánov údržby. 
 
Všetky uvedené komponenty sú vzájomne spojené do jediného celku, pričom tento je okrem 
toho i plne integrovaný v rámci celopodnikového informačného systému. Takto je dosiahnutá 
integrita s: 

 OeBS (Oracle Business Suite) – pre oblasť pohľadávok, záväzkov, základného 
účtovníctva a nákupu v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

 SAP SM – pre oblasť zaobstarávania údržby, 
 Vstup dát – aplikácia pre vstupovanie nových údajov, 
 Katalóg skladových položiek – jednoduché vyhľadávanie skladových položiek, 
 PI VISION – pre oblasť zdieľania procesných údajov výroby, 
 AIM Directa – (čiastočne integrované) pre oblasť zdieľania a uchovávania technickej 

dokumentácie z elektronického úložiska 
 
Všeobecne pre prácu s informáciami sú platné v SLOVNAFT, a.s. riadiace akty: 

 IT_GP9_SN1 Pravidlá pre akceptovateľné používanie informačných a komunikačných 
systémov Skupiny Slovnaft 

 IT_GP9_SN2 Riadenie prístupových práv 
 IT_GP10_SN1 Správa softvérových aktív 
 IT_1_G1_SN2 IT Plánovanie a reportovanie 
 IT_1_G6_SN1 Postup kontinuity IS 

a ďalšie. 
 
Pravidlá pre akceptovateľné používanie informačných a komunikačných systémov Skupiny 
Slovnaft definuje riadiaci akt IT_GP9_SN1 .  
 
 
 
Účelom vydania tohto riadiaceho aktu je  

a) definovať činnosti, ktoré sú akceptovateľné pri používaní informačných a 
komunikačných systémov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jej dcérskych spoločností 
(ďalej len “Spoločnosť”) a tak prispieť k zníženiu pravdepodobnosti výskytu 
nasledovných rizík: 

- riziko kybernetického útoku voči Spoločnosti,  
- riziko neoprávneného logického prístupu k informačným aktívam Spoločnosti a 

informačným                               a komunikačným systémom Spoločnosti, 
- riziko krádeže alebo straty informácií o zamestnancoch alebo zákazníkoch 

Spoločnosti alebo informácií o Spoločnosti samotnej,  
- riziko nezabezpečenej komunikácie, ktorá by mohla vyústiť do neúmyselnej 

straty, úniku alebo zneužitia dát, 
- riziko zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia informačných aktív Spoločnosti a  

informačných a komunikačných systémov Spoločnosti, 
- riziko konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako neetické, nemorálne alebo 

protizákonné (ilegálne), 
b) definovať, vymedziť rozsah a určiť činnosti, ktorými je Spoločnosť oprávnená realizovať 

Bezpečnostný monitoring používania informačných aktív a informačných 
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a komunikačných systémov Spoločnosti, ktoré sú chránené Spoločnosťou 
schválenými bezpečnostnými mechanizmami,  

c) stanoviť alebo odvolať sa na postupy, ktoré môže Spoločnosť aplikovať, ak nastane 
ohrozenie alebo porušenie ustanovení tohto riadiaceho aktu, a ktoré môžu mať za 
následok konanie v rovine etickej alebo konanie podľa príslušného zákona. 

 

5.3  Ostatné služby 

5.3.1  Bezpečnostné technické služby 

Bezpečnosť areálu je chránená bezpečnostnou službou, ktorú vykonáva externá súkromná 
bezpečnostná služba (ďalej len SBS) na základe zmluvne dohodnutých činností a zamestnanci 
Odboru ochrany a obrany, ktorí majú na výkon tejto činnosti osobitné oprávnenie 
od generálneho riaditeľa SLOVNAFT, a.s. 
 
Pravidlá vstupu a ochrany areálu určuje lokálny riadiaci akt SEC_1_SN2 Bezpečnostný 
poriadok objektov SLOVNAFT, a.s. Pre zvýšenie bezpečnosti výrobnej časti podniku, bolo 
vybudované v roku 2006 oplotenie výrobnej časti podniku, ktoré umožňuje vstup do výrobnej 
časti na základe osobitného povolenia. Toto oplotenie oddeľuje administratívnu a výrobnú časť 
podniku. 

5.3.2  Zdravotná služba 

SLOVNAFT, a.s. má uzatvorenú zmluvu so zdravotníckym centrom ProCare vo Vlčom hrdle, 
ktoré poskytuje zdravotné služby zamestnancom jednak na základe slobodnej voľby lekára, 
ale aj preventívne zdravotné prehliadky ako aj prehliadky pred nástupom do zamestnania. 
 
Ak sa na výkon pracovnej činnosti vyžaduje zdravotná alebo psychická spôsobilosť, 
zamestnávateľ môže uzavrieť pracovnú zmluvu, resp. dohodnúť jej zmenu len s osobou 
zdravotne alebo psychicky spôsobilou na výkon tejto práce a nesmie umožniť, aby 
zamestnanec vykonával práce, ktoré nezodpovedajú jeho zdravotnému stavu. 
 
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (pracovných činností) vychádza zo 
špecifických podmienok výkonu práce u zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z predmetu jeho 
činnosti, používanej technológie a realizovaných opatrení na ochranu zdravia pri práci. 
Rozsah a náplň lekárskych prehliadok je pravidelne prehodnocovaný na základe výsledkov 
meraní pracovného prostredia a auditov pracovných činností a funkcií.  
 
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb na výkon práce sa realizuje vyšetrením 
v zdravotníckom zariadení, s ktorým má zamestnávateľ na tento účel uzavretú zmluvu. 
 
Poskytovateľ služieb organizačného zabezpečenia ochrany zdravia 

 zabezpečuje organizovanie všetkých druhov LPP - vstupných, periodických, 
mimoriadnych, pred zmenou pracovného zaradenia, výstupných a následných, 

 sleduje periodicitu lekárskych prehliadok a informuje vedúcich zamestnancov 
v trojmesačnom predstihu o skončení ich platnosti , 

 vedie evidenciu realizovaných lekárskych prehliadok a uchováva registratúrne 
záznamy súvisiace s  posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu a z vstupuje 
údaje do IS ĽZ, 

 spolupracuje s vedúcimi zamestnancami ako aj s príslušnými zdravotníckymi 
zariadeniami pri organizovaní všetkých druhov lekárskych prehliadok, 
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 vykonáva komplexne organizačné a administratívne zabezpečenie realizácie 
rekondičných pobytov príslušných zamestnancov (dohodnutie  termínov, 
komunikácia s vedúcimi útvarov a kúpeľným zariadením, poskytovanie informácií 
zamestnancom, zabezpečenie dopravy a výkon ďalších činností potrebných pre 
organizačné a administratívne zabezpečenie rekondičných pobytov), 

 preberá potvrdené posudky, resp. žiadostí o vykonanie lekárskej preventívnej 
prehliadky od poskytovateľa PZS a zodpovedá za ich kontrolu, 

 vypracúva informácie, analýzy, správy v oblasti zdravotnej starostlivosti 
o zamestnancov (informácia o počte a štruktúre LPP, nadštandardných LPP, 
rekondičných pobytoch, iné informácie súvisiace s predmetnou agendou) na žiadosť 
útvaru ĽZ a SD&HSE, 

 zodpovedá za riadne označenie a odovzdanie registratúrnych záznamov súvisiacich 
s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu a rekondičných pobytov v súlade s 
ORG_2_G9_SN1_Registratúrny poriadok a registratúrny plán spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. útvaru ĽZ. 

 
Dohľad nad výkonom prác a zdravotným prostredím 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť preventívne a ochranné služby, ktoré súvisia s 
vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psycho-sociálnych rizík a ochranou pred nimi 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanoveniami § 1 Vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni 
výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o 
požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.  

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti 
ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, pri ktorom najmä:  
a)  spolupracuje s útvarom SD&HSE pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné 

riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,  
b)  hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu 

ovplyvňovať zdravie zamestnancov,  
c) spolupracuje s útvarom SD&HSE pri vypracúvaní programov ochrany a podpory 

zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní 
nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,  

g)  spolupracuje s útvarom SD&HSE pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v 
oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie 
práce a ergonómie 

 
Rozsah činnosti dohľadu nad prácou a pracovným prostredím zamestnancov v zmysle platnej 
legislatívy je prílohou zmluvy s poskytovateľom PZS.  
 
Kontrolu činností dohľadu nad prácou a pracovným prostredím zamestnancov vykonáva útvar 
SD&HSE SLOVNAFT, a.s.  

5.3.3  Riadiace strediská 

Riadenie výrobných činností a procesov zabezpečujú pod vedením riaditeľa útvaru Výroba na 
3. riadiacej úrovni nasledovné útvary: 
 

 Prevádzkovanie výroby 
 Údržba 
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 Technológie 
 
Útvar Výroba má včlenený útvar Riadenie výroby a energií.   
 
Operatívne riadenie výroby (ďalej len ORV) 
Štruktúra dispečerského riadenia 
 
V rámci organizačnej štruktúry SLOVNAFT, a.s. je vytvorené riadiace centrum (ďalej len 
Dispečing) na oddelení Operatívne riadenie výroby (ďalej len ORV) 
A - pracujúce v nepretržitom režime – s pôsobnosťou pre Výrobu v oblasti prevádzkovej 
činnosti,  bilancovania a uvoľňovania produktov.  
B - pracujúce len v rannej zmene, ktoré monitoruje a riadia činnosť Výroby, pripravuje 
programy pre riadenie prevádzok v mimopracovnom čase.  
 
ORV v mimopracovnom čase vykonáva riadiacu funkciu s pôsobnosťou pre SLOVNAFT, a.s.,  
na základe ktorej realizuje pokyny vydané riaditeľom Výroby SLOVNAFT, a.s. Koordinuje 
činnosť vedúcich zmien, prípadne operátorov. Úlohou ORV je vykonávať riadiace a výkonné 
činnosti s cieľom nerušeného chodu prevádzkovej činnosti spoločností SLOVNAFT, a.s.. 
 
ORV vykonáva v pravidelných intervaloch kontroly dostupnosti jednotlivých členov havarijných 
komisií, ktoré sú stanovené v príslušnom riadiacom akte. O kontrole vyhotoví písomný protokol 
a s výsledkom kontroly oboznámi vedúceho havarijnej komisie. 
 
V prípade mimoriadnych udalostí ORV podáva hlásenie top manažmentu Spoločnosti.  
 
Zvolávací a záchranný systém v rámci havarijného plánovania a odozvy je definovaný ako 
súhrn integrovaných organizačných, technických a vecných činností zameraných na likvidáciu 
mimoriadnych udalostí v záujme ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia, 
minimalizácie materiálnych škôd na zariadeniach, ako aj ochrany dobrého mena spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., a dcérskych spoločností (ďalej len „Spoločnosť“) nachádzajúcich sa v areáli 
Vlčie hrdlo. 
 
Systém určuje jednotný postup pri vzniku mimoriadnej udalosti (požiar, výron plynu, 
technologická, ekologická, závažná priemyselná havária, resp. iné závažné ohrozenie 
Spoločnosti). Stanovuje rozsah súčinnosti zainteresovaných zložiek Spoločnosti, príslušného 
Závodného hasičského útvaru s orgánmi IZS pri zabezpečení evakuačných a záchranných 
činností v prípadoch povodňového, chemického alebo radiačného ohrozenia Spoločnosti. 
 
Systém nadväzuje na základné postupy pre likvidáciu mimoriadnych udalostí spracované v 
technologickej dokumentácii jednotlivých prevádzok, objektov Spoločnosti a v operatívnej 
dokumentácii jednotiek ZHÚ, CO a IZS. 
 
Zvolávací a záchranný systém je realizovaný v dvoch štyroch úrovniach činnosti komunikácie 
a rozhodovania. 
 
1. úroveň – udalosť nevyžaduje aktivovanie systému vyrozumenia a zvolania 
 
2. úroveň  mimoriadna udalosť nepresahujúca limity jednej výrobnej jednotky, objektu 
zvládnuteľná prevádzkou, ZHÚ v rámci Operatívneho štábu prevádzky,  havarijná situácia, 
ktorá po zhodnotení veliteľom zásahu ZHÚ a operatívnym štábom nepresahuje  kompetencie 
Operatívneho štábu. 
 
3. úroveň - je havarijná situácia ktorá po zhodnotení veliteľom zásahu ZHÚ a operatívnym 
štábom presahuje kompetencie Operatívneho štábu a je splnené kritérium pre zvolanie 
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havarijnej komisie, nutná kooperácia viacerých závodov na základe rozhodnutí havarijnej 
komisie. 
 
4. úroveň – mimoriadna udalosť vyžaduje rozhodnutie krízového manažmentu, hospodárskej 
mobilizácie a CO 
 
V druhej úrovni je postup pri likvidácii mimoriadnej udalosti riešený podľa základnej 
dokumentácie prevádzok, objektov a vytvorením operatívneho štábu. Operatívny štáb posúdi 
parametre mimoriadnej udalosti z hľadiska splnenia kritérií pre zahájenie činnosti v druhej 
úrovni. 
 
V tretej úrovni je vytvorená havarijná komisia, ktorá zabezpečuje integrovaný postup 
informačných, rozhodovacích a operatívnych činností jednotlivých zložiek systému 
samostatne, ako aj prostredníctvom už zriadeného operatívneho štábu. 
 
Účinnosť systému je preverovaná: 
II. minimálne raz za štvrťrok – v rámci taktického cvičenia – fyzická dostupnosť, 
Minimálne raz za mesiac – dostupnosť v rámci preverovacieho cvičenia ZHÚ/VJ – telefonické 
obvolanie bez fyzickej prítomnosti na mieste cvičenia, 
III. úroveň – raz za šesť mesiacov – celý systém v súčinnosti so ZHÚ v rámci taktického 
cvičenia, 
Raz za štvrťrok – dostupnosť členov HK prostredníctvom útvaru ORV – dispečerské 
pracovisko,  
 

• raz za štvrťrok - dostupnosť členov havarijnej komisie Dispečerským pracoviskom ORV  
• raz za štvrťrok II. úroveň - v rámci taktického cvičenia 
• raz za mesiac - dostupnosť II. úrovne v rámci preverovacieho cvičenia ZHÚ 

 
Pri vzniku mimoriadnej udalosti sú činnosti práce koordinované a riadené v súlade s interným 
predpisom Havarijné plánovanie a odozva. plánom vyrozumenia a zvolania resp. Zvolávacím 
a záchranným plánom.  
 
V súvislosti s procesom plánovania výroby sa útvar Riadenie výroby a energií podieľa na 
tvorbe mesačných rolovaných a operatívnych plánov, rolovaných plánov generálnych revízii 
(ďalej len GR), technologických zarážok (ďalej len TZ) a krátkodobých odstávok jednotlivých 
výrobných jednotiek útvaru Prevádzkovanie výroby, tvorbe týždenných plánov výroby a 
programov riadenia výroby a vyhodnocuje dosiahnuté výsledky.  

 Bilancovanie výroby a energetiky (ďalej len BVE) 

Útvar BVE je útvarom zaoberajúcim sa zberom, bilancovaním a rekonsiláciou výrobných 
údajov z jednotlivých výrobných jednotiek prostredníctvom bilančného softwaru. Pre potreby 
funkčných útvarov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na báze dennej, kumulovanej, mesačnej 
a ročnej vytvára oficiálne bilančné zostavy materiálových prúdov, spotrieb palív a energií, 
prehľady stavu zásob, výťažností a tvorby strát 
 
Opis činností vykonávaných Dispečingom na útvare ORV  
Riadiaca činnosť  
 Vedúci útvaru ORV alebo ním poverený zamestnanec vedie konferenčnú operatívnu 
poradu (dispečing). Konferenčné operatívne porady sú realizované v pracovné dni. Priebeh je 
nahrávaný. Zvukový záznam je uchovávaný podľa ORG_2_G9_SN1_Registratúrny poriadok 
a registratúrny plán spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

 
Stálymi účastníkmi pravidelných konferenčných operatívnych porád sú zástupcovia týchto 
útvarov: 

• Riaditeľ útvaru Výroba, 
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• Vedúci útvaru Prevádzkovanie výroby a manažéri prevádzok,  
• Manažér útvaru ORV, 
• Manažér útvaru Riadenie bezpečnosti procesov, 
• Skúšobné laboratóriá VÚRUP, a.s. (pôvodne Kontrola kvality), 
• Technológie, 
• SD & HSE - Ochrana životného prostredia - Ochrana vôd, PaPB, 
• Distribúcia elektriny 
• Riadenie výroby a energií  
• Operatívna údržba, 
• Logistika – Plánovanie a dispečing logistiky, 
• zástupca spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. 

Obsahom vstupov účastníkov operatívnej porady je informácia o prijatých opatreniach na 
odstránenie odchýlok od Programu riadenia výroby a informácie o vyriešených problémoch 
a dohodnutých kooperáciách. 
Účastníci operatívnej porady sú povinní reagovať, resp. odpovedať na vzájomné pripomienky 
a požiadavky. Zástupcovia prevádzok na vyzvanie potvrdzujú prijaté závery. 

• Zabezpečuje nepretržitý a nerušený chod prevádzkovej činnosti organizáciou 
potrebných kooperácií, ako aj  iných činností s cieľom splnenia Programu riadenia 
výroby. 

• Vykonáva zber informácií potrebných pre riadenie výrobného procesu a pre 
rozhodovanie vedúceho útvaru Prevádzkovanie výroby a riaditeľa útvaru Výroba. 

• Vykonáva kontrolnú činnosť stanovenú v tabuľke 1, procesný krok p. č. 4 tohto 
lokálneho riadiaceho aktu. 

• Vykonáva riadiacu činnosť s prikazovacou právomocou pri riadení rozvodov médií 
počas celého výkonu činnosti. 

• Vystupuje ako informačné centrum v oblasti prevádzkovej činnosti, ako aj  

o v oblastiach súvisiacich s touto činnosťou. 

• Pri vzniku nepredvídanej prekážky v mimopracovnom čase sa stáva ORV - dispečing  
hlavným riadiacim článkom pri jej odstraňovaní, pričom konzultácie s vedúcimi 
zamestnancami útvaru Výroba až do ich príchodu, sú podkladom pre rozhodnutia na 
odborné riešenie problému.  

o Ak nepredvídaná prekážka vznikla počas rannej zmeny pracovného dňa, jej 
odstraňovanie patrí do kompetencie príslušných vedúcich zamestnancov. 
Úloha ORV sa sústreďuje na zabezpečenie nevyhnutných kooperácií, najmä 
servisného charakteru. 

• Vykonáva riadiacu činnosť s prikazovacou právomocou pri riadení rozvodov médií 
počas celého výkonu činnosti.  

• Eviduje sťažnosti okolitého obyvateľstva v súvislosti s hlukom resp. zápachom.  
 

Ďalšími podkladmi riadiacej činnosti ORV dispečing sú: 
• Závery z operatívnych porád útvaru Výroba za účasti zástupcov ďalších útvarov 

zúčastňujúcich sa konferencií. 
• Dohodnuté kooperácie s vedúcimi prevádzok. 
• Harmonogramy realizácie priebehu generálnych revízií, technologických zarážok 

a iných akcií podľa rozhodnutia riaditeľa útvaru Výroba. 
• Rozpis hotovostí útvarov zabezpečujúcich údržbu a opravy výrobného aj nevýrobného 

zariadenia. 
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• Inštrukcie a príkazy manažéra ORV, vedúceho útvaru Prevádzkovanie výroby, riaditeľa 
útvaru Výroba, riaditeľa útvaru Downstream a generálneho riaditeľa spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 

 

Kontrolná činnosť  
• Kontrolu plnenia Programu riadenia výroby vykonáva prostredníctvom vedúcich zmien, 

pomocou informačných aplikácií, spojovacej techniky a osobne. 
• Súčasťou plnenia Programu riadenia výroby je aj kontrola smerovania materiálových 

tokov, prísunu ropy a vybraných surovín, kontrola kvality vybraných polotovarov 
a výrobkov, ako aj dodržiavanie odberateľskej disciplíny v odbere elektriny, zemného 
plynu, dusíka  a iných foriem energie. 

• Prostredníctvom zamestnancov technického dozoru, vedúcich zmien  a osobnou 
kontrolou zabezpečuje na úseku riadenia údržby stav zabezpečenosti a priebehu prác 
v zmysle platného harmonogramu. 

• V pravidelných intervaloch kontroluje dosiahnuteľnosť jednotlivých členov havarijných 
komisií, ktoré sú stanovené v Zvolávacom a záchrannom systéme pravidelne 
aktualizovanom útvarom HSE – PaPB po personálnych zmenách. 

• Pravidelnými meraniami a na podnety občanov kontroluje intenzitu hluku v miestnej 
časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa a v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. O meraní 
vyhotoví písomný protokol, ktorý zasiela prednostovi úradu mestskej časti Podunajské 
Biskupice a Vrakuňa. 

 
Práva  

• Dávať príkazy všetkým vedúcim zmien, resp. ich zástupcom, zamestnancom údržby 
a externých organizácií dovezených z hotovosti pri naliehavej potrebe odstránenia 
poruchy. V prípade potreby v mimopracovnom čase najskôr konzultuje danú 
problematiku s príslušným vedúcim zamestnancom Prevádzky.  

• Príkaz ORV DV dispečingu môže zrušiť alebo pozmeniť riaditeľ útvaru Výroba, vedúci 
útvaru Prevádzkovanie výroby, manažér OR, manažér útvaru Riadenie výroby, 
príslušný vedúci prevádzky.  

• Nariadiť a v prípade potreby vykonať dovoz potrebných vedúcich zamestnancov 
a ostatných (aj externých) zamestnancov do spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
V nežiaducich prípadoch (ak to vyžaduje okamžitý stav technológie na výrobných 
prevádzkach – havária, nutnosť urýchleného odstránenia poruchy na technologickom 
zariadení) má DV právo povoliť dovoz, vývoz alebo prevoz časti STZ podľa vlastného 
uváženia, pričom musí tieto prípady komentovať a evidovať. Toto právo môže uplatniť 
jedine v spolupráci s útvarom Ochrana a obrana (ďalej OaO) spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s.. Právomoc sa nevzťahuje na povolenie vstupu s osobným motorovým vozidlom do 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré vydáva útvar OaO. 

• Vykonať osobnú kontrolu plnenia Programu riadenia výroby na jednotlivých 
prevádzkach. Jej súčasťou je aj preverenie pracovnej a technologickej disciplíny, 
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, bezpečnosti prevádzkovania a ochrany 
životného prostredia. Okrem toho má DV právo osobnej kontroly na všetkých 
pracoviskách na území spoločnosti SLOVNAFT, a.s. i na vysunutých pracoviskách 
mimo oplotenia, okrem objektov a útvarov patriacich pod útvar OaO. 

• Vyžadovať informácie o stave zabezpečenosti údržbárskych prác v zmysle ním 
stanovených priorít s cieľom zabezpečiť nerušené plnenie Programu riadenia výroby. 
Vyžadovať od každého riadiaceho zamestnanca útvaru Výroba informácie, týkajúce sa 
operatívneho riadenia výroby. 

• Určovať prioritu prác a dávať príkazy všetkým zamestnancom údržby a kooperujúcim 
zamestnancom externých organizácií v čase neprítomnosti vedúcich zamestnancov na 
pracovisku. 
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• Realizovať s cieľom uprednostnenia záujmov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. aj také 
kooperácie, ktoré majú nepriaznivý účinok pre plnenie plánu niektorej výrobnej 
jednotky. Pred uplatnením tohto práva je DV povinný toto konzultovať s príslušným 
vedúcim zamestnancom prevádzky. 

Zodpovednosť   

• za priebeh všetkých kooperačných činností v záujme zabezpečenia plnenia Programu 
riadenia výroby, 

• za riadenie a kooperáciu pri využívaní rozvodov sietí energií, 
• za včasné opatrenia na zvládnutie nežiaducich situácií a informovanosť kooperujúcich 

útvarov/prevádzok, 
• za ním vydané príkazy a ich nedostatky, 
• za nepretržitú kontrolnú činnosť, 
• za styk s kompetentnými štátnymi orgánmi v mimopracovnom čase v zmysle LOR 

HSE_GP1_SN1_v5 Hlásenie a vyšetrovanie nežiaducich udalostí a v zmysle 
Zvolávacieho a záchranného systému, 

• za priebeh kooperačných činností, včasné rozhodnutie o opatreniach na odstránenie 
prekážok, 

• za dodržiavania a včasné vyhodnotenie denného Programu riadenia výroby. 

Zvládnutie nežiaducich a neštandardných situácií 
• Pod pojmom nežiaduce situácie sa rozumejú požiare, ťažké hromadné a smrteľné 

úrazy, priemyselné a ekologické havárie, výpady v dodávkach energií zasahujúce 
výrobné jednotky, poruchy kanalizačných systémov s rozsiahlym ohrozením, 
vykoľajenie vlakových súprav, poškodenie energetických a technologických rozvodov, 
ropné havárie, prírodné vplyvy mimoriadneho významu a iné udalosti so závažným 
negatívnym vplyvom na činnosť jednotlivých prevádzok útvaru Prevádzkovanie výroby. 
ORV pri riešení mimoriadnych situácií postupuje podľa Zvolávacieho a záchranného 
systému a platných riadiacich aktov. 

 
Riadenie v prípade nežiaducej udalosti detailne popisuje interný predpis HSE _1G14_SN1 
Havarijné plánovanie a odozva, ktorého prílohou je Zvolávací a záchranný systém pre lokalitu 
Vlčie hrdlo – areál SLOVNAFT, a.s., Bratislava. 
 
Havarijné plánovanie a odozva je definovaný ako súhrn integrovaných organizačných, 
technických a vecných činností zameraných na likvidáciu nežiaducich udalostí v záujme 
ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia, minimalizácie materiálnych škôd na 
zariadeniach, ako aj ochrany dobrého mena spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a dcérskych 
spoločností (ďalej len „Spoločnosť“) nachádzajúcich sa v areáli Vlčie hrdlo.  
 
Riadiacim miestom v prípade nežiaducej udalosti je miestnosť 7.17. na bloku 00. Riadiace 
miesta sa môžu meniť v prípade nežiaducej udalosti v závislosti od vzniknutej situácie 
a úrovne. 

5.3.4  Služba havarijnej odozvy 

Službu havarijnej odozvy pre SLOVNAFT, a.s. zabezpečuje v zmysle zákona č. 128/2015 Z. 
z. Závodný hasičský útvar G4S Fire Services (SK), s.r.o. (ďalej len ZHÚ). 
 
Pri vzniku ZPH sú povinnosti služby havarijnej odozvy vyplývajúce zo zákona plnené 
nasledovne: 
 
1. Operátormi výroby  
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a/ V zmysle pracovných inštrukcií (ďalej len PI) PI 01 až PI 09 vykonávajú činnosti, ktoré majú 
za cieľ zabrániť rozvoju ZPH do 5 minút od vzniku nežiaducej udalosti do zásahu ZHÚ. Činnosti 
spojené so záchrannou službou opisujú najmä pracovné inštrukcie: 

• PI 01 Nábeh a odstavenie (havarijné odstavenie), 
• PI 02 Popis pracovnej náplne pracovníkov obsluhy (minimálne stavy na zmenách),   
• PI 04 Požiarny poriadok pracoviska (obsluha požiarnych zariadení, činnosť PPH) 
• PI 05 Ekologický režim , 
• PI 09 Riešenie neštandardných stavov (nácvik zvládania havarijných situácii). 

b/ Pre výkon týchto činností majú operátori na VJ k dispozícii: Určené OOPP, V zmysle 
Traumatologického plánu prostriedky prvej pomoci – lekárnička a nosidlá. Na VJ sú vyškolení 
nosiči ADP.  
c/ Odborná príprava operátorov výroby pre činnosť v záchrannej službe je: 

 Školenie členov protipožiarnych hliadok na pracovisku (PPH) 1x ročne, 
 Školenie PZPH 1x ročne, 
 Školenie nosičov ADP 1x ročne, 
 Školenie zvládania neštandardných situácii podľa PI 09 1x ročne, 
 Školenie z Tematického plánu havarijného výcviku na daný rok v mesačných 

intervaloch. 
Ich súčinnosť so ZHÚ je pravidelne nacvičovaná a preverovaná v taktických (TC) 
a previerkových cvičeniach (PC) podľa ročného plánu TC a PC. 
 
2. Hasičskou jednotkou G4S Fire Services, (SK) s.r.o. v súlade s § 30, odst. 1 zákona č. 
314/2001 Z. z. v platnom znení o ochrane pred požiarmi, kde zdolávanie požiarov, záchranné 
práce pri živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach vykonáva ZHÚ. 

Závodný hasičský útvar je zriadený právnym nástupcom spoločnosti Group 4 Falck s.r.o. 
spoločnosťou G4S Fire Services (SK), s.r.o., ktorá je zároveň aj prevádzkovateľom uvedeného 
ZHÚ na základe zmluvy. Na základe zmluvy poskytuje uvedený ZHÚ služby výhradne pre 
spoločnosť Slovnaft a vzájomne dohodnuté tretie strany v areály Vlčie Hrdlo. Zmluvy o 
prevádzkovaní ZHÚ a poskytovaní daľších služieb č. 4220001095 v areáli SLOVNAFT, a.s. 
Bratislava vo Vlčom hrdle, ktorú podpísali firmy G4S Fire Services (SK), s.r.o a SLOVNAFT, 
a.s. dňa 9.11.2015. 

Dohoda (zmluva) č. 4220001095 bola schválená Súhlasným stanoviskom Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej KRHZ) č. p. KRHZ –BA-OPT-1242-
001/2015 s účinnosťou od 15.01.2016. 

Podľa rozhodnutia KR HaZZ v Bratislave z je na ZHÚ SLOVNAFT, a.s. určený početný stav 
19-tich zamestnancov slúžiacich v jednej zmene. Prevádzka je štvorzmenná. 

SLOVNAFT, a.s. je v zmysle zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
zaradený ako podnik kategórie B, v ktorom sa vybrané nebezpečné látky nachádzajú v 
nadlimitných množstvách definovaných týmto zákonom o prevencii závažných priemyselných 
havárií. Podľa § 21 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť v 
SLOVNAFT, a.s. zriadená služba havarijnej odozvy, ktorej úlohou je: 

a) vykonávať rýchle a účinné zásahy na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie 
jej následkov vrátane záchrany ľudských životov, ako aj ochrany životného prostredia a 
majetku, 

b) vykonávať iné práce v nedýchateľnom alebo v inak zdraviu škodlivom prostredí (plánované 
nehavarijné zásahy), 

c) spolupracovať na prevencii závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich 
zdolávanie a obmedzovanie ich následkov a oznámiť to okresnému úradu. 

ZHÚ plní aj úlohy pri vzniku povodňovej situácie v objekte SLOVNAFT, a.s. V súlade s 
Povodňovým plánom SLOVNAFT, a.s. pri vyhlásení 3. stupňa povodňovej aktivity, predseda 
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Povodňovej komisie zvoláva členov Technického štábu SLOVNAFT, a.s.. Členom 
Technického štábu je aj určený zástupca ZHÚ, ktorý na ZHÚ prenáša úlohy zo zasadnutia 
štábu k vykonávaniu záchranných povodňových prác. ZHÚ počas povodňovej aktivity 
vykonáva : 

a) evakuáciu osôb v prípade ohrozenia života, 

b) evakuáciu majetku ohrozeného povodňou, 

c) odvoz zranených, 

d) odčerpávanie vody z ohrozených priestorov, 

e) asistenciu pri nútených odstávkach ohrozených výrobných prevádzkach, 

f) operatívne úlohy uložené Technickým štábom, podľa odborných, technických a 
materiálnych možností ZHÚ. 

 

Súčasná organizačná štruktúra ZHÚ je uvedená na obrázku 5.3.4.1. Štruktúra ZHÚ bola 
schválená KRHZ v Bratislave Rozhodnutím č. p. KRHZ-BA-OPT-238-008/2020. Štruktúra bola 
schválená na základe Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorá bola spracovaná 
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 
č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 
Všetci pracovníci ZHÚ majú oprávnenia na výkon povolania, ktoré vyžadujú právne predpisy 
Slovenskej republiky a v stanovených intervaloch sa podrobujú overeniu odbornej 
spôsobilosti. Ich oprávnenia sú aj v súlade s § 12 zákona č. 128/2015 Z. z. 

 

V rámci výpočtov možných tepelných dosahov havarijných udalostí boli určené vzdialenosti 
s tepelným tokom 17,5 kWm-2 – táto hodnota tepelného toku je považovaná za „Hornú hranicu 
tepelných tokov umožňujúcu priblíženie sa hasičov v ľahkých zásahových odevoch“ ako je to 
uvedené v publikácii Slovenskej agentúry životného prostredia - Metodická príručka 
„Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt“, Príloha 
č. 5 Definovanie rozsahu poškodenia vybraných zariadení a zdravia v dôsledku pôsobenia 
tepelného toku, tepelného sálania (radiácie) z požiaroviska, resp. teplôt. 
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Obrázok 5.3.4.1 Štruktúra ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o. 
 
ZHÚ je zložené zo zamestnancov HJ v súlade s organizačnou štruktúrou uvedenej vyššie v 
zmysle Zákona 314/2001 Z.z. ochrana pred požiarmi podľa §30 odsek 2) bod a) a odsek 3). 
Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky sú určené v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. ochrana 
pred požiarmi, podľa §37. 1a) zriaďovateľ (SLOVNAFT, a.s. ) zodpovedá za vytvorenie 
personálnych, organizačných a priestorových podmienok na plnenie úloh HJ. 
V zmysle Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách podľa §5 ods. 3) 
Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení do hasičskej 
jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií: 

a) hasič, 
b) hasič záchranár, 
c) technik-strojník, operátor operačného pracoviska alebo ohlasovne požiarov, 
d) hasič záchranár špecialista, 
e) veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby, 
f) veliteľ čaty, vedúci technik špecialista, 
g) veliteľ zmeny, veliteľ stanice, vedúci oddelenia, operačný dôstojník, 
h) zástupca veliteľa jednotky, 
i) veliteľ jednotky. 

V zmysle Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách podľa §5 ods. 9) Závodný 
hasičský útvar zriaďuje odbornú službu: 

a) spojovaciu, 
b) protiplynovú a 
c) strojnú 

Okrem hore uvedených odborných služieb podľa §11 a §12 Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách a v zmysle doteraz platného rozhodnutia KRHZ-BA-OPT-52/2015-
008 sú zriadené ďalšie odborné služby: 

 hasičská záchranná služba 
 povodňová záchranná služba. 

Úlohy odborných služieb Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách od §7 až 
12 plnia zamestnanci určení v organizačnej štruktúre ZHU tejto analýzy. Jednotlivé popisy 
odborných služieb sú uvedené nižšie. 
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Veliteľ HJ podľa organizačnej štruktúry na strane 140 analýzy plní požiadavky vychádzajúce z 
Vyhlášky §6. 
Zástupca veliteľa plní požiadavky vyplývajúce z §6 po dohode s veliteľov HJ a taktiež 
požiadavky vyplývajúce z §15—§22 a §28—§29. 
Spoločne plnia úlohy vyplývajúce zo zákona 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi §41 
Právomoci a povinnosti veliteľa zásahu a Vyhlášky 611/2006 o hasičských jednotkách § 13 
organizácia činnosti HJ na mieste zásahu a §14 zásady činnosti riadiaceho štábu. 
Na zabezpečovanie týchto povinností smerom k veleniu sú im určované aj pracovné 
pohotovosti mimo pracoviska. 
 
Hasičská jednotka je vybavená nasledovnými hasebnými látkami : 
 

Penidlo 1 % - 37 000 kg (na polárne rozpúšťadlá) AR AFFF 1% 
Penidlo 1 % - 7 000 kg AFFF 1% 
Penidlo 1 % - 3 000 kg Syntetické penidlo 1% 
Prášok  - 13 000 kg Renex 
 
Ochranné odevy proti chemickým látkam plynotesné pretlakové - 14 ks 
Ochranné odevy proti chemickým látkam neplynotesné   - 5 ks 
Obleky proti sálavému teplu a ošľahnutiu plameňom ťažké - 6 ks 
Dýchacie prístroje pretlakové     - 40 ks 
Diaľkové dýchacie prístroje      - 4 ks 
Náhradné fľaše kompozitné pre dýchacie prístroje   - 34 ks 
Oživovacie prístroje pre nútenú ventiláciu pľúc   - 1 ks 
Termokamera        - 3 ks 
Defibrilátor        - 2 ks 
 

Okrem uvedených materiálov je jednotka vybavená ďalšími zariadeniami pre záchranu 
a resuscitáciu zranených. 
 

5.3.5  Stráženie objektu 

Výkon ochrany objektov a majetku SLOVNAFT, a.s. zabezpečuje externá súkromná 
bezpečnostná služba (ďalej len SBS) na základe zmluvne dohodnutých činností a zamestnanci 
Odboru ochrany a obrany, ktorí majú na výkon tejto činnosti osobitné oprávnenie 
od generálneho riaditeľa SLOVNAFT, a.s. (ďalej určení zamestnanci). 
Pravidlá vstupu a ochrany areálu určuje lokálny riadiaci akt SEC_1_SN2 Bezpečnostný 
poriadok objektov SLOVNAFT, a.s. 
 
Účelom Bezpečnostného poriadku je: 

• poskytovať informácie podľa požiadaviek útvaru Ochrana a obrana a príslušných 
predpisov osobám ako sú zamestnanci spoločností Skupiny MOL, externí zmluvní 
partneri, dodávatelia, subdodávatelia a návštevníci v areáli spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s. a v jej termináloch (ďalej len Spoločnosť), 

• sumarizovať základné bezpečnostné predpisy a opatrenia, ktoré sa vzťahujú na 
objekty Spoločnosti, ako je to opísané v Bezpečnostnom manuáli Skupiny MOL, 

• harmonizovať a koordinovať bezpečnostné procesy a ochranné činnosti Skupiny MOL 
v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky, 

• stanoviť bezpečnostné pravidlá, efektívne postupy a opatrenia na ochranu majetku 
Spoločnosti a osôb nachádzajúcich sa na jej území,  
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• určiť záväzné pravidlá a postupy prechodu osôb a dopravných prostriedkov 
prechodovými miestami objektov Spoločnosti, stanoviť podmienky na vystavovanie 
prechodových dokladov, 

• určiť opatrenia a sankcie za porušovanie záväzných ustanovení tohto lokálneho 
riadiaceho aktu. 

 
Na základe požiadaviek Ministerstva hospodárstva SR je spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Vlčie 
hrdlo 1, Bratislava rozdelená podľa požadovaného stupňa bezpečnostných opatrení ochrany 
na nasledovné zóny: 

 Nevýrobná zóna  
 Výrobná zóna  
 Bezpečnostná zóna 

Pre vstup a výstup z priestorov chráneného objektu sú určené nasledovné prechodové miesta 
(viď príloha 1): 

Prechodové miesta nevýrobnej zóny 
 vrátnica V-1, zabezpečuje prejazd do nevýrobnej zóny chráneného objektu a z jej 

priestorov pre osobné a úžitkové motorové vozidlá do 3,5 tony, turniket pre 
spolujazdcov motorových vozidiel vrátnice V-1 a cyklistov,  

 vrátnica V-2, je určeným prechodovým miestom cez turnikety č. 1-5 pre zamestnancov 
Spoločnosti, DAS, externých spoločností, resp. organizácií a návštevy, 

 vrátnica V-3 je prechodovým miestom železničnej dopravy, 
 vrátnica V-7, zabezpečuje prejazd do nevýrobnej zóny a z priestorov chráneného 

objektu pre kamióny, nákladné motorové vozidlá (ďalej len nákladné motorové 
vozidlá)a úžitkové motorové vozidlá nad 3,5 tony, 

 prechod V-7 Colnica, je určený na vstup do colného priestoru pre nákladné motorové 
vozidlá, ktoré dovážajú a vyvážajú výrobky a suroviny Spoločnosti zo Slovenskej 
republiky mimo krajín EU,  

 vstup do AB I, prechod osôb do priestorov administratívnej časti vedenia Spoločnosti, 
 vstup do AB II, prechod osôb do priestorov administratívnej časti Spoločnosti, 
 vstup do AB III, prechod osôb do zmluvne prenajatých kancelárskych priestorov 

externých spoločností, 
 vrátnica V-4, zabezpečuje prejazd osobných, úžitkových a nákladných motorových 

vozidiel do priestorov MBCHČOV, bl.126 (Mechanicko-chemicko-biologická čistička 
odpadových vôd), 

 turniket vrátnice V-4 je určený pre vyčlenených zamestnancov Spoločnosti, DAS 
a externých spoločností, resp. organizácií vykonávajúcich pracovné činnosti 
v priestoroch MBCHČOV, 

 parkovisko P2, je určené na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov 
DOČ, 

 parkovisko P3, je určené na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov 
DOČ,  

 parkovisko P4, je určené na parkovanie vyčlenených motorových vozidiel pred 
vstupom do DOČ, 

 parkovisko P16, je určené na parkovanie motorových vozidiel v nasledovných 
priestoroch vytvorené: 

o číslovaním vyznačený parkovací priestor so vstupnou rampou s kapacitou 68 
parkovacích miest, určený na parkovanie osobných motorových vozidiel určených 
zamestnancov Spoločnosti a pre návštevy (označenie V), 

o parkovisko VIP, pred vstupom do ÚMT vyznačený parkovací priestor na bl.00 so 
vstupnou rampou s kapacitou 12 parkovacích miest, určený na parkovanie osobných 
motorových vozidiel vyčlenených manažérov Spoločnosti, 
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 stáčanie a expedícia etylénu na bl.106. 

Prechodové miesta výrobnej zóny 
 vrátnica V1A, zabezpečuje prejazd pre motocykle; osobné a úžitkové motorové 

vozidlá do 3,5 tony do výrobnej zóny chráneného objektu a späť, 

 turniket pre spolujazdcov motorových vozidiel vrátnice V1A a cyklistov, umožňuje 
prechod uvedených osôb do výrobnej zóny chráneného objektu a späť,  

 prechodové turnikety pre osoby na autobusovom nástupišti na bl.13 umožňujú 
nástup a výstup zamestnancov, ktorí v areáli chráneného objektu využívajú 
k preprave do miesta výkonu svojich pracovných činností vnútropodnikovú 
kyvadlovú dopravu, 

 vrátnica V7A, zabezpečuje prejazd do výrobnej zóny chráneného objektu, a späť 
pre kamióny, nákladné a úžitkové motorové vozidlá nad 3,5 tony,  

 prechodový turniket pre spolujazdcov motorových vozidiel vrátnice V7A, umožňuje 
ich prechod do výrobnej zóny chráneného objektu a späť, prechod iných osôb ako 
spolujazdcov motorových vozidiel sa prísne zakazuje, 

 vrátnica V5, zabezpečuje prejazd pre vyčlenené osobné, nákladné a úžitkové 
motorové vozidlá do výrobnej zóny chráneného objektu a späť, 

 prechodový turniket pre spolujazdcov motorových vozidiel vrátnice V-5 
a vyčlenených zamestnancov Spoločnosti, DAS a externých organizácií, umožňuje 
ich prechod do výrobnej zóny chráneného objektu a späť,   

 autobusová vrátnica V BUS umožňuje prejazd autobusov vnútropodnikovej 
kyvadlovej dopravy z výrobnej zóny a späť, 

 vrátnica V3, prejazd železničných vagónových súprav s exportovaným alebo 
importovaným nákladom. 

 
Vstup osôb do objektov Spoločnosti je povolený iba na výkon pracovnej činnosti alebo 
zmluvnej činnosti a k odôvodnenej návšteve. 
Platné povolenie vstupu je požadované na vstup do areálu Spoločnosti. Popis používania 
identifikačných kariet je detailne popísaná v riadiacom akte.  

 
 

Pravidlá pri vstupe a práci mimo obvyklý pracovný čas 
SBS je oprávnená vyzvať vstupujúce, vystupujúce alebo pohybujúce sa osoby v objektoch 
Spoločnosti po obvyklom pracovnom čase od 19,00 hod. do 05,00 hod. v pracovných dňoch a 
cez víkendy a sviatky k vysvetleniu z akého dôvodu vstupujú alebo sa nachádzajú v objekte. 
SBS si môže relevantnosť vysvetlenia bezprostredne overiť u nadriadeného zamestnanca. 
Vstup osôb do objektov Spoločnosti mimo obvyklý pracovný čas a cez víkendy a sviatky je 
povolený iba na výkon pracovnej činnosti alebo zmluvnej činnosti. Všetky osoby sú povinné 
zdržiavať sa a pohybovať sa iba v priestoroch, kde plnia svoje pracovné alebo zmluvné 
povinnosti a činnosti. 
 
Zabezpečenie ochrany chráneného objektu 

V zmysle Ministerstvom hospodárstva SR stanovených kritérií na technické a organizačné 
zabezpečenie ochrany objektov osobitnej dôležitosti a subjektov hospodárskej mobilizácie, 
ochrana chráneného objektu Spoločnosti je realizovaná vybudovaným integrovaným 
bezpečnostným systémom, v ktorom je integrovaný:  

 Vstupný a kontrolný systém 
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 Súkromná bezpečnostná služba 

 Vonkajšie bariérové bezpečnostné oplotenie 

 Elektronický zabezpečovací systém, pult centrálnej ochrany 

 Bezpečnostný uzavretý televízny okruh 

 Bezpečnostné organizačné opatrenia na ochranu chráneného objektu 

5.3.6  Laboratóriá 

Kontrolu kvality medziproduktov a produktov zabezpečuje pre SLOVNAFT, a.s. útvar 
Skúšobné laboratóriá spoločnosti (SL) VÚRUP, a.s. VÚRUP, a.s. zabezpečuje aj inšpekčnú 
činnosť (I) útvarom Inšpekcia. VÚRUP, a.s. tak zodpovedá za výkon všetkých skúšobných 
a inšpekčných činností v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17020 a STN EN ISO/IEC 
17025 tak, aby uspokojovali potreby zákazníkov a kontrolných orgánov. 
 
Postupy výkonu inšpekcie kvality ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov s cieľom 
poskytovať služby internému a externému zákazníkovi v požadovanej kvalite v súlade 
s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17020 a STN EN ISO/IEC 17025 sú definované v lokálnom 
riadiacom akte QC_1_SN2 Výkon inšpekcie. 
 
Práva, zodpovednosti a povinnosti všetkých riadiacich i výkonných pracovníkov, ktorí majú 
vplyv na kvalitu poskytovaných služieb sú definované v popisoch práce. Vedúci pracovníci 
majú právomoci a potrebné zdroje na výkon svojich povinností, k identifikácii odchýlok od 
systému kvality, ktoré umožňujú realizáciu prevencie a minimalizácie vzniku akýchkoľvek 
odchýlok od systému kvality. 
 
Hlavné zameranie jednotlivých útvarov SL a I  
Skúšobné laboratóriá - laboratóriá rafinérie a laboratóriá petrochémie, sú zamerané na 
meranie a skúšanie materiálov v oblasti základnej rafinérskej, petrochemickej výroby 
a dodávania súvisiacich výrobkov. Pri meraní a skúšaní používajú základné metódy kontroly 
kvality ropných výrobkov, ktoré umožňujú kontrolu kvality pre oblasť rafinérie a petrochémie. 
 
Skúšobné laboratóriá - laboratóriá elementárnej analýzy a laboratóriá chromatografie, sú 
zamerané na meranie a skúšanie materiálov v oblasti základnej rafinérskej, petrochemickej 
výroby a dodávania súvisiacich výrobkov. Pri meraní a skúšaní používajú široký rozsah 
špeciálnych metód kontroly kvality ropných výrobkov, ktoré umožňujú kontrolu kvality pre 
oblasť rafinérie a petrochémie. 
 
Inšpekcia – Inšpekcia typu C v zmysle ISO/IEC 17020 - vykonáva inšpekciu vzoriek hotových 
výrobkov SLOVNAFT, a.s., alebo vzoriek od externých zákazníkov za účelom posúdenia 
zhody kvality dodanej vzorky s požadovanou špecifikáciou v rozsahu spôsobilosti. Výstupom 
Inšpekcie sú Inšpekčné certifikáty, ktoré obsahujú výsledok posúdenia zhody požiadaviek s 
vlastnosťami hodnotených vzoriek. 
Inšpekčné certifikáty vypracované pre SLOVNAFT, a.s. slúžia na dokladovanie kvality 
dodávaných výrobkov zákazníkom.  
Podľa potreby Inšpekcia zaobstaráva subdodávky skúšania z oblastí svojho pôsobenia od 
vonkajších dodávateľov. 

5.3.7  Údržba a opravy 

Postupy v procese údržby a opráv v podniku stanovujú platné riadiace akty. Z pohľadu údržby 
a opráv ide hlavne o nasledovné lokálne riadiace akty: 
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PROD_PD1_SN1 Proces prípravy a realizácie údržbárskych prác 
Proces prípravy a realizácie údržbárskych prác má zabezpečiť poskytovanie údržby, čiže 
udržiavanie a zlepšovanie stavu výrobných zariadení pri minimálnych nákladoch počas ich 
životného cyklu. 
Cieľom je zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany podieľajúce sa na procese údržby 
vykonávali svoje činnosti čo najefektívnejším spôsobom, mali k dispozícii všetky potrebné 
vstupy a informácie a boli schopné poskytnúť najlepší možný výstup na dosiahnutie plnenia 
požiadavky na údržbu tak z pohľadu doby realizácie, nákladov, transparentnosti ako aj vysokej 
kvality. 
Proces prípravy a realizácie údržbárskych prác zabezpečí podporu a kontrolu vykonávania 
údržby od zaslania požiadavky na prácu až do ukončenia práce. 
Proces prípravy a realizácie údržbárskych prác takisto zabezpečí zhromažďovanie poznatkov 
a informácií ako aj kontrolu nákladov v súlade so stratégiou údržby na čo najdetailnejšej úrovni 
pre dané výrobné zariadenie. 
Proces prípravy a realizácie údržbárskych prác zmaximalizuje výhody plánovania a využívania 
harmonogramu, ktoré podporia optimalizáciu využívania dostupných zdrojov údržby. 
 
PROD_1_G1_SN1 Príprava a realizácia projektov generálnych revízií, generálnych 
opráv a technologických zarážok  
Účelom vydania tohto lokálneho riadiaceho aktu je popis jednotného postupu činností a 
určenie povinností dotknutých útvarov v súvislosti s procesom starostlivosti o hmotný 
investičný majetok v oblasti plánovania, prípravy, realizácie a vyhodnotenia generálnych 
revízií, generálnych opráv a technologických zarážok výrobných jednotiek na útvare Výroba, 
prevádzkových jednotiek útvaru Logistika a pracovísk útvaru Energie a výroba tepla. 
 
Ďalšími súvisiacimi riadiacimi aktmi sú: 
HSE_1_G2_SN1 Riadenie rizík a stanovenie pravidiel pre riadenie zmien 
HSE_1_G6_SN1 Riadenie bezpečnosti procesov (PSM) v SLOVNAFT, a.s. 
HSE_GP1_SN5 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred 
požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
HSE_GP1_SN6 Bezpečná práca vo výškach 
PROD_1_SN 26 _Starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, a ďalšie 
 
Oba interné predpisy sú v súlade s nadriadeným popisom procesu Skupiny PROD_PD1 
Proces objednávania údržbárskych prác 

5.4  Nakladanie s odpadovými vodami 

5.4.1  Kanalizácia a nakladanie s odpadovými vodami 

Kanalizačný systém v Spoločnosti je vybudovaný tak, aby sa jednotlivé druhy vôd zberali 
a čistili osobitne.  
 
V Spoločnosti existujú dva samostatné kanalizačné systémy, a to pre: 
 

 Chladiace odpadové vody (kontrolný systém Y) 
 Chemické odpadové vody (kontrolný systém X) 

 
Do kanalizačného systému chladiacich odpadových vôd (Y) sú zaústené tieto odpadové 
vody: 

 Chladiace odpadové vody z prietočného chladenia – z teplovýmenných aparátov 
a pod. 
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 Vody z povrchového odtoku (dažďové odpadové vody) neznečistené (napr. zo striech 
a čistých plôch) 

 Podzemné vody čerpané v rámci systému HOPV do úrovne znečistenia v ukazovateli 
NEL 10 mg/l 

 
Chladiace odpadové vody na vstup ČOV bl. 0000 pritekajú prostredníctvom otvoreného  
zberača C, do ktorého sú postupne napájané zberače A, B1, B2, a D. 
 
Tieto vody sú čistené na ČOV bl. 11 a ČOV bl. 00,  recipient Malý Dunaj r. km125 a  r. km 124. 

 
Do kanalizačného systému chemických odpadových vôd (X) sú zaústené tieto odpadové 
vody (Príloha 12): 

 Chemické odpadové vody z technologických procesov, ktoré prišli do priameho styku 
so znečisťujúcimi látkami – najmä ropnými. 

 Splaškové odpadové vody. 
 Vody z povrchového odtoku (dažďové odpadové vody) znečistené (napr. z plôch 

znečistených ropnými látkami). 
 Podzemné vody čerpané v rámci systému HOPV znečistené ropnými látkami nad 

úroveň znečistenia v ukazovateli NEL 10 mg/l. 
 

Tieto vody sú čistené na MCHB ČOV bl. 126, recipient  Dunaj r. km 1863,7. 
 
Prepojenie, resp. spojenie kanalizačných systémov chemických a chladiacich odpadových vôd 
je za každých okolností zakázané. 

5.4.1.1  Čerpacie stanice chemických a splaškových odpadových vôd 

V SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú nasledovné čerpacie stanice odpadových vôd spravované 
P7 Vodné hospodárstvo: 

 Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd na bl. 1 
 Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd na bl. 3 
 Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd na bl. 5 
 Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd na bl. 10 
 Čerpacia stanica chemických a splaškových vôd na bl.11 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 20A 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 24A 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 26 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 50 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 52 
 Čerpacie stanice chemických odpadových vôd na bl.54B 
 Čerpacie stanice chemických odpadových vôd na bl.54Z 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.55 
 Čerpacia stanica odpadových vôd na bl. 58 
 Čerpacia stanica dažďových odpadových vôd na bl. 60 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.63 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.64 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.64B 
 Čerpacia stanica dažďových odpadových vôd na bl. 65 
 Čerpacie stanice (2) odpadových vôd na bl. 66 
 Čerpacia stanica odpadových vôd na bl. 70A  70B 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.75E 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.75A 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.83 
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 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 83B 
 Čerpacia stanica dažďových odpadových vôd na bl. 86 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl. 87A 
 Čerpacia stanica chemických odpadových vôd na bl.92 

5.4.1.2  Kanalizácia chladiacich odpadových vôd 

Táto kanalizácia slúži na odvod chladiacich odpadových vôd z prietočného chladenia zo 
starších výrobných jednotiek podniku. Chladiace odpadové vody môžu byť v mimoriadnych 
prípadoch, pri poruchách zariadení, pri skratoch v teplovýmenných aparátoch znečistené 
ropnými látkami. Do chladiacej kanalizácie sú zaústené aj neznečistené vody z povrchového 
odtoku - z betónových a spevnených plôch a ciest. 
Od jednotlivých producentov sú chladiace odpadové vody dopravované gravitačnou 
kanalizáciou do hlavných zberných rádov „A, B1, B2, C, D“ do ČOV bl. 0000 a po vyčistení sú 
vypúšťané do Malého Dunaja (riečny km 124). 

5.4.1.3  Splašková kanalizácia 

Táto kanalizácia odvádza odpadové vody, ktoré vznikajú ako dôsledok používania pitnej vody 
na sociálne a hygienické účely (príloha 14). Obsahujú rôzne druhy znečistenia, ako sú napr. 
zvyšky jedál, tuky, fekálie, papier a prostriedky na pranie.  
 
Splaškové odpadové vody z ostatných častí podniku sú odvádzané cez septiky do chemickej 
kanalizácie na MCHBČOV. 

5.4.1.4 Limity znečistenia vypúšťaných odpadových vôd  

Limity znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na bloku 000000 a z ČOV na bloku 
11 sú stanovené vo vydanom integrovanom povolení číslo IPKZ 6413-
38672/37/2017/Faš/370122014/Z2, ktorým sa povoľuje vykonávanie činností v prevádzke 
„ČOV bl. 00 a ČOV bl. 17-18“ vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 
Inšpektorátom životného prostredia Bratislava. 
 
Limity znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z MCHBČOV na bloku 00 sú stanovené vo 
vydanej zmene integrovaného povolenia číslo 5724-29939/37/2017/Heg/370121807/Z12, 
ktorým sa povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „MCHB ČOV a Spaľovňa kalov“ 
vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia 
Bratislava. 
 
ČOV bl.  a ČOV bl.  

Platnosť povolenia: do  31.01. 2020 
 
Prevádzková kapacita 
 Projektovaná kapacita minimálna/maximálna odpadovej vody 

[m3.h-1] 
ČOV bl.  481/2 736 
ČOV bl.  3 097/14 400 

 
Prevádzková doba 
 Projektovaný fond pracovnej doby 

[h.rok-1] 
ČOV bl.  8 760 
ČOV bl.  8 760 

 
Privádzané množstvá odpadových vôd na ČOV bl. 11 
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Odpadové chladiace, dažďové vody a časť vyčerpaných podzemných vôd z vrtov systému 
HOPV 
 
Prítok na odolejovač Parameter Projektované 

hodnoty 
Priemerné hodnoty 

Prítok chladiacich 
odpadových vôd 

Objemový prietok  Max. 0,110 m3.s-1 0,125 m3.s-1 
Obsah NEL* Max. 40,0 mg.l-1 0,624 mg.l-1 
Obsah fenolu Max. 0,2 mg.l-1 0,01 mg.l-1 

Prítok dažďových 
vôd 

Objemový prietok Max. 0,850 m3.s-1 nemerané 

* bodová vzorka 
 
Privádzané množstvá odpadových vôd na ČOV bl. 17-18 
Odpadové chladiace, dažďové vody a časť vyčerpaných podzemných vôd z vrtov systému 
HOPV 
 
Prítok na odolejovač Parameter Projektované 

hodnoty 
Priemerné hodnoty 

Prítok chladiacich 
odpadových vôd 

Objemový prietok  Max. 4  m3.s-1 1,730 m3.s-1 
Obsah NEL* Max. 40,0 mg.l-1 0,701 mg.l-1 

Prítok dažďových 
vôd 

Objemový prietok Max. 5,25 m3.s-1 nemerané 

* bodová vzorka 
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Prípustné koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia 
vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV bl. 11 sú nasledujúce: 

Ukazovateľ 
Koncentračné hodnoty 

[mg.l-1] 
Bilančné hodnoty 

[t.rok-1] 
pH* 6,5 – 8,5*** - 
CHSKCr* 35 211,9 
BSK5 15 90,8 
NL pri 105°C* 25 242,2 
Sulfidy* 0,6 3,6 
N-NH4

+* 1,0 6,1 
Ncelkový* 5,0 30,3 
Pcelkový* 3,0 18,2 
NEL (IČ)** 1,5 9,1 
Fenoly* 0,15 0,90 
Benzo(a)pyrén* 0,0001 0,0006 
Benzén * 0,05 0,30 
PAU* 0,01 0,06 
AOX** 0,1 0,62 
Cr 25 - 
Cu 50 - 
Ni 50 - 
Zn 300 - 
Pb 30 - 
* Zlievaná vzorka 
** Jednoduchá bodová vzorka 
*** Bezrozmerná hodnota 

 

Prípustné koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia 
vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV bl. 17-18 sú nasledujúce: 

Ukazovateľ 
Koncentračné 

hodnoty 
[mg.l-1] 

Bilančné hodnoty 
[t.rok-1] 

pH* 6,5 – 8,5*** - 
CHSKCr* 25 1625 
BSK5* 10 650 
NL* 30 1950 
Sulfidy* 0,6 39 
N-NH4

+* 1,0 65 
Ncelk* 5,0 325 
Pcelk* 3,0 195 
NEL (IČ)* 1,2 45,5 
Fenoly* 0,1 6,5 
Benzo(a)pyrén* 0,0001 0,0065 
Benzén * 0,05 3,25 
PAU* 0,01 6,50 
AOX** 0,15 9,75 
Cr 25 - 
Cu 50 - 
Ni 50 - 
Zn 300 - 
Pb 30 - 
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* Zlievaná vzorka 
** Jednoduchá bodová vzorka 
*** Bezrozmerná hodnota 

 
Recipientom pre vyčistené priemyselné odpadové vody chladiace dažďové neznečistené 
a časť vôd zo systému HOPV je Malý Dunaj.  
Územie patrí podľa SVP SR VII „Povodie Dunaja“ k čiastkovému povodiu Dunaj (základné 
povodie): 4-20-01 Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu vrátane Malého Dunaja, plocha 
2097 km2. 
Výpustný objekt pre odpadové vody čistené na ČOV bl. 00 je na 125 r. km malého Dunaja. 
Výpustný objekt pre odpadové vody čistené na ČOV bl. 00-00 je na 124 r. km malého Dunaja. 
Povolené množstvá vypúšťania priemyselných odpadových vôd na ČOV bl.00: 
 
Podmienky povolenia:  
Hodnoty 
povoleného 
množstvá 
vypúšťaných 
priemyselných 
odpadových vôd 

Maximálny prietok 
[l.s-1] 

Celkové množstvo 
vypustených 

odpadových vôd 
[m3rok-1] 

750 6 054 985 

Povolené množstvá vypúšťania priemyselných odpadových vôd na ČOV bl.: 
Hodnoty 
povoleného 
množstvá 
vypúšťaných 
priemyselných 
odpadových vôd 

Maximálny prietok 
[l.s-1] 

Celkové množstvo 
vypustených 

odpadových vôd 
[m3rok-1] 

4 500 65 000 000 

 

MCHBČOV 

V zmene integrovaného povolenia (zmena č. 12) je zahrnuté nasledovné konanie v oblasti 
povrchových a podzemných vôd: 

 Na odber povrchových vôd a podzemných vôd, 
 Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do 

podzemných vôd, 
 Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných 

vôd. 

Kapacita čistenia odpadových vôd je 2 x 1800 m3/h pri dosahovaní výstupnej kvality podľa 
projektovaných parametrov: 
 
BSK5    20 mg/l 
Extrahované látky (IČ) 5 mg/l 
Nerozpustné látky  30 mg/l 
Fenol    0,1 mg/l 
Ph    6,5 – 8,5 

Platnosť povolenia: do  31.11.2023 
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Povolené množstvá vypúšťania priemyselných odpadových vôd: 
Podmienky povolenia:  
a) Hodnoty 

povoleného 
množstvá 
vypúšťaných 
priemyselných 
odpadových 
vôd 

Maximálny 
prietok 
[l.s-1] 

Priemerný denný 
prietok 

[m3deň-1] 

Celkové množstvo 
vypustených 

odpadových vôd 
[m3rok-1] 

600 44 060 16 000 000 

 
b) Meranie 

prietoku 
Spôsob merania – indukčným prietokomerom 

 
c) Prístupné koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele 

znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 
 Koncentračné hodnoty Bilančné hodnoty 
pH 6,5 - 9  
 [mg.l-1] [t.rok-1] 
BSK5 20 322 
CHSKCr 80 1287 
NL (105°C) 20 322 
sulfidy 0,5 8 
N-NH4 20 322 
Ncelk 25 483 
Pcelk 2 32 
NELIČ 2 (bodová vz.) 32 
fenoly 0,1 1,6 

 
d) Prípustné koncentračné a bilančné hodnoty prioritných látok 

a prioritných nebezpečných látok vypúšťaných odpadových vôd 
 Poz

n. 
Koncentračné hodnoty Bilančné hodnoty 

[μg.l-1] [t.rok-1] 
PCB  0,5 0,008 
AOX ZL, 

P  
150 (bodová vz.) 2,4 

Hg P 2 0,04 
Cr ZL 25 - 
Cu ZL 50 - 
Ni P 50 - 
Zn ZL 300 - 
Pb P 30 - 
Benzén P 15 0,32 
PAU* ZL, 

P  
7 0,16 

Benzo(a)pyrén P 0,3 0,005 
*PAU je suma 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov v zmysle STN EN ISO 17993 
Pozn.: P- látka je zaradená medzi prioritné látky 
 ZL – látka je zaradená medzi znečiťujúce látky 

 

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: 

 Výustný objekt umiestnený v ľavom brehu toku Dunaj, v r. km 1863,7 
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 Kontinuálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom nebezpečných 
a prioritných látok 

 

Odber vzoriek: 
a) Miesto odberu vzoriek: 
 pre sledovanie skupinových ukazovateľov PAU a AOX pred vstupom na MCHB ČOV 

a na výstupe z MCHB ČOV za prepadovou hranou v šachte objektu Z 305 (za lagúnou) 
 Početnosť a spôsob odberu vzoriek: 1 x za mesiac bodová vzorka na skupinové 

stanovenie AOX, 1 x za mesiac 24-hodinová zlievaná vzorka na skupinové stanovenie 
PAU 

b) Miesto odberu vzoriek: 
 pre sledovanie ostatných ukazovateľov sa určuje na výstupe z MCHB ČOV za 

prepadovou hranou v šachte objektu Z 305 (za lagúnou) 
 Početnosť a spôsob odberu vzoriek: 1 x za týždeň bodová vzorka na stanovenie NEL, 

2 x za mesiac 24-hodinová zlievaná vzorka na stanovenie pH, BSK5, CHSKCR, MNL, 
N-NH4+, fenoly; 1 x za mesiac 24-hodinová zlievaná vzorka na stanovenie Ncelk, 
Pcelk, sulfidy, PCB, Hg, benzén, benzo(a)pyrén 

 
Pre jednotlivých producentov (výrobné jednotky) sú limity znečistenia odpadových vôd 
uvedené v  Lokálnom riadiacim akte HSE_1_SN1_Ochrana vôd, príloha č.5. 
 
Analýzy odpadových vôd vykonáva na základe ZoD certifikované laboratórium VÚRUP, a.s. 
Bratislava. 
 

5.4.1.5 Čistenie odpadových vôd 

Odpadové vody z podniku sa čistia na Čistiarni odpadových vôd (ČOV bl. 11 a 17 - 18) alebo 
na Mechanicko-chemicko–biologickej čistiarni odpadových vôd (MCHBČOV bl. 126).  
 
Technologický proces mechanického čistenia chladiacich a dažďových odpadových vôd je 
založený na gravitačnej sedimentácii a flotácii ropných látok a nerozpustných látok v zberných 
komorách odolejovača. 
 
MCHB ČOV čistí odpadovú vodu z nasledovných zdrojov: 

 Chemická odpadová voda sa prečerpáva na MCHB ČOV dvoma dvojicami potrubí DN 
700, ktoré vstupujú do areálu MCHB ČOV na potrubnom moste VA a sú zaústené do 
rozdeľovacích nádrží mechanického stupňa. 

 Odpadová voda z externých spoločnosti sa prečerpáva na MCHB ČOV potrubím DN 
200, privedeným na potrubnom moste VA, alebo sa priváža v autocisternách a je 
zaústená do rozdeľovacích objektov vyrovnávacích nádrží mech. stupňa, do 
splaškovej čerpacej stanice. 

 Tekuté odpady SLOVNAFT, a.s. a externých spoločnosti sa privážajú v autocisternách 
do splaškovej čerpacej stanice na MCHB ČOV.  

 
Pri technologických procesoch čistenia odpadových vôd a zneškodňovaní kalov na MCHB 
ČOV sa uplatňujú nasledovné fyzikálno-chemické a biochemické princípy: 

 Mechanické odlučovanie ropných látok - pri mechanickom čistení odpadových vôd vo 
vyrovnávacích nádržiach.  

 Usadzovanie nerozpustených látok - pri mechanickom čistení odpadových vôd vo 
vyrovnávacích nádržiach, pri chemickom čistení, pri biologickom čistení v 
dosadzovacích nádržiach a pri zahusťovaní kalov na kalovom hospodárstve v 
zahusťovacích nádržiach. 
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 Koagulácia - pri chemickom čistení odpadových vôd v koagulačných nádržiach a pri 
chemickom spracovaní kalov na kalovom hospodárstve. 

 Tlakovzdušná flotácia - pri chemickom čistení odpadových vôd vo flotačných 
nádržiach. 

 Aktivácia - pri biologickom čistení odpadových vôd. Aeróbne čistenie zmesnou kultúrou 
vo vznose. 

 Odstreďovanie na odstredivke - pri odvodňovaní kalov na kalovom hospodárstve. 
 Spaľovanie kalov - pri zneškodňovaní zaolejovaných a biologických kalov na spaľovni 

kalov. 

5.4.2  Kontrola a zber vody použitej na hasenie požiaru 

Pri likvidácii požiarov sa používajú ekologicky nezávadné, biologicky odbúrateľné penidlá 
a hasiace látky. Pri riešení ekologických havárií sa uplatňujú sorbenty, ktoré sú po absorbovaní 
uhľovodíkovej látky biodegradovateľné, a tiež aj ekologické kvapalné prípravky rozkladajúce 
ropné látky na zlúčeniny neohrozujúce životné prostredie. 
 
Vody z hasenia požiarov sú odvádzané do chemickej kanalizácie, resp. dažďovej kanalizácie 
a odvádzané na MCHBČOV (bl. 126) a ČOV (bl. 11 a 17 - 18). 
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5.5  Monitorovacie služby 

5.5.1  Meteorologické stanice 

V okolí SLOVNAFT, a.s. je prevádzkovaná lokálna imisná monitorovacia sieť. Imisné stanice 
sú inštalované v obci Rovinka, v Podunajských Biskupiciach a pri samotnom podniku 
SLOVNAFT, a.s. Informácie o týchto staniciach sú uvedené v kapitole 2.2.3. Na monitorovacej 
stanici pred SLOVNAFT, a.s. sú snímané aj meteorologické parametre. 

5.5.2  Detekcia úniku toxických nebezpečných látok do ovzdušia 

Podnik má spracovaný dokument „IDEA 1248 - Grafické zobrazenie rozmiestnenia 
existujúcich detektorov horľavých a toxických plynov v SLOVNAFT, a.s.“, v ktorom sú 
identifikované všetky analyzátory nielen toxických, ale aj výbušných látok do ovzdušia. Presný 
súpis sa nachádza v tab. 5.5.5.1.  
 

Detekcia úniku toxických látok do ovzdušia 

Na detekciu úniku toxických látok do ovzdušia sú na prevádzkach inštalované analyzátory. 
Informácie o rozmiestnení a funkcii detektorov toxických látok na prevádzkach, na ktorých sa 
takéto látky nachádzajú, je uvedená v príslušnom havarijnom pláne prevádzky, ktoré sú 
prílohou HP celého podniku. Na tomto mieste uvádzame prehľad o inštalovaných detektoroch 
v rámci podniku.  

Detektory toxických plynov - Síra, AAR, SWS, Výroba kyseliny sírovej 

Detekčný systém signalizácie úniku sírovodíka je riešený v rámci riadenia celého súboru 
jednotiek nachádzajúcich sa na bloku 58, ako aj v súvisiacich technologických rozvodoch.  
Po dosiahnutí prvej alarmovej hodnoty je operátor pri obrazovke upozornený na dosiahnutie 
prvej alarmovej hodnoty. Pri dosiahnutí druhej alarmovej hodnoty sa rozbliká maják a operátor 
pri obrazovke je upozornený na dosiahnutie druhej alarmovej hodnoty. Pri trvaní druhej 
alarmovej hodnoty viac ako jednu hodinu, alebo pri dosiahnutí tretej limitnej hodnoty maják 
stále bliká a súčasne sa rozozvučia húkačky (jedna sa nachádza v priestoroch jednotky výroby 
síry a druhá sa nachádza na chodbe budovy trafostanice TS 00). Po upozornení operátor 
vykoná zásah potrebný na odstránenie nepriaznivého stavu. 

Detektory toxických plynov Blok 00 - Delenie a odsírenie plynov 

Nastavenie H2S analyzátorov: 
          I. úroveň signalizácie – 5 ppm obsahu H2S v ovzduší 
         II. úroveň signalizácie – 10 ppm obsahu H2S v ovzduší 
 
Detekcia toxických plynov - Blok 00 - FCC 
Vzhľadom na hygienické a bezpečnostné normy je limitný stav pre toxické plyny nastavený 
na vyhodnocovacích jednotkách na 20 mg/m3 H2S v ovzduší. Pri dosiahnutí limitnej hodnoty 
sa rozbliká maják a zároveň sa zapne zvuková signalizácia. Systém detekcie toxických plynov 
obsahuje 15 ks detektorov toxických plynov.  
 
Detekcia toxických plynov - blok 00 - 57 RHC, VGH a HPP 
RHC 
Detektory plynov a pár sú umiestnené na miestach s najpravdepodobnejším výskytom 
toxických a horľavých plynov. Systém detekcie toxických plynov obsahuje 18 ks detektorov 
toxických plynov. Rozmiestnenie detektorov toxických a horľavých plynov, zvukových 
signalizácií a majákov je uvedené v PI 04. 
 
VGH a HPP 
Pri dosiahnutí limitnej hodnoty sa rozbliká maják a zároveň sa aktivuje zvuková signalizácia. 
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Rozmiestnenie zvukovej signalizácie a majákov je uvedené v projekte pre toxické plyny a sú 
spoločné pre signalizáciu stavu výskytu horľavých aj toxických plynov. 
Limitný stav pre horľavé plyny je nastavený na vyhodnocovacích jednotkách na 10 % a 30% 
DMV. Systém detekcie toxických plynov obsahuje12 kusov detektorov toxických plynov. 
 

5.5.3  Detekcia úniku toxických nebezpečných látok do vody, pôdy 
a horninového prostredia 

V SLOVNAFT, a.s. je vybudovaný indikačný systém HOPV (hydraulická ochrana podzemných 
vôd). Je uskutočňovaný pravidelný odber vzoriek z monitorovacích vrtov pre kontrolu kvality 
vôd na analýzu. Na odber vzoriek je vypracovaný harmonogram: 
 

1) harmonogram analytickej kontroly podzemnej vody z čerpacích objektov HC 
(hydraulická clona ), objektov II. VZ (vodný zdroj) a povrchových tokov – kontrola 
mimo SLOVNAFT, a.s. 

2) harmonogram analytickej kontroly podzemnej vody z pozorovacích objektov – 
kontrola v SLOVNAFT, a.s. 

5.5.4  Elektrická požiarna signalizácia 

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „EPS“) slúži na preventívnu ochranu objektov pred 
Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „EPS“) slúži na preventívnu ochranu objektov pred 
požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo 
prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje informácie o požiari osobám určeným na 
vykonanie protipožiarneho zásahu, príp. uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu 
požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. 
 
Základná zostava EPS pozostáva z: 

 hlásičov požiaru, 
 požiarnych slučiek, 
 ústrední EPS, signalizačnej linky, 
 doplňujúcich zariadení. 

 
Základné druhy EPS: 

 jednostupňová EPS, 
 viacstupňová EPS. 

 
Hlásiče požiaru sa členia na: 

 samočinné:  ionizačno-dymové 
o opticko-dymové 
o tepelné 
o plameňové 
o kombinované 
o teplo-citlivé káblové vedenia (fiberlaser) 

 tlačidlové. 
 
Ústredne sa podľa funkcie, ktorú plnia členia na hlavné ústredne a vedľajšie ústredne. 
 
V SLOVNAFT, a.s. je zavedený systém EPS od firmy Siemens s.r.o. (predtým Cerberuss). 
V podniku je jedna hlavná ústredňa EPS, ktorá je umiestnená v budove Závodného 
hasičského útvaru (ďalej len „ZHÚ“) - v ohlasovni požiarov na bl.00 a vedľajšie ústredne, ktoré 
sú umiestnené v chránených objektoch. Ústredne EPS sú vyvedené aj vo velínoch jednotlivých 
výrobných jednotiek so stálou obsluhou. 
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Systém je prepojený cez podústredne na jednotlivých prevádzkach (výrobniach) cez velíny so 
stálou službou, až do nadriadeného systému DMS, alebo LMS do operačného pracoviska ZHÚ 
na Závodnom hasičskom útvare na bloku 00. Systém AlgoRex sa nachádza na všetkých 
prevádzkach, počnúc výstavbou EFPA. Starší funkčný systém sa postupne prebudováva na 
najnovší. 
 
V priestoroch technológie je optická a akustická signalizácia. 
 
V objektoch SLOVNAFT, a.s. - inštalovaných vo výrobnej zóne - (chránené EPS, podrobnejší 
popis je vo vnútorných havarijných plánoch prevádzok) sa nachádza 4845 ks hlásičov EPS. 
 

Kontrolu tohto zariadenia vykonáva na základe dodávateľskej zmluvy fy Siemens. 
Intervaly kontrol: 

 denná kontrola (vykonávané automatickým systém z priebežnou tlačou týchto 
výstupov na ZHU) 

 mesačná kontrola, 
 štvrťročná kontrola, 
 ročná kontrola, zároveň aj pravidelná revízna kontrola. 

5.5.5 Detekcia prítomnosti výbušných látok 

Na detekciu úniku výbušných látok do ovzdušia sú na prevádzkach inštalované analyzátory 
úniku prchavých organických látok. Prehľad inštalovaných analyzátorov je uvedený 
v jednotlivých pracovných inštrukciách výrobných jednotiek PI 04 Požiarny poriadok 
pracoviska. 
Jednotlivé detektory sú zatriedené do zón. Každá zóna je vybavená optickou a akustickou 
signalizáciou a potvrdzovacím tlačidlom. V prípade výskytu výronu detegovaného plynu na 
ktoromkoľvek detektore v danej zóne, ústredňa spustí pri úrovni A1 optickú signalizáciu, ktorá 
bude iba signalizovaná dovtedy, kým koncentrácia nepoklesne pod jej úroveň. V prípade, že 
koncentrácia bude stúpať ďalej, ústredňa spustí pri úrovni A2 aj akustickú signalizáciu. 
Vonkajšia obsluha má pri tlačidle zoznam detektorov s aparátmi, ktoré do danej zóny spadajú. 
Zatlačením tlačidla bude akustická signalizácia zrušená. Optická signalizácia trvá dovtedy, 
kým nedôjde k poklesu koncentrácie pod úroveň A1 na detektore, ktorý signalizáciu spustil. 
 
Výskyt alarmov A1 a A2 je signalizovaný na troch miestach: 

1. priestor prevádzky – potvrdzuje vonkajšia obsluha 

2. obrazovka DCS – potvrdzuje operátor 

3. displej ústredne – potvrdzuje servisný zásah 

 
Z každého detektoru analyzujúceho prítomnosť výbušných plynov sú po komunikácii do 
nadradeného riadiaceho systému prenášané nasledujúce informácie: 
 
Uhľovodíkové plyny CxHy: 
 

Úroveň A1 - dolná úroveň - 20% LEL (dolnej medze výbušnosti) 
Úroveň A2 - horná úroveň - 40% LEL (dolnej medze výbušnosti) 
Aktuálna hodnota koncentrácie 
Signal error 
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Na detekciu úniku výbušných látok do ovzdušia sú na prevádzkach inštalované analyzátory 
úniku prchavých organických látok. Prehľad inštalovaných analyzátorov je v nasledovnej 
tabuľke: 
 

Tab. 5.5.5.1  Prehľad inštalovaných analyzátorov na prevádzkach 

Prevádzka a Výrobná jednotka 
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če

t a
na
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zá

to
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v 
CO

 

DESTILÁCIA 
41         NS Blending tmavých produktov 

2477 Blok  
DESTILÁCIA 

25         NS Sklady svetlých produktov 
2196 Blok 
DESTILÁCIA 

88   3     NS Blending 
2436 Blok  
DESTILÁCIA 

4         NS Expedícia aromátov 
2402 Blok  
DESTILÁCIA 

20 8       NS Atmosféricko-vákuová destilácia 6 
2584 Blok  
Logistika 

64 3       NS Sklady kvapalných plynov 2 
3046 Blok  
Logistika 

23 1       NS Sklady petrochemických výrobkov 
3053 Blok  
Logistika 

85 1       NS Sklady kvapalných plynov 1 
2352 Blok  
PLYNY 

10 24       NS Poľné horáky a rekompresné stanice 
3890 Blok  
PLYNY 

15 10       NS Odsírenie a delenie plynov 
2303 Blok 
PLYNY 

19 2       NS Delenie plynov 
2311 Blok  
PLYNY 2 27       
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Prevádzka a Výrobná jednotka 
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NS Síra 
2338 Blok  
PLYNY 

  3       NS Regenerácia amínu 
2340 Blok  
PLYNY 

  2       NS Stripovanie kyslej vody 
2341 Blok 
HYDROKRAKOVANIE 

16 7       NS Atmosferická destilácia 5 
2188 Blok 
HYDROKRAKOVANIE 

60 18       RHC-Hydrokrak ťažkých zvyškov 
3921 Blok  
HYDROKRAKOVANIE 

8 5 3     NS VGH 
3922 Blok  
HYDROKRAKOVANIE 

1 3 5   4 NS Vodíkareň HPP 
3923 Blok 
KRAKOVANIE 

28 15       NS Fluidný krak 
3931 Blok  
KRAKOVANIE 

26         NS Alkylácia benzínu 
3932 Blok  
KRAKOVANIE 

15         NS ETBE 
3935 Blok  
KRAKOVANIE 

6     1   NS Hydrokrak - Vákuová destilácia 
3822 Blok  
KRAKOVANIE 

9   2   3 NS Vodíkáreň KHK 
3855 Blok  
KRAKOVANIE 

20 11 4 1   NS Štiepna jednotka 
3863 Blok  
KRAKOVANIE 

6         
NS Cirkulačné centrum CC6 
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Prevádzka a Výrobná jednotka 
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3889 Blok  
VÝROBA PALÍV 

11         NS Izomerizácia ľahkých benzínov 
2147 Blok  
VÝROBA PALÍV 

18 2       NS Redestilácia reformátu 
2279 Blok 
VÝROBA PALÍV 

24 4       Extrakcia aromátov 
2386 Blok  
VÝROBA PALÍV 

16 2 14     NS Reforming 
2247 Blok 
VÝROBA PALÍV 

25 2 2     NS Hydrogenačná rafinácia (Reforming 4) 
2248 Blok 
VÝROBA PALÍV 

15 13 6     NS Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 
3184 Blok  
VÝROBA PALÍV 

7 1       NS Redestilácia pyrobenzínu 
2261 Blok  
VÝROBA PALÍV 

36 18 4     NS HRP 7 
2262 Blok  
ÚPRAVA VÔD 

          NS Zásobovanie vodou  
3541 Blok  
ÚPRAVA VÔD 

18         NS Cirkulačné centrum CC2-4 
3509 Blok 
ÚPRAVA VÔD 

5         NS Technologické rozvody 
3772 Blok  
ÚPRAVA VÔD 

1 x HCl         NS Chemická úprava vody-Reverzná 
osmóza 
3525 Blok  
ÚPRAVA VÔD 25         
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Prevádzka a Výrobná jednotka 

Po
če

t a
na

ly
zá

to
ro

v 
uh

ľo
vo

dí
ko

v 

Po
če

t a
na

ly
zá

to
ro

v 
H

2S
 

Po
če

t a
na

ly
zá

to
ro

v 
H

2 

Po
če

t a
na

ly
zá

to
ro

v 
N

H
3 

Po
če

t a
na

ly
zá

to
ro

v 
CO

 

Mechanicko-chemicko-biologická čistička 
odpadových vôd  
3715 Blok  
ÚPRAVA VÔD 

26         Čistička odpadových vôd 
3657 Blok  
VÝROBA PLASTOV 

52 2 6     Etylénová jednotka 
2873 Blok  
VÝROBA PLASTOV 

27         NS Polyetylén 2 - ODSTAVENÉ 
3202 Blok 
VÝROBA PLASTOV 

17 2       NS Polyetylén 3 
3210 Blok  
VÝROBA PLASTOV 

40   3   4 NS Polypropylén 3 
3278 Blok  
VÝROBA PLASTOV 

130 *   1     LDPE4 

3383 Blok  

VÝROBA PLASTOV 
2         NS Cirkulačné centrum CC 5 

 Blok  
Výroba tepla a energií 

15         Tepláreň 
3467 Blok  
Logistika 

17         Stáčanie etylénu 
3046 Blok 
VURÚP 

1         Laboratórium 1.06 
 Blok  
Logistika 

2         APTP 
 Blok  
PLNENIE ČLNOV - TBA 1         

*  z uvedeného množstva sa 18 kusov nachádza priamo v zariadeniach a potrubiach 
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Analyzátory sú nastavené na 20 % a 40 % dolnej medze výbušnosti príslušných zmesí plynov, 
v prípade VJ VGH, HPP, RHC a Terminál Bratislava - APSP je horná hranica nastavená na 
30 % DMV. V prípade VJ Alkylácia a ETBE sú hranice nastavené na 10 % a 20% DMV. 
 

5.5.6  Monitorovanie vstupu a pohybu cudzích osôb 

Systém ochrany objektu, ktorý zabezpečuje vstup a pohyb osôb v areáli podniku je 
podrobnejšie popísaný v kapitole 5.3.5 Stráženie objektu a tiež v lokálnom riadiacom akte 
SEC_1_SN2 Bezpečnostný poriadok objektov SLOVNAFT, a.s. 
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6  IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA ZDROJOV RIZIKA ZPH A ICH 

HODNOTENIE 

Posúdenie rizika je proces zberu dát a syntéza informácií za účelom vytvorenia modelu rizika 
a kvantifikácie rizika výrobnej technológie. 
 
Rozsah prác potrebný pre posúdenie rizika závisí od podkladov, ktoré sú k dispozícii. 
V prípade, že je k dispozícii dostatok skúseností s činnosťou, ktorej riziko potrebujeme 
vyhodnotiť, postačuje veľmi malá formálna analýza. V prípade, že nie je k dispozícií dostatok 
relevantných skúseností, pri analýze rizika je potrebné spoľahnúť sa na analytické metódy 
a vlastnú intuíciu. Žiadna metóda analýzy rizika nevedie k výsledkom bez dôkladných znalostí 
procesu. 
 
Presnosť výsledkov analýzy QRA závisí od zdrojov analýzy. Kompletnejšie modely QRA 
zvyčajne vytvárajú presnejšie výsledky. Nedostatok špecifických dát nemusí byť neriešiteľným 
problémom. Existuje niekoľko rozsiahlych generických databáz, ktoré sa môžu využívať pri 
spracovaní analýz QRA. 

6.1  Popis metodík posúdenia rizika 
 
Identifikácia zraniteľných oblastí technológií a oblastí špecifického rizika je základným a prvým 
krokom pri prevencii rizika. Mnohokrát je táto identifikácia komplikovaná, a to predovšetkým 
v závislosti od zložitosti a náročnosti technológie.  
 
Sú známe rôzne metódy a techniky identifikácie a hodnotenia rizika a ich výber je závislý 
jednak od štádia projektu technológie, od charakteru, ako aj zložitosti technológie.  
 
V rámci posúdenia rizika pre SLOVNAFT, a.s., areál Vlčie hrdlo, boli použité metodiky zhrnuté 
v nasledovnej tabuľke. 
 
Tabuľka 6.1.1 Zoznam metodík použitých pre posúdenie rizika  

Štádium hodnotenia 
rizika 

Metodika Zdôvodnenie 

Identifikácia rizikových 
technológií/zariadení 

Selekčná metóda 

Komplexná metóda založená na 
hodnotení množstva nebezpečných 
látok, vlastností nebezpečných látok 
ako aj procesných podmienok 

Detailné hodnotenie 
rizikových 
technológií/zariadení – 
stanovenie typov 
reprezentatívnych 
havarijných scenárov  

Brzo establishments as set 
out in article 2 under a Bevi 
- Scenarios 

Výber havarijných scenárov na 
základe BEVI manuálu 

Analýza frekvencie alebo 
pravdepodobnosti 
výskytu 
reprezentatívnych 
havarijných scenárov 

Analýza stromu porúch  
Fault tree analysis,  
Risk Spectrum  
 

V súlade s požiadavkou zákona 
č. 128/2015 Z. z.  

Analýza 
pravdepodobnosti vzniku 
možných havarijných 

Analýza stromu udalostí 
Event tree analysis 

V súlade s požiadavkou zákona 
č. 128/2015 Z. z.  
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Štádium hodnotenia 
rizika 

Metodika Zdôvodnenie 

následkov (udalostí) 
ZPH (požiar, výbuch, 
toxický rozptyl)  

Phast Risk/ SAFETI, DNV 
GL 

Hodnotenie dosahu 
havarijných následkov 
a posúdenie prijateľnosti 
rizika 

Hodnotenie následkov – 
Phast, DNV GL 
Posúdenie rizika – Phast 
Risk/ SAFETI, DNV GL 

Komplexný software pre hodnotenie 
dosahov následkov (udalostí) 
a komplexné posúdenie prijateľnosti 
individuálneho a spoločenského 
rizika ZPH 

 
V pôvodnej analýze rizika z roku 2005 bola použitá metóda HAZOP. Analýzy HAZOP 
a následne analýza ochranných vrstiev LOPA spolu so stanovením úrovní SIL (Safety Integrity 
Levels) ako súčasť PHA analýz (Process Hazard Analysis) je vykonávaná na jednotlivých 
prevádzkach SLOVNAFT, a.s. aj v súčasnosti. Pre ich rozsiahlosť a zameranie na celú 
analýzu nebezpečenstiev procesov (nie iba závažných priemyselných havárií) nie sú súčasťou 
Bezpečnostnej správy SLOVNAFT, a.s. 

6.2  Identifikácia zdrojov rizík závažných priemyselných havárií 
 
Prvotná identifikácia zdrojov rizika ZPH v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava bola vykonaná 
selekčnou metódou uvedenou v manuále BEVI. Hodnoteniu boli podrobené všetky výrobné 
jednotky, ktoré sú v prevádzkovom režime, nie sú odstavené, odpojené od elektrickej energie 
alebo nemajú zaslepené vstupy. 
 
Vstupné podklady pre hodnotenie boli získavané na pracovných stretnutiach s pracovníkmi 
výrobných jednotiek. Z celého hodnotenia Spracované výsledné tabuľky [4], ktoré obsahujú 
vstupné údaje o jednotlivých uzloch, výsledky výpočtov s indikačnými a selekčnými číslami. 
Materiál je veľmi rozsiahly a je k nahliadnutiu u spracovateľa správy. Výsledky Selekčnej 
metódy pre jednotlivé Výrobné jednotky sú uvedené v Bezpečnostných správach Výrobných 
jednotiek. 
 
Uzly pre účely selekčnej metódy sú definované ako úseky technológie, ktoré je možné oddeliť 
diaľkovo ovládanými armatúrami, alebo sú oddelené časťami technológie, ktoré významne 
znížia uniknuté množstvo. Medzi týmito dvomi armatúrami/ časťami technológie sa spočíta 
množstvo nebezpečnej látky, ktorá by sa v prípade možnej poruchy alebo havárie na tomto 
úseku dostala mimo zariadenia. Metóda je konzervatívna, nakoľko neuvažuje, či nie je možné, 
aby určitá zádrž ostala v technológii. Výsledky selekcie rizík pre jednotlivé technológie sú 
uvedené v kapitolách 3 príloh bezpečnostných správ spolu so vstupnými údajmi pre jednotlivé 
uzly. 
 
Prehľad hodnotenia rizík Selekčnou metódou za celý areál podniku je uvedený v tabuľke 6.2.1. 
V tabuľke sú uvedené pre každú prevádzku Selekčné číslo (S) a indikačné číslo (A). 
 
Selekčné číslo S je hodnota, ktorá charakterizuje možné riziko následkov za hranicu areálu 
podniku. Nebezpečnosť jednotky pre okolie objektu sa stanovuje pre množinu bodov na hranici 
objektu. Nebezpečnosť jednotky na určitú vzdialenosť od hranice objektu sa stanoví na 
základe známeho indikačného čísla a vzdialenosti medzi posudzovaným bodom a jednotkou. 
Miera nebezpečenstva v posudzovanom bode sa odvodí z hodnoty selektívneho čísla S. 
 
Okrem výpočtov v bodoch na hraniciach objektu sa selektívne číslo S stanovuje pre každú 
jednotku aj v bodoch obývanej oblasti nachádzajúcej sa, alebo plánovanej v blízkosti 
nebezpečnej jednotky. 



          
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                      Areál Bratislava                                            197/545 

 
Výsledky selekcie rizík sú uvedené v Tabuľke 6.2.1. 
 
Selekčné číslo sa uvádza len v prípade dosahov cez hranice objektu. Všetky jednotky, ktoré 
dosiahli selekčné číslo >1, boli ďalej hodnotené QRA analýzou. Pre hodnotenie ostatných rizík 
sa postupovalo na základe indikačných čísiel. Úroveň indikačného čísla A, od ktorého bola 
jednotka vybraná pre ďalšie hodnotenie QRA analýzou, bolo zvolené na základe Pilotného 
projektu, ktorý bol vykonaný pre výrobňu Alkylácia benzínu. V Bezpečnostnej správe 2020 bol 
zachovaný rovnaký prístup – Výrobné jednotky s Indikačným číslom nad 30 boli zaradené do 
QRA. 
 
Pri každej zmene v podniku, zmene zariadenia, skladovacieho zariadenia, zmene, ktorá vedie 
k zmene prítomných množstiev nebezpečných látok alebo podmienok, za ktorých sa s nimi 
manipuluje, zmene druhu látok, zmenách v procesoch (technológii) je posúdením rizika 
preverované, či príde k zmene rizika výrobnej jednotky a teda i celkového rizika SLOVNAFT, 
a.s. Selekčné a Indikačné čísla v nasledovnej tabuľke boli preto od roku 2005 zmenené 
a hodnoty pre súčasné uzly sú uvedené v jednotlivých prílohách Bezpečnostnej správy.  
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Tabuľka 6.2.1 Výsledky Selekcie rizík v SLOVNAFT, a.s. z roku 2019 
 
Prevádzka (P) Výrobné a expedičné jednotky Uzol Selekčné číslo Indikačné 

číslo 
P1 / RHC a 
Destilácia 

Hydrokrak ťažkých zvyškov, RHC Vstup suroviny, 
11V101 zásobník 
suroviny 

2,624 180,97 

Reaktory 11R101, 
11R102, 11R103, 
11V102 - (l) 

8,592 616,10 

Atmosféricko-vákuová destilácia 6, AVD6 F1, C2 a C3 s 
príslušenstvom 

5,51 366,44 

C7 s príslušenstvom 2,77 183,96 

C4 s príslušenstvom 1,63 108,57 

Výroba vykurovacích olejov, VVO Nádrž N2702 – Ropa 1,0 19,13 

Nádrž N2802 – Ropa 15,5 19,11 

Nádrž N2803 – Ropa 2,7 26,70 

Nádrž N2804 – Ropa 29,5 34,30 

P2  / FCC a 
VGH,AD5  

Fluidný katalytický krak, FCC Vstup suroviny- 
surovinová nádrž 
13V201, 13E201A/B, 
13R101, 13C201 
kolóna, 13A201, 
13W201, 13V202, 

2,216 523,80 
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13V302, 13K301, 
13C202 stripér, 
13E203A/B, 
13W202, 13D201, 
13E309, 13E306 - 
VAD, Benzín, BCR1, 
BCR2, BCR3, PO-C, 
TPO-C, ZVO-C 
=kvapalina 

Etyltercbutyléter, ETBE Sekcia hlavného 
reaktora a 
katalytickej 
frakcionácie 
(16C102, 16V103) 

0,235 68,55 

Selektívna hydrogenácia     

Alkylácia benzínu Reakčná sekcia - 
15V108, 
15R101A/B/C, 
15V101A/B/C, 
15V102, 15V109, 
15V110,  15C101, 
15V111, 15C102, 
15V112 

3,687 692,43 

Hydrogenácia vákuových destilátov, VGH Vysokotlaká časť a 
amínové pranie - 
12V101, 12E101A-
D, 12E101A-D, 
12R101, 12R102, 
12E101A/B, 12V102, 
12E103, 12E102A-
D, 12A101, 12V103, 
12W101, 12V106, 
12C101, 12V107, 

1,151 321,57 
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12A102, 12V105 
(kvapalina) 

Atmosférická destilácia 5, AD5 Kolóna C1 a C2, VT: 
E11/02, E08/02, 
E13/09, E13/08, 
E13/07, E13/06, 
E11/01, E12/01,  
E13/05, CW1/1-4, 
CE15/01A,B, 
CW2/1-4, 
CB07/01,02, E7/03, 
R1/1,2, E08/02, W8, 
E9/01,02 refluxná 
nádrž T1, T2 nádrž 
T6, T8, T31 a kolóna 
C3/1, C3/2, C3/3  (l) 

7,205 533,87 

Široká Benzínová 
frakcia cez 
CE15/01A,B, 
E14/01,02, E10/01, 
C4 kolóna, R1/1,2, 
C5 kolóna, VT: RC5, 
CW3/1-4, T3 
refluxná nádrž 

1,076 79,71 

Výroba vodíka 2,HPP    

P3/Krakovanie, 
Reforming a 
Aromáty 

Výroba vodíka 1, KHK    

Vákuová destilácia 5, KHK Pec B101.101 + 
kolóna C101.101 + 
odťahy 

1,34 29,69 

Štiepna jednotka, KHK Okruh reaktorov 
R103.101-3, 
debutanizéra 
C103.101 a 
frakcionátora 

3,708 164,23 
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C103.102, 
nízkotlakový 
separátor H103.106 
a vysokotlakový 
separátor H103.105, 
refluxná nádrž 
H103.109 - H2S (od 
FV3246 po XV3274, 
odplyn z H109 a 
H106, od RV 3286 po 
XV 3404, 3398 - 
sírovodík) 

Izomerizácia ľahkých benzínov, ILB    

Extrakcia aromátov, EA  Vstup BTX suroviny - 
F-205, F-200, E-202, 
D-201 

0,093 112,11 

Extrakcia D-202 - E-
203A-E, D-202, E-
206/1-4, F-201, E-
210, E-211A/B, E-
204A-C, E-205A/B, 
E-301A/B, E-212A/B 

0,132 158,73 

Benzénová kolóna 
D-301, E-303/1,2, F-
301, E-304, E-
302A,B, E-301A/B 

0,118 141,99 

Xylénová kolóna D-
304, E-309A,B,C, F-
304, E-320 

0,148 178,38 

Kolóna etylbenzénu 
D-303/1-3, E-309/A-
D, E-311/1-3, F-303, 
E-318B, E-310A-D 

0,414 498,15 
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Reforming ťažkého benzínu 5, REF5 Reaktorová sekcia - 
reformát 

0,547 545,66 

Redestilácia reformátu, RR Vstup suroviny - 
reformátu a okruh 
kolóny C-701 

0,113 131,79 

Okruh kolóny C-702 0,136 158,63 

Okruh kolóny C-602  0,065 75,65 

Okruh kolóny C-101 - 
BTX 

0,110 128,35 

Hydrogenačná rafinácia REF4, HRR4 Vysokotlaká časť 
(VT E601C, 
E601A,B, E601D, 
E601E,F, E603A, 
pec H601, reaktor 
R601, separátor 
D601) 

0 52,14 

Okruh kolóny C601 
(VT E610, E602, 
kolóna C601, chladič 
A602A,B, chladič 
W602A/B, nádrže 
D603, D630) 

0 92,5 

Redestilácia pyrobenzínu     

P4 / 
Hydrogenácia, 
Síra a Blending 

Regenerácia kyseliny sírovej    

Delenie plynov 2, DBP2  Okruh kolóny 
19D209 (19D209, 
19E206AB, 
19E205AB, 
19E210AB, 

0,605 46,01 
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19E211ABC, 
19H212 a potrubia) 

Výroba síry 1,2 SRU_01 15,59 40,37 

SRU_02 2,83 7,33 

Odsírenie plynov 1, OP1 Vstup TP-S do 
19H118C, 
19E200AB, 
19H102,absorbérov 
19D103 a 19D114, 
kondenzát z 19H105, 
19H117, 19H102, 
Vstup NTP-S do 
19H118A, 19H118B 
a 19E115A,B a 
prislúchajúce 
potrubia (Obsah 
H2S) 

11,14 111,63 

Odsírenie kvapalných plynov, OKP Vstup kvapalného 
plynu, 19E1801 a 
19H1801(H2S) 

1,072 18,47 

 Absorpcia H2S z 
kvapalného plynu 
19C1801, 19H1802, 
19C1802, 19H1803, 
H1804 (H2S) 

3,35 57,7 

Regenerácia amínu, AAR Odplyňovacia nádrž 
18V301 s 
absorpčnou kolónou 
18C301 (H2S v 
roztoku MDEA) 

26,874 93,00 

Regeneračná kolóna 
18C302 s refluxnou 
nádržou 18V303 

2,418 8,37 



                       
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                                                                    Areál Bratislava                                                                                               204/545 

(H2S v roztoku 
MDEA) 

Stripovanie kyslých vôd, SWS Zberná nádrž 
18V401 (H2S l) 

12,774 59,10 

Výroba ATS, SWAATS Kyslý čpavkový SWS 
plyn, 18V701, 
18V702, 18C701, 
18V710, 18 E707, 
18E708 a príslušné 
potrubné trasy 

3,81 21,77 

Amoniaková voda, 
18V707, 18V708 

12,62 44,44 

Hydrogenačná rafinácia palív 5, HRP 5 Prestup suroviny cez 
W-2, E-8, E-9, E-0, 
E-10, E1-4, pec H-1 
a vstup do reaktora 
R-1, Výstup z 
reaktora R-1 cez E-
4-1,10 a vstup do T-
1, vstup materiálu 
cez E-8, E-5-6-7 do 
kolóny C-1 -  
(petrolej/plynový 
olej) 

0,117 86,47 

Hydrogenačná rafinácia palív 6, HRP 6 Reakčná časť - 
R601, H-601, T-621, 
C-602, T-603, G-
604.3, G-602.3-5 - (l) 

0,083 51,42 

Reakčná časť - 
R601, H-601, T-621, 
C-602, T-603, G-
604.3, G-602.3-5 - 
(g) - cirkulačný plyn 

0,026 16,04 
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Reakčná časť - 
R601, H-601, T-621, 
C-602, T-603, G-
604.3, G-602.3-5 - 
(g) - H2S 

0,007 0,50 

Hydrogenačná rafinácia palív 7, HRP 7 Reaktorová časť - 
vstup suroviny cez E-
703A/B, E-704/A-D, 
B, 701, reaktor R701, 
R702 výmenníky E-
707, E-706, E-705, 
H-705, H-706, H-
708, W-710, H-703, 
W-701, H-716, 
absorbér C-705,  E-
709A/B, E-708, E-
710, E-711, E-713, 
E-710, E-720, E-
702/A-C, C-704, E-
709A/B, W-702, H-
710, W-714A/B, 
kolóna C-703, W-
705, H-711, E-
714A/B, W-706A/B 
(kvapalina) 

1,320 708,27 

Reaktorová časť - 
vstup suroviny cez E-
703A/B, E-704/A-D, 
B, 701, reaktor R701, 
R702 výmenníky E-
707, E-706, E-705, 
H-705, H-706, H-
708, W-710, H-703, 
W-701, H-716, 

0,000 0,03 
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absorbér C-705,  E-
709A/B, E-708, E-
710, E-711, E-713, 
E-710, E-720, E-
702/A-C, C-704, E-
709A/B, W-702, H-
710, W-714A/B, 
kolóna C-703, W-
705, H-711, E-
714A/B, W-706A/B 
(H2) 
Reaktorová časť - 
vstup suroviny cez E-
703A/B, E-704/A-D, 
B, 701, reaktor R701, 
R702 výmenníky E-
707, E-706, E-705, 
H-705, H-706, H-
708, W-710, H-703, 
W-701, H-716, 
absorbér C-705,  E-
709A/B, E-708, E-
710, E-711, E-713, 
E-710, E-720, E-
702/A-C, C-704, E-
709A/B, W-702, H-
710, W-714A/B, 
kolóna C-703, W-
705, H-711, E-
714A/B, W-706A/B 
(H2S) 

0,881 58,17 

Výroba motorových palív, Blending 
BA(BBA) a MN (BMN) 
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P5 / Etylénová 
jednotka a plyny 

Etylénová Jednotka 2 FF501A/B, 
DA503,PT – 
propylén (L) 

>1 120,9500 

PT, DA403,402, 
FA404 – etylén (L) 

>1 67,1720 

guľ. zásobníky 
FB806A/B, EA-822 – 
etylén (L) 

>1 250,2269 

Sklad kvapalných plynov 1, SKP1 H6801 guľový 
zásobník - C4 

96,900 96,90 

H30 guľový zásobník 
- C4 

14,497 48,45 

H23 guľový zásobník 
- C4 

8,383 48,45 

Príjem butánu z DBP 
do H6801 

5,992 5,99 

Príjem butánu z DBP 
do H30 

1,552 5,19 

Príjem butánu z DBP 
do H23 

1,238 7,16 

Výdaj butánu na 
ALK/EJ2/LOG z 
H6801 

4,971 4,97 

Výdaj butánu na 
ALK/EJ2/LOG z H30 

1,518 5,07 

H30 guľový zásobník 
- C4 rafinát 

15,005 50,15 

H23 guľový zásobník 
- C4 rafinát 

8,678 50,15 

Príjem C4 rafinátu do 
H30 

1,288 4,31 

Výdaj C4 rafinátu na 
ETBE z H30 

1,086 3,63 
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Výdaj C4 rafinátu na 
BAB z H30 

1,584 5,30 

Výdaj C4 rafinátu na 
SKP2 z H30 

2,432 8,13 

Výdaj C4 rafinátu na 
LOG z H30 

2,183 7,30 

Výdaj C4 rafinátu 
naSKP2 z H23 

1,226 7,09 

Výdaj C4 rafinátu na 
Logistika z H23 

1,082 6,25 

H25 guľový zásobník 
- iC4 

8,604 47,60 

H28 guľový zásobník 
- iC4 

14,587 47,60 

H26 guľový zásobník 
- iC4 

14,526 47,60 

Výdaj i-butánu na 
LOG z H28 

1,136 3,71 

H30 guľový zásobník 
- nC4 

14,420 48,20 

H25 guľový zásobník 
- nC4 

8,711 48,20 

H26 guľový zásobník 
- nC4 

14,707 48,20 

H23 guľový zásobník 
- nC4 

8,339 48,20 

Príjem n-butánu z 
Alkylácie do H30 

1,008 3,37 

Príjem n-butánu z 
Alkylácie do H26 

1,227 4,02 

Výdaj n-butánu na 
EJ2 z H30 

1,737 5,81 

Výdaj n-butánu na 
LOG z H30 

2,817 9,41 
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Výdaj n-butánu na 
LOG z H25 

1,487 8,23 

Výdaj n-butánu na 
EJ2 z H26 

1,377 4,51 

Výdaj n-butánu na 
LOG z H26 

2,511 8,23 

Výdaj n-butánu na 
LOG z H23 

1,166 6,74 

H6802 guľový 
zásobník - C3 

85,000 85,00 

H6803 guľový 
zásobník - C3 

85,000 85,00 

Príjem propánu z 
DBP do H6802 

1,770 1,77 

Príjem propánu z 
DBP do H6803 

1,858 1,86 

Výdaj propánu na 
EJ2 z H6802 

4,195 4,20 

Výdaj propánu na 
LOG z H6802 

5,327 5,33 

Výdaj propánu na 
EJ2 z H6803 

3,886 3,89 

Výdaj propánu na 
LOG z H6803 

5,018 5,02 

H6803 guľový 
zásobník - C3 

85,000 85,00 

H6804 guľový 
zásobník - C3 

50,027 51,00 

Výdaj propán FCC 
na EJ2 z H6803 

4,100 4,10 

Výdaj propán FCC 
na LOG z H6803 

5,769 5,77 

Výdaj propán FCC 
na EJ2 z H6804 

3,730 3,80 



                       
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                                                                    Areál Bratislava                                                                                               210/545 

Výdaj propán FCC 
na LOG z H6804 

5,399 5,50 

H24 guľový zásobník 
- gazolin 

14,599 48,45 

Príjem z LOG do H24 1,419 4,71 

H29 guľový zásobník 
- SRN 

8,524 48,45 

H27 guľový zásobník 
- SRN 

9,245 48,45 

H6801 guľový 
zásobník - SRN 

96,900 96,90 

Príjem SRN z 
AD5/AVD6 do H6801 

1,892 1,89 

H6802 guľový 
zásobník - LPG/SRO 

96,900 96,90 

Výdaj SRO (a LPG) 
na DBP z H6802 

2,588 2,59 

H29 guľový zásobník 
- SRN (obs H2S) 

1,014 3,23 

H27 guľový zásobník 
- SRN 

1,071 3,23 

H6801 guľový 
zásobník - SRN 

6,460 6,46 

Sklady kvapalných plynov 2, SKP2 H103 guľový 
zásobník - C4rafinát 
/hydrogenát 

20,922 106,20 

H102C guľový 
zásobník - C4 rafinát 
/hydrogenát 

33,761 106,20 

Sanie C4 
rafinátu/hydrogenátu 
zo zásobníkov H103 

1,168 5,93 
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alebo H102C po 
čerpadlá 

H110 guľový 
zásobník - BB 

4,358 52,19 

H111 guľový 
zásobník - BB 

4,366 52,19 

H103 guľový 
zásobník - BB 

20,563 104,38 

H102A guľový 
zásobník - BB 

31,004 104,38 

H102B guľový 
zásobník - BB 

19,659 104,38 

H102C guľový 
zásobník - BB 

33,183 104,38 

Príjem BB frakcie z 
EJ2 (do H110, H111, 
H103, H102A,B,C) 

1,296 4,08 

Výdaj zo zásobníkov 
( H103, H102A,B,C) 
na čerpadlá 

3,081 9,69 

Výdaj BB frakcie na 
SHU a plniacu rampu 

2,625 8,26 

H110 guľový 
zásobník -propylén 

3,727 44,63 

H111 guľový 
zásobník - propylén 

3,733 44,63 

H101A guľový 
zásobník - propylén 

28,891 89,25 

H101B guľový 
zásobník - propylén 

17,177 89,25 
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Výdaj propylénu na 
plnenie 

1,108 3,42 

Príjem propylénu  do 
H110 /H111 
/H101A,B 

1,014 3,13 

Výdaj propylénu  z 
H110/H111/H101A,B 
na čerpadlá 

2,310 7,14 

Príjem propylénu  zo 
ŽC do H110 
/H101A,B 

1,589 4,91 

H110 guľový 
zásobník - 
nekondičný propylén 

3,798 45,48 

H111 guľový 
zásobník - 
nekondičný propylén 

3,804 45,48 

H113 guľový 
zásobník - etylén 

3,442 38,25 

H112 guľový 
zásobník - etylén 

3,389 38,25 

Lúhové hospodárstvo    

PHaRS    

Sklady petrochemických výrobkov, SPCHV    

P6 / Polyméry Nízkohustotný polyetylén 3, PE3  Reaktor V12102 – 
etylén + polymér 

0 0,225 

Separátor V12201 – 
etylén + polyetylén 

0 0,25 
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Nízkohustotný polyetylén 4, LDPE4 EST – kryogénny 
zásobník etylénu 

>1 6000 

Polypropylén 3, PP3  reaktorová část - 
propylén (G) 

1,325 38,00 

P7 / Vodné 
hospodárstvo  

Chemická úprava vody    

MCHBČOV    

Čistička odpadových vôd (ČOV)    

Zásobovanie vodou    

Technologické a energetické rozvody Potrubná trasa - SPP 
na RS5A, RS5B, 
RS3A, KHK 

8,073 8,07 

PT - KHK na SKP1 3,897 26,85 

Potrubná trasa – 
SKP na bl. 68 na 
Logistika-SEE a LPG 
bl. 106 

8,279 8,28 

Potrubná trasa - 
HRP 5,6, KHK na 
Odsírenie plynov 

2,884 23,45 

Potrubná trasa - 
VGH, RHC na Nová 
síra 

3,648 24,94 

Potrubná trasa - 
VGH, RHC na Nová 
síra 

1,150 5,13 
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Potrubná trasa – 
HRP7, OKP na Nová 
síra 

8,103 55,40 

 Logistika - ( areál 
Vlčie Hrdlo )  

Železničná preprava v areáli SLOVNAFT, 
a.s., Koľajové zoradisko 

ŽC - benzín 0,0094 0,4200 

ŽC - propán-bután 0,1341 6,0000 

ŽC - propylén 0,3481 6,0000 

Stáčanie a expedícia etylénu, SEE Zásobník  REL-04A 6,60 6,60 

Zásobník LPG 106-
H-1001 

1,36 1,36 

Autocisterna – etylén 
- plnenie 

28,57 28,57 

Autocisterna – etylén 
- stáčanie 

28,52 28,52 

Autocisterna - LPG 26,25 26,25 

Logistika plastov    

Energie a výroba 
tepla  

Tepláreň    
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6.3  Identifikácia iniciačných udalostí ZPH 

6.3.1  Generické udalosti 

Na základe vykonanej Selekcie rizík boli v ďalšom kroku podrobne analyzované tie uzly, ktoré 
v rámci selekcie dosiahli selekčné číslo S > 1, a tiež prevádzky s indikačným číslom A > 30. 
 
Vstupnými údajmi pre stanovenie havarijných scenárov a kvantifikáciu pravdepodobnosti 
alebo početnosti vzniku možných závažných priemyselných havárií boli vybrané generické 
udalosti straty obsahu zariadení. Generické udalosti zahŕňajú všetky príčiny porúch, ktoré sa 
nerozdeľujú explicitne (ako korózia, chyby konštrukcie, chyby ventilov atď.).  
 
Konkrétna identifikácia iniciačných udalostí sa v podniku vykonáva v rámci PHA analýz, na 
ktoré sa používajú rôzne metodiky v závislosti od životného cyklu zariadenia/prevádzky. PHA 
sa uskutočňuje v súlade s platnou smernicou HSE_1_G2_SN1_v1 Riadenie rizík a stanovenie 
bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien. Analýza nebezpečenstiev procesov (ďalej len 
„PHA“ – Process Hazard Analysis) sa používa na identifikovanie, hodnotenie a kontrolu 
závažných nebezpečenstiev spojených s nebezpečnými technologickými procesmi. Tieto 
nebezpečenstvá všeobecne predstavujú potenciál pre požiare, výbuchy a/alebo únik toxických 
materiálov.  
 
PHA používa prístup organizovanej, metodickej štúdie, snaží sa dosiahnuť viac disciplinárny 
konsenzus o kontrole nebezpečenstiev a zdokumentovať výsledky pre budúce použitie 
v následných činnostiach, havarijnom plánovaní a školení personálu zapojeného do 
prevádzkovania a údržby procesu. 
 
PHA zahŕňa činnosti identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev, analýzy následkov, 
hodnotenia ľudského faktora, hodnotenia umiestnenia zariadení, možnosti použitia nezávisle 
bezpečnejších procesov a vypracovania a riadenia odporúčaní. 
 
PHA je prepojená s celým životným cyklom zariadenia/prevádzky. V závislosti na aktuálnom 
stave zariadenia/prevádzky, v rámci životného cyklu (fázou) sa musia vykonávať rôzne typy 
hodnotení PHA. Vzhľadom na rozsiahlosť správ z PHA tieto správy nie sú súčasťou 
Bezpečnostnej správy. 
 
Tabuľka 6.3.1.1 Zoznam technológií so selekčným číslom väčším ako 1 

P.č. Blok číslo Prevádzka 
označenie 

Výrobná jednotka - názov 

1.   P1 Hydrokrak ťažkých zvyškov, RHC 
2.   P1 Atmosféricko-vákuová destilácia 6, AVD6 
3.   P1 Výroba vykurovacích olejov, VVO 
4.   P2 Fluidný katalytický krak, FCC 
5.   P2 Alkylácia benzínu 
6.   P2 Hydrogenácia vákuových destilátov, VGH 
7.   P2 Atmosférická destilácia 5, AD5 
8.   P3 Štiepna jednotka, KHK, Vákuová destilácia 5, 

KHK 
9.   P4 Výroba síry 1,2 
10.   P4 Odsírenie plynov 1, OP1 
11.   P4 Odsírenie kvapalných plynov, OKP 
12.   P4 Regenerácia amínu, AAR 
13.   P4 Stripovanie kyslých vôd, SWS 
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P.č. Blok číslo Prevádzka 
označenie 

Výrobná jednotka - názov 

14.  5 P4 Výroba ATS, SWAATS 
15.   P4 Hydrogenačná rafinácia palív 7, HRP 7 
16.   P5 Etylénová Jednotka 2 
17.   P5 Sklad kvapalných plynov 1, SKP1 
18.   P5 Sklady kvapalných plynov 2, SKP2 
19.   P6 Nízkohustotný polyetylén 4, LDPE4 
20.   P6 Polypropylén 3, PP3 
21.   P7 Technologické a energetické rozvody 
22.   Logistika 

(areál Vlčie 
Hrdlo) 

Stáčanie a expedícia etylénu a LPG, SEE a 
LPG 

 
Tabuľka 6.3.1.2  Zoznam technológií s indikačným číslom >30 
P.č. Blok číslo Prevádzka 

označenie 
Prevádzka - názov 

1.   P2 Etyltercbutyléter, ETBE 
2.   P3 Extrakcia aromátov, EA 
3.   P3 Reforming ťažkého benzínu 5, REF5 
4.   P3 Redestilácia reformátu, RR 
5.   P3 Hydrogenačná rafinácia REF4, HRR4 
6.   P4 Delenie plynov 2, DBP2 
7.   P4 Hydrogenačná rafinácia palív 5, HRP 5 
8.   P4 Hydrogenačná rafinácia palív 6, HRP 6 

 
Tabuľka 6.3.1.3 Zoznam hodnotených technológií s indikačným číslom <30 
P.č. Blok číslo Prevádzka 

označenie 
Prevádzka - názov 

1.  P6 Nízkohustotný polyetylén 3, PE3 
2.  Logistika 

(areál 
Vlčie 
Hrdlo) 

Železničná preprava v areáli SLOVNAFT, 
a.s., Koľajové zoradisko 

 
V jednotlivých dielčich Bezpečnostných správach, ktoré sú prílohou tejto BS, sú pre každú 
Výrobnú jednotku uvedené v kapitole 1.1 na obrázkoch 1.1.1 umiestnenia rizikovej technológie 
v areáli podniku, ako aj rozloženie zariadení na prevádzke. Na obrázkoch 1.3.1 je prúdová 
schéma danej technológie s farebným vyznačením identifikovaných rizikových zariadení. 

6.3.2  Identifikácia externých iniciačných udalostí 

Ako externé iniciačné udalosti boli analyzované: 
 Pravdepodobnosť pádu lietadla 
 Seizmicita 
 Záplavy 

6.3.2.1  Analýza pádu lietadla 

Ako jeden z možných externých vplyvov bol posudzovaný aj pád lietadla [3].  
Pre analýzu boli použité údaje z komunikácie s nasledovnými subjektami pre dozor a riadenie 
civilnej leteckej premávky nad územím SR: 
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 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (orgán štátnej správy v civilnom 
letectve SR) 

 Letecký úrad SR (štátny odborný dozor v civilnom letectve) 
 Letové prevádzkové služby SR, š.p. Bratislava (služby riadenia letov v SR) 
 Slovenská správa letísk Bratislava 
 Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (meteorologické zabezpečovanie 

letov) 
 Slovenský národný aeroklub 

 
Na základe získaných podkladov bola vykonaná analýza pravdepodobnosti pádu lietadla 
s možným ohrozením technológií SLOVNAFT, a.s. Letisko M. R. Štefánika sa nachádza 9 km 
severovýchodne od centra Bratislavy (viď prílohu 1). Letové prevádzkové služby na letisku sú 
poskytované nepretržite. 
 
Na určenie frekvencií pádu lietadla boli použité údaje o počtoch preletov, príletov/odletov za 
rok 2014 [31]. 
 
 
Riziková analýza pádu lietadla potvrdila očakávanú minimálnu pravdepodobnosť výskytu 
katastrofických leteckých havárií nad a v blízkosti posudzovaných lokalít podniku 
SLOVNAFT, a.s., a potvrdila aj možnosť praktického vylúčenia tejto vonkajšej udalosti 
z ďalších analýz. 
 
Výsledná celková hodnota frekvencie výskytu pádu lietadla 9,15 x 10-7 udalostí.rok-1pre lokalitu 
SLOVNAFT, a.s. v Bratislave je tvorená dvomi hodnotami. 
 
Samotné prelety lietadiel vo výškach nad 3 000 m nad touto lokalitou majú príspevok 
k výslednej hodnote frekvencie pádu lietadla 2,42 x 10-8 udalostí.rok-1. Väčší príspevok k tejto 
výslednej hodnote majú letecké operácie súvisiace s fázou pristátia a vzletov z tohto letiska 
8,91 x 10-7 udalostí.rok-1 (ohrozená plocha pre vzdialenosť 7,5 km [3]). 
 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Využívanie dráhy 04/22 je potenciálnym problémom z hľadiska tejto analýzy, pretože jej 
ochranné pásmo zasahuje areál podniku SLOVNAFT, a.s. (viď obrázok 6.3.2.1.1). 
 
Výsledná frekvencia pádu lietadla na účinnú plochu kritických zariadení v ohrozených 
sektoroch podniku SLOVNAFT, a.s. v Bratislave je približne 9,15 x 10-7 udalostí.rok-1. 
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Obrázok 6.3.2.1.1  Vyznačenie časti vzletovej dráhy zasahujúcej areál podniku 
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6.3.2.2  Posúdenie seizmicity pre areál SLOVNAFT, a.s. Bratislava 

 
Pri výstavbe nových výrobných jednotiek sa vykonáva Podrobný inžiniersko-geologický 
prieskum, ktorého cieľom je získať základné charakteristiky zemín v miestach výstavby týchto 
objektov. Na základe týchto správ a platných noriem bolo vykonané posúdenie seizmického 
zaťaženia lokality SLOVNAFT, a.s. Bratislava. Na základe tohto posúdenia môžeme 
konštatovať, že lokalita areálu SLOVNAFT, a.s. Bratislava sa nachádza v zdrojovej oblasti 
seizmického rizika 4, v dosahu vplyvu zdrojovej oblasti seizmického rizika 2 v Rakúsku (cca 
23 km) a v dosahu vplyvu zdrojovej oblasti seizmického rizika 3 v Malých Karpatoch (cca 15 
km). 
 
Na lokalitu SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo, Bratislava má vplyv viacero seizmogénnych zón. 
Medzi významné zdroje seizmického ohrozenia danej lokality patrí – Bratislava-Lamač, 
Bratislava-Modra, Bratislava-Svätý Jur, ale aj ohniská zemetrasení v širšom okolí mesta 
Wiener-Neustadt naviazané na zlomové línie v Alpách. 
 
Seizmické zaťaženie v zmysle platných noriem a predpisov je definované v tvare návrhového 
spektra odozvy, ktoré závisí od nasledovných rozhodujúcich parametrov: 

- úrovne a blízkosti zdrojovej oblasti seizmického rizika, 
- seizmogeologických charakteristík podložia, 
- typu konštrukcie a jej schopnosti pohlcovať kinematickú energiu. 

 
Podľa posledných aktuálnych podkladov pre posúdenie seizmického ohrozenia územia 
Slovenska (STN EN 1998-1/NA/Z2, Mapa seizmického ohrozenia Slovenska, Geofyzikálny 
ústav pri SAV, 2012) sa územie Bratislavy nachádza v oblasti seizmickej aktivity s hodnotou 
referenčného špičkového seizmického zrýchlenia pre návratovú periódu 475 rokov agR = 0,55 
– 0,6 m.s-2. Uvedená hodnota môže byť prekročená s pravdepodobnosťou 10 % počas 50 
rokov. 
Seizmické zdrojové zóny sa určili na základe: 
- epicentier a hĺbok zemetrasení v zostavenom katalógu Slovenska, 
- geologických, tektonických a geofyzikálnych údajov, 
- údajov poskytnutých v rámci európskeho projektu SESAME – zahrnutie vplyvu seizmických 

zdrojových zón mimo územia Slovenska. 
 
Podľa starších zdrojov informácií z materiálu „Ohrozenie lokalít Západoslovenského kraja od 
zemetrasení a mapa seizmicity“, spracovaného v roku 1971 SAV, boli štatisticky spracované 
údaje seizmickej aktivity za obdobie 600 rokov. Na základe týchto historických údajov môžu 
seizmické otrasy v území SLOVNAFT, a.s. dosiahnuť intenzitu 5 – 6° MSK - 64. 
 
Na základe materiálu posudzovania seizmicity: „Seizmicita vybraných okresov 
západoslovenského kraja“ je možné konštatovať, že maximálne vierohodné zemetrasenie pre 
Bratislavu časť Ružinov je 5°MCS. Strojnotechnologické zariadenia a stavebné objekty 
technológií sú navrhované na 7°MSK.  
 
Vzhľadom na uvedené hodnotenie nebolo uvažované s touto potenciálnou iniciačnou 
udalosťou. 
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6.3.2.3  Analýza záplav v areáli SLOVNAFT, a.s. 

SLOVNAFT, a.s. má spracovanú štúdiu modelového zaplavovania [2], ktorá veľmi detailne 
hodnotí riziko možných záplav v areáli SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava. V rámci tejto 
štúdie boli z dôvodu zistenia možných záplav hodnotené tri scenáre: 
 

 Krízový scenár 1:  Prietrž hrádze pri SLOVNAFT, a.s. v riečnom kilometri 1864,4 počas 
povodne 

 Krízový scenár 2:  Prietrž hrádze pri SLOVNAFT, a.s. v riečnom kilometri 1862,5 počas 
povodne 

 Krízový scenár 3:  Prietrž hrádze pri SLOVNAFT, a.s. v riečnom kilometri 1864,4 počas 
povodne s kulmináciou zodpovedajúcej 100-ročnej vode 

 
Znázornenie umiestnenia krízových scenárov je uvedené v kapitole 2.2.6.4 na obrázku 
2.2.6.4.1 a na obrázku 2.2.6.4.2 je uvedené znázornenie nadmorskej výšky terénu, z ktorého 
sa vychádzalo pri hodnotení jednotlivých vyššie špecifikovaných scenárov. 
 
Pre celý areál podniku boli pre všetky uvedené scenáre simulované možné zaplavovania 
jednotlivých objektov. Na mapách spracovaných v rámci tejto štúdie sú zobrazené možné 
výšky záplav. Pri hodnotení rizikových technológií boli sledované na základe tejto štúdie 
možné výšky hladín pre jednotlivé krízové scenáre 1 - 3. V každej prílohe bezpečnostnej 
správy je informácia o možnom zaplavení daného bloku, na ktorom sa daná technológia 
nachádza. Ani pri najhoršom krízovom scenári zaplavovania SLOVNAFT, a.s. nebola 
identifikovaná na rizikových zariadeniach taká hladina zaplavenia, ktorá by mohla byť pre dané 
zariadenie kritická. Preto táto iniciačná udalosť nebola v stromoch porúch hodnotená.  
 

6.4  Určenie možných vplyvov ľudského činiteľa 
Možné vplyvy ľudského činiteľa, jeho zlyhanie, nesprávny zásah, resp. pochybenie sú 
predmetom analýz v rámci vykonávaných HAZOP štúdií (PHA správy, popis kapitola 6.3.1). 
Je potrebné skonštatovať, že z HAZOP analýz vyplynul záver, že novšie prevádzky, akými sú 
aj prevádzky EFPA (RHC, VGH, FCC, Alkylácia a pod.) a tiež LDPE4, majú niekoľkonásobný 
stupeň ochrany, ktorá eliminuje možné zlyhanie ľudského faktora.  
 
Súčasťou PHA analýzy je analýza ľudského faktora. Analýza ľudského faktora zahŕňa 
interakciu ľudí s ich pracovným prostredím v bežných aj havarijných situáciách, tzn. vplyv 
zlyhania zamestnancov pri nariadených pracovných činnostiach na posudzované zariadenie, 
resp. proces.  
 
Cieľom PHA je identifikovať a vyhnúť sa situáciám, kde je pravdepodobné ľudské zlyhanie či 
už pri riadení alebo údržbe zariadení alebo systémov spojených s hodnoteným procesom. 
 
Vzhľadom na to, že ľudský faktor je kľúčovou zložkou, ktorá je prítomná vo všetkých prvkoch 
PSM (Process safety management), je dôležité udržiavať dostatočnú úroveň špecifických 
priamych procesných skúseností, znalostí a schopností zamestnancov bezpečne riadiť 
proces. Je preto nevyhnutné, aby zmeny zamestnancov na všetkých úrovniach boli regulované 
podľa vopred stanovených kritérií tak, aby boli zachované minimálne úrovne vedomostí a 
skúseností.  
 
Dôležitým prvkami pri prevencii a znižovaní pravdepodobnosti zlyhania ľudského činiteľa je 
taktiež: 

 systém školení, 
 systém kontroly znalosti prevádzkových a bezpečnostných predpisov, 
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 systém posudzovania zdravotnej a psychickej spôsobilosti na prácu. 
 
Každá výrobná jednotka má popis práce pre každú funkciu zamestnancov výrobnej jednotky 
okrem vedúceho prevádzky a jeho zástupcu, ktorý je uvedený v pracovnej resp. technologickej 
inštrukcii výrobnej jednotky. Tento popis uvádza najmä: názov pozície, predpísanú kvalifikáciu, 
požadovanú odbornú prax a činnosti, ktoré má zamestnanec vykonávať. 
Pozície zmenovej obsluhy sú považované za PSM kritické pozície. Na pozíciu vedúceho 
zmeny, vnútorných a vonkajších operátorov nesmú byť zaradení pracovníci, ktorých znížená 
výkonnosť (napríklad v dôsledku zdravotného stavu) by viedla k ohrozeniu bezpečnosti 
prevádzkovania, technologických procesov, zdravia a života pracovníkov, úniku materiálu či 
inej nežiaducej udalosti. 
 
SLOVNAFT, a.s. má v platnosti riadiace akty: 
 HR_1_G1_SN1 Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru  
Tento riadiaci akt stanovuje postup pri vykonávaní činností súvisiacich so vznikom, zmenami 
a skončením pracovného pomeru v rámci Spoločnosti. 
 
 HR_1_G2_SN1 Vyhľadávanie a výber zamestnancov 
Tento riadiaci akt opisuje detailne výberový proces zamestnancov a zahŕňa definovanie 
spôsobov vyhľadávania a výberu zamestnancov z potenciálnych uchádzačov, spôsobov 
komunikácie s uchádzačmi a určenie práv a povinností účastníkov tohto procesu. 
 
 HSE_GP1_SN11 Požiadavky na vzdelávanie v oblasti HSE 
Účelom vydania tohto riadiaceho aktu je určiť minimálne požiadavky na vzdelávanie v oblasti 
HSE (Health – Zdravie, Safety – Bezpečnosť, Environment – Životné prostredie) a PSM 
(Proces Safety Management – Riadenie bezpečnosti procesov) v súlade s platnou legislatívou 
Slovenskej republiky v oblasti: 

a) ochrany pred požiarmi, 
b) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
c) prevencie závažných priemyselných havárií,  
d) ochrany životného prostredia,  
e) civilnej ochrany, 

v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
Tento lokálny riadiaci akt rozpracúva povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti HSE. 
 
 HSE2.1_PD_SN1 Ochrana zdravia zamestnancov 
Tento riadiaci akt určuje podmienky výkonu ochrany zdravia zamestnancov, posudzovania 
zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a okruh 
pozícií, resp. činností, na výkon ktorých sa posudzovanie týchto spôsobilostí vykonáva. 
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov súvisí so zabezpečením 
ochrany ich zdravia pri práci a vyplýva z potrieb určenia predpokladov na úspešný výkon 
dohodnutej práce. 
 
 PROD_1_SN29 Kvalifikačné skúšky 
Tento riadiaci akt stanovuje jednotný postup na prípravu, vykonávanie a priebeh kvalifikačných 
skúšok zamestnancov, potrebných na výkon pracovných činností v pracovných pozíciách 
kategórie R. 
 
 HR_1_SN6 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
Tento riadiaci akt riadi vzdelávací a rozvojový proces zamestnancov, t. j. plánovanie 
vzdelávania a rozvoja zamestnancov, jeho realizáciu a vyhodnotenie. Zároveň stanovuje 
a popisuje úlohy a zodpovednosti útvarov a zamestnancov, ktorí do tohto procesu vstupujú. 
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6.5  Identifikácia a zhodnotenie opatrení na zabránenie vplyvu IU 
 
Pre eliminovanie vplyvu iniciačných udalostí je v rámci SLOVNAFT, a.s. zavedený komplex 
opatrení, ktorými sa podnik snaží udržiavať funkčnosť a spoľahlivosť strojnotechnologického 
zariadenia v chode, v stave ktorý zodpovedá potrebe prevádzkovania a pre zabezpečovanie 
ochrany života a zdravia ľudí, ochrany životného prostredia, ochrany majetku a reputácie. 
 
Opatrenia sú vymedzené podnikovými riadiacimi aktmi: 
Starostlivosť 
o strojnotechnologické 
zariadenie – eliminácia 
poruchy zariadenia 
a vady materiálu 
 

PROD_1_G1_SN1 Príprava a realizácia projektov 
generálnych revízií, generálnych opráv 
a technologických zarážok 

PROD_PD_SN3 Overovanie a kalibrácia meradiel 
podliehajúcich kontrole 

PROD_1_SN_SNMAO11 Riadenie činnosti v oblasti protikoróznej 
ochrany 

PROD_1_SN28 Spravovanie, používanie, udržiavanie 
a revízie medziblokových potrubných 
rozvodov 

PROD_PD_SN1 Drobné údržbárske práce vykonávané 
zamestnancami výrobných jednotiek 
„Autonómna údržba“ 

PROD_1_SN26 Starostlivosť o vyhradené technické 
zariadenia 

HSE_1_SN11 Revízie, kontroly a používanie 
elektrických predmetov 

ORG_2_G1_REF_SN2 Technologická dokumentácia 
HSE_GP1_SN2  Riadenie dodávateľov v oblasti HSE 
HSE_1_G6_SN1 Riadenie bezpečnosti procesov (PSM) 

v SLOVNAFT, a.s. 
HSE_1_G2_SN1 Riadenie rizík a stanovenie 

bezpečnostných pravidiel pre riadenie 
zmien 

HSE_GP1_SN1 Hlásenie a vyšetrovanie nežiaducich 
udalostí 

 
Starostlivosť 
o bezpečnosť a zdravie 
pri práci – eliminácia IU 
zlyhanie ĽF 

CS_1_SN5 Zavádzanie nových chemických 
materiálov 

HSE_GP1_SN11 Požiadavky na vzdelávanie v oblasti 
HSE 

HSE_GP1_SN4 Hlavné zásady pri zaobchádzaní 
s nebezpečnými chemickými látkami 
a nebezpečnými chemickými 
prípravkami 

HSE_GP1_SN9 Poskytovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a prostriedkov 
na osobnú hygienu 

HSE_GP1_SN12 Minimálne požiadavky na zaistenie 
ochrany osôb pred ohrozením plynom 

HSE2.4_PD_SN2 Vykonávanie preventívno-kontrolnej 
činnosti v oblasti HSE 

HSE_1_G7_SN6 Požiarny štatút SLOVNAFT, a.s. 
HSE2.1_PD_SN1 Ochrana zdravia zamestnancov 
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HSE_GP1_SN1 Hlásenie a vyšetrovanie nežiaducich 
udalostí 

HSE_1_SN7 Zákaz fajčenia v SLOVNAFT, a.s. 
HSE_1_G7_SN5 Pohotovosť požiarnych zariadení 
HSE_GP1_SN6 Bezpečná práca vo výškach 
HSE2.4_PD_SN1 Základné predpisy pre BOZP 
HSE_GP1_SN5 Systém vydávania povolení na prácu a 

pokyn na zabezpečenie ochrany pred 
požiarmi pre činnosti so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru 

SEC_1_SN2 Bezpečnostný poriadok objektov 
SLOVNAFT, a.s. 

6.6  Kvantifikácia početnosti alebo pravdepodobnosti vzniku ZPH 
 
Pri kvantifikácii početnosti alebo pravdepodobnosti sme vychádzali z pravdepodobnostnej 
analýzy, ktorá spočíva vo viacerých vzájomne previazaných krokoch: 
 

 identifikácia poruchových stavov a primárnych udalostí, ktoré vedú k predpokladanému 
scenáru iniciačnej udalosti, 

 spracovanie stromov porúch pre jednotlivé scenáre, ktorých vrcholová udalosť 
predstavuje iniciačnú udalosť stromu udalostí, 

 príprava a spracovanie vstupných pravdepodobnostných dát primárnych udalostí 
(frekvencií, pravdepodobností), 

 kvantifikácia frekvencie výskytu iniciačnej udalosti pre jednotlivé scenáre, 
 modelovanie scenárov následkov iniciačných udalostí a spracovanie stromu udalostí 

pre každú iniciačnú udalosť (ak technológia reaguje rovnako na všetky iniciačné 
udalosti, reakcia sa modeluje jediným stromom udalostí), 

 kvantifikácia frekvencie výskytu havarijných reťazcov, ktoré vedú k identifikovaným 
následkom v stromoch udalostí, 

 modelovanie dosahu účinkov jednotlivých následkov možných závažných 
priemyselných havárií, 

 určenie príspevku k individuálnemu riziku jednotlivých následkov a scenárov, 
 stanovenie celkového individuálneho a spoločenského rizika analyzovanej 

technológie. 
 
Cieľom tejto časti správy je identifikovať nebezpečenstvá - iniciačné udalosti, ktoré vo svojom 
dôsledku vedú k úniku nebezpečných látok. Analýza rizika každej výrobnej jednotky vychádza 
z analýz zameraných na identifikáciu udalostí s potenciálom spôsobiť závažnú priemyselnú 
haváriu v objekte VJ. Malé úniky z potrubia alebo zariadenia boli hodnotené a analyzované 
tiež v zmysle metodiky BEVI. 
 
Analýza frekvencie výskytu iniciačných udalostí pomocou stromov porúch pre jednotlivé 
rizikové technológie vychádzala z výsledkov aplikácie selekčnej metódy. V rámci aplikácie 
selekčnej metódy bola analyzovaná prevádzka rozdelená na uzly (zdroje), ktoré sa dajú v 
prípade potreby uzavrieť diaľkovo ovládanými armatúrami. Takýmto postupom sa môžu od 
seba jednotlivé časti technológie „izolovať“. V prípade udalostí akými sú napríklad prerušenie 
potrubia, či prasknutie zariadenia, unikne len množstvo nebezpečnej látky obsiahnuté v časti 
potrubia, v ktorej sa potrubie alebo zariadenie nachádza. Uzavretím diaľkovo ovládaných 
armatúr sa predíde úniku celého množstva nebezpečnej látky z analyzovanej technológie. 
 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      224/545 

Na základe vyselektovania rizikových zariadení, ich parametrov a množstva nebezpečných 
látok v nich, boli definované scenáre a udalosti, ktorých následky by mohli napĺňať rozsah 
závažnej priemyselnej havárie. Identifikované top udalosti tvorili vstupné podklady pre analýzu 
stromov porúch (Fault tree). 
 
Detailné hodnotenie rizikových technológií/zariadení a spracovanie scenárov iniciačných 
udalostí, sa vykonávalo v úzkej spolupráci s pracovníkmi analyzovanej prevádzky a následnou 
špecifikáciou top udalostí, ktoré môžu mať vplyv na okolie. Významným zdrojom informácií pri 
tomto hodnotení boli závery existujúcej kvalitatívnej analýzy rizika. 
 
Pre každý z uvedených uzlov (zariadení) boli určené scenáre, ktoré môžu viesť k závažnej 
priemyselnej havárii.  
 
Pre praktické použitie v QRA je potrebné zoradiť jednotlivé iniciačné udalosti do skupín, ktoré 
sú potom základom pre vývoj stromov udalostí. Iniciačné udalosti sú zoskupené podľa ich 
charakteristík. Do tej istej skupiny sú zaradené iniciátory s rovnakým priebehom havárie, s 
rovnakými požiadavkami na bezpečnostné systémy a zásahy operátora. 
 
Na modelovanie havarijných scenárov, ktoré môžu viesť k ZPH, sú použité stromy udalostí. 
Analýza stromami udalostí bola vykonaná v rámci použitého softwaru SAFETI od spoločnosti 
DNV GL. Poruchové scenáre vznikajú ako následok úniku NL kvôli poruche bariéry, ktorá 
oddeľuje nebezpečnú látku od okolia. Každý strom udalostí predstavuje pravdepodobnostné 
vetvenie vývoja havárie vyvolanej iniciačnou udalosťou s uvažovaním systémov vyzvaných na 
potlačenie havárie ako aj činnosti personálu. Popis analýzy stromami udalostí je uvedený 
v jednotlivých prílohách pre jednotlivé Výrobné jednotky tejto BS. 
 
Pri tvorbe stromov udalostí pre jednotlivé udalosti bolo uvažované s viacerými udalosťami, 
ktoré môžu ovplyvniť priebeh a konečné následky závažnej priemyselnej havárie. 
 

6.6.1  Značenie zariadení a udalostí v analýze stromami porúch 

Pre potreby jednoznačnej identifikácie zariadenia a porúch bola použitá jednotná taxonómia 
zariadení a porúch, ktorá je uvedená v prílohe 18. V taxonómii zariadení a porúch je uvedený 
pri každom údaji zdroj, z ktorého bol pravdepodobnostný údaj čerpaný. Bol tiež vytvorený kód 
pre potreby označovania zariadení a ich porúch v stromoch porúch a stromoch udalostí. 
 
Pre vrcholové udalosti v stromoch porúch bolo použité označenie v tvare: 

 
XXYY-ZZ, 

 
kde  

XX vyjadruje analyzovanú výrobnú jednotku (AD – atmosférická destilácia), 
YY je identifikátor zdroja ZPH definovaný v rámci aplikácie selekčnej metódy a  
ZZ je poradové označenie scenára iniciačnej udalosti pre daný zdroj. 

 
Kód primárnych udalostí stromov porúch sa skladá zo znakov a číslic v tvare: 
 

XXYY-MMMM-NNNNA, 
kde 
 XXYY identifikuje výrobnú jednotku a uzol analyzovaného zariadenia, 
 MMMM je označenie zariadenia podľa technologickej schémy (napr. C2),  

NNNN je označenie druhu zariadenia podľa taxonómie (napr. 3611–jednoplášťové 
atmosférické zariadenie)  
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A – označenie druhu poruchy na danom zariadení (napr. A = jednorazový únik obsahu 
do okolia). 
 
Kompletný kód je napríklad: AD13-C2-3611A označuje poruchu na atmosférickej destilácii 5, 
uzol č. 13 (číslo zdroja podľa výsledkov aplikácie selekčnej metódy), na kolóne atmosférickej 
destilácie C2 s typom poruchy jednorazový únik celého obsahu z atmosférického zariadenia 
do okolia (3611A – kód poruchy podľa prijatej taxonómie). 
 
V prípade potrubnej siete je kód obdobný s tým rozdielom, že označenie príslušného potrubia 
je tvorené označením potrubia podľa výsledkov aplikácie selekčnej metódy. V taxonómii 
zariadení a porúch je pri každom zariadení a jeho poruche uvedená frekvencia výskytu danej 
poruchy a informačný zdroj, z ktorého bol údaj čerpaný. 
 
Značenie zariadení a udalostí pre jednotlivé Výrobné jednotky je popísané v Prílohách BS 
samostatne pre každú Výrobnú jednotku zvlášť. 

6.7  Hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov možných ZPH 
Ako je uvedené v kapitole 6.1.5 tejto správy, hodnotenie následkov bolo vykonané pomocou 
softwarového prostriedku SAFETI (Software for Assessment of Flammable, Explosive and 
Toxic Impact) od firmy DNV GL. 
Pri hodnotení následkov boli zvolené tieto úrovne následkov pre reprezentatívne druhy 
závažných priemyselných havárií: 
 
Tepelné účinky 

  4     kW/m2 hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20s 
17,5  kW/m2 hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

37,5  kW/m2 deštrukcia oceľových zariadení 

 
Tlakové účinky 

  5  kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
17  kPa predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35  kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 

 
Uvedené tepelné a tlakové úrovne následkov pre reprezentatívne druhy závažných 
priemyselných havárií pochádzajú z dokumentu „Identifikácia podnikov v Slovenskej republike  
s potenciálom spôsobiť domino efekt - Metodická príručka určená pre špecialistov na 
prevenciu závažných priemyselných havárií, prevádzkovateľov a štátnu správu“ vydaného 
MŽP SR, Prílohy č. 5 - Definovanie rozsahu poškodenia vybraných zariadení a zdravia v 
dôsledku pôsobenia tepelného toku, tepelného sálania (radiácie) z požiaroviska, resp. teplôt 
na strane 68. 
Čas dĺžky činností hasiča v zásahovom odeve pri tepelnom toku do 17kW/m2 je časovou 
funkciou testu pre zásahové odevy hasičov ZHÚ v Slovnafte a všeobecným pravidlom ako sa 
uvádza aj  závislosť okrem zanedbania osobných predispozícii zasahujúceho hasiča. Podľa 
testu odevu do ťažkých zásahov, ktorými disponuje hasičská jednotka a patria do programu 
DuPontTM , ktoré spĺňajú najvyššiu kvalitu pri používaní materiálu Nomex. Zásahové odevy 
boli testované podľa EN ISO 13506. Pri danom testovaní sa používa tepelný tok 84 kW.m-2  
po dobu 8 sekúnd. Test sa vykonáva na DuPontTM Thermo-man zariadení, ktoré predstavuje 
figurínu životnej veľkosti vybavenou s 122 ks. teplotnými senzormi. V súčasnosti neexistujú 
tabuľkové hodnoty časovej expozície pre človeka a to z vyššie uvedených dôvodov. 
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6.7.1  Výsledky hodnotenia následkov na život a zdravie ľudí 

Výsledky hodnotenia rizík pre technológie vyselektované Selekčnou metódou sú detailne 
popísané v príslušných prílohách bezpečnostnej správy pre danú technológiu. Rozsah 
hodnotenia technológií v rámci areálu SLOVNAFT, a.s. je zrejmý z tabuliek 6.3.1 a 6.3.2 
kapitoly 6.3.  
 
Na tomto mieste uvádzame výsledky hodnotenia rizík pre technológie s dosahom cez hranice 
podniku a tiež pre tie, ktorých riziko je síce vnútri podniku, ale má významné následky. Je 
potrebné poznamenať, že rozdelenie prevádzok uvedené v tabuľkách 6.3.1 a 6.3.2 je na 
základe výsledkov Selekčnej metódy, teda prvého kroku identifikácie rizík.  
 
V tejto kapitole uvádzame výsledky hodnotenia tých rizikových technológií, pre ktoré boli 
identifikované významné riziká, a pre ktoré bola spracovaná bezpečnostná správa. Zoznam 
týchto prevádzok je uvedený v tabuľke 6.7.1.1. 
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Tabuľka 6.7.1.1 Zoznam rizikových prevádzok, pre ktoré boli spracované bezpečnostné 
správy 

P.č. Blok číslo Výrobná jednotka - názov 

33.   Výroba vykurovacích olejov (VVO) 
34.   Atmosféricko-vákuová destilácia 6 (AVD6) 

35.   Sklady kvapalných plynov 1 (SKP1) 

36.   Sklady kvapalných plynov 2 (SKP2) 

37.   Odsírenie plynov 1 (OP1) 
38.   Odsírenie kvapalných plynov (OKP) 
39.   Regenerácia amínu (AAR) 
40.   Stripovanie kyslých vôd (SWS) 

41.   Delenie bohatých plynov 2 (DBP2) 

42.   Atmosférická destilácia 5 (AD5) 

43.   Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC) 
44.   Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) 
45.   Komplex FCC (Fluidný katalytický krak) 
46.   Alkylácia (ALK) 

47.   Etyl-terc-butyléter (ETBE) 

48.   Komplex Hydrokrak (KHK) 

49.   Redestilácia reformátu (RR) 
50.   Extrakcia aromátov (EA) 
51.   Reforming 5 (REF5) 
52.   Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 (HRR4) 

53.   Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP5) 

54.   Hydrogenačná rafinácia palív 6 (HRP6) 

55.   Hydrogenačná rafinácia palív 7 (HRP7) 
56.   Technologické a energetické rozvody - TER 
57.   Etylénová jednotka (EJ) 
58.   Polypropylén 3 (PP3) 

59.   Polyetylén 3 (PE3) 

60.   Polyetylén 4 (LDPE4) 

61.   Prevádzkovanie železnice (PŽ) 
62.  

 
Terminál Bratislava, Stáčanie a expedícia etylénu a LPG 
(SEE a LPG) 

63.   Výroba síry, SRU100/SRU200 
64.   Technológia SWAATS 
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Tabuľka 6.7.1.2 Zoznam hodnotených uzlov v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava 

Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

  VJ VVO 

VVO_1, VVO_2 A. Nádrž ropy N2802 a N2702 
VVO_3 B. Nádrž ropy N2803 
VVO_4 C. Nádrž ropy N2804 

 VJ AVD6 

AVD6_1 A. 
Pec F1, kolóny C2 a C3, refluxný okruh T2 a príslušné 
kondenzátory  

AVD6_2 
B. 

Pec F2, kolóna vákuovej destilácie C7 spolu s kondenzátormi a 
stripovacou kolónou C8 

AVD6_3 C. Redestilačná kolóna C4, kolóna C5 s refluxnou nádržou T6 

 VJ SKP1 

SKP1_74 A. Guľový zásobník H-6801 (H-6802 až H6803)  
SKP1_59 B. Guľový zásobník H-6804 
SKP1_11 C. Guľový zásobník H-23 (H-24 až H-30) 
SKP1_PT D. Vstupné a výstupné potrubia 

 VJ SKP2 

SKP2_24 A. Guľový zásobník H101A (H101B, H102A-C, H103)  
SKP2_39 B. Guľový zásobník H112 (H110, H111, H113) 

SKP2_PT C. Vstupné a výstupné potrubia 

 VJ OP1 

OP1_1 A. Absorpčná časť spolu s príslušnými potrubnými trasami 

 VJ OKP 

OKP_1 A. Vstup suroviny do zásobníka H1801 s príslušenstvom 
OKP_2 B. Absoprcia kylého kvapalného plynu s príslušenstvom 

 VJ AAR 

AAR_1 A. Odplyňovacia nádrž 18V301 s absorpčnou kolónou  
AAR_2 B. Regeneračná kolóna 18C302 s refluxnou nádržou 

 VJ SWS 

SWS_1 A. Stripovacia jednotka 18V401 s príslušenstvom 

 VJ DBP2 

DBP2_1 A. 
Regenerácia pentánového absorpčného činidla s 
príslušenstvom 

 VJ AD5 

AD5_2 A. Kolóny C1, C2, C3 s príslušentvom 

AD5_10 B. Kolóny C4 a C5 s príslušenstvom 

 VJ RHC 

RHC_1 A. 
Vstup suroviny do zásobníka nástreku hydrokrakovacieho 
reaktora 11V101 vrátane zásobníka 

RHC_5 B. 
Vysokotlakový okruh hydrokrakovacích reaktorov 11R101-3 
a vysokotlakový/vysokoteplotný separátor 11V102 

 VJ VGH 

VGH_2 A. Vysokotlaková reakčná časť 

 VJ FCC 

FCC_1 A. Vstup suroviny, kolóna 13C201 s príslušenstvom 

 VJ Alkylácia 

ALK_2 A. Reakčná sekcia, kolóna 15C101 s príslušenstvom 

 VJ ETBE 

ETBE_2 A. Sekcia hlvavného reaktora a katalytickej frakcionácie 
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Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

 VJ KHK 

KHK_3 A. Vákuová kolóna C101.101 (Vákuová destilácia) 

KHK_7 B. 

Štiepna jednotka KHK – vysokotlakový okruh reaktorov 
R103.101-3, vysokotlakový separátor H103.105, nízkotlakový 
seprátor H103.106, debutanizér C103.101, refluxná nádrž 
H103.109, hlavný frakcionátor C103.102 

 VJ Redestilácia reformátu 

RR_1 A. Vstup suroviny a okruh kolóny C701  

RR_2 B. Okruh kolóny C702  
RR_6 C. Okruh kolóny C602  
RR_7 D. Okruh kolóny C101 

 VJ EA 

EA_1 A. Vstup BTX suroviny – F-205, F-200, E-202, D-201 
EA_4 

B. 
Extrakcia D-202 - E-203A-E, D-202, E-206/1-4, F-201, E-210, 
E-211A/B, E-204A-C, E-205A/B, E-301A/B, E-212A/B 

EA_9 
C. 

Benzénová kolóna D-301, E-303/1,2, F-301, E-304, E-302A,B, 
E-301A/B 

EA_12 D. Xylénová kolóna D-304, E-309A,B,C, F-304, E-320 

EA_13 
E. 

Kolóna etylbenzénu D-303/1-3, E-309/A-D, E-311/1-3, F-303, 
E-318B, E-310A-D 

 VJ HRR4 

HRR4_2 A. Vysokotlakový okruh  
HRR4_4 B. Okruh kolóny C601  

 VJ Reforming5 

REF5_1 A. Reaktorova sekcia 

 VJ HRP5 

HRP5_2 A. Hydrogenačná a rafinačná časť VJ HRP5 

 VJ HRP6 

HRP6_2 A. Reakčná časť HRP6 

 VJ HRP7 

HRP7_2 A. Hydrogenačná a rafinačná časť 
HRP7_4 B. Kyslá voda 

 TER 

TER_25H A. Únik sírovodíka 

TER_1P B. Únik VTL zemného plynu 
TER_53P C. Únik LPG 

Etylénová jednotka 

EJ_29 A Kolóna DA 503 s príslušenstvom 
EJ_33 B Kolóna DA-402 s príslušenstvom 
EJ_36 C Guľové zásobníky etylénu FB-806 A, B s príslušenstvom 

Polypropylén 3 

PP3_15 A 
Reakčná časť 1 s príslušnými potrubnými trasami 
a kompresorom 82K-4003 

Polyetylén 3 

PE_5 A Reaktor V12102  
PE_6 B Vysokoltakový separátor V12201  

Polyetylén 4 

LDPE4_8 A Zásobník etylénu 71TK-8701 

 Logistika, Prevádzkovanie železnice 

PZ_1 A. Železničná cisterna s benzínom 
PZ_2 B. Železničná cisterna s propán-butánom 
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Zdroj číslo Označenie uzla Názov uzla 

PZ_3 C. Železničná cisterna s propylénom 

 Logistika, VJ SEE 

SEE_1 A. Zásobník REL-04A 
SEE_2 B. Zásobník LPG 106-H-001 

SEE_3_4_5 C. Automobilové cisterny etylén 

SRU100/SRU200 

SRU100/200_1 A. 
Vstup kyslého sírovodíkového plynu / kyslého čpavkového 
plynu 

SRU100/200_2 B. Výroba síry 

SWAATS 

SWAATS_1 A. Kyslý čpavkový plyn 
SWAATS_6 B. Amoniaková voda 
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6.7.1.1  Výroba vykurovacích olejov (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - VVO) 

Hodnotenie následkov VJ VVO bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

VVO_1 
VVO_2 

Nádrž N2802 
Nádrž N2702 

A1 Okamžitý únik ropy do okolia nádrže N2702 

A2 Okamžitý únik ropy do ochrannej nádrže N2702 

A3 
Kontinuálny únik ropy do okolia nádrže N2702 za 
10 minút 

A4 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2702 za 10 minút 

A5 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2702 cez otvor s ekvivalentným priemerom 10 
mm 

A6 
Kontinuálny únik ropy cez prasknuté potrubie 
s DN500 

A7 
Kontinuálny únik ropy cez prasklinu s efektívnym 
priemerom 10 % z priemeru potrubia, pre 
potrubie s DN500 

VVO_3 Nádrž N2803 

B1 Okamžitý únik ropy do okolia nádrže N2803 

B2 Okamžitý únik ropy do ochrannej nádrže N2803 

B3 
Kontinuálny únik ropy do okolia nádrže N2803 za 
10 minút 

B4 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2803 za 10 minút 

B5 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2803 cez otvor s ekvivalentným priemerom 10 
mm 

B6 
Kontinuálny únik ropy cez prasknuté potrubie 
s DN500 

B7 
Kontinuálny únik ropy cez prasklinu s efektívnym 
priemerom 10 % z priemeru potrubia, pre 
potrubie s DN500 

VVO_4 Nádrž N2804 

C1 Okamžitý únik ropy do okolia nádrže N2804 

C2 Okamžitý únik ropy do ochrannej nádrže N2804 

C3 
Kontinuálny únik ropy do okolia nádrže N2804 za 
10 minút 

C4 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2804 za 10 minút 

C5 
Kontinuálny únik ropy do ochrannej nádrže 
N2804 cez otvor s ekvivalentným priemerom 10 
mm 

C6 
Kontinuálny únik ropy cez prasknuté potrubie 
s DN500 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      232/545 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

C7 
Kontinuálny únik ropy cez prasklinu s efektívnym 
priemerom 10 % z priemeru potrubia, pre 
potrubie s DN500 

Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

 B3 – Kontinuálny únik ropy do okolia nádrže N2803 za 10 minút – Flash Fire 

 C1 – Okamžitý únik ropy do okolia nádrže N2804 – Pool Fire 

 C3 – Kontinuálny únik ropy do okolia nádrže N2804 za 10 minút – Jet Fire 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ VVO, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 

Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 
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Obrázok 6.7.1.1.1 Hranice Flash Fire pre scenár B3 – Kontinuálny únik ropy do 
okolia nádrže N2803 za 10 minút 

 

Pool Fire 

Pri úniku ropy je možný vznik Pool Fire pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári C1. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
211 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii 
nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

Obrázok 6.7.1.1.2 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár C1 – Okamžitý 
únik ropy do okolia nádrže N2804 

 

 
17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže za určitých 
prevádzkových podmienok pri okamžitej iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového 
plameňa.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári C3. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 108 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti.  

 

Obrázok 6.7.1.1.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár C3 – Kontinuálny 
únik ropy do okolia nádrže N2804 za 10 minút 

 
 
 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
VVO nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obrázok 6.7.1.1.4 Individuálne riziko pre VJ VVO 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

Obrázok 6.7.1.1.5 Spoločenské riziko pre VJ VVO  
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6.7.1.2 Atmosféricko-vákuová destilácia 6 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – AVD6) 

Hodnotenie následkov VJ AVD6 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

AVD6_05 

Pec F1, kolóna 
atmosférickej destilácie 

C2 a C3 spolu s 
kondenzátormi 

a refluxnou nádržou T2 

A1 

Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla 
č.5: pec F1, kolóna atmosférickej destilácie C2, 
kolóna C3/1,2,3, kondenzátory AC2/1-6, chladič 
W13 a refluxná nádrž T2 

A2 

Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení 
uzla č.5: pec F1, kolóna atmosférickej destilácie 
C2, kolóna C3/1,2,3, kondenzátory AC2/1-6, 
chladič W13 a refluxná nádrž T2 za 10 minút 

A3 

Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 
10 mm z niektorého zo zariadení uzla č.5: pec F1, 
kolóna atmosférickej destilácie C2, kolóna 
C3/1,2,3, kondenzátory AC2/1-6, chladič W13 
a refluxná nádrž T2. 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie 
DN350 uzla č.5 Atmosférická časť. 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia DN350 uzla 
č.5 Atmosférická časť . 

AVD6_06 

Pec F2, kolóna vákuovej 
destilácie C7 spolu 
s kondenzátormi a 

stripovacou kolónou C8 

B1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla 
č.6: pec F2, vákuová kolóna C7, kolóna C8/4,5,6, 
refluxná nádrž T27 a T27A 

B2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení 
uzla č. 6: pec F2, vákuová kolóna C7, kolóna 
C8/4,5,6, refluxná nádrž T27 a T27A za 10 minút 

B3 

Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 
10 mm z niektorého zo zariadení uzla č. 6: pec 
F2, vákuová kolóna C7, kolóna C8/4,5,6, refluxná 
nádrž T27 a T27A. 

B4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie 
DN250 uzla č.6 Vákuová časť. 

B5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia DN250 uzla 
č.6 Vákuová časť . 

AVD6_07 
Redestilačná kolóna C4, 

kolóna C5 s refluxnou 
nádržou T6 

C1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla 
č.7: kolóna C4, kolóna C5, refluxná nádrž T6 

C2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení 
uzla č. 7: redestilačná kolóna C4, kolóna C5, 
refluxná nádrž T6 za 10 minút 

C3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 
10 mm z niektorého zo zariadení uzla č. 7: kolóna 
C4, kolóna C5, refluxná nádrž T6. 

C4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie 
DN400 uzla č.7 Redestilačná časť 

C5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia DN400 uzla 
č. 7 Redestilačná časť. 

 

Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

 A2 – Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C2 za 10 minút – Jet Fire, Pool Fire 

 A1 - Okamžitý únik celého obsahu kolóny C2 – Fireball, VCE, Flash Fire 
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Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ AVD6, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
 

Jet fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet fire v podobe tryskového plameňa, nakoľko v technológií VJ AVD6 sa 
väčšinou látky nachádzajú pri vysokých teplotách (destilačné kolóny, pece). 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet fire pri scenári A2 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 212 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Jet fire. Ohrozenie konkrétnej 
zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania kontinuálneho 
úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet fire môže byť výrazne eliminované okolitou 
zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

Obr. 6.7.1.2.1 Tepelné dosahy Jet Fire pre scenár A2 – Kontinuálny únik celého 
obsahu kolóny C2 za 10 minút 

 

 17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri okamžitej alebo oneskorenej iniciácii vytvorenej 
mláky možný vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A2 
(oneskorená iniciácia). Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku (hrubšou čiarou): úroveň 17,5 
kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší 
prípad sa dosiahne do vzdialenosti 73 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia 
popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu 
tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne. 

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Pool Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
úniku a vytvorenej mláky horľavej kvapaliny. 

 

Obr. 6.7.1.2.2 Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire pre scenár A2- Kontinuálny 
únik celého obsahu kolóny C2 za 10 minút) 

 

 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na 
okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 211 m od miesta úniku,úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 323 m 
od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.2.3 Tepelné dosahy Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik celého 
obsahu kolóny C2 

 

 17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE  

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 302 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kružnice predstavujú efektívne zóny (všetky potenciálne ohrozené miesta), ktorých 
ohrozenie je závislé od smerovania výbušného mraku v závislosti od smeru vetra. 

 
 
Obr. 6.7.1.2.4 Tlakové účinky VCE pre scenár A1 - Okamžitý únik celého obsahu 

kolóny C2 
 
 
 
 

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash fire 

Hranica Flash Fire pre najhorší prípad (scenár A1) vymedzuje územie v ktorom zahynú všetci 
ľudia, pokiaľ sa nachádzajú mimo budov – do vzdialenosti 239 m od zdroja.  

 
 

Obr. 6.7.1.2.5 Hranice Flash Fire – A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny C2 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
AVD6 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.2.6 Individuálne riziko pre VJ AVD6 
 
 
 

 
 
 

 
  

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
Obrázok 6.7.1.2.7 Spoločenské riziko pre VJ AVD6 
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6.7.1.3 Sklady kvapalných plynov 1 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - SKP1) 

Hodnotenie následkov VEJ SKP1 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol. č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

SKP1_74 
Guľový 

zásobník 
H6801 

A1 
Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik materiálu z guľového zásobníka cez prasklinu 
s priemerom 10 mm 

SKP1_59 
Guľový 

zásobník 
H6804 

B1 
Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik materiálu z guľového zásobníka cez prasklinu 
s priemerom 10 mm 

SKP1_11 
Guľový 

zásobník 
H23 

C1 
Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka 

C2 
Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka za 10 minút 

C3 
Kontinuálny únik materiálu z guľového zásobníka cez prasklinu 
s priemerom 10 mm 

SKP1_PT Potrubia 
D1 

Kontinuálny únik materiálu z prerušenej potrubnej trasy s ekv. 
priemerom DN200 – úplné roztrhnutie 

D2 
Kontinuálny únik materiálu cez netesnosť, prasklinu na potrubí 
s efektívnym priemerom 10% priemeru potrubia 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka H6801 – Fireball, VCE, 
Toxicita 

- A2 –  Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka H6801 za 10 minút 
– Flash Fire, Jet Fire, Pool Fire, VCE 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VEJ SKP1, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A2. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku (hrubšou čiarou): úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje 
intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší 
prípad sa dosiahne do vzdialenosti 365 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje 
hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 
hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s.  

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Jet Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne eliminované 
okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 
Obr. 6.7.1.3.1 Tepelné dosahy Jet Fire – Kontinuálny únik celého obsahu guľového 

zásobníka H6801 za 10 minút (scenár A2) 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri okamžitej alebo oneskorenej iniciácii vytvorenej 
mláky možný vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Early a Late Pool Fire 
pri scenári A2. Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje 
intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší 
prípad sa dosiahne do vzdialenosti 186 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje 
hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 
hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Kružnice zobrazené hrubými čiarami 
predstavujú efektívne zóny Pool Fire. Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych 
meteorologických podmienok a najmä od smerovania úniku a vytvorenej mláky horľavej 
kvapaliny. 

 
Obr. 6.7.1.3.2 Tepelné dosahy Early Pool Fire – Kontinuálny únik celého obsahu 

guľového zásobníka H6801 za 10 minút (scenár A2) 

 

 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Obr. 6.7.1.3.3 Tepelné dosahy Late Pool Fire - Kontinuálny únik celého obsahu 

guľového zásobníka H6801 za 10 minút (scenár A2) 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      249/545 

Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na 
okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 429 m, od miesta úniku úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

 

Obr. 6.7.1.3.4 Tepelné dosahy Fireball - Okamžitý únik celého obsahu guľového 
zásobníka H6801 (scenár A1) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 

Pri VCE sú pre najhorší prípad (scenár A2) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
1431 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného narušenia 
betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov 
skla. 

 
Obr. 6.7.1.3.5 Tlakové dosahy VCE - Kontinuálny únik celého obsahu guľového 

zásobníka H6801 za 10 minút (scenár A2) 

 
 
 
 
  

17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia.  
 

 
Obr. 6.7.1.3.6 Tepelné dosahy Flash Fire - Kontinuálny únik celého obsahu guľového 

zásobníka H6801 za 10 minút (scenár A2) 
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Toxický rozptyl 

Ak nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. 
Toxický rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na nasledovnom 
obrázku. Pretože najväčšie dosahy toxických účinkov sa predpokladajú v prípade scenára A1, 
uvedené dosahy sú znázornené pre tento scenár. 
 

 
 Obr. 6.7.1.3.7 Toxický rozptyl pre scenár A1 - Okamžitý únik celého obsahu 

guľového zásobníka H6801  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

  50 %-ná úmrtnosť  
100 %-ná úmrtnosť  

    1 %-ná úmrtnosť 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VEJ 
SKP1 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obr. 6.7.1.3.8 Individuálne riziko pre VEJ SKP1 

 

 
 

  

Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 / rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
Obr. 6.7.1.3.9 Spoločenské riziko pre VEJ SKP1  
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6.7.1.4 Sklady kvapalných plynov 2 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – SKP2) 

Hodnotenie následkov VJ SKP1 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

SKP2_24 
Guľový 

zásobník 
H101A 

A1 Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka 

A2 Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik z guľového zásobníka cez prasklinu s priemerom 
10 mm 

SKP2_39 
Guľový 

zásobník 
H112 

B1 Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka 

B2 Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik z guľového zásobníka cez prasklinu s priemerom 
10 mm 

SKP2_PT Potrubia 

D1 
Kontinuálny únik materiálu z prerušenej potrubnej trasy s ekv. 
priemerom DN200 – úplné roztrhnutie 

D2 
Kontinuálny únik materiálu cez netesnosť, prasklinu na potrubí 
s efektívnym priemerom 10% priemeru potrubia 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka H101A (Fireball) 

- A2 –  Kontinuálny únik celkového obsahu guľového zásobníka H101A za 10 
minút (Jet Fire, Pool Fire, VCE, Flash Fire ) 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VEJ SKP2, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch skvapalnených plynov zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A2. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 436 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Jet Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne eliminované 
okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

Obrázok 6.7.1.4.1 Dosahy tepelných tokov pri Jet Fire pre scenár A2 - Kontinuálny 
únik celého obsahu guľového zásobníka H101A za 10 minút 

 
 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri okamžitej alebo oneskorenej iniciácii vytvorenej 
mláky možný vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená úroveň tepelného toku 4 kW/m2, keď hrozia 
popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Táto hodnota sa dosiahne do vzdialenosti 166 m. 
Úroveň tepelného toku 37,5 kW/m2, predstavujúca intenzitu tepelného toku, pri ktorej 
dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, a úroveň tepelného toku 17,5 kW/m2 
predstavujúca hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch sa pre 
modelovaný scenár nedosiahne. 

 
Obrázok 6.7.1.4.2 Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire pre scenár A2 - Kontinuálny 

únik celého obsahu guľového zásobníka H101A za 10 minút  
 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE oneskorená iniciácia  

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A2) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 1226 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kružnice predstavujú efektívne zóny (všetky potenciálne ohrozené miesta), ktorých 
ohrozenie je závislé od smerovania výbušného mraku v závislosti od smeru vetra. 

 

Obrázok 6.7.1.4.3 Tlakové dosahy VCE oneskorená iniciácia pre scenár A2 - 
Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka H101A 

 
 35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 

 17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 

 5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia.  

 
Obr. 6.7.1.4.4 Hranice Flash Fire pre scenár A2 - Kontinuálny únik celého obsahu 

zásobníka H101A 
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Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na 
okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 442 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

 

 
Obrázok 6.7.1.4.5 Dosahy tepelných tokov pri Fireball pre scenár A1 – Okamžitý únik 

celého obsahu guľového zásobníka H101A  
 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VEJ 
SKP2 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 
Obrázok 6.7.1.4.6 Individuálne riziko pre VJ SKP2 

  
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza nad čiarou prijateľnosti. 

 
Obr. 6.7.1.4.7 Spoločenské riziko pre VEJ SKP2 

 
Na základe vyššie uvedeného neprijateľného spoločenského rizika pre VEJ SKP2 
odporúčame zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na guľových 
zásobníkoch H101A,B, H102A,B,C, H103, H110, H111, H112, H113. 

V prípade inštalácie akustických emisií na vyššie uvedené guľové zásobníky bude 
spoločenské riziko na VEJ SKP2 prijateľné: 

 
 
Obr. 6.7.1.4.8 Spoločenské riziko pre VEJ SKP2 v prípade inštalácie akustických emisií 
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6.7.1.5 Odsírenie plynov 1 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - OP1) 

Hodnotenie následkov VJ OP1 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

OP1_01 

Zariadenia 
absorpčnej 
časti spolu 
s príslušnými 
potrubnými 
trasami 

A1 Okamžitý únik celého obsahu odlučovača 19H118C 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu odlučovača 19H118C za 
10 minút 

A3 
Kontinuálny únik z odlučovača 19H118C cez netesnosť 
s priemerom 10 mm  

A4 Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie DN250 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN250 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu odlučovača 19H118C - Fireball, 

- A4/1 – Kontinuálny únik plynu cez úplne roztrhnuté potrubie DN250 - Flash Fire, 
Jet Fire, Toxický rozptyl 

- A4/2 – Kontinuálny únik kvapaliny cez úplne roztrhnuté potrubie DN50 Pool Fire 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ OP1, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Fireball 

Pri udalosti Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité 
zariadenia. Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad. 

Pre Fireball sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

Obr. 6.7.2.5.1 Dosahy tepelných tokov pre Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik 
celého obsahu odlučovača 19H118C 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri okamžitej iniciácii unikajúcej látky vznikne Jet Fire (tryskový plameň), ktorého tepelné 
dosahy sú znázornené na obrázku.  

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra. 

 

Obrázok 6.7.1.5.2 Dosahy tepelných tokov pri vzniku Jet Fire pre scenár A4/1 – Kontinuálny 
únik plynu cez potrubnú trasu DN250 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 

Pri okamžitej iniciácii vytvoreného mraku môže nastať Flash Fire. Flash Fire má len krátkodobé 
tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo pre okolité zariadenia. Hranica Flash Fire 
vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú mimo budov.  

 

Obrázok 6.7.1.5.3 Hranice Flash Fire pre scenár A4/1- Kontinuálny únik plynu cez 
potrubnú trasu DN250 
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Toxický rozptyl 

Ak nedôjde k iniciácii unikajúcej zmesi, vznikne toxický mrak, ktorý sa bude rozpínať a putovať 
v smere vetra. Toxický rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1%, 50% a 100%) je zobrazený na 
obrázku. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja 
úniku. Tenké kontúry ohraničujú toxické účinky vytvoreného mraku pri najčastejšom 
severozápadnom smere vetra. 

 
 
Obrázok 6.7.1.5.4 Úmrtnosť pre scenár A4/1 – Kontinuálny únik kyslého plynu cez   
                               potrubnú trasu DN250 

 

 

  
50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Pool Fire 

Pri úniku kondenzátu je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A4/2. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
86 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

Obrázok 6.7.1.5.5  Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire pre scenár A4/2 – Kontinuálny  
                               únik kvapaliny cez potrubnú trasu DN50 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
OP1 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 
 

Obrázok 6.7.1.5.6 Individuálne riziko pre VJ OP 1 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 

Obrázok 6.7.1.5.7 Spoločenské riziko pre VJ OP 1 
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6.7.1.6 Odsírenie kvapalných plynov (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - OKP) 

Hodnotenie následkov VJ OKP bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

OKP_01 

Potrubné trasy 
– vstup 
suroviny do 
zásobníka 
H1801 

A1 Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 19H1801 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka 19H1801 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik zo zásobníka 19H1801 cez prasklinu 
s priemerom 10 mm 

A4 
Únik kyslého kvapalného plynu z prerušenej potrubnej trasy 
s ekvivalentným priemerom DN80 

A5 
Únik kyslého kvapalného plynu cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN80  

OKP_02 

Absorpcia 
kyslého 

kvapalného 
plynu s 

príslušenstvom 
 

B1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny 19C1801 

B2 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 19C1801 za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik z kolóny 19C1801 cez prasklinu s priemerom 
10 mm 

B4 
Únik kvapalného plynu z prerušenej potrubnej trasy 
s ekvivalentným priemerom DN80 

B5 
Únik kyslého kvapalného plynu cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN80 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- B1 – Fireball, VCE, LPool Fire 

- B2 – Toxický rozptyl 

- B4 – EPool Fire 

- A4 – Flash Fire, Jet Fire 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ OKP, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Popis havarijných udalostí Fireball, LPool Fire a VCE (scenár B1)  
Po roztrhnutí plášťa kolóny 19C1801 dochádza k okamžitému úniku kyslého kvapalného 
plynu.  
Pri okamžitej iniciácii vytvoreného mraku môže nastať Fireball. Explózia (VCE) má väčšie 
dosahy a horšie následky, keďže práve pri tejto udalosti vzniká tlaková vlna. Pri udalosti 
Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité zariadenia. Na 
nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené dosahy tepelných účinkov pre Fireball a VCE.  
Pre Fireball sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 
Obr. 6.7.1.6.1Tepelné dosahy Fireball - Okamžitý únik celého obsahu kolóny 19C1801 

(scenár B1) 

 
 

 

 

Pri VCE sú zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových 
zariadení, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov a 
pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla. 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      273/545 

 
Obrázok 6.7.1.6.2 Tlakové dosahy VCE pre scenár B1 - Okamžitý únik celého obsahu 

kolóny 19C1801 
 35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 

 17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 

 5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 

 
Oneskorenou iniciáciou horľavého mraku dochádza aj k iniciácii vytvorenej mláky a vzniká 
oneskorený Pool fire. Pri horení mláky vzniká tepelný tok s následkami na ľudí aj technologické 
zariadenia. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené tepelné dosahy pre oneskorený Pool 
Fire. 
Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra. 
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Obrázok 6.7.1.6.3 Dosahy tepelných tokov pri oneskorený Pool Fire pre scenár B1 -   
                               Okamžitý únik celého obsahu kolóny 19C1801 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 

 
Toxický rozptyl 
Ak nedôjde k iniciácii unikajúcej zmesi, vznikne toxický mrak. Z hľadiska toxického rozptylu je 
najhorší scenár B2. Toxický rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1%, 50% a 100%) je zobrazený 
na nasledovnom obrázku. Kontúry ohraničujú toxické účinky vytvoreného mraku pri 
najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
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Obrázok 6.7.1.6.4   Úmrtnosť pri toxickom rozptyle pre scenár B2 - Kontinuálny únik   
                                 celého obsahu kolóny 19C1801 za 10 minút 

 100% úmrtnosť 

 50% úmrtnosť 

 1% úmrtnosť 

 
Okamžitý Pool Fire 
Pri okamžitej iniciácii vytvoreného mraku môže nastať Jet Fire (tryskový plameň), v dôsledku 
čoho sa iniciuje aj unikajúca kvapalná fáza a vzniká Pool Fire. Na nasledujúcom obrázku sú 
znázornené tepelné dosahy pre okamžitý Pool Fire. 
Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a Tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra. 
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Obrázok 6.7.1.6.5  Dosahy tepelných tokov pri okamžitý Pool Fire pre scenár B4 - Únik   
                               kvapalného plynu z prerušenej potrubnej trasy s ekvivalentným    
                               priemerom DN80 
 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 

 
Jet Fire 
Pri roztrhnutí potrubia DN80 na vstupe do kolóny dôjde ku kontinuálnemu úniku. Pri okamžitej 
iniciácii vytvoreného mraku vznikne Jet Fire (tryskový plameň). Pri tomto scenári vzniká 
tepelný tok s následkami na ľudí aj technologické zariadenia. Na nasledovnom obrázku sú 
znázornené tepelné dosahy pre Jet fire. 
Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra. 
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Obrázok 6.7.1.6.6  Dosahy tepelných tokov pri Jet Fire pre scenárA4 – Únik kyslého  
                               kvapalného plynu cez prasklinu na potrubí s ekvivalentným   
                               priemerom DN80 
 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 

 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, vytvorí sa horľavý mrak, ktorý sa bude postupne rozpínať 
a putovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorené 
zahorenie mraku horľavých pár (Flash Fire) alebo explóziu (oneskorená VCE) v závislosti od 
množstva látky vo výbušnom mraku a rýchlosti horenia (turbulentná oblasť prenosu látky).  
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 
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Obrázok 6.7.1.6.7   Hranice Flash Fire pre scenár A4 – Únik kyslého kvapalného plynu  
                                 cez prasklinu na potrubí s ekvivalentným priemerom DN80 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
OKP nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 
Obrázok 6.7.1.6.8 Individuálne riziko pre VJ OKP 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 
Obrázok 6.7.1.6.9 Spoločenské riziko pre VJ OKP 
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6.7.1.7 Regenerácia amínu (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - AAR) 

Hodnotenie následkov VJ AAR bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 

Uzol č. 
Názov 
zdroja 

Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

AAR_01 

Odplyňovacia 
nádrž 
18V301 
s absorpčnou 
kolónou 

A1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.1: 
Odplyňovacia nádrž 18V301 s absorpčnou kolónou 
18C301, výmenníky tepla 18E301/2 

A2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 minút 
z uzla č.1: Odplyňovacia nádrž 18V301 s absorpčnou 
kolónou 18C301, výmenníky tepla 18E301/2 

A3 

Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm z 
niektorého zo zariadení uzla č.1: Odplyňovacia nádrž 
18V301 s absorpčnou kolónou 18C301, výmenníky tepla 
18E301/2 

A4 Únik NL cez prasknuté potrubie s DN nad 150 mm 

A5 
Únik NL cez prasklinu s efektívnym priemerom 10% z 
priemeru potrubia, pre potrubie s DN nad 150 mm 

AAR_02 

Regeneračná 
kolóna 
18C302 
s refluxnou 
nádržou 

B1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č. 2: 
Regeneračná kolóna 18C302 s refluxnou nádržou 18V303, 
chladič 18A302 

B2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 minút 
z uzla č. 2: Regeneračná kolóna 18C302 s refluxnou 
nádržou 18V303, chladič 18A302 

B3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm z 
niektorého zo zariadení uzla č. 2: Regeneračná kolóna 
18C302 s refluxnou nádržou 18V303, chladič 18A302 

B4 Únik NL cez prasknuté potrubie s DN nad 150 mm 

B5 
Únik NL cez prasklinu s efektívnym priemerom 10% z 
priemeru potrubia, pre potrubie s DN nad 150 mm 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Fireball 

- A4 – Jet Fire; Flash Fire, Toxický rozptyl 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ AAR, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Popis havarijných udalostí Fireball (scenár A1) 
Pri roztrhnutí plášťa odplyňovacej nádrže 18V301 dôjde k okamžitému úniku zádrže tlakového 
systému. Začiatkom disperzie je okamžité vytvorenie mraku na úrovni zeme. Mrak sa ďalej šíri 
a rozpína. V karte následkov (Karta A1) sú uvedené najväčšie vzdialenosti dolnej a hornej 
medze výbušnosti od zdroja úniku.  
Pri okamžitej iniciácii vytvoreného mraku môže nastať buď Flash Fire alebo Fireball. Flash Fire 
má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo pre okolité zariadenia. Pri 
udalosti Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité zariadenia. 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy Fireball – najhorší prípad. 
Pre Fireball je zobrazená úroveň tepelného toku 4 kW/m2, kedy hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, kedy dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, a 
úroveň 17,5 kW/m2, ktorá predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných 
odevoch. 
 

 
Obrázok    6.7.1.7.1 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1- Okamžitý únik  
                                  celého obsahu nádrže 18V301 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Popis havarijných udalostí Jet Fire, Flash Fire a Toxický rozptyl (scenár A4) 
Pri roztrhnutí výstupného potrubia DN300 z nádrže 18V301 dôjde ku kontinuálnemu úniku 
nasýteného rozpúšťadla z nádrže 18V301 a kolóny 18C301 na betónovú plochu. Pri okamžitej 
iniciácii unikajúcej látky vznikne Jet Fire. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii 
oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v 
ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii 
nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre 
prevládajúci severozápadný smer vetra. 
 

 
Obrázok 6.7.1.7.2   Dosahy tepelných tokov Jet Fire pre scenár A4- Kontinuálny únik  
                                MDEA-N z potrubnej trasy DN300 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, vytvorí sa horľavý mrak, ktorý sa bude postupne rozpínať 
a putovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorené 
zahorenie mraku horľavých pár (Flash Fire).  
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 
 

 
Obrázok 6.7.1.7.3     Hranice Flash Fire pre scenár A4- Kontinuálny únik MDEA-N z  
                                   potrubnej trasy DN300 
 
Ak nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Hrubé 
kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké kontúry 
ohraničujú toxické účinky vytvoreného mraku pri najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
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Obrázok 6.7.1.7.4       Toxický rozptyl pre scenár A4- Kontinuálny únik MDEA-N z  
                                     potrubnej trasy DN300 
 
 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
AAR nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
Obrázok 6.7.1.7.5 Individuálne riziko pre VJ AAR 

 
 
 
 
 
 
  

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9 /rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 
Obrázok 6.7.1.7.6 Spoločenské riziko pre VJ AAR 
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6.7.1.8 Stripovanie kyslých vôd (PRÍLOHA BS SLOVNAFT - SWS) 

Hodnotenie následkov VJ SWS bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

SWS_1 
 

Stripovanie 
kyslých vôd 

 

A1 Okamžitý únik zádrže kyslej vody zo zásobníka 18V401 

A2 Kontinuálny únik kyslej vody z nádrže 18V401 za 10 min. 

A3 Kontinuálny únik zádrže kyslej vody zo zásobníka 18V401 
cez prasklinu s priemerom 10 mm  

A4 Kontinuálny únik zádrže kyslej vody cez potrubnú trasu 
DN150 

A5 Kontinuálny únik zádrže kyslej vody cez netesnosť, 
prasklinu na potrubí s efektívnym priemerom 10% priemeru 
potrubia 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1 – Fireball,  

- A4 – Jet Fire, Flash Fire a Toxický rozptyl  

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ SWS, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 

 
Požiar – Fireball 

Pri roztrhnutí plášťa zásobníka 18V401 dôjde k okamžitému úniku celej zádrže kyslej vody.  

Uniknutá kyslá voda sa zachytí v záchytnej vani pod zásobníkom. Nad mlákou sa vytvorí 
toxický a horľavý mrak, ktorý sa ďalej pohybuje v smere vetra a zrieďuje sa vzduchom. Mrak 
sa ďalej šíri a rozpína. V karte následkov (Karta A1) sú uvedené najväčšie vzdialenosti 
sledovaných koncentrácií od zdroja úniku. 

Pri okamžitej iniciácii vytvoreného mraku môže nastať buď Fireball alebo Flash Fire. Flash Fire 
má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo pre okolité zariadenia. Pri 
Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité zariadenia.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazená je úroveň tepelného toku 4 kW/m2, kedy hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii 
nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, kedy dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, a úroveň 
17,5 kW/m2, ktorá predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch. 
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Obrázok 6.7.1.8.1   Dosah tepelného toku Fireball pre scenár A1- Okamžitý únik zádrže  
                                 kyslej vody zo zásobníka 18V401 
 
 
 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 
Hranica Flash Fire pre najhorší prípad vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ 
sa nachádzajú mimo budov.  

 
 
Obr. 6.7.1.8.2     Hranice Flash Fire pre scenár A4- Kontinuálny únik zádrže kyslej vody  
                           cez potrubnú trasu DN150 
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Toxický rozptyl 

Ak nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka šíriť do okolia. 

 

Obrázok 6.7.1.8.3   Toxický rozptyl pre scenár A4- Kontinuálny únik zádrže kyslej vody  
                                 cez potrubnú trasu DN150 
 
 

50 %  úmrtnosť  
100 % úmrtnosť  

1 % úmrtnosť  
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín z potrubí DN150 môže pri okamžitej iniciácií 
vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Úroveň 37,5 
kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových 
zariadení. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre 
prevládajúci severozápadný smer vetra. 

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti 

 

 
Obrázok 6.7.1.8.4   Dosahy tepelného toku  Jet Fire pre scenár A4- Kontinuálny únik  
                                 zádrže kyslej vody cez potrubnú trasu DN150 
 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 

 
 
Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
SWS nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 
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Obrázok 6.7.1.8.5 Individuálne riziko pre VJ SWS 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 

 

Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 

Obrázok 6.7.1.8.6 Spoločenské riziko pre VJ SWS 
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6.7.1.9 Delenie bohatých plynov 2 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – DBP2) 

Hodnotenie následkov VJ DBP2 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

DBP2_07 

Regenerácia 
pentánového 
absorpčného 
činidla s 
príslušenstvom 
(19D209, 
19E210A/B, 
19E205A/B, 
19E206A/B, 
19H212, 
19E211A/B/C, 
19P213A/B ) 

A1 Okamžitý únik celého obsahu desorpčnej kolóny 19D209 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu desorpčnej kolóny 
19D209 za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik z desorpčnej kolóny 19D209 cez 
netesnosť s priemerom 10 mm 

A4 Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie DN250 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN250  

 
Pri úniku zmesi uhľovodíkov z technologických zariadení na VJ DBP2 môžu po iniciácií 
uniknutej látky nastať nežiaduce havarijné udalosti, ktoré vedú k ohrozeniu majetku, osôb a 
životného prostredia. Charakter nežiaducej udalosti závisí najmä od spôsobu a množstva 
uniknutej látky, jej teploty a skupenstva. Následky reprezentatívnych havarijných scenárov 
môžu vyústiť až do požiaru horľavej kvapaliny alebo výbuchu prípadne prešľahu vzniknutého 
mraku pár horľavej látky v závislosti od vonkajších činiteľov. 

V nasledovnom texte a obrázkoch sú popísané a znázornené najhoršie udalosti, ktoré môžu 
nastať ako následok vzniknutého reprezentatívneho scenára. Uvedené následky sú uvedené 
pre najhorší prípad z pohľadu množstva uniknutej látky, meteorologických podmienok a 
dosahov následkov na okolie. 

Požiar – Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých látok zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej iniciácii 
vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa (vyhorievanie horľavých pár na povrchu 
unikajúcej kvapaliny). Tepelné účinky Jet Fire predstavujú nebezpečenstvo pre okolité 
zariadenia aj pre ľudí v okolí. Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší 
prípad Jet Fire pri scenári A4. Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 
predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre 
najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 223 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch (256 m) a pri 
tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Scenár Kontinuálny 
únik NL cez úplné roztrhnuté potrubie má najväčšie dosahy, ale trvanie Jet Fire je len 9 s. 
Scenár A2- Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 19D209 za 10 minút má menšie dosahy 
(úroveň tepelného toku 37,5 kW/m2 sa dosiahne do vzdialenosti 95 m), ale dĺžka trvanie Jet 
Fire je 10 min. 

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny (všetky potenciálne ohrozené 
miesta) Jet Fire. Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok 
a najmä od smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť 
výrazne eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 
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Obr. 6.7.1.9.1  Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik  
                        cez úplné roztrhnutú potrubnú trasu DN250 

 

 

 
 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

  4   kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Požiar – Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri okamžitej iniciácii vytvorenej mláky možný vznik 
okamžitého Pool Fire.  

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Pool Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
úniku a vytvorenej mláky horľavej kvapaliny. 

 

Obr. 6.7.1.9.2.   Dosahy tepelných tokov okamžitý Pool Fire pre scenár A4 -   
                          Kontinuálny únik cez úplné roztrhnutú potrubnú trasu DN250 

 
 
 

 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A1 
Okamžitý únik celého obsahu kolóny 19D209. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ 
sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny 
II. stupňa pri expozícii nad 20 s. 

Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Pool Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
úniku a vytvorenej mláky horľavej kvapaliny. 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

   4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Obr. 6.7.1.9.3.  Dosahy tepelných tokov oneskorený Pool Fire pre scenár A1 –  
                         Okamžitý únik celého obsahu desorpčnej kolóny 19D209 

 
 
 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

   4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Požiar – Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na 
okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 224 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 
 
Obr. 6.7.1.9.4   Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik celého  
                         obsahu desorpčnej kolóny 19D209 

 

 
17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení   

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 277 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Tenké kružnice predstavujú efektívne zóny (všetky potenciálne ohrozené miesta), ktorých 
ohrozenie je závislé od smerovania výbušného mraku v závislosti od smeru vetra. 

 
 
Obr. 6.7.1.9.5            Tlakové dosahy VCE oneskorená iniciácia pre scenár A1 –  
                                   Okamžitý únik celého obsahu desorpčnej kolóny 19D209 
 
 
 
 

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Scenár Flash Fire predstavuje významné nebezpečenstvo len pre ľudí, nie okolité zariadenia. 
Predpokladá sa, že pokiaľ sa človek nachádza priamo v plameni, pravdepodobnosť úmrtia v 
dôsledku tepelného žiarenia je 100%. Hranica Flash Fire pre najhorší prípad (scenár A2) 
vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú mimo budov – do 
vzdialenosti 200 m od zdroja. Scenár Flash Fire sa vyskytne v prípade, že sa nesplnia 
podmienky pre vznik VCE (množstvo horľavej látky v medziach výbušnosti, zastavanosť 
priestoru). 

 
 
Obr. 6.7.1.9.6   Hranice Flash Fire pre scenár A2 - Kontinuálny únik celého obsahu  
                         desorpčnej kolóny 19D209 za 10 minút 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
DBP2 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obr. 6.7.1.9.7 Individuálne riziko pre VJ DBP2 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

Obr. 6.7.1.9.8 Spoločenské riziko pre VJ DBP2 
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6.7.1.10 Atmosférická destilácia 5 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – AD5) 

Hodnotenie následkov VJ AD5 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

AD5_02 
Kolóny C1, C2, 
C3 s 
príslušenstvom 

A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny C2 
A2 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C2 za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C2 cez prasklinu 
s priemerom 10mm 

A4 Kontinuálny únik ropy cez potrubnú trasu DN300 

A5 
Kontinuálny únik ropy cez netesnosť s ekv. priemerom 
30 mm na potrubnej trase DN300 

AD5_10 
Kolóny C4 
a C5 s 
príslušenstvom 

B1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny C4 
B2 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C4 za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C4 cez prasklinu 
s priemerom 10mm 

B4 Kontinuálny únik benzínu cez potrubnú trasy DN150 

B5 
Kontinuálny únik benzínu cez netesnosť s ekv. 
priemerom 15 mm na potrubnej trase DN150 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A4 – Kontinuálny únik ropy cez potrubnú trasu DN300 – Flash Fire 

- B1 – Okamžitý únik celého obsahu kolóny C4 – Pool Fire, Fireball 

- B2 – Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C4 za 10 minút – Jet Fire, VCE 
 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ AD5, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári B1. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
18 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

 
 

Obr. 6.7.1.10.1     Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár B1 - Okamžitý únik  
                             celého obsahu kolóny C4 

 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B2. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 91 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

Obr. 6.7.1.10.2 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B2 - Kontinuálny   
                                   únik celého obsahu kolóny C4 za 10 minút 

 
 
 
 

 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Oneskorená VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa 
dosiahne do vzdialenosti 264 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu 
významného narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v 
dôsledku odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 

 

 

Obr. 6.7.1.10.3 Tlakové dosahy VCE pre scenár B2 - Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu kolóny C4 za 10 minút 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 

 

 
Obr. 6.7.1.10.4     Hranice Flash Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik ropy cez   
                              potrubnú trasu DN300 
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Fireball  
Pre Fireball pri scenári B1 sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 
dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. 
stupňa pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obrázok 6.7.1.10.5   Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár B1 – Okamžitý únik     
                                  celého obsahu kolóny C4 
 
 

 

  

17,5kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
AD5 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obr. 6.7.1.10.6 Individuálne riziko pre VJ AD5 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 /rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9 /rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.10.7 Spoločenské riziko pre VJ AD5 
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6.7.1.11 Hydrokrak ťažkých zvyškov (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – RHC) 

Hodnotenie následkov VJ RHC bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

RHC_01 

Vstup suroviny do 
zásobníka 
nástreku 
hydrokrakovacieho 
reaktora 11V101, 
vrátane zásobníka 

A1 Okamžitý únik VAZ zo zásobníka nástreku 11V101 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu VAZ zo zásobníka 
nástreku 11V101 za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik VAZ cez netesnosť s priemerom 10 mm 
zo zásobníka nástreku 11V101 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.1 Vstup VAZ - suroviny 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.1 Vstup VAZ 
- suroviny  

RHC_05 

Vysokotlakový 
okruh 
hydrokrakovacích 
reaktorov  
11R101-3 a 
vysokotlakový 
separátor 11V102 

B1 
Okamžitý únik reakčnej zmesi z vysokotlakového okruhu 
reaktorov 11R101-3 a separátora 11V102 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu reakčnej zmesi 
z vysokotlakového okruhu reaktorov 11R101-3 
a separátora 11V102 za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik reakčnej zmesi cez netesnosť 
s priemerom 10 mm z vysokotlakového okruhu reaktorov 
11R101-3 a separátora 11V102  

B4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.5 -Vysokotlakový okruhu reaktorov 11R101-3 
a separátor 11V102 

B5 

Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.5 - 
Vysokotlakový okruhu reaktorov 11R101-3 a separátor 
11V102  

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- B1 – Okamžitý únik reakčnej zmesi z vysokotlakového okruhu reaktorov 
11R101-3 - Fireball 

- B4 - Kontinuálny únik reakčnej zmesi cez úplné roztrhnuté potrubia DN350 – 
Jet Fire, Pool Fire, VCE 

- B5 – Kontinuálny únik reakčnej zmesi z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10% z priemeru potrubia DN350 – Toxický rozptyl 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ RHC, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári B1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 450 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  
 

 

Obr. 6.7.1.11.1 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár B1 – Okamžitý únik  
                                   celého obsahu reakčnej zmesi z vysokotlakového okruhu   
                                   reaktorov 11R101-3 
 

 

 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári B4. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
86 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

 
 

Obr. 6.7.1.11.2 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár B4 - Kontinuálny  
                                   únik reakčnej zmesi cez úplné roztrhnuté potrubie DN350 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa, nakoľko v technológií RHC sa látky 
nachádzajú pri vysokých teplotách.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 912 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

Obr. 6.7.1.11.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B4 - Kontinuálny  
                                   únik reakčnej zmesi cez úplné roztrhnuté potrubie DN350 
 
 
 
 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, vytvorí sa horľavý mrak, ktorý sa bude postupne rozpínať 
a putovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorené 
zahorenie mraku horľavých pár (Flash Fire) alebo explóziu (oneskorená VCE) v závislosti od 
množstva látky vo výbušnom mraku a rýchlosti horenia (turbulentná oblasť prenosu látky).  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár B4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 284 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 

 

 

Obr. 6.7.1.11.4 Tlakové dosahy VCE pre scenár B4 - Kontinuálny únik reakčnej  
                                   zmesi cez úplné roztrhnuté potrubie DN350 
 
 
 
 
 

  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. m od zdroja.  

 

 
Obr. 6.7.1.11.5     Hranice Flash Fire pre scenár B4 - Kontinuálny únik reakčnej zmesi  
                             cez úplné roztrhnuté potrubie DN350 
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Toxický rozptyl 

Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. 

 

 

Obr. 6.7.1.11.6    Úmrtnosť pre scenár B5 - Kontinuálny únik reakčnej zmesi z potrubia  
                            DN350 cez netesnosť s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.5 - 

 
 

 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
RHC nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 
Obr. 6.7.1.11.7 Individuálne riziko pre VJ RHC 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 

Obr. 6.7.1.11.8 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku RHC  
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6.7.1.12 Hydrogenácia vákuových destilátov (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – VGH) 

Hodnotenie následkov VJ VGH bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

VGH_2 
Vysokotlaková 
reakčná časť 

A1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.2 
Vysokotlaková reakčná  

A2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu z niektorého zo 
zariadení za 10 min uzla č.2 Vysokotlaková reakčná časť 

A3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm z 
niektorého zo zariadení uzla č.2 Vysokotlaková reakčná 
časť 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla č.2 
Vysokotlaková reakčná časť 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia uzla č.2 Vysokotlaková reakčná 
časť  

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- Flash Fire, Fireball, VCE – A1 - Okamžitý únik celého obsahu ochranného 

reaktora 12R101 

- Jet Fire, Pool Fire, Toxický rozptyl – A4- Kontinuálny únik NL cez prasknuté 

potrubie DN300 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ VGH, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri roztrhnutí potrubia DN300 zo spodku ochranného reaktora 12R101 dôjde 
k na vyspádovanú a odkanalizovanú plochu nachádzajúcou sa pod poškodeným zariadením. 
Pri takomto úniku NL dochádza k vzniku mraku horľavých a toxických pár a tiež k formovaniu 
horľavej mláky.  

V karte následkov (Karta A4) sú uvedené najväčšie vzdialenosti dosahov tepelných tokov Pool 
Fire (požiar mláky - vyhorievanie horľavých pár z povrchu uniknutej kvapaliny. Na obrázku sú 
znázornené tepelné dosahy Pool Fire pre scenár A4. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké 
kontúry tepelný tok pre prevládaj severozápadný smer vetra. 

 

 
Obr. 6.7.1.12.1 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A4 –  
                                   Kontinuálny únik NL cez prasknuté potrubie DN300 

 
 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri roztrhnutí potrubia DN300 zo spodku ochranného reaktora 12R101 dôjde 
k na vyspádovanú a odkanalizovanú plochu nachádzajúcou sa pod poškodeným zariadením. 
Pri okamžitej iniciácii unikajúcej zmesi z potrubia sa vytvorí Jet Fire (tryskový plameň). Na 
obrázku sú znázornené tepelné dosahy Jet Fire. 

V karte následkov (Karta A4) sú uvedené najväčšie vzdialenosti dosahov tepelných tokov Jet 
Fire. 

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry tepelný tok pre prevládaj severozápadný smer 
vetra.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti.  

 

Obr. 6.7.1.12.2 Hranice Jet Fire pre scenár A4 – Kontinuálny únik NL cez  
                                   prasknuté potrubie DN300 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení – nedosiahne sa 

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Toxický rozptyl 

Ak po úniku cirkulačného VT plynu nedôjde k iniciácii, vytvorí sa toxický mrak. Pri výpočte 
dosahov sú sledovane tri úrovne toxicity podľa úmrtnosti v zasiahnutom priestore. Pre najhorší 
prípad bola uvažovaná úmrtnosť 100 %), ktorá sa v tomto prípade dosiahne do vzdialenosti 
77 m. Druhá hranica oddeľuje zelenou kontúrou územie s úmrtnosťou 50 % a tretia 
predstavuje úmrtnosť 1 %, ktorá sa dosiahne do vzdialenosti 524 m. Príslušné plochy pre 
najčastejší severozápadný smer vetra pre scenár A4 sú zobrazené na obrázkoch. Zobrazené 
výsledky zodpovedajú rozptylovým podmienkam pri rýchlosti vetra 3,2 m/s a stabilite 
atmosféry D. 

 

 

Obr. 6.7.1.12.3 Toxické dosahy pre scenár A4 – Kontinuálny únik NL cez prasknuté  
                          potrubie DN300 
 

 
 
 

  50 % úmrtnosť 
100 % úmrtnosť  

    1 % úmrtnosť 
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Fireball, Flash Fire a VCE 

Pri roztrhnutí kolóny ochranného reaktora 12R101 dôjde k okamžitému úniku jeho obsahu do 
okolia. Časť uniknutej kvapaliny sa okamžité odparí a spolu s parnou fázou z kolóny 
a vzduchom vytvoria výbušnú zmes. 

V prípade okamžitej iniciácie vytvoreného mraku môže dôjsť k jeho zahoreniu Fireball  alebo 
Flash Fire v prípade oneskorenej iniciácie môže dôjsť k vzniku VCE.  

Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Fireball. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia.  

Na obrázku sú znázornené tlakové dosahy VCE pre tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

 
Obr. 6.7.1.12.4  Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik celého  
                           obsahu ochranného reaktora 12R101 

 
17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Obr. 6.7.1.12.5   Hranice Flash Fire pre scenár A1 - Okamžitý únik celého obsahu  
                            ochranného reaktora 12R101 

 

 
Obr. 6.7.1.12.6 Tlakové dosahy VCE pre scenár A1 - Okamžitý únik celého obsahu  
                          ochranného reaktora 12R101 

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      326/545 

 
Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
VGH nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obr. 6.7.1.12.7 Individuálne riziko pre výrobnú jednotku VGH počas celého dňa  

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 
Obr. 6.7.1.12.8 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku VGH počas celého dňa  
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6.7.1.13 Fluidný katalytický krak (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – FCC) 

Hodnotenie následkov VJ FCC bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

FCC_1 Vstup suroviny 

A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny 13C201 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 13C201 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 13C201 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 13C201 cez 
potrubnú trasu DN750 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 13C201 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 50 mm na potrubnej trase 
DN750 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 13C201 cez potrubnú trasu DN750 
– Flash Fire, Fireball, Jet Fire, Pool Fire, VCE 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ FCC, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
225 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 

 
Obr. 6.7.1.13.1 Hranice Flash Fire pre scenár A4 – Kontinuálny únik celého obsahu  
                         kolóny 13C201 cez potrubnú trasu DN750 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcii oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 133 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.13.2 Tepelné dosahy Fireball – Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 
13C201 cez potrubnú trasu DN750 (scenár A4) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      330/545 

Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcii oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 240 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

Obr. 6.7.1.13.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 – Kontinuálny                     
                                   únik celého obsahu kolóny 13C201 cez potrubnú trasu DN750 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch. Pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
22 m od zdroja úniku. Pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcii oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

 
Obr. 6.7.1.13.4    Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A4 – Kontinuálny   
                             únik celého obsahu kolóny 13C201 cez potrubnú trasu DN750 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 309 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom juhovýchodnom smere 
vetra. 

 

 

Obr. 6.7.1.13.5    Tlakové dosahy VCE pre scenár A4 – Kontinuálny únik celého obsahu   
                             kolóny 13C201 cez potrubnú trasu DN750 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
FCC nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

Obr. 6.7.1.13.6 Individuálne riziko pre VJ FCC 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.13.7 Spoločenské riziko pre VJ FCC počas celého dňa 
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6.7.1.14 Alkylácia (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – ALK) 

Hodnotenie následkov VJ ALK bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol 
č. 

Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

ALK_3 
Reakčná 
sekcia 

A1 Okamžitý únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez 
potrubnú trasu DN750 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 50 mm na potrubnej trase DN750 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú 
trasu DN750 – Flash Fire, Pool Fire, Fireball, Jet Fire, VCE 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ ALK, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
174 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 

 

 
Obr. 6.7.1.14.1 Hranice Flash Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik celého obsahu   
                          deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú trasu DN750 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch. Pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
46 m od zdroja úniku. Pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcii oceľových zariadení sa nedosiahne. 

 

 
Obr. 6.7.1.14.2     Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A4 - Kontinuálny  
                             únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú trasu  
                             DN750 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcii oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 105 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.14.3 Tepelné dosahy Fireball - Kontinuálny únik celého obsahu   
                                   deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú trasu DN750 (scenár A4) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      338/545 

Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcii oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 229 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

Obr. 6.7.1.14.4     Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny   
                             únik celého obsahu deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú trasu   
                             DN750 
 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 238 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom juhovýchodnom smere 
vetra. 

 

Obr. 6.7.1.14.5 Tlakové dosahy VCE pre scenár A4 - Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu deizobutanizéra 15C101 cez potrubnú trasu DN750 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      340/545 

Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
ALK nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

Obrázok 6.7.1.14.6 Individuálne riziko pre VJ Alkylácia 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

Obr. 6.7.1.14.7 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku ALK 
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6.7.1.15 Etyl-terc-butyléter (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – ETBE) 

Hodnotenie následkov VJ ETBE bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

ETBE_2 

Sekcia 
hlavného 
reaktora a 
katalytickej 
frakcionácie 

A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny 16C102 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 16C102 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 16C102 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 16C102 cez 
potrubnú trasu DN450 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 16C102 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 45 mm na potrubnej trase 
DN450 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu kolóny 16C102 – Pool Fire 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 16C102 cez potrubnú trasu DN450 
– Flash Fire, Fireball, Jet Fire, VCE 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ ETBE, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu 
tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení sa dosiahne do 
vzdialenosti 14 m od zdroja úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch. Pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 20 m 
od zdroja úniku. Pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. 
Pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 35 m od zdroja úniku. 

 

 
Obr. 6.7.1.15.1 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A1 - Okamžitý   
                                   únik celého obsahu kolóny 16C102 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
175 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 

 

 
Obr. 6.7.1.15.2 Hranice Flash Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik celého obsahu   
                          kolóny 16C102 cez potrubnú trasu DN450 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 113 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch. Pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.15.3 Tepelné dosahy Fireball - Kontinuálny únik celého obsahu kolóny 
16C102 cez potrubnú trasu DN450 (scenár A4) 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 180 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch. Pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti.  

 

Obr. 6.7.1.15.4 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny  
                                   únik celého obsahu kolóny 16C102 cez potrubnú trasu DN450 
 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Oneskorená VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 243 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov. Pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich 
úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 

 

 

Obr. 6.7.1.15.5 Tlakové dosahy VCE pre scenár A4 - Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu kolóny 16C102 cez potrubnú trasu DN450 
 
 
 
 
 

 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
ETBE nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.15.6 Individuálne riziko pre VJ ETBE 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

Obr. 6.7.1.15.7 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku ETBE 
 
  



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      350/545 

6.7.1.16 Komplex Hydrokrak (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – KHK) 

Hodnotenie následkov VJ KHK bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

KHK_VD_03 
Vákuová kolóna 
C101.101 
s príslušenstvom  

A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny C101.101 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C101.101 za 
10 minút 

A3 
Kontinuálny únik z kolóny C101.101 s priemerom 10 
mm  

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie 
uzla č.3 Vákuová kolóna C101.101 s príslušenstvom 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.3 
Vákuová kolóna C101.101 s príslušenstvom  

KHK_ŠJ_07 

Okruh reaktorov 
R103.101-3, 
debutanizéra 
C103.101 a 
frakcionátora 
C103.102 
s príslušenstvom 

B1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora R103.101-3  

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R103.101-
3 za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik z reaktora R103.101-3 cez 
netesnosť s priemerom 10 mm 

B4 

Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie 
uzla č.7 - Okruh reaktorov R103.101-3, debutanizéra 
C103.101 a frakcionátora C103.102 
s príslušenstvom 

B5 

Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.7 - 
Okruh reaktorov R103.101-3, debutanizéra 
C103.101 a frakcionátora C103.102 
s príslušenstvom  

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1- Okamžitý únik celého obsahu zariadenia vákuovej kolóny C 101.101 - Pool 
Fire 

- B1 - Okamžitý únik celého obsahu reaktora R103.101-3- Fireball, Flash fire, VCE 
- B4 - Kontinuálny únik materiálu obsahujúce H2S z prerušenej potrubnej trasy s ekv. 

priemerom - úplne roztrhnutie - Jet Fire, Toxický rozptyl 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ KHK, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári B1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 357 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.16.1 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár B1 – Okamžitý únik   
                                   celého obsahu reakčnej zmesi zo zariadenia 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A1 . 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
110 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii 
nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne. 

 

 
 
Obrázok 6.7.1.16.2   Tepelné dosahy Pool Fire pre scenár A1 – Okamžitý únik materiálu    
                                   z kolóny C101.101  

 

 
 

 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa, nakoľko v technológií KHK sa látky 
nachádzajú pri vysokých teplotách.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 640 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

Obr. 6.7.1.16.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B4- Kontinuálny   
                                   únik materiálu s H2S z prerušenej potrubnej trasy s ekv.   
                                   priemerom - úplne roztrhnutie 
 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, vytvorí sa horľavý mrak, ktorý sa bude postupne rozpínať 
a putovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorené 
zahorenie mraku horľavých pár (Flash Fire) alebo explóziu (oneskorená VCE) v závislosti od 
množstva látky vo výbušnom mraku a rýchlosti horenia (turbulentná oblasť prenosu látky).  

VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár B1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 432 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 

 
 
Obrázok 6.7.1.16.4 Tlakové dosahy VCE pre scenár B1 Okamžitý únik celého obsahu  
                                 zariadenia 

 35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 
 17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
 5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 

 

 

Obr. 6.7.1.16.5 Hranice Flash Fire pre scenár B1 Okamžitý únik celého obsahu  
                          zariadenia 
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Toxický rozptyl 

Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický 
rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 

 

 

Obr. 6.7.1.16.6 Úmrtnosť pre scenár B4- Kontinuálny únik materiálu s H2S z prerušenej   
                          potrubnej trasy s ekv. priemerom - úplne roztrhnutie 

 
 

 
 

 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
KHK nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.16.7 Individuálne riziko pre VJ KHK 
  
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.16.8 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku KHK  
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6.7.1.17 Redestilácia reformátu (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – RR) 

Hodnotenie následkov VJ RR bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

RR_1 
Vstup suroviny a 
okruh kolóny C-
701 

A1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.1 
Vstup suroviny a okruh kolóny C-701 

A2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo 
zariadení za 10 min uzla č.1 Vstup suroviny a okruh 
kolóny C-701 

A3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.1 Vstup suroviny a 
okruh kolóny C-701 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.1 Vstup suroviny a okruh kolóny C-701 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.1 Vstup 
suroviny a okruh kolóny C-701 

RR_2 
Okruh kolóny C-
702 

B1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.2 
Okruh kolóny C-702 

B2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo 
zariadení za 10 min uzla č.2 Okruh kolóny C-702 

B3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.2 Okruh kolóny C-702 

B4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.2 Okruh kolóny C-702 

B5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.2 Okruh 
kolóny C-702 

RR_6 
Okruh kolóny C-
602 

C1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.6 
Okruh kolóny C-602 

C2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo 
zariadení za 10 min uzla č.6 Okruh kolóny C-602 

C3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.6 Okruh kolóny C-602 

C4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.6 Okruh kolóny C-602 

C5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.6 Okruh 
kolóny C-602 

RR_7 
Okruh kolóny C-
101 

D1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.7 
Okruh kolóny C-101 

D2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo 
zariadení za 10 min uzla č.7 Okruh kolóny C-101 

D3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.7 Okruh kolóny C-101 

D4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.7 Okruh kolóny C-101 

D5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť 
s veľkosťou 10 % z priemeru potrubia uzla č.7 Okruh 
kolóny C-101 
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Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- Pool Fire, VCE, Fireball - C1 - Okamžitý únik celého obsahu kolóny C-602 

-  Flash Fire, Jet Fire – C2 - Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C-602 za 10 min 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ RR, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 

Pool Fire, Fireball a VCE 

Pri roztrhnutí kolóny C-602 dôjde k okamžitému uvoľneniu zmesi nearomátov, benzénu a 
toluénu a k vzniku mraku horľavých pár a formovaniu horľavej mláky. V prípade okamžitej aj 
oneskorenej iniciácie mraku pár môže dôjsť k vzniku Fireball, VCE, Flash Fire alebo Pool Fire.  

Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Pool Fire pre scenár C1.  

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení (nedosiahne sa), úroveň 
17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri 
tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry 
znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný 
smer vetra. 

 
 

Obr. 6.7.1.17.1 Dosahy tepelných tokov Pool Fire iniciačnej udalosti C1 – Okamžitý   
                          únik celého obsahu kolóny D-602 

 
 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení – nedosiahne sa 

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Fireball. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.17.2 Dosahy tepelných tokov scenára Fireball iniciačnej udalosti C1 –  
                          Okamžitý únik celého obsahu kolóny D-602 
 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Na obrázku sú znázornené tlakové dosahy VCE pre tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.17.3 Tlakové dosahy scenára VCE iniciačnej udalosti C1 – Okamžitý únik   
                          celého obsahu kolóny D-602 

 
 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Jet Fire a Flash Fire 

Následkom kontinuálneho úniku obsahu kolóny C-602 za 10 min dôjde pri okamžitej iniciácii 
unikajúcej látky k vzniku Jet Fire (tryskový plameň). Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy 
Jet Fire. 

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra.  

 

 
 
Obrázok 6.7.1.17.4 Dosahy tepelných tokov scenára Jet Fire iniciačnej udalosti C2 -   
                                   Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C-602 za 10 min 
 

 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak (odparené pary z vytvorenej mláky) sa bude 
postupne rozpínať a postupovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a 
spôsobiť oneskorenú explóziu alebo Flash Fire. V prípade, že pri iniciácii a zhorení pár 
v mraku bude uvoľnená energie pod hranicou potrebnej k explózii, dôjde k vzniku Flash Fire. 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.17.5 Hranice scenára Flash Fire iniciačnej udalosti C2 - 
Kontinuálny únik celého obsahu kolóny C-602 za 10 min 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
RR nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obrázok 0.1 Individuálne riziko pre VJ Redestilácia reformátu počas celého dňa 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

Obrázok 0.2 Spoločenské riziko pre VJ Redestilácia reformátu 
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6.7.1.18 Extrakcia aromátov (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – EA) 

Hodnotenie následkov VJ EA bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

EA_1 
Vstup BTX 
suroviny- (F-205, F-
200, E-202, D-201) 

A1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.1 
Vstup BTX suroviny (D201, E-202, F205, F200) 

A2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 
min uzla č.1 Vstup BTX suroviny (D201, E-202, F205, 
F200)  

A3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 
10 mm z niektorého zo zariadení uzla č.1 Vstup BTX 
suroviny (D201, E-202, F205, F200) 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.1 Vstup BTX suroviny (D201, E-202, F205, F200) 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 10 % z priemeru potrubia uzla č.1 Vstup 
BTX suroviny (D201, E-202, F205, F200) 

EA_4 

Extrakcia D-202 – 
(D-202, E-203A-E, 
D-202, E-206/1-4, 
F-201, E-210, E-
211A/B, E-204A-C, 
E-205A/B, E-
301A/B, E-212A/B)  

B1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.4 
Extrakcia D-202 

B2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 
minút uzla č.4 Extrakcia D-202 

B3 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení cez 
prasklinu s priemerom 10 mm uzla č.4 Extrakcia D-202 

B4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.4 Extrakcia D-202 

B5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 10 % z priemeru potrubia uzla č.4 Extrakcia 
D-202 

EA_9 

Benzénová kolóna 
D-301- (D-301, E-
303/1,2, F-301, E-
304, E-302A,B, E-
301A/B) 

C1 
Okamžitý únik celého obsahu z niektorého zo 
zariadení uzla č.9 Benzénová kolóna D-301 

C2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 
minút uzla č.9 Benzénová kolóna D-301 

C3 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení cez 
prasklinu s priemerom 10 mm uzla č.9 Benzénová 
kolóna D-301 

C4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.9 Benzénová kolóna D-301 

C5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 10 % z priemeru potrubia uzla č.9 
Benzénová kolóna D-301 

EA_12 

Xylénová kolóna D-
304 (D-304, E-
309A,B,C, F-304, 
E-320) 

D1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.12 
Xylénová kolóna D-304 

D2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 
minút uzla č.12 Xylénová kolóna D-304 

D3 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení cez 
prasklinu s priemerom 10 mm uzla č.12 Xylénová 
kolóna D-304 

D4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.12 Xylénová kolóna D-304 

D5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 10 % z priemeru potrubia uzla č.12 
Xylénová kolóna D-304 
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EA_13 

Kolóna 
etylbenzénu D-
303/1,ľ23 – (D-
303/1,2,3, E-309/A-
D, E-311/1-3, F-
303, E-318B, E-
310A-D 

E1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.13 
Etylbenzénovej kolóny D-303/1,2,3 

E2 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení za 10 
minút uzla č.13 Etylbenzénovej kolóny D-303/1,2,3 

E3 
Kontinuálny únik NL z niektorého zo zariadení cez 
prasklinu s priemerom 10 mm uzla č.13 
Etylbenzénovej kolóny D-303/1,2,3 

E4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla 
č.13 Etylbenzénovej kolóny D-303/1,2,3 

E5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 10 % z priemeru potrubia uzla č.13 
Etylbenzénovej kolóny D-303/1,2,3  

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 
- Pool Fire - C4- Kontinuálny únik NL cez prasknuté potrubie s DN 700 

- Flash Fire – C2 - Kontinuálny únik celého obsahu benzénovej kolóny D-301 za 10 min 

- Fireball, VCE – D1 - Okamžitý únik celého obsahu xylénovej kolóny D-304 

- Jet Fire – C4 - Kontinuálny únik NL cez prasknuté potrubie s DN 700 

- Toxický rozptyl – C2 - Kontinuálny únik celého obsahu benzénovej kolóny D-301 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ EA, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri roztrhnutí výstupného potrubia DN700 z kolóny D301 dôjde ku kontinuálnemu úniku zádrže 
kolóny. Uniknutá NL vytvorí mláku, nad ktorou vznikne horľavý toxický mrak, ktorý sa ďalej 
pohybuje v smere vetra a zrieďuje sa vzduchom. V karte následkov (Karta C4) sú uvedené 
najväčšie vzdialenosti dosahov tepelných tokov Pool Fire (požiar mláky - vyhorievanie 
horľavých pár z povrchu uniknutej kvapaliny) pri okamžitej a oneskorenej iniciácii uniknutej 
kvapaliny. Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Pool Fire pre scenár C4. 

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení (nedosiahne sa), úroveň 
17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri 
tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry 
znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný 
smer vetra. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.18.1 Dosahy tepelných tokov Pool Fire iniciačnej udalosti C4- 
Kontinuálny únik NL cez prasknuté potrubie s DN 700 

 
 

 
17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 

Pri porušení celistvosti benzénovej kolóny D-301 dôjde k úniku horľavej a toxickej zmesi 
aromátov a pokiaľ nedôjde k jej okamžitej iniciácii bude sa tvoriť horľavý mrak, ktorý sa bude 
postupne rozpínať a putovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť 
oneskorenú explóziu alebo Flash Fire. V prípade, že pri iniciácii a zhorení pár v mraku bude 
uvoľnená energia pod hranicou potrebnej k explózii, dôjde len k vzniku Flash Fire (prešľah). 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia.  
 

 
 

Obrázok 6.7.1.18.2 Hranice scenára Flash Fire iniciačnej udalosti C2 - Kontinuálny 
únik celého obsahu benzénovej kolóny D-301 za 10 min 
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Fireball a VCE 

Pri roztrhnutí kolóny D304 dôjde k okamžitému úniku zádrže kolóny do okolia. 

Časť uniknutej kvapaliny sa okamžité odparí a spolu s parnou fázou z kolóny a vzduchom 
vytvoria výbušnú zmes. 

V prípade okamžitej iniciácie vytvoreného mraku dôjde k jeho zahoreniu – Fireball v prípade 
oneskorenej iniciácie môže dôjsť k vzniku VCE. 

Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Fireball. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 
 
Obrázok 6.7.1.18.3 Dosahy tepelných tokov scenára Fireball iniciačnej udalosti D1 –   
                                Okamžitý únik celého obsahu xylénovej kolóny D-304 
 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Na obrázku 3.3.3.6.4 sú znázornené tlakové dosahy VCE pre tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 
35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu 
významného narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí 
v dôsledku odletujúcich úlomkov skla. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.18.4 Tlakové dosahy scenára VCE iniciačnej udalosti D1 – Okamžitý 
únik celého obsahu xylénovej kolóny D-304 

 

   17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Jet Fire 

Pri roztrhnutí výstupného potrubia DN700 z kolóny D301 dôjde ku kontinuálnemu úniku zádrže 
kolóny. Pri okamžitej iniciácii unikajúcej zmesi z potrubia sa vytvorí Jet Fire (tryskový plameň). 
Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Jet Fire. 

Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 
4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný 
tok pre všetky smery vetra a tenké kontúry pre najčastejší severozápadný smer vetra. 

 

 
 
Obrázok 6.7.1.18.5 Dosahy tepelných tokov scenára Jet Fire iniciačnej udalosti C4 -   
                                 Kontinuálny únik NL cez prasknuté potrubie s DN 700  
 

 
 
 
 
 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Toxický rozptyl 

Pri porušení celistvosti benzénovej kolóny D-301 dôjde k úniku horľavej a toxickej zmesi 
aromátov Ak po úniku nedôjde k iniciácii, vytvorí sa toxický mrak, ktorý sa bude rozpínať a 
putovať v smere vetra. Toxický rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1%, 50% a 100%) je zobrazený 
na obrázku. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja 
úniku. Tenké kontúry ohraničujú toxické účinky vytvoreného mraku pri najčastejšom 
severozápadnom smere vetra. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.18.6 Toxické dosahy pre scenár Kontinuálny únik celého   
                                 obsahu benzénovej kolóny D-301 za 10 min   

 
 

 
 
  

  50 % úmrtnosť 
100 % úmrtnosť  

    1 % úmrtnosť 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
EA nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

 
Obrázok 6.7.1.18.7 Individuálne riziko pre VJ Extrakcia aromátov počas celého dňa 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 
Obrázok 6.7.1.18.8 Spoločenské riziko pre VJ Extrakcia aromátov počas celého dňa 
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6.7.1.19 Reforming 5 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – REF5) 

Hodnotenie následkov VJ REF5 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

REF5_1 
Reaktorová 
sekcia 

A1 
Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.1 
Reaktorová sekcia 

A2 
Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo zariadení za 
10 min uzla č.1 Reaktorová sekcia 

A3 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.1 Reaktorová sekcia 

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla č.1 
Reaktorová sekcia 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia uzla č.1 Reaktorová sekcia 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1 -  Okamžitý únik NL z niektorého zo zariadení uzla č.1 Reaktorová 
sekcia – VCE, Fireball 

- A2 -  Kontinuálny únik NL celého obsahu niektorého zo zariadení za 10 min 
uzla č.1 Reaktorová sekcia  

- A3 -  Kontinuálny únik NL cez netesnosť s priemerom 10 mm 
z niektorého zo zariadení uzla č.1 Reaktorová sekcia - Pool Fire 

- A4 -  Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie uzla č.1 
Reaktorová sekcia - Jet Fire, Flash Fire 

- A5 -  Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 10 % 
z priemeru potrubia uzla č.1 Reaktorová sekcia 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ REF5, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 
Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri okamžitej alebo oneskorenej iniciácii vytvorenej 
mláky možný vznik Pool Fire. Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší 
prípad Pool Fire pri scenári A3. Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 
predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre 
najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 27 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 
predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad 
sa dosiahne do vzdialenosti 35 m od miesta úniku a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia 
popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. 
 

 

 
Obrázok 6.7.1.19.1 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A3 –   
                                   Kontinuálny únik nestabilizovaného reformátu z adsorbéra                                           
                                   D- 505B cez netesnosť s priemerom 10 mm 
 
 
 17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 224 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti.  

 

 

 
Obrázok 6.7.1.19.2 Hranice Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik propán-butánu  
                                   cez prasknuté potrubie s DN 200 

 

 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Popis havarijnej udalosti Fireball 

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 256 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.19.3 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik  
                                 celého obsahu kolóny C-501 

 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov dochádza k vzniku mraku horľavých pár. V prípade 
iniciácie mraku horľavých pár môže dôjsť k vzniku VCE.  

Pri VCE sú pre najhorší prípad (scenár A1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
196 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného narušenia betónových 
panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.19.4 Tlakové dosahy VCE okamžitá iniciácia pre scenár A1 - Okamžitý  
                                 únik celého obsahu kolóny C-501 
 
 
 

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 

 

 

 
Obrázok 6.7.1.19.5 Hranice Flash Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik propán-butánu  
                                 cez prasknuté potrubie s DN 200 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
REF5 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.19.6 Individuálne riziko pre VJ Reforming 5 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.19.7 Spoločenské riziko pre VJ Reforming 5 
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6.7.1.20 Hydrogenačná rafinácia reformingu 4 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRR4) 

Hodnotenie následkov VJ HRR4 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

HRR4_02 

Vysokotlaká 
časť (VT 
E601C, 
E601A,B, 
E601D, 
E601E,F, 
E603A, pec 
H601, reaktor 
R601, 
separátor 
D601) 

A1 
Okamžitý únik celého obsahu ŤBi z horúceho separátora 
D601 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu ŤBi z horúceho 
separátora D601 za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu ŤBi z horúceho 
separátora D601 cez prasklinu s priemerom 10 mm 

A4 
Kontinuálny únik ŤBi cez úplne roztrhnuté potrubie uzla č. 
2 s priemerom DN250 

A5 
Kontinuálny únik ŤBi z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 25 mm na potrubnej trase DN250 uzla č. 2 

HRR4_04 

Okruh kolóny 
C601 (VT 
E610, E602, 
kolóna C601, 
chladič 
A602A,B, 
chladič 
W602A/B, 
nádrže D603, 
D630) 

B1 Okamžitý únik celého obsahu ŤBi z kolóny C601 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu ŤBi z kolóny C601 za 10 
minút 

B3 
Kontinuálny únik celého obsahu ŤBi z kolóny C601cez 
prasklinu s priemerom 10 mm 

B4 
Kontinuálny únik ŤBi cez úplne roztrhnuté potrubie uzla č. 
4 s priemerom DN250 

B5 
Kontinuálny únik ŤBi z potrubia cez netesnosť s ekv. 
priemerom 25 mm na potrubnej trase DN250 uzla č. 4 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- B4 – Kontinuálny únik ŤBi cez úplne roztrhnuté potrubie s priemerom DN250 
– Flash Fire, Jet Fire, Pool Fire 

- B1 – Okamžitý únik celého obsahu ŤBi z kolóny C601 – Fireball, VCE 
 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ HRR4, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári B4. 
Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
52 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa nedosiahne.  

 

 
 

Obr. 6.7.1.20.1 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár B4 - Kontinuálny   
                                   únik ŤBi cez úplne roztrhnuté potrubie s priemerom DN250 

 

 

 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení (nedosiahne sa) 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 289 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

 

Obr. 6.7.1.20.2 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B4 - Kontinuálny   
                                   únik ŤBi cez úplne roztrhnuté potrubie s priemerom DN250 
 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia.  

 

 
 

Obr. 6.7.1.20.3 Hranice Flash Fire pre scenár B4 - Kontinuálny únik ŤBi cez úplne  
                          roztrhnuté potrubie s priemerom DN250 
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Fireball  

Pre Fireball pri scenári B1 sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 
dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. 
stupňa pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obrázok 6.7.1.20.4 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár B1 – Okamžitý únik  
                                celého obsahu ŤBi z kolóny C601 
 
 

 
 
  

17,5kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20s 
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VCE 

Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár B1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 661 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 

 

 

Obr. 6.7.1.20.5 Tlakové dosahy VCE pre scenár B1 - Okamžitý únik celého  
                                   obsahu ŤBi z kolóny C601 
 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
HRR4 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

Obr. 6.7.1.20.6 Individuálne riziko vyplývajúce z VJ HRR4 počas celého dňa 
 
 
 

 
 

 
  

Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 / rok 
Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 / rok 
Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 / rok 
Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-9 / rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 
Obr. 6.7.1.20.7 Spoločenské riziko pre VJ HRR4 
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6.7.1.21 Hydrogenačná rafinácia palív 5 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRP5) 

Hodnotenie následkov VJ HRP5 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

HRP5_2 
Hydrogenačná 
a rafinačná 
časť 

A1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-1 
A2 Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-1 za 10 minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-1 cez prasklinu 
s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-1 cez potrubnú 
trasu DN250 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-1 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 25 mm na potrubnej trase 
DN250 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-1 – Flash Fire, VCE, Toxický rozptyl 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-1 cez potrubnú trasu DN250 –
Fireball, Jet Fire 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ HRP5, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Flash Fire 
Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
483 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 
 

 
Obr. 6.7.1.21.1 Hranice Flash Fire pre scenár A1 – Okamžitý únik celého obsahu  
                         reaktora R-1 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 195 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.21.2 Tepelné dosahy Fireball – Kontinuálny únik celého obsahu  
                                   reaktora R-1 cez potrubnú trasu DN250 (scenár A4) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 323 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 
Obr. 6.7.1.21.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 – Kontinuálny  
                                   únik celého obsahu reaktora R-1 cez potrubnú trasu DN250 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 201 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom juhovýchodnom smere 
vetra. 
 

 

Obr. 6.7.1.21.4 Tlakové dosahy VCE pre scenár A1 – Okamžitý únik celého  
                                    obsahu reaktora R-1 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Toxický rozptyl 
Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický 
rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.21.5 Úmrtnosť pre scenár A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-1 
 

 

 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      400/545 

Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
HRP5 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.21.6 Individuálne riziko pre VJ HRP 5 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.21.7 Spoločenské riziko pre VJ HRP 5 
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6.7.1.22 Hydrogenačná rafinácia palív 6 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRP6) 

Hodnotenie následkov VJ HRP6 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

HRP6_2 Reakčná časť 

A1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-601 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-601 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-601 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-601 cez 
potrubnú trasu DN250 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-601 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 25 mm na potrubnej trase 
DN250 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-601 – Flash Fire, Fireball, Toxický 
rozptyl 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-601 cez potrubnú trasu DN250 
– Jet Fire, VCE 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ HRP6, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Prešľah mraku pár – Flash Fire 
Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
323 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.22.1 Hranice Flash Fire pre scenár A1 – Okamžitý únik celého obsahu  
                         reaktora R-601 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 135 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.22.2 Tepelné dosahy Fireball – Okamžitý únik celého obsahu reaktora  
                                   R-601 (scenár A1) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Toxický rozptyl 
Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický 
rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.22.3 Úmrtnosť pre scenár A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-601 
 

 

 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 323 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.22.4 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 – Kontinuálny  
                                   únik celého obsahu reaktora R-601 cez potrubnú trasu DN250 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 197 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom juhovýchodnom smere 
vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.22.5 Tlakové dosahy VCE pre scenár A4 – Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu reaktora R-601 cez potrubnú trasu DN250 
 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
HRP6 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 
Obrázok 6.7.1.22.6 Individuálne riziko pre VJ HRP 6 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.22.7 Spoločenské riziko pre VJ HRP 6 
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6.7.1.23 Hydrogenačná rafinácia palív 7 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – HRP7) 

Hodnotenie následkov VJ HRP7 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

HRP7_2 
Hydrogenačná 
a rafinačná 
časť 

A1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-701 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-701 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-701 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-701 cez 
potrubnú trasu DN250 

A5 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-701 cez 
netesnosť s ekv. priemerom 25 mm na potrubnej trase 
DN250 

HRP7_4 Kyslá voda 

B1 Okamžitý únik celého obsahu nádrže kyslej vody H-713 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže kyslej vody H-713 
za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže kyslej vody H-713 
cez prasklinu s priemerom 10mm 

B4 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže kyslej vody H-713 
cez potrubnú trasu DN250 

B5 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže kyslej vody H-713 
cez netesnosť s ekv. priemerom 25 mm na potrubnej trase 
DN250 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora R-701 – Fireball, Toxický rozptyl 

- A4 – Kontinuálny únik celého obsahu reaktora R-701 cez potrubnú trasu DN250 
– Flash Fire, Jet Fire, VCE 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ HRP7, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Fireball 

Pri úniku veľkého množstva horľavej látky za krátky čas môže nastať po okamžitej iniciácii 
efekt ohnivej gule v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné 
pôsobenie na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s 
najmenšou pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 243 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.23.1 Tepelné dosahy Fireball – Okamžitý únik celého obsahu reaktora  
                                   R-701 (scenár A1) 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Toxický rozptyl 
Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický 
rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.23.2 Úmrtnosť pre scenár A1 – Okamžitý únik celého obsahu reaktora  
                                   R-701 

 
 

 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Flash Fire 
Modrá kružnica na obrázku znázorňuje zónu Flash Fire s úmrtnosťou 100 % do vzdialenosti 
410 m od zdroja úniku nebezpečnej látky. Tepelné účinky Flash Fire nepredstavujú riziko 
deštrukcie pre okolité zariadenia. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.23.3 Hranice Flash Fire pre scenár A4 – Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu reaktora R-701 cez potrubnú trasu DN400 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 619 m od miesta úniku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.23.4 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 – Kontinuálny   
                                   únik celého obsahu reaktora R-701 cez potrubnú trasu DN400 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A4) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení. Pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 542 m od zdroja úniku. Úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom juhovýchodnom smere 
vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.23.5 Tlakové dosahy VCE pre scenár A4 – Kontinuálny únik celého  
                                   obsahu reaktora R-701 cez potrubnú trasu DN400 
 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
HRP7 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.23.6 Individuálne riziko pre VJ HRP7 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 
Obr. 6.7.1.23.7 Spoločenské riziko pre VJ HRP7 
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6.7.1.24 Technologické a energetické rozvody (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – TER) 

Hodnotenie následkov VJ TER bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Zdroj č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

TER_25H 
Potrubná trasa 
– HRP7, OKP 
na Nová síra 

A1 
Únik sírovodíka cez prasknuté potrubie s DN od 
75 mm do 150 mm vrátane (DN150) 

A2 
Únik sírovodíka cez prasklinu s efektívnym 
priemerom 10 % z priemeru potrubia, pre 
potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane 

TER_1P 

Potrubná trasa 
- SPP na RS5A, 
RS5B, RS3A, 
KHK 

B1 
Únik zemného plynu cez prasknuté potrubie  s 
DN nad 150 mm (DN350) 

B2 
Únik zemného cez prasklinu s efektívnym 
priemerom 10 % z priemeru potrubia, pre 
potrubie s DN nad 150 mm 

TER_53P 

Potrubná trasa 
– SKP bl. 68 na 
Logistika-SEE 
a LPG bl. 106 

C1 
Únik LPG cez prasknuté potrubie s DN od 75 mm 
do 150 mm vrátane (DN100) 

C2 
Únik LPG cez prasklinu s efektívnym priemerom 
10 % z priemeru potrubia, pre potrubie s DN od 
75 mm do 150 mm vrátane 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

- A1 – Únik sírovodíka cez prasknuté potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane 
(DN150) - Flash Fire, Jet Fire, VCE a Toxický rozptyl 

- C1 – Únik LPG cez prasknuté potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN100) 
- Pool Fire  

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ TER, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Flash Fire 
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. m od zdroja. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24.1 Hranice Flash Fire pre scenár A1 - Únik sírovodíka cez prasknuté  

                         potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN150) 
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Jet Fire 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 115 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  
 
Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24.2 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire A1 - Únik sírovodíka cez  
                                   prasknuté potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN150) 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár A1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 193 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24..3 Tlakové dosahy VCE pre scenár A1 - Únik sírovodíka cez  
                                   prasknuté potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN150) 

 35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 

 17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 

 5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Toxický rozptyl 
Pri úniku reakčnej zmesi, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak 
nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický 
rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24.4 Úmrtnosť pre scenár A1 - Únik sírovodíka cez prasknuté potrubie   
                                   s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN150) 

 100% úmrtnosť 

 50% úmrtnosť 

 1% úmrtnosť 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  
 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári C1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 30 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24.5      Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár C1 – Únik LPG  
                              cez prasknuté potrubie s DN od 75 mm do 150 mm vrátane (DN100) 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 

 
 
  



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      424/545 

Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
TER nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.24.6 Individuálne riziko pre TER počas celého dňa 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.24.7 Spoločenské riziko pre TER 
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6.7.1.25 Etylénová jednotka (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – EJ) 

Hodnotenie následkov VJ EJ bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny havarijný scenár 

EJ_29 
Kolóna DA-503 s 
príslušenstvom 

A1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny DA-503 

A2 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny DA-503 za 10 minút 

A3 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny DA-503 cez prasklinu 
s priemerom 10mm 

A4 Kontinuálny únik propylénu cez potrubnú trasu DN450 

EJ_33 
Kolóna DA-402 s 
príslušenstvom 

B1 Okamžitý únik celého obsahu kolóny DA-402 

B2 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny DA-402 za 10 minút 

B3 Kontinuálny únik celého obsahu kolóny DA-402 cez prasklinu 
s priemerom 10mm 

B4 Kontinuálny únik etylénu cez potrubnú trasu DN400 

EJ_36 

Guľové 
zásobníky 
etylénu FB-806 
A, B s 
príslušenstvom 

C1 Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B 

C2 Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B za 10 
minút 

C3 Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

C4 Kontinuálny únik etylénu cez potrubnú trasu DN150 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ EJ, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Požiar – Jet Fire 

Reprezentatívnym scenárom je kontinuálny únik obsahu kolóny DA-503 následkom roztrhnutia 
potrubnej trasy DN450. Následkom tejto udalosti dochádza k úniku propylénu do okolia.  

V karte následkov (Karta A4) sú uvedené najväčšie dosahy tepelných tokov od zdroja úniku. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pre scenár A4 - 
Kontinuálny únik propylénu cez potrubnú trasu DN450. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené 
zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké kontúry ohraničujú tepelné účinky 
samotného horenia pri najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.25.1 Dosahy tepelných tokov pri Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny  
                                   únik propylénu cez potrubnú trasu DN450 

 
 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Požiar – Pool Fire 

Reprezentatívnym scenárom je Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, 
B. Následkom tejto udalosti dochádza k úniku etylénu do okolia.  

V karte následkov (Karta C1) sú uvedené najväčšie dosahy tepelných tokov od zdroja úniku. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pre scenár C1 
– Okamžitý únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B. Hrubé kontúry predstavujú 
ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké kontúry ohraničujú tepelné 
účinky samotného horenia pri najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.25.2 Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire pre scenár C1 – Okamžitý  
                                   únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Výbuch – VCE 

Reprezentatívnym scenárom je Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 
A, B za 10 minút. Následkom tejto udalosti dochádza k úniku etylénu do okolia. 

V karte následkov (Karta C2) sú uvedené najväčšie dosahy jednotlivých tlakových úrovní VCE 
od zdroja úniku. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy jednotlivých tlakových úrovní VCE 
(oneskorená iniciácia) pre scenár C2 - Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka 
FB-806 A, B za 10 minút. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v 
okolí zdroja úniku. Tenké kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri 
najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.25.3 Tlakové dosahy VCE oneskorená iniciácia pre scenár C2 –  
                                   Kontinuálny únik celého obsahu guľového zásobníka FB-806 A, B  
                                   za 10 minút 
 
 

 
 
  

17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
EJ nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obrázok 6.7.1.25.4 Individuálne riziko pre VJ EJ počas celého dňa 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 /rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 /rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 /rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 /rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 /rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9 /rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza nad čiarou prijateľnosti. 
 
Spoločenské riziko je po zrušení kontinuálneho monitoringu akustických emisií na 
kolóne DA-503 pre VJ EJ neprijateľné: 
 

 
 
Obr. 6.7.1.25.5 Spoločenské riziko pre VJ EJ 
 
Na základe vyššie uvedeného neprijateľného spoločenského rizika pre VJ EJ 
odporúčame opätovné zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na 
kolóne DA-503. 
 
 
  



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020           Areál Bratislava                                                      432/545 

6.7.1.26 Polypropylén 3 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – PP3) 

Hodnotenie následkov VJ PP3 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

 
PP3_15 
 

Reakčná časť 1 
(reaktor 82R-
4001) 
 

A1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora 82R-4001 
A2 Kontinuálny únik obsahu reaktora 82R-4001 za 10minút  

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora 82R-4001 cez 
prasklinu s priemerom 10mm  

A4 
Kontinuálny únik celého obsahu potrubia na výstupe z 
reaktora 82R-4001 cez prasklinu 50mm 

A5 
Úplné prerušenie potrubia DN1050 na  
výstupe z reaktora 82R-4001 

A6 
Kontinuálny únik celého obsahu potrubia na vstupe do 
reaktora 82R-4001 cez prasklinu 50mm 

A7 
Úplné prerušenie potrubia DN1050 na vstupe do  reaktora 
82R-4001 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 
A4 - Kontinuálny únik celého obsahu potrubia na výstupe z reaktora 82R-4001 cez prasklinu 
50mm - Flash Fire 

A5 - Úplné prerušenie potrubia DN1050 na výstupe z reaktora 82R-4001 – Jet Fire, VCE 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ PP3, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A5. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 639 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.26.1        Dosahy tepelných tokov pre scenár Jet Fire iniciačnej udalosti A5  
                                - Úplné prerušenie potrubia DN1050 na výstupe z reaktora 82R-4001 

 

37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 
 

17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
 

4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 

 
Obr. 6.7.1.26.2 Dosahy flash fire pre A5 - Úplné prerušenie potrubia DN1050 na  
                                   výstupe z reaktora 82R-4001 
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VCE  
Na základe zhodnotenia následkov jednotlivých reprezentatívnych havarijných scenárov je 
možné konštatovať, že v prípade reprezentatívnych havarijných scenárov na uzle reaktora 
82R-4001, má najväčšie tlakové účinky udalosť VCE (Vapour Cloud Explosion) pri úplnom 
prerušení potrubia DN1050 na výstupe z reaktora 82R-4001. 
 
Pri prerušení potrubnej trasy DN1050 a úniku 38 t propylénu do ovzdušia dôjde pri 
oneskorenej iniciácii k výbuchu mraku pár propylénu (VCE) a k uvoľneniu energie, čo sa 
prejaví tlakovou vlnou. Hodnota pretlaku 35 kPa bude dosiahnutá do vzdialenosti 546 m. Táto 
hodnota pretlaku predstavuje poškodenie oceľových zariadení. 17 kPa predstavuje hranicu 
významného narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v 
dôsledku odletujúcich úlomkov skla. 
 
Grafické znázornenie tlakových následkov prerušenia potrubia DN1050 na výstupe z reaktora 
je na obrázku. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja 
úniku. Tenké kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom 
severozápadnom smere vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.26.3.  Tlakové dosahy scenára VCE (najhorší prípad) iniciačnej udalosti A5 -   
                            Úplné prerušenie potrubia DN1050 na výstupe z reaktora 82R-4001 

 

35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 
 

17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
 

5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Fireball  

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 
 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1 . 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 240 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 

 
Obr. 6.7.1.26.4 Teplotné dosahy Fireball  iniciačnej udalosti A1- Okamžitý únik  
                                   celého obsahu reaktora 82R-4001 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
PP3 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

 

Obr. 6.7.1.26.5 Hodnotenie individuálneho rizika pre VJ PP3 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 

Obrázok 6.7.1.26.6 Spoločenské riziko a F-N krivka pre výrobnú jednotku PP3 
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6.7.1.27 Polyetylén 3 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – PE3) 

Hodnotenie následkov VJ PE3 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 
PE3_5 Reaktor 

V12102 
A1 Okamžitý únik etylénu z reaktora V12102 

A2 
Kontinuálny únik etylénu z reaktora V12102 cez prasklinu 
s ekvivalentným priemerom 10 mm 

A3 
Kontinuálny únik etylénu z reaktora V12102 
za 10 minút 

A4 
Kontinuálny únik etylénu z reaktora V12102 cez úplne 
roztrhnuté výstupné potrubie 

A5 

Kontinuálny únik etylénu z reaktora V12102 cez prasklinu 
10 mm na výstupnom potrubí 
 
 
 
 
 
 

PE3_6 
Vysokotlakový 
separátor 
V12201 

B1 

Okamžitý únik etylénu z vysokotlakového separátora 
V12201 
 
 
 
 
 

B2 

Kontinuálny únik etylénu z vysokotlakového separátora 
V12201 cez prasklinu s ekvivalentným priemerom 10 mm 
 
 

B3 
Kontinuálny únik etylénu z vysokotlakového separátora 
V12201 cez prasklinu počas 10 minút 

B4 
Kontinuálny únik etylénu z vysokotlakového separátora 
V12201 cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie 

B5 
Kontinuálny únik etylénu z vysokotlakového separátora 
V12201 cez prasklinu 10mm na výstupnom potrubí 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 
A1 – Okamžitý únik etylénu z reaktora V12102 – Pool Fire  

B1 - Okamžitý únik etylénu z vysokotlakového separátora V12201 - Fireball 

B4  – Kontinuálny únik etylénu zo separátora cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie – 
Jet Fire , Flash Fire  

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ PE3, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A1 
Okamžitý únik etylénu z reaktora V12102 . Zobrazené sú dve úrovne tepelného toku. Úroveň 
17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre 
najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 10,1  m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 
hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje 
intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení sa dosiahne 7,4 
m od zdroja úniku. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.27.1 Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire pre scenár A1 Okamžitý   
                                   únik etylénu z reaktora V12102 

 

 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín a plynov  zo zariadení a potrubí môže pri 
okamžitej iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa .  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B4 
Kontinuálny únik etylénu zo separátora cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie. Zobrazené sú 
tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej 
dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
77,9  m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu priblížiť 
hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri 
expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti.  

 

 

 

Obr. 6.7.1.27.2     Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B4 - Kontinuálny  
                             únik etylénu zo separátora cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. Dosahy flash fire sa predpokladajú do 78,2 m od zdroja.  

 

 

 

Obr. 6.7.1.27.3 Hranice Flash Fire pre scenár B4 - Kontinuálny únik etylénu zo  
                                 separátora cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie 
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Fireball  

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári B4 - 
Kontinuálny únik etylénu zo separátora cez úplne roztrhnuté výstupné potrubie . Zobrazené sú 
tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej 
dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti  71,6 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ a môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

 

 
 
Obrázok 6.7.1.27.4 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár  B1 - Okamžitý únik  
                                   etylénu z vysokotlakového separátora V12201 
 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
PE3 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.27.5 Individuálne riziko pre VJ PE3 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

 

 

Obr. 6.7.1.27.6 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku PE3 
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6.7.1.28 Polyetylén 4 (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – LDPE4) 

Hodnotenie následkov VJ LDPE4 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

LDPE4_8 
Zásobník etylénu 71 
TK 8701 

A1 Okamžitý únik etylénu zo zásobníka 71 TK 8701 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných havarijných 
scenároch: 

Havarijné udalosti s najväčšími dosahmi sú v nasledujúcom texte popísané a graficky 
znázornené.  

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ LDPE4, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Pool Fire  

Následkom vzniku scenára A1 – Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 71TK 8701 , môže 
dôjsť k vzniku iniciácii vzniknutej mláky. Na obrázku sú zobrazené tri úrovne tepelného toku 
pri vzniku Pool Fire pre scenár A1. 

Pri úniku kvapalnej zmesi uhľovodíkov je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný 
vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári A1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
871 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii 
nad 20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa dosiahne vo vzdialenosti 634m. Grafické znázornenie 
tepelných následkov Pool Fire pri úniku uhľovodíkovej zmesi zo zásobníka 71TK 8701 je 
uvedené na obrázku.  

 

 
 

Obrázok 6.7.1.28.1 Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire pre scenár A1 - Okamžitý 
únik   

                                   celého obsahu zásobníka 71 TK 8701 
 

37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 
 

17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
 

4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE  

Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
1567 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného narušenia 
betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov 
skla. 

Grafické znázornenie dosahov jednotlivých tlakových úrovní VCE (oneskorená iniciácia) pre 
scenár A1 - Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 71 TK 8701 je na obrázku. Hrubé kontúry 
predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké kontúry 
ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom smere vetra. 

 

 

Obrázok 6.7.1.28.2 Tlakové dosahy VCE oneskorená iniciácia pre scenár A1 - 
Okamžitý   

                                   únik celého obsahu zásobníka 71 TK 8701 
 

35 kPa – dochádza k poškodeniu oceľových zariadení 
 

17 kPa – predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
 

5 kPa – hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. Pre scenár A1 je hranica 1179 m od zdroja. 

 

 

Obr. 6.7.1.28.3 Hranice Flash Fire pre A1 - Okamžitý únik celého obsahu   
                                   zásobníka 71TK 8701 
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Fireball  

Pri okamžitom úniku horľavej látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule 
v podobe Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie 
na okolité zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári A1 . 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 198  m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  
 

 

Obr. 6.7.1.28.4 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1 - Okamžitý únik  
                                   celého obsahu zásobníka 71TK 8701 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
LDPE4 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

 

Obr. 6.7.1.28.5 Individuálne riziko pre VJ LDPE4  
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 

Obr. 6.7.1.28.6 Spoločenské riziko pre VJ LDPE4 
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6.7.1.29 Prevádzkovanie železnice (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – PŽ) 

Hodnotenie následkov PŽ bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé reprezentatívne 
havarijné scenáre: 
 

Zdroj. č. Názov zdroja Ozn. Udalosť 

PZ_1 
Železničná 
cisterna 
s benzínom 

A1 
Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s 
benzínom 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny 
s benzínom cez dieru s priemerom najväčšej prítomnej 
armatúry 

PZ_2 

Železničná 
cisterna 
s propán-
butánom 

B1 
Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propán-butánom do okolia 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propán-butánom cez dieru s priemerom najväčšej 
prítomnej armatúry 

B3 
Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propán-butánom cez netesnosť (scenár pre požiarne 
cvičenie) 

PZ_3 
Železničná 
cisterna s 
propylénom 

C1 
Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propylénom do okolia 

C2 
Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propylénom cez dieru s priemerom najväčšej 
prítomnej armatúry 

 

Udalosti s najväčšími dosahmi, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných 
havarijných scenároch: 

- Jet Fire, Flash Fire – B2 Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny 
s propán-butánom cez dieru s priemerom najväčšej prítomnej armatúry, 

- Pool Fire – B1 Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s propán-
butánom 

- Fireball, VCE – C1 Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s 
propylénom 

Udalosti s najväčšími dosahmi sú v nasledujúcom texte popísané a graficky znázornené. 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., PŽ, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo ŽC môže pri okamžitej iniciácií vzniknúť Jet 
Fire v podobe tryskového plameňa. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B2. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 155 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tepelné účinky samotného Jet Fire pri prevládajúcom smere vetra. 
Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 
 

 
 
Obr. 6.7.1.29.1 Dosahy tepelných tokov pri vzniku Jet Fire pre scenár B2 –   
                                   Kontinuálny únik celého obsahu železničnej cisterny s propán  
                                   butánom cez dieru s priemerom najväčšej prítomnej armatúry 
 
 
 
 

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire 
Po úniku skvapalneného plynu zo ŽC je pri okamžitej alebo oneskorenej iniciácii vytvorenej 
mláky možný vznik Pool Fire.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire (scenári B1). 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 49 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí 
zdroja úniku. Tenké kontúry ohraničujú tepelné účinky samotného Pool Fire pri prevládajúcom 
smere vetra. Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a 
najmä od smerovania úniku a vytvorenej mláky horľavej kvapaliny. 
 

 
 
Obr. 6.7.1.29.2      Dosahy tepelných tokov pri vzniku Pool Fire scenára B2 –  
                              Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s propán-butánom 
 
 
 17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. Najväčšie dosahy je možné očakávať v prípade okamžitého úniku 
obsahu cisterny s propán-butánom (scenára B2). 
 

 
 

Obr. 6.7.1.29.3   Hranice Flash Fire pre scenár B2 – Kontinuálny únik celého obsahu  
                            železničnej cisterny s propán butánom cez dieru s priemerom   
                            najväčšej prítomnej armatúry 
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Fireball a VCE 

Pri katastrofickom roztrhnutí ŽC naplnenej propylénom dôjde k okamžitému úniku celého 
obsahu do okolia. V prípade okamžitej iniciácie vytvoreného mraku môže vzniknúť Fireball a 
v prípade oneskorenej iniciácie môže dôjsť k vzniku VCE. 

Na obrázku sú znázornené tepelné dosahy Fireball. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 
 
Obr. 6.7.1.29.4        Dosahy tepelných tokov scenára Fireball pre scenár C1 –  

                           Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s propylénom 
 

 

 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu. Dosahy uvedené 
v kartách následkov predstavujú najhorší prípad, kedy je v mraku najvyššia hmotnosť výbušnej 
látky. Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. 
Tenké kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom 
severozápadnom smere vetra. 

Na obrázku sú znázornené tlakové dosahy VCE pre tri úrovne pretlaku. Pri úrovni 35 kPa 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.29.5 Tlakové dosahy pri okamžitej iniciácii VCE pre scenár C1 –  
                                   Okamžitý únik celého obsahu železničnej cisterny s propylénom 
 
 
 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 

35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre PŽ 
nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

Ak ide o ohrozenie života jednej osoby, je podľa vyhlášky 198/2015 Z. z. § 4, odst. 1 písm. a) 
prijateľná výška rizika pre existujúce podniky Fpr = 10-5. Individuálne riziko je súčtom 
príspevkov od jednotlivých objektov v bodoch výpočtovej mriežky. Limitná hodnota 
individuálneho rizika nepresahuje hranice podniku. 

 

 
 
Obr. 6.7.1.29.6 Individuálne riziko pre skladovanie NL na koľajisku v podniku  
                                  SLOVNAFT, a.s. 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 

Spoločenské riziko poukazuje na skutočné nebezpečenstvo pre ľudí v podniku aj mimo neho. 
Najčastejšie je prezentované v podobe F-N krivky, kde je spojená frekvencia udalosti s počtom 
úmrtí za určitý čas (väčšinou obdobie jedného roka).  

Ak ide o ohrozenie života viacerých osôb, je podľa vyhlášky 198/2015 Z. z. § 4, odst. 1, písm. 
b) prijateľná výška rizika pre existujúce podniky Fpr= 10-3 * N-2 (N predstavuje počet ohrozených 
osôb). Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.29.7 Spoločenské riziko pre skladovanie NL na koľajisku v podniku 
SLOVNAFT, a.s. počas celého dňa 
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6.7.1.30 Terminál Bratislava, Stáčanie a expedícia etylénu a LPG (PRÍLOHA BS 
SLOVNAFT – TBA, SEE a LPG) 

Hodnotenie následkov TBA, SEE a LPG bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé 
reprezentatívne havarijné scenáre: 
 

Uzol č. Názov zdroja Ozn. Reprezentatívny scenár 

SEE_01 
Zásobník REL-
04A 

A1 Okamžitý únik celého obsahu zásobníka REL-04A 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka REL-04A za 
10 minút 

A3 
Kontinuálny únik etylénu cez prasklinu s priemerom 10 
mm 

LPG_02 
Zásobník LPG 
106-H-001 

B1 Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 
za 10 minút 

B3 Kontinuálny únik LPG cez prasklinu s priemerom 10 mm 

SEE_03 
Plnenie AC – 
etylén 

C1 Okamžitý únik etylénu z AC 
C2 Kontinuálny únik etylénu z AC 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- B1 –Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 – Flash Fire, Pool 
Fire (oneskorená iniciácia), VCE 

- B2 – Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 za 10 minút – Jet 
Fire, Pool Fire (okamžitá iniciácia) 

- C1 – Okamžitý únik etylénu z AC - Fireball 
 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., TBA, SEE a LPG, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich 
výskytu. 
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Pool Fire (oneskorená iniciácia) 

Pri úniku LPG je pri oneskorenej iniciácii vytvorenej mláky možný vznik Pool Fire. Na 
nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Pool Fire pri scenári B1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 
79 m od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 
20 s. Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení sa dosiahne pri vzdialenosti 53 m. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.1        Dosahy tepelných tokov pre Pool Fire (oneskorená iniciácia) pre  
                                 scenár B1 - Okamžitý únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu.  
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár B1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 291 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Hrubé kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.2 Tlakové dosahy VCE pre scenár B1 - Okamžitý únik celého           
                                   obsahu zásobníka 106-H-001 
 
 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Flash Fire 
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. m od zdroja. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.3 Hranice Flash Fire pre scenár B1 - Okamžitý únik celého obsahu  
                                   zásobníka 106-H-001 
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Jet Fire 
Pri kontinuálnych únikoch zo zariadení môže pri okamžitej iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe 
tryskového plameňa. 
 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári B2. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 287 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 
Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.4 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár B2 - Kontinuálny  
                                   únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 za 10 minút 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Pool Fire (okamžitá iniciácia) 

Pri úniku NL je pri okamžitej iniciácii vytvorenej mláky možný vznik okamžitý Pool Fire. Na 
nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad okamžitého Pool Fire pri 
scenári B2. 
 
Kružnice zobrazené hrubými čiarami predstavujú efektívne zóny Pool Fire. Ohrozenie 
konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od smerovania 
úniku a vytvorenej mláky horľavej kvapaliny. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.5   Dosahy tepelných tokov pri Pool Fire (okamžitá iniciácia) pre scenár –  
                           Kontinuálny únik celého obsahu zásobníka 106-H-001 za 10 minút 
 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Fireball 

Pri okamžitom úniku látky môže nastať po okamžitej iniciácii efekt ohnivej gule v podobe 
Fireball. Pri Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité 
zariadenia, avšak táto konečná udalosť sa v technológii vyskytuje s najmenšou 
pravdepodobnosťou. 
 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Fireball pri scenári C1. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku: úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 291 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch, pre najhorší prípad sa dosiahne do vzdialenosti 139 m 
od zdroja úniku, pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa pri expozícii nad 20 s. 
Úroveň 37,5 kW/m2, ktorá predstavuje intenzitu tepelného toku, pri ktorej dochádza 
k deštrukcií oceľových zariadení pri vzdialenosti 92 m. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.30.6 Dosahy tepelných tokov pri Fireball pre scenár C1 – Okamžitý   
                                   únik celého obsahu AC 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre TBA, 
SEE a LPG nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.30.7 Individuálne riziko pre pracovisko SEE a LPG 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 
Obr. 6.7.1.30.8 Spoločenské riziko pre SEE a LPG 
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6.7.1.31 Výroba síry (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – SRU100/SRU200) 
Hodnotenie následkov VJ SRU100/SRU200 bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé 
reprezentatívne havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

SRU_01 
Vstup 
suroviny  

A1 
Okamžitý únik kyslého sírovodíkového/ čpavkového plynu 
z odlučovača 18V101 (18V202) 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu kyslého sírovodíkového/ 
čpavkového plynu z odlučovača 18V101 (18V202) za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik kyslého sírovodíkového/čpavkového 
plynu z odlučovača 18V101 (18V202) cez netesnosť 
s priemerom 10 mm  

A4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie DN300 
uzla č.1 Vstup kyslého sírovodíkové plynu 

A5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN300 uzla č.1 Vstup kyslého 
sírovodíkového plynu  

SRU_02 Výroba síry 

B1 Okamžitý únik celého obsahu reaktora 18R101 (18R201) 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu reaktora 18R101 
(18R201) za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik z reaktora 18R101 (18R201) cez 
netesnosť s priemerom 10 mm  

B4 
Kontinuálny únik NL cez úplne roztrhnuté potrubie DN600 
uzla č.2: Výroba síry  

B5 
Kontinuálny únik NL z potrubia cez netesnosť s veľkosťou 
10 % z priemeru potrubia DN600 uzla č.2: Výroba síry 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 
 
B1 – Okamžitý únik celého obsahu  reaktora 18R101 (18R201) – Fireball, VCE 

B4 – Kontinuálny únik NL cez úplné roztrhnuté potrubie DN600 – Jet Fire, Flash Fire, 
Toxický rozptyl 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ SRU100/SRU200, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich 
výskytu. 
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Jet Fire  
Tieto udalosti sú v nasledujúcom texte popísané a graficky znázornené. Ostatné následky pre 
udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú v správe, vzhľadom na ich veľký rozsah, prezentované 
len tabuľkovou formou. 
 
Pri roztrhnutí potrubia plynu DN600 dôjde ku kontinuálnemu úniku toxickej a horľavej látky do 
okolia. Pri okamžitej iniciácii unikajúcej látky vznikne Jet Fire (tryskový plameň), ktorého 
tepelné dosahy sú znázornené na obrázku. 
 
Na obrázku sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. Hrubé kontúry znázorňujú tepelný tok pre všetky smery vetra a tenké 
kontúry pre prevládajúci severozápadný smer vetra. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.31.1 Dosahy tepelných tokov pri vzniku Jet Fire pre scenár B4 –  
                                   Kontinuálny únik NL cez potrubnú trasu DN600 

 37,5 kW/m2 – deštrukcia oceľových zariadení 

 17,5 kW/m2 – hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 

 4 kW/m2 – hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Flash Fire 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, vytvorí sa horľavý mrak, ktorý sa bude postupne rozpínať 
a pohybovať v smere vetra. V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorené 
zahorenie mraku horľavých pár (Flash Fire). 
 
Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia. 
 

 
 
Obrázok 6.7.1.31.2 Hranice Flash Fire pre scenár B4 – Kontinuálny únik NL cez  
                                   potrubnú trasu DN600 
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Toxický rozptyl 
Pokiaľ nedôjde k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. 
Toxický rozptyl pre tri úrovne úmrtnosti (1%, 50% a 100%) je zobrazený na obrázku. Hrubé 
kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Tenké kontúry 
ohraničujú toxické účinky vytvoreného mraku pri najčastejšom severozápadnom smere vetra. 
 

 
 

Obrázok 6.7.1.31.3 Toxický rozptyl pre scenár B4 – Kontinuálny únik NL cez potrubnú  
                                   trasu DN600 
 
 
 
 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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VCE 
Pokiaľ nedôjde k okamžitej iniciácii, mrak sa bude postupne rozpínať a putovať v smere vetra. 
V ktoromkoľvek čase sa môže iniciovať a spôsobiť oneskorenú explóziu. 
 
Pri oneskorenej VCE sú pre najhorší prípad (scenár B1) zobrazené tri úrovne pretlaku. Pri 
úrovni 35 kPa dochádza k poškodeniu oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne 
do vzdialenosti 63 m od zdroja úniku, úroveň 17 kPa predstavuje hranicu významného 
narušenia betónových panelov a pri pretlaku 5 kPa hrozí poranenie ľudí v dôsledku 
odletujúcich úlomkov skla. 
 
Tenké kontúry predstavujú ohrozené zóny pre všetky smery vetra v okolí zdroja úniku. Hrubé 
kontúry ohraničujú tlakové účinky samotného výbuchu pri najčastejšom severozápadnom 
smere vetra. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.31.4 Tlakové dosahy VCE pre scenár B1 - Okamžitý únik celého  
                                   obsahu reaktora 18R101 (18R201) 
 
 
 

 
 
  

 17 kPa - predstavuje hranicu významného narušenia betónových panelov 
35 kPa - dochádza k poškodeniu oceľových zariadení  

   5 kPa - hrozí poranenie ľudí v dôsledku odletujúcich úlomkov skla 
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Fireball 
Pri udalosti Fireball vzniká tlaková vlna a aj dlhodobejšie tepelné pôsobenie na okolité 
zariadenia. Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad. 
 
Pre Fireball sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 dochádza k 
deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.31.5 Dosahy tepelných tokov pre Fireball pre scenár B1 - Okamžitý  
                                   únik celého obsahu celého obsahu reaktora 18R101 (18R201) 
 
 
 
  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Individuálne riziko 
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
SRU100/SRU200 nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.31.6 Individuálne riziko pre VEJ SRU100/200 
 

 
 
  

Úroveň individuálneho rizika 1.10-8 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-7 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-4 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-5 / rok 

Úroveň individuálneho rizika 1.10-6 / rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 
 

Obr. 6.7.1.31.7 Spoločenské riziko pre VJ SRU100/200 
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6.7.1.32 Technológia SWAATS (PRÍLOHA BS SLOVNAFT – SWAATS) 

Hodnotenie následkov VJ SWAATS bolo vykonané pre vybrané uzly a jednotlivé 
reprezentatívne havarijné scenáre: 
 
Uzol č. Názov uzla Ozn. Reprezentatívny scenár 

SWAAT_01 

Kyslý 
čpavkový 
SWS plyn v 
18V701, 
18V702, 
18C701, 
18V710 

A1 Okamžitý únik celého obsahu nádrže 18V710 

A2 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže 18V710 za 10 
minút 

A3 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže 18V710 cez 
prasklinu s priemerom 10mm 

A4 
Kontinuálny únik kyslého čpavkového SWS plynu cez 
potrubnú trasu DN250 

A5 
Kontinuálny únik kyslého čpavkového SWS plynu cez 
netesnosť s ekv. priemerom 25 mm na potrubnej trase 
DN250 

SWAAT_06 

Amoniaková 
voda v 
18V707, 
18V708 

B1 
Okamžitý únik celého obsahu nádrže amoniakovej 
vody 18V707 

B2 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže amoniakovej 
vody 18V707 za 10 minút 

B3 
Kontinuálny únik celého obsahu nádrže amoniakovej 
vody 18V707cez prasklinu s priemerom 10mm 

B4 Kontinuálny únik NL cez potrubnú trasu DN80 

B5 
Kontinuálny únik NL cez netesnosť s ekv. priemerom 8 
mm na potrubnej trase DN80 

 
Najhoršie udalosti, ktoré môžu nastať ako následky pri vzniku uvažovaných reprezentatívnych 
havarijných scenároch: 

- A1 – Okamžitý únik celého obsahu nádrže 18V710 – Fireball 

- A4 – Kontinuálny únik kyslého čpavkového SWS plynu cez potrubnú trasu 
DN250 – Flash Fire, Jet Fire, Toxická disperzia 

 

Ostatné následky pre udalosti, ktoré majú menšie dosahy sú detailne spracované v príslušnej 
prílohe BS SLOVNAFT, a.s., VJ SWAATS, vrátane pravdepodobnostnej analýzy ich výskytu. 
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Fireball  

Pre Fireball pri scenári A1 sú zobrazené tri úrovne tepelného toku. Pri úrovni 37,5 kW/m2 
dochádza k deštrukcii oceľových zariadení, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa 
môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. 
stupňa pri expozícii nad 20 s. 

 

 

Obr. 6.7.1.32.1 Dosahy tepelných tokov Fireball pre scenár A1 – Okamžitý únik  
                                   celého obsahu nádrže 18V710 
 

 
 

17,5kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení 

4kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20s 
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Flash Fire 

Hranica Flash Fire vymedzuje územie, v ktorom zahynú všetci ľudia, pokiaľ sa nachádzajú 
mimo budov. Flash Fire má len krátkodobé tepelné účinky a nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre okolité zariadenia v blízkosti zdroja. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.32.2 Hranice Flash Fire pre scenár A4 - Kontinuálny únik kyslého  
                                   čpavkového SWS plynu cez potrubnú trasu DN250 
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Jet Fire 

Pri kontinuálnych únikoch horľavých kvapalín zo zariadení a potrubí môže pri okamžitej 
iniciácií vzniknúť Jet Fire v podobe tryskového plameňa.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené dosahy pre najhorší prípad Jet Fire pri scenári A4. 
Zobrazené sú tri úrovne tepelného toku. Úroveň 37,5 kW/m2 predstavuje intenzitu tepelného 
toku, pri ktorej dochádza k deštrukcií oceľových zariadení, pre najhorší prípad sa dosiahne do 
vzdialenosti 29 m od miesta úniku, úroveň 17,5 kW/m2 predstavuje hranicu, pokiaľ sa môžu 
priblížiť hasiči v ochranných odevoch a pri tepelnom toku 4 kW/m2 hrozia popáleniny II. stupňa 
pri expozícii nad 20 s.  

Ohrozenie konkrétnej zóny závisí od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od 
smerovania kontinuálneho úniku. Výsledné ohrozenie vplyvom Jet Fire môže byť výrazne 
eliminované okolitou zastavanosťou v mieste výskytu takejto udalosti. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.32.3 Dosahy tepelných tokov pre Jet Fire pre scenár A4 - Kontinuálny   
                                   únik kyslého čpavkového SWS plynu cez potrubnú trasu DN250 
 
 
 

  

17,5 kW/m2 - hranica, pokiaľ sa môžu priblížiť hasiči v ochranných odevoch 
37,5 kW/m2 - deštrukcia oceľových zariadení  

  4 kW/m2 - hrozba popálenín II. stupňa pri expozícii nad 20 s 
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Toxický rozptyl 

Pri úniku plynu, ktorá obsahuje aj sírovodík môže dôjsť k vzniku toxického mraku. Ak nedôjde 
k iniciácii horľavej toxickej látky, bude sa toxická látka rozptyľovať do okolia. Toxický rozptyl 
pre scenár A4, pre tri úrovne úmrtnosti (1 %, 50 % a 100 %) je zobrazený na obrázku. 

 

 
 

Obr. 6.7.1.32.4 Úmrtnosť pre scenár A4 - Kontinuálny únik kyslého čpavkového  
                                   SWS plynu cez potrubnú trasu DN250 

 
 

 
 

 
 
  

50%  úmrtnosť  
100% úmrtnosť  

1% úmrtnosť  
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Individuálne riziko 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia individuálneho rizika 
s predpokladom ohrozenia 1 osoby. Limitná hodnota individuálneho rizika (Fpr = 10-5) pre VJ 
SWAATS nepresahuje hranice podniku SLOVNAFT, a.s. 

 

 

 
Obr. 6.7.1.32.5 Individuálne riziko VJ SWAATS 

                                                        
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-3/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 
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Spoločenská prijateľnosť rizika 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený výstup z hodnotenia spoločenského rizika v priebehu 
celého dňa. Spoločenské riziko sa nachádza pod čiarou prijateľnosti. 
 

 

 

Obr. 6.7.1.32.6 Spoločenské riziko VJ SWAATS 
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6.7.2  Výsledky hodnotenia následkov na ŽP 

Pri hodnotení environmentálnych rizík (ERA) sa postupovalo podobne ako pri analýzach rizík 
systémov (procesov), kde sa vyžaduje stanovenie straty a ocenenie rizík. Toto hodnotenie rizík 
sa vykonáva (rovnako ako u QRA – kvantitatívne hodnotenie rizík) v prípadoch, keď sa 
nebezpečné látky nachádzajú na určitom mieste v takom množstve, že môžu ohrozovať okolie 
a životné prostredie. 
 
Cieľom je zhodnotenie vplyvu dlhodobých a havarijných únikov látok zo špecifikovaných 
zdrojov rizík na životné prostredie, v prípade havarijných únikov zhodnotenie možných 
scenárov úniku nebezpečných látok a stanovenie prijateľnosti rizík. 
 
Hodnotenie environmentálnych rizík podniku SLOVNAFT, a.s. Bratislava sa uskutočnilo 
v súlade s požiadavkami zákona č. 128/2015 Z. z. a metodikami používanými členskými 
krajinami Európskej Únie. Rozsah a detailný prístup použitých metód (viď kapitola 6.1.7) 
umožňuje ich vzájomnú kombináciu a doplnenie. Využitie metód teda dáva komplexný pohľad 
na závažnosť environmentálnych rizík daných jednotiek, ktorý je v súlade so súčasnou 
úrovňou výskumu v tejto oblasti. 
 
Na identifikáciu jednotiek/zariadení, ktoré najviac prispievajú k environmentálnym rizikám, sa 
použila metóda Environment-Accident Index (EAI). „Úvodné ERA a rozšírené ERA“ sa 
uskutočnilo metódou TGD a metódou Proteus. Tieto metódy zároveň stanovujú prijateľnosť 
environmentálnych rizík na základe rizikového podielu RCR (Risk Characterisation Ratio), 
resp. Environmental Harm Indexu. 
 
Z pôvodne identifikovaných rizikových látok (zariadení) bolo celkove vybratých a ďalej 
posudzovaných 12 látok. Uvedený stav sa k roku 2020 nezmenil. 
 
Rizikový koeficient (podiel RCR = PEC/PNEC, PNEC – koncentrácia, pri ktorej nie je 
pozorovaný negatívny efekt (predicted no effect concentration)), vypočítaný programom 
EUSES pre všetky posudzované zdroje rizika spĺňa kritériá prijateľnosti, tzn. dlhodobé úniky 
týchto látok pri bežnej prevádzke neznamenajú záťaž pre vodné prostredie (viď tabuľka 
6.7.2.1). 
 

Tabuľka 6.7.2.1  Súhrnná tabuľka – výpočet RCR 

Zdroj 
č. 

Látka PEC 

[mg/l] 

RCR 

9 Amoniak 1,37.10-6 5,29.10-3 
10 Amoniaková voda 4,42.10-5 0,475 
18,  
112 

BA 
NM 

2,12.10-3 0,705 

38 MDEA 0,114 0,149 
95 Kvapalné palivo (VOŤ) 1,92.10-3 1,92.10-3 

100 Kyslá voda 5,98.10-3 0,0316 
136, 
185 

Olej plynový 
Slop 

6,92.10-3 6,92.10-3 

188 Surovina pre VGH 4,71.10-3 4,71.10-3 
Pozn. Zdroj č. 176 (zásobník surovej ropy) bol zahrnutý ku zdrojom č. 18 a 112 (charakteristický zástupca BA). 
 
 PEC/PNEC < 1 prijateľné riziko - ďalšia (podrobnejšia) analýza nie je potrebná 
 PEC/PNEC > 1  potrebná podrobnejšia analýza 
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Výsledné hodnoty rizikových podielov RCR pre všetky posudzované zdroje rizika, ktoré boli 
podrobené detailnej analýze metódou EUSES sú výrazne nižšie (zdroje č. 9, 95, 136, 185 a 
188) alebo nižšie než je medzná hodnota 1 (zdroje č. 10, 18, 112, 38 a 100) a teda z pohľadu 
dlhodobých záťaží sa nejedná o zdroje rizík. 
 

Správa [13] uvádza skrátenú verziu počítačového výstupu programu EUSES. Okrem 
rizikového podielu pre vodu, poskytuje program i rizikové koeficienty pre riečny sediment a pre 
zeminu v lokálnom meradle.  

 
Dlhodobé úniky ropných látok zo zariadení neznamenajú záťaž pre vodné prostredie, ako bolo 
zistené metódou TGD a aplikáciou programu EUSES a súčasne vyhovujú legislatívnym 
predpisom v oblasti životného prostredia. 

 
Tabuľka 6.7.2.2  Všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové vody 
P. č. Ukazovateľ Jednotka Doporučená 

hodnota  

1. 
Nepolárne extrahovateľné látky  

(uhľovodíkový index) 
mg/l 0,1 

 
Z kvantitatívneho hodnotenia environmentálnych rizík metódou Proteus pre havarijné 
úniky látok/prípravkov mimo objektu SLOVNAFT, a.s. s následným stanovením Environmental 
Harm Indexu (EHI) je zrejmé, že pri súčasnom systéme zabezpečenia (záchytné nádrže, 
kanalizačný systém, systém MCHBČOV, odlučovače, atď. pri havarijnom úniku vybratých 
látok z objektu, nedôjde k ohrozeniu vodného toku Dunaj. V prípade straty integrity 
skladovacieho zásobníka surovej ropy (zdroj č. 176) je možný únik látky za hranice objektu 
a následná kontaminácia prítokového ramena Malý Dunaj. S ohľadom na frekvenciu tejto 
udalosti (5,54·10-9rok-1) a množstvo kontaminovanej vody je i toto riziko klasifikované ako 
prijateľné. 
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že únik nebezpečných látok, spôsobený haváriou 
definovaných jednotiek v objekte SLOVNAFT, a.s. Bratislava neohrozí okolité vodné 
ekosystémy, predovšetkým vodné toky Dunaj a Malý Dunaj.  

 

Environmentálne riziko popísaných havarijných scenárov (viď tabuľka č. 6.7.2.3) je 
prijateľné. 

 
Tabuľka 6.7.2.3  Stanovenie prijateľnosti – podrobnejšia ERA 

Oz. Scenár Frekvencia 

Objem 
kontaminovanej 
povrchovej vody 

[m3] 

Environmental  
Harm Index (EHI) 

Prijateľnosť 
rizika 

9a Preliatie cez okraj z.vane 2,857·10-9 - - PRIJATEĽNÉ 

9b Netesnosť stáčacieho/plniaceho 
pripojenia 

1,001·10-8 
- - PRIJATEĽNÉ 

vnútorná vada cisterny 8,945·10-14 - - PRIJATEĽNÉ 

požiar 9,938·10-15 - - PRIJATEĽNÉ 

porucha stáčacieho/plniaceho 
pripojenia 

4,968·10-18 
- - PRIJATEĽNÉ 

10 Preliatie cez okraj z.vane 2,714·10-9 - - PRIJATEĽNÉ 

kontinuálny únik 2,714·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

okamžitý únik 2,714·10-11 - - PRIJATEĽNÉ 

18 okamžitý únik 7,214·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 
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Oz. Scenár Frekvencia 

Objem 
kontaminovanej 
povrchovej vody 

[m3] 

Environmental  
Harm Index (EHI) 

Prijateľnosť 
rizika 

38 Preliatie cez okraj z.vane 2,857·10-9 - - PRIJATEĽNÉ 

kontinuálny únik 2,857·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

okamžitý únik 2,857·10-11 - - PRIJATEĽNÉ 

95 okamžitý únik 7,034·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

100 Preliatie cez okraj z.vane 2,857·10-9 - - PRIJATEĽNÉ 

kontinuálny únik 2,857·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

okamžitý únik 2,857·10-11 - - PRIJATEĽNÉ 

112 okamžitý únik 7,204·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

136 okamžitý únik 6,945·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

176 okamžitý únik 5,54·10-9 22 822 1,52·10-2 PRIJATEĽNÉ 

185 okamžitý únik 6,964·10-11 - - PRIJATEĽNÉ 

188 okamžitý únik 6,946·10-10 - - PRIJATEĽNÉ 

 
Na obrázku 6.7.2.1 je grafické zobrazenie hodnotenia havarijných únikov. Z grafu je zrejmé, 
že riziko pre životné prostredie je prijateľné. 
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Obrázok 6.7.2.1  Stanovenie prijateľnosti havarijných únikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
zdroj č. 176 – okamžitý únik (surová ropa) 
Pozn.: 
Ostatné posudzované zdroje nie sú v grafe zobrazené z dôvodu nulového objemu kontaminovanej vody. 
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6.7.3  Hodnotenie domino efektu 

6.7.3.1  Východiská pre hodnotenie domino efektu v areáli SLOVNAFT, a.s. 

V nasledovných častiach sú uvedené podklady pre hodnotenie domino efektu pre jednotlivé 
rizikové technológie. 
 
AD - 5  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky AD-5 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B2 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 4,5E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 264 m od VJ AD-5 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 54 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky KHK, VGH, SWS, SWAATS, SRU100/200 a Železničná preprava 
(frekvencia ohrozenia 3,70E-8/rok). Výrobné jednotky RHC a AAR sa nachádzajú v oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 4,50E-7/rok).  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ AD-5 dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min do vzdialenosti maximálne 15 m (scenár A5 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár B2 (s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok) dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 do vzdialenosti 91 m a môžu ohroziť 
prevádzku RHC. Predpokladaná frekvencia výskytu havárie so vznikom tryskového plameňa 
predstavuje 2,50E-6/rok. Po zohľadnení možných smerov tryskového plameňa frekvencia 
ohrozenia týchto prevádzok predstavuje 1,04E-7/rok. 
 
AVD - 6  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky AVD-6 na okolité prevádzky bol 
hodnotený najhorší scenár havárie A1 s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,0E-6/rok. 
Oneskorený výbuch oblaku pár (LVCE) spôsobený touto udalosťou s tlakovou vlnou na úrovni 
35 kPa môže zasiahnuť oblasť do vzdialenosti 306 m od VJ AVD-6. Bezprostredne v zóne 
ohrozenia sa nenachádza žiadna hodnotená výrobná jednotka, ktorej následky havárie by 
mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ AVD-6 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
RHC  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky RHC na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 3,55E-5/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,97E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 284 m od VJ RHC pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 54 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky AD-5, VGH, KHK, SWS, SWAATS, SRU100/200 a Železničná 
preprava (frekvencia ohrozenia 1,3E-6/rok). Výrobné jednotky DBP2 a AAR sa nachádzajú v 
oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 5,97E-6/rok).  
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Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ RHC dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min do vzdialenosti maximálne 15 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
VGH  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky VGH na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený scenár A1 s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,00E-
4/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto udalosťou 
predstavuje 1,68E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť oblasť do 
vzdialenosti 272 m od VJ VGH pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne vzdialenosť 132 
m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú hodnotené výrobné 
jednotky HRP5, HRP6, AD5, RHC a Železničná preprava (frekvencia ohrozenia 7,87E-7/rok). 
Výrobná jednotka KHK sa nachádzaj v oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, 
preto predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia (konzervatívne 1,68E-6/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ VGH nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
VVO - Sklady ropy  
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ VVO nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ VVO dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou trvania 
min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 12 m (scenár C5 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár C3 (s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-7/rok) dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 do vzdialenosti 108 m. Tento tepelný tok 
neohrozí žiadnu z hodnotených prevádzok/výrobných jednotiek. 
 
 
DBP2  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky DBP2 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A2 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 1,68E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 283 m od VJ DBP2, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 73 m od miesta výbuchu. V zóne ohrozenia sa nachádzajú hodnotené výrobné 
jednotky KHK, AD5, RHC, AAR, SWS, SWAATS, SRU100/200, SK1, FCC, ALK a ETBE 
(frekvencia ohrozenia 2,21E-7/rok). Výrobné jednotky OP1, OKP a Železničná preprava sa 
nachádzajú v oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme 
vyššiu frekvenciu ohrozenia (konzervatívne 1,68E-6/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ DBP2 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
OKP  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky OKP na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B1 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,0E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 2,70E-07/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 191 m od VJ OKP, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 71 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
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hodnotené výrobné jednotky DBP2, OP1, SKP1, FCC, ALK a ETBE (frekvencia ohrozenia 
7,36E-8/rok). Železničná preprava sa nachádza v oblasti prevládajúcich severozápadných 
smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia (konzervatívne 2,70E-7/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ OKP nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
OP1  
 
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ OP1 nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ OP1 dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou trvania 
min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 16 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár A4 (s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 1,05E-4/rok) dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 do vzdialenosti 40 m a môžu ohroziť 
prevádzky DBP2 a OKP. Predpokladaná frekvencia výskytu havárie so vznikom tryskového 
plameňa predstavuje 5,25E-5/rok. Po zohľadnení možných smerov tryskového plameňa 
frekvencia ohrozenia týchto prevádzok predstavuje 2,19E-7/rok. 
 
Regenerácia amínového rozpúšťadla (AAR) 
 
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ AAR nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ AAR nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
Stripovanie kyslých vôd (SWS) 
 
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ SWS nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ SWS nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
FCC  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky FCC na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 4,95E-5/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 2,67E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 309 m od VJ FCC, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 89 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky HRP7, VGH, KHK, RHC, DBP2 a OP1 (frekvencia ohrozenia 
4,43E-7/rok). VJ Alkylácia, ETBÉ, OKP a Železničná preprava sa nachádzajú v oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 2,67E-6/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ FCC dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou trvania 
min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 13 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
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KHK  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky KHK na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B1 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,40E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 432 m od VJ KHK, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 365 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
nasledovné hodnotené výrobné jednotky VGH, HRP5, HRP6, REF5, RR, EA, HRR4, 
Železničná preprava, AD5, RHC, SWS, AAR, SWAATS, SRU100/200, SKP1 a HRP7 
(frekvencia ohrozenia 1,93E-7/rok). VJ FCC, ETBE, DBP2, OP1 a OKP sa nachádzajú v 
oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 5,40E-7/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ KHK nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení.  
 
Alkylácia (ALK) 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky ALK (Alkylácia) na okolité prevádzky 
bol z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A1 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 3,60E-5/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 6,06E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 238 m od VJ Alkylácia, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 68 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky KHK, HRP7, FCC a DBP2 (frekvencia ohrozenia 9,89E-7/rok). 
Výrobné jednotky ETBE, OKP, OP1 a Železničná preprava sa nachádzajú v oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 6,06E-6/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ ALK dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou trvania 
min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 20 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
ETBE  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky ETBE na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,40E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 243 m od VJ ETBE, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 73 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky FCC, ALK, DBP2, OP1 a HRP7 (frekvencia ohrozenia 9,75E-
8/rok). V oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra sa nachádza VJ OKP 
a Železničná preprava, preto pri tejto VJ predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia 
(konzervatívne 5,40E-7/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ ETBE nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
Redestilácia reformátu (RR) 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky Redestilácia reformátu na okolité 
prevádzky bol z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie C2 
s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár 
(LVCE) spôsobená touto udalosťou predstavuje 2,70E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 
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35 kPa môže zasiahnuť oblasť do vzdialenosti 274 m od VJ Redestilácia reformátu pričom 
efektívna zóna výbuchu nepresiahne vzdialenosť 74 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže 
zasiahnuť hodnotené VJ REF5, HRP6, HRP5 a Železničnú prepravu. (frekvencia ohrozenia 
3,94E-8/rok). Výrobné jednotky EA a HRR4 sa nachádzajú v oblasti prevládajúcich 
severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia 
(konzervatívne 2,70E-7/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ RR dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou trvania 
min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 18 m (scenár C5 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
Extrakcia aromátov (EA)  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky Extrakcia aromátov (EA) na okolité 
prevádzky bol z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie C4 
s frekvenciou iniciačnej udalosti 7,6E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár 
(LVCE) spôsobená touto udalosťou predstavuje 1,28E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 
35 kPa môže zasiahnuť oblasť do vzdialenosti 392 m od VJ EA, pričom efektívna zóna výbuchu 
nepresiahne vzdialenosť 102 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené 
VJ REF5, RR, HRP5, HRP6, VGH KHK a Železničnú prepravu (frekvencia ohrozenia 1,72E-
7/rok). Výrobné jednotky HRR4 a HRP7 sa nachádzajú v oblasti prevládajúcich 
severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia 
(konzervatívne 7,6E-6/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ EA nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
Reforming 5 (REF5)  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky Reforming 5 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 2,51E-4/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 2,71E-5/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 201 m od VJ REF5, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 61 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené VJ HRP5, 
HRP6 a Železničnú prepravu (frekvencia ohrozenia 4,91E-6/rok). Výrobné jednotky RR a EA 
sa nachádzajú v oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme 
vyššiu frekvenciu ohrozenia (konzervatívne 2,71E-5/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ REF5 dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 27 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
HRR4  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky HRR4 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 3,11E-5/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,23E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 311 m od VJ HRR4, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 71 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené VJ REF5, RR, 
EA, HRP5, HRP6 a železničnú prepravu (frekvencia ohrozenia 5,46E-7/rok). Prevádzka HRP7 
sa nachádza v oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme 
vyššiu frekvenciu ohrozenia (konzervatívne 5,23E-6/rok). 
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Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ HRR4 dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 25 m (scenár A3 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
HRP5  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky HRP5 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 6,35E-5/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 6,86E-6/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 201 m od VJ HRP5, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 71 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené VJ HRP 6, 
REF5, VGH, RR, železničná preprava (frekvencia ohrozenia 1,69E-6/rok). V oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra sa nenachádza žiadna hodnotená prevádzka, 
ktorej následky havárie by mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ HRP5 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení 
okolitých VJ. 
 
 
HRP6 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky HRP6 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 4,90E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,29E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 197 m od VJ HRP6 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 68 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené VJ HRP 5, 
VGH, REF5, RR, železničná preprava (frekvencia ohrozenia 1,24E-7/rok). V oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra sa nenachádza žiadna hodnotená prevádzka, 
ktorej následky havárie by mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ HRP6 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení 
okolitých VJ. 
 
HRP7 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky HRP7 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A4 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 4,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 4,32E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 542 m od VJ HRP7 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 283 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené REF5, RR, 
EA, HRR4, HRP5, HRP6, VGH, KHK, AD5, RHC, Železničná preprava, FCC, ALK, DBP2, 
OP1, OKP (frekvencia ohrozenia 5,89E-8/rok). VJ ETBE sa nachádza v oblasti prevládajúcich 
severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu ohrozenia 
(konzervatívne 4,32E-7/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ HRP7 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
SKP1  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky SKP1 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A2 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,0E-8/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
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udalosťou predstavuje 2,70E-9/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 1296 m od VJ SKP1, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 286 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže v závislosti od smeru vetra 
zasiahnuť v najhoršom prípade prevádzky AVD6, PE3, EJ, SKP2, HRP7, FCC, ETBE, ALK, 
DBP2, OP1, OKP, AAR, SWAATS, SWS, AD5, RHC, VGH, KHK, HRP5, HRP6, REF5, RR, 
EA, HRR4, VVO, Železničná preprava, SRU100/200, LDPE4 (frekvencia ohrozenia 2,63E-
10/rok). V oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra sa nenachádza žiadna 
hodnotená prevádzka, ktorej následky havárie by mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej 
havárie. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár A2 (s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-8/rok) dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 do vzdialenosti 447 m (podľa metodiky na 
hodnotenie domino efektu sa uvažuje vzdialenosť 150 m). Tento tepelný tok neohrozí žiadnu 
z hodnotených prevádzok. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ SKP1 dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 69 m (scenár A2 – Pool Fire), kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
SKP2  
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky SKP2 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A2 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,0E-7/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 2,70E-8/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 1226 m od VJ SKP2, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 276 m od miesta výbuchu. Bezprostredne v zóne ohrozenia sa nachádzajú 
hodnotené výrobné jednotky HRP5, HRP6, HRR4, EA, VGH, KHK, AD5, RHC, AAR, SWS, 
SWAATS, HRP7, FCC, ETBE, ALK, SRU100/200, DBP2, OP1, OKP, SKP1, PE3, LDPE4, EJ, 
SEE, Železničná preprava (frekvencia ohrozenia 2,74E-9/rok). V oblasti prevládajúcich 
severozápadných smerov vetra sa nenachádza žiadna hodnotená prevádzka, ktorej následky 
havárie by mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár A2 dosahujú úroveň 
37,5 kW/m2 (s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,00E-7/rok) do vzdialenosti maximálne 437 m 
(podľa metodiky na hodnotenie domino efektu sa uvažuje vzdialenosť 150 m) a môžu ohroziť 
Železničnú prepravu. Predpokladaná frekvencia výskytu havárie so vznikom tryskového 
plameňa predstavuje 3,50E-7/rok. Po zohľadnení možných smerov tryskového plameňa 
frekvencia ohrozenia týchto prevádzok predstavuje 1,46E-8/rok. 
 
SEE a LOG 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu SEE a LOG na okolité prevádzky bol z hľadiska tlakových 
účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B1 s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,0E-7/rok. 
Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto udalosťou predstavuje 
2,70E-8/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť oblasť do vzdialenosti 
426 m od SEE a LOG, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne vzdialenosť 146 m od 
miesta výbuchu. Tlakové účinky neohrozujú žiadnu z hodnotených prevádzok. 
 
Tepelné účinky tryskového plameňa (Jet Fire) pre najhorší scenár B2 dosahujú úroveň 
37,5 kW/m2 (s frekvenciou iniciačnej udalosti 5,00E-7/rok) do vzdialenosti maximálne 178 m 
(podľa metodiky na hodnotenie domino efektu sa uvažuje vzdialenosť 150 m) a neohrozuje 
žiadnu z hodnotených prevádzok.   
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov SEE a LOG dosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania min. 10-15 min do vzdialenosti maximálne 59 m (scenár A2 – Pool Fire), kedy dochádza 
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k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení, avšak nezasahujú žiadnu 
z hodnotených výrobných jednotiek. 
 
SRU100/200 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky SRU100/200 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie B1 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 5,00E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 9,00E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 63 m od VJ HRP7 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 43 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť hodnotené VJ SWS, AAR, 
SWAATS (frekvencia ohrozenia 8,19E-7/rok). V oblasti prevládajúcich severozápadných 
smerov vetra sa nenachádza žiadna hodnotená prevádzka, ktorej následky havárie by mohli 
napĺňať rozsah závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ SRU100/200 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 
s dobou trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých 
zariadení. 
 
SWAATS 
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ SWAATS nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy 
dochádza k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ SWAATS nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 
s dobou trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých 
zariadení. 
 
PŽ– Prevádzkovanie železnice 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu Prevádzkovanie železnice na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie C1 – Okamžitý únik celého 
obsahu železničnej cisterny s propylénom s frekvenciou iniciačnej udalosti 1,63E-5/rok. 
Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto udalosťou predstavuje 
5,87E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť oblasť do vzdialenosti 
319 m, pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne vzdialenosť 218 m od miesta výbuchu. 
Tlaková vlna môže v závislosti od smeru vetra zasiahnuť v najhoršom prípade prevádzky 
AVD6, EJ, SKP1, SKP2, HRP7, FCC, ETBE, ALK, DBP2, OP1, OKP, AAR, SWAATS, SWS, 
AD5, RHC, VGH, KHK, HRP5, HRP6, REF5, RR, EA, HRR4, VVO, SRU100/200, (frekvencia 
ohrozenia 5,87E-7/rok).  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov Prevádzkovanie železnice nedosahujú úroveň 
37,5 kW/m2 s dobou trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií 
zasiahnutých zariadení. 
 
PE3 
Tlakové účinky analyzovaných scenárov VJ PE3 nedosahujú úroveň 35 kPa, kedy dochádza 
k poškodeniu oceľových zariadení.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ PE3 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
PP3 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky PP3 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A5 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 6,37E-6/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 6,88E-7/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 572 m od VJ PP3 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 



                

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                   Areál Bratislava                                             501/545 

vzdialenosť 143 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť prevádzky LDPE4, PE3 
(frekvencia ohrozenia 8,60E-8/rok). V oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra 
sa nenachádza žiadna hodnotená prevádzka, ktorej následky havárie by mohli napĺňať rozsah 
závažnej priemyselnej havárie. 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ PP3 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
LDPE4 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky LDPE4 na okolité prevádzky bol 
z hľadiska tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie A1 s frekvenciou iniciačnej 
udalosti 1,00E-8/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 5,40E-10/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 1567 m od VJ LDPE4 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 418 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť všetky hodnotené VJ 
okrem VVO, AAR, SWS, SWAATS, SRU100/200 (frekvencia ohrozenia  
7,67E-11/rok). V oblasti prevládajúcich severozápadných smerov vetra sa nenachádza žiadna 
hodnotená prevádzka, ktorej následky havárie by mohli napĺňať rozsah závažnej priemyselnej 
havárie.  
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ LDPE4 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 
EJ2 
Pre posúdenie vplyvu domino efektu výrobnej jednotky EJ2 na okolité prevádzky bol z hľadiska 
tlakových účinkov hodnotený najhorší scenár havárie C2 s frekvenciou iniciačnej udalosti 
5,00E-7/rok. Frekvencia oneskoreného výbuchu oblaku pár (LVCE) spôsobená touto 
udalosťou predstavuje 2,70E-8/rok. LVCE s tlakovou vlnou na úrovni 35 kPa môže zasiahnuť 
oblasť do vzdialenosti 1628 m od VJ EJ2 pričom efektívna zóna výbuchu nepresiahne 
vzdialenosť 369 m od miesta výbuchu. Tlaková vlna môže zasiahnuť všetky výrobné jednotky 
(frekvencia ohrozenia 2,77E-09/rok). Prevádzka SEE a LOG sa nachádza v oblasti 
prevládajúcich severozápadných smerov vetra, preto predpokladáme vyššiu frekvenciu 
ohrozenia (konzervatívne 2,70E-8/rok). 
 
Tepelné účinky analyzovaných scenárov VJ EJ2 nedosahujú úroveň 37,5 kW/m2 s dobou 
trvania 10-15 min, kedy dochádza k poškodeniu oceľových konštrukcií zasiahnutých zariadení. 
 

Výsledky hodnotenia domino efektu a prehodnotenie rizika podľa analýzy domino 
efektu 

 
Výsledky analýzy domino efektu sú zhrnuté v matici vzájomných potenciálnych účinkov havárií 
analyzovaných prevádzok SLOVNAFT, a.s. (tabuľka 6.7.3.2.1). V súlade s odporučeniami 
metodiky sú zdroje domino efektu podľa ich účinku na okolité zariadenia rozdelené do troch 
skupín: 
 

- Zdroje so zanedbateľným vplyvom na ohrozované zariadenia (vyznačené v tabuľke 
6.7.3.1 zelenou farbou) sú tie zdroje domino efektu, ktoré ovplyvňujú frekvenciu 
sekundárnej udalosti o menej ako 50%. Tieto zdroje v zanedbateľnej miere zvyšujú 
frekvenciu iniciačných udalostí posudzovaných zdrojov a majú minimálny vplyv na 
výsledné riziko závažných priemyselných havárií. V rámci hodnotenia účinkov domino 
efektov ich nie je potrebné ďalej analyzovať. 

- Zdroje s významným vplyvom na frekvenciu iniciačnej udalosti sekundárnej udalosti 
(vyznačené v tabuľke 6.7.3.1 žltou farbou) sú tie zdroje domino efektu, ktoré ovplyvňujú 
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frekvenciu sekundárnej udalosti o viac ako 50%. Tieto zdroje domino efektu majú 
porovnateľný účinok na hodnotený systém ako poruchy vlastných prvkov zariadenia. 
Účinky domino efektu môžu byť významné iba v prípade, keď výsledky hodnotenia 
rizika interných udalostí sledovaného systému majú veľké následky a vykazujú vysoké 
individuálne a spoločenské riziko. 

- Zdroje s dominantným vplyvom na frekvenciu iniciačnej udalosti sekundárnej 
udalosti (vyznačené v tabuľke 6.7.3.1 červenou farbou) sú tie zdroje domino efektu, 
ktorých frekvencia účinku rádove prevyšuje frekvenciu iniciačných udalostí 
sekundárnych havárií od interných porúch. Tieto zdroje domino efektu majú 
dominantný účinok na hodnotený systém. V prípade, že sa jedná o systémy 
s následkami značného rozsahu, domino efekt môže významne meniť obraz 
o prijateľnosti individuálneho a spoločenského rizika analyzovaných systémov. 

 
Prevažná väčšina analyzovaných účinkov domino efektu v objekte SLOVNAFT, a.s. má 
zanedbateľný vplyv na výskyt závažných priemyselných havárií a nevyžaduje žiadne 
doplňujúce analýzy následkov a hodnotenie rizika. 
 
Medzi prevádzky s významným vplyvom domino efektu na frekvenciu iniciačných udalostí 
závažnej priemyselnej havárie patria: 
 
- VJ ETBE - ohrozovaná najmä tlakovými účinkami havárie na VJ ALK (nachádza sa 

v prevládajúcom severozápadnom smere vetra od zdrojov domino efektu s frekvenciou 
udalosti 6,06E-6/rok), 

- VJ LDPE4 - ohrozovaná najmä tlakovými účinkami havárie na VJ PP3 (s frekvenciou 
udalosti 8,60E-8/rok). 

 
V rámci analýzy účinkov domino efektu nebola zistená žiadna prevádzka s dominantným 
vplyvom na frekvenciu iniciačnej udalosti závažnej priemyselnej havárie. 
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že nebolo potrebné prehodnocovať riziko 
jednotlivých Výrobných jednotiek ako aj celého podniku SLOVNAFT, a.s. kvôli príspevku 
Domino efektu. 
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Tabuľka 6.7.3.2.1 Matica vzájomných účinkov havárií analyzovaných systémov 

 

 

VVO AVD6 SKP1 SKP2 OP1 OKP AAR SWS DBP2 AD5 RHC VGH FCC ALK ETBE KHK RR EA REF5 HRR4 HRP5 HRP6 HRP7 EJ PP3 PE3 LDPE4 PŽ SEE SRU1/2 SWAATS

VVO
AVD6
SKP1 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10
SKP2 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09 1,73E-08 2,74E-09 2,74E-09 2,74E-09
OP1 2,19E-06 2,19E-06
OKP 7,36E-08 7,36E-08 7,36E-08 7,36E-08 7,36E-08 7,36E-08 2,70E-07
AAR
SWS
DBP2 2,21E-07 1,68E-06 1,68E-06 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07 1,68E-06 2,21E-07 2,21E-07
AD5 4,50E-07 3,70E-08 5,54E-07 3,70E-08 3,70E-08 3,70E-08 3,70E-08 3,70E-08
RHC 5,97E-06 1,30E-06 5,97E-06 1,30E-06 1,30E-06 1,30E-06 1,30E-06 1,30E-06 1,30E-06
VGH 7,87E-07 7,87E-07 1,68E-06 7,87E-07 7,87E-07 7,87E-07
FCC 4,43E-07 2,67E-06 4,43E-07 4,43E-07 4,43E-07 2,67E-06 2,67E-06 4,43E-07 4,43E-07 2,67E-06
ALK 6,06E-06 6,06E-06 9,89E-07 9,89E-07 6,06E-06 9,89E-07 9,89E-07 6,06E-06
ETBE 9,75E-08 5,40E-07 9,75E-08 9,75E-08 9,75E-08 9,75E-08 5,40E-07
KHK 1,93E-07 5,40E-07 5,40E-07 1,93E-07 1,93E-07 5,40E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 5,40E-07 5,40E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07 1,93E-07
RR 2,70E-07 3,94E-08 2,70E-07 3,94E-08 3,94E-08 3,94E-08
EA 1,72E-07 1,72E-07 1,72E-07 1,72E-07 1,28E-06 1,72E-07 1,72E-07 1,28E-06 1,72E-07
REF5 2,71E-05 2,71E-05 4,91E-06 4,91E-06 4,91E-06
HRR4 5,46E-07 5,46E-07 5,46E-07 5,46E-07 5,46E-07 5,23E-06 5,46E-07
HRP5 1,69E-06 1,69E-06 1,69E-06 1,69E-06 1,69E-06
HRP6 1,24E-07 1,24E-07 1,24E-07 1,24E-07 1,24E-07
HRP7 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 4,32E-07 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08 5,89E-08
EJ 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,77E-09 2,70E-08 2,77E-09 2,77E-09
PP3 8,60E-08 8,60E-08
PE3
LDPE4 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11 7,67E-11
PŽ 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07 5,87E-07
SEE
SRU1/2 8,19E-07 8,19E-07 8,19E-07
SWAATS

Zdroj
domino 
efektu

O
hr

o
zo

va
ná

 V
J
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6.7.3.4  Domino efekt z externého prostredia 

 
Žiadna z firiem v okolí podniku SLOVNAFT, a.s vo Vlčom hrdle nevykonáva činnosti s 
potenciálom vyvolať závažnú priemyselnú haváriu na technológiách SLOVNAFT, a.s. 
 
Na základe analýzy identifikácie externých iniciačných udalostí (kapitola 6.3.2) bola do 
celkového rizika zahrnutá frekvencia pádu lietadla na areál podniku. 
 
Vyhodnotené celkové riziko uvedené v kapitole 6.8 je vrátane zahrnutia frekvencie pádu 
lietadla na areál podniku. 
 

6.7.4  Hodnotenie následkov na majetok 

V zmysle požiadaviek zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
ako aj vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 198/2002 Z. z. je potrebné okrem hodnotenia vplyvov 
možných závažných priemyselných havárií na život a zdravie ľudí, na životné prostredie, 
zhodnotiť aj vplyv na majetok. Pri posudzovaní vplyvov na majetok je potrebné toto hodnotenie 
rozdeliť na hodnotenie vplyvov na: 
 

 majetok podniku, 
 majetok cudzí. 

 
Hodnota majetku podniku je predmetom záujmu vlastníkov spoločnosti a jej zamestnancov, 
ale rovnako je potrebné, aby aj prípadné ohrozenie cudzieho majetku bolo pri poisťovaní 
zohľadnené.  
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je poistená spoločnosťou AIG. Poistenie zodpovednosti za škodu 
pokrýva poistenie za produkty, činnosť tretích strán, poškodenie životného prostredia, a iné 
a taktiež poistenie v súlade s požiadavkami zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Následky potenciálnych havárií dosahujú: 
 

 oblasť Podunajských Biskupíc tlakovou vlnou na úrovni 5 kPa, keď hrozí rozbitie okien 
a poranenie ľudí odletujúcimi úlomkami skla. 

 oblasť Podunajských Biskupíc tepelnými účinkami ohnivej gule (fireball) na úrovni 
4 kW/m2 pre okamžitý únik obsahu zásobníka H6801 z SKP1 do záchytnej vane; 
trvanie ohnivej gule je 20 sekúnd a dosahovaná tepelná úroveň 4 kPa znamená 
popáleniny II. stupňa. 

 
Ostatné dosahy sú menšie, a teda aj následky na majetku nižšie. Ako to vyplýva z poistného 
krycieho listu, podnik je poistený na sumu 25 mil. EUR pre jednu udalosť vzťahujúcu sa na 
záväzky tretej strany, na stratu produkcie, majetku a s ohľadom na znehodnotenie okolia 
a vyššie uvedené udalosti túto sumu určite neprekračujú. 
 
Z tohto pohľadu je dôležité pri územnom plánovaní zohľadňovať ochranné pásmo podniku (viď 
kapitolu 2.1.6), ktoré je zobrazené v prílohe 4, a ktoré obsahuje nasledovné pásma: 
 

 Pásmo 
hygienickej 
ochrany- modrá 
čiara  

 - platí do vzdialenosti 1000 m, v tomto pásme sa 
zakazuje akákoľvek bytová výstavba, výstavba 
predškolských, detských, rekreačných, 
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zdravotných zariadení najmä lôžkových 
zariadení. 

 Bezpečnostné 
pásmo 2 

 - v bezpečnostnom pásme sa nemôžu 
umiestňovať žiadne objekty, jestvujúcim 
objektom sa nepovolia generálne opravy. 

 Bezpečnostné 
pásmo 1 

 - v bezpečnostnom pásme 1 mal byť vykonaný 
prieskum a eventuálne premiestnenie 
existujúcich stavieb. 

 
V roku 2001 došlo k posunutiu ochranného pásma smerom k hraniciam podniku z dôvodov 
uvedených v kapitole 2.1.6. Je preto potrebné v ďalších územnoplánovacích rozhodnutiach 
zohľadňovať výsledky analýzy rizík a zvažovať povoľovanie nových stavieb. 
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6.8  Posúdenie prijateľnosti rizika 
V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z. je kritériom prijateľnosti rizika posúdenie úrovne 
individuálneho a spoločenského rizika. Tieto výsledky hodnotenia individuálneho 
a spoločenského rizika pre jednotlivé hodnotené rizikové technológie sú uvedené 
v samostatných prílohách bezpečnostnej správy v kapitolách „4. Zhodnotenie rizika“. Následky 
na život a zdravie ľudí sú formou grafickej prezentácie dosahov a F-N krivky uvedené 
v kapitole 6.7.1 tejto Bezpečnostnej správy. 
 
Výsledky hodnotenia prijateľnosti rizika uvedené nižšie zohľadňujú opatrenia, ktoré už boli 
realizované v minulých rokoch na rôznych výrobných jednotkách ako je to uvedené v kapitole 
6.9 tejto správy. Pre dokladovanie zmien sú uvádzané aj pôvodné grafy individuálneho 
a spoločenského rizika vyhodnotené pri prvom spracovaní správy v roku 2005, grafy po 
úpravách znižovania rizika v roku 2009 a v roku 2016.  
Na záver je uvedené Individuálne riziko a Spoločenské riziko vypočítané k septembru 2020. 
 
Na nasledujúcich obrázkoch v kapitolách 6.8.1 a 6.8.2 s grafickým znázornením 
Individuálneho rizika a Spoločenského rizika sú vidieť zmeny v tvare a rozsahu izočiar rizika 
a F-N krivky v jednotlivých vydaniach Bezpečnostnej správy. Pre poriadok sú okrem roku 2020 
uvádzané grafické zobrazenia Individuálneho a Spoločenského rizika z rokov 2005, 2009, 
a 2016. Tvar, dosah a forma Individuálneho a Spoločenského rizika pre rok 2020 boli 
ovplyvnené najmä nasledovnými skutočnosťami: 
 

 Zmena softvéru: Spoločenské a Individuálne riziko v roku 2016 bolo vypočítané 
softvérom PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL verzia 6.6, Spoločenské 
a Individuálne riziko v roku 2020 bolo vypočítané softvérom PHAST a SAFETI od 
spoločnosti DNV GL verzia 8.23. Vyššia verzia softvéru obsahuje najnovšie poznatky 
a modely v oblasti hodnotenia rizika ZPH. Dosahy účinkov reprezentatívnych druhov 
scenárov ZPH vypočítané novými modelmi sa môžu líšiť od dosahov účinkov 
reprezentatívnych druhov scenárov ZPH vypočítaných staršími modelmi vo verzii 
PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL verzia 6.6. 

 Vo verzii 8.23 softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL je na modelovanie 
dosahov účinkov výbuchov prednastavený model "Multi energy" v súlade s novými 
poznatkami a vývojom modelov. Model „Multi energy“ bol použitý na hodnotenie rizika 
výbuchov. V predošlých verziách softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL 
bol štandardne prednastavený model TNT – tento spoločnosť DNV GL už neodporúča 
používať 

 Vo verzii 8.23 softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL je na modelovanie 
dosahov účinkov rozptylov látok použitý novší model v súlade s novými poznatkami 
a vývojom modelov 

 Oproti predchádzajúcim vydaniam Bezpečnostnej správy boli v súlade s metodikou 
BEVI zahrnuté do QRA aj 10 minútové úniky NL z rizikových zariadení. Tieto navýšili 
počet hodnotených scenárov. 

 Oproti predchádzajúcim vydaniam Bezpečnostnej správy boli v súlade s metodikou 
BEVI zahrnuté do QRA aj úniky NL z rizikových zariadení cez prasklinu 
s ekvivalentným priemerom 10 mm a úniky NL z potrubných trás cez prasklinu 
s ekvivalentným priemerom 10% DN potrubnej trasy, najviac však 50mm. Tieto navýšili 
počet hodnotených scenárov. 

 
Uvedené skutočnosti (okrem iného) spôsobujú rozdiely v dosahoch účinkov havarijných 
scenárov, ploche a tvare Individuálneho rizika a tvare F-N krivky. Týka sa to všetkých príloh 
tejto Bezpečnostnej správy pre jednotlivé výrobné jednotky. 
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6.8.1  Posúdenie individuálneho rizika 

Individuálne riziko predstavuje riziko úmrtia jednej osoby, ktorá sa nachádza na určitom 
mieste počas určitého času (väčšinou sa údaj vzťahuje na obdobie jedného roka). V prípade 
hodnotenia individuálneho rizika sa neuvažuje s rozmiestnením populácie vnútri alebo v okolí 
podniku. Ak ide o ohrozenie života jednej osoby, je podľa vyhlášky č. 198/2015 Z. z. §4, odst. 
1, písmeno a) prijateľná výška rizika pre existujúce a iné podniky Fpr = 10-5. Individuálne 
riziko je súčtom príspevkov od jednotlivých prevádzok v bodoch výpočtovej mriežky.  
 
Na obrázku 6.8.1.1 je uvedené pôvodné sumárne individuálne riziko (IR) z roku 2005 pre 
všetky hodnotené výrobné jednotky a červená krivka predstavuje hranicu prijateľnosti rizika 
Fpr = 10-5. Táto krivka by nemala presahovať hranice podniku. Ako je zrejmé z obrázka 6.8.1.1 
na pravej strane limitná krivka Individuálneho rizika presahuje hranice podniku. 
 
Na obrázku 6.8.1.2 je revidované sumárne Individuálne riziko pre rizikové technológie 
SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2 a KHK v roku 2009. Ako je zrejmé 
z porovnania obrázkov 6.8.1.1 a 6.8.1.2 opatreniami v roku 2009 došlo k zníženiu 
individuálneho rizika podniku a limitná krivka Individuálneho rizika nepresahuje hranice 
podniku. 
 
Na obrázku 6.8.1.3 je uvedené revidované sumárne Individuálne riziko po realizácii opatrení 
na výrobných jednotkách DBP2, KHK, SKP1, SKP2, HRP6 k júlu 2016. Porovnaním 
s obrázkami 6.8.1.1. a 6.8.1.2 je zrejmé, že došlo k výraznej zmene IR a limitná hodnota je len 
v hraniciach podniku. Individuálne riziko je možné považovať za prijateľné. 
 
Na obrázku 6.8.1.4 3 je uvedené sumárne Individuálne riziko k septembru 2020. Porovnaním 
s predchádzajúcimi obrázkami je zrejmé, že došlo k zníženiu plochy limitného Individuálneho 
Rizika pričom limitná hodnota 10E-5 je dosiahnutá len v hraniciach podniku. Individuálne riziko 
je možné považovať za prijateľné. 

 
Obrázok 6.8.1.1 Pôvodné sumárne individuálne riziko pre rizikové technológie 

SLOVNAFT, a.s. z roku 2005 
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Obrázok 6.8.1.2 Revidované sumárne individuálne riziko pre rizikové technológie 
SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2 a KHK – rok 2009 
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Obrázok 6.8.1.3 Revidované sumárne individuálne riziko pre hodnotené rizikové 
technológie SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2, KHK, SKP1, SKP2 a 
HRP6 - rok 2016 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 
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Obrázok 6.8.1.4 Sumárne individuálne riziko pre hodnotené rizikové technológie 
SLOVNAFT, a.s. - rok 2020 
 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 

 
  



  
 

VJ SKP2, 2020   511/545 
Bezpečnostná správa SLOVNAFT, a.s. 

6.8.2 Posúdenie spoločenského rizika 

Spoločenské riziko poukazuje na skutočné nebezpečenstvo pre ľudí v podniku aj mimo neho. 
Najčastejšie je prezentované v podobe F-N krivky, kde je spojená frekvencia udalosti s počtom 
úmrtí za určitý čas (väčšinou obdobie jedného roka). V spoločenskom riziku sú zohľadnené 
meteorologické podmienky, ako aj rozmiestnenie ľudí v podniku a mimo neho počas dňa 
a počas noci. Počet ľudí nachádzajúcich sa v podniku bol stanovený na základe počtu 
zamestnancov SLOVNAFT, a.s. a taktiež počtu externých organizácií a návštev v podniku. 
Hustota osídlenia v okolí podniku, ktorá bola použitá vo výpočte spoločenského rizika, je 
uvedená v kapitole 2.1.1. Ak ide o ohrozenie života viacerých osôb, je podľa vyhlášky 
198/2015 Z. z. §4, odst. 1, písmeno b) prijateľná výška rizika pre existujúce podniky a iné 
podniky Fpr = 10-3 * N-2 (N predstavuje počet ohrozených osôb). 
 
Počet ohrozených osôb v areáli podniku uvažovaný pri výpočte spoločenského rizika je 
uvedený v tabuľkách 6.8.2.1 a 6.8.2.2. Osoby nachádzajúce sa v areáli podniku boli rozdelené 
do výrobnej a administratívnej časti podniku. 
 
Tabuľka 6.8.2.1 Počet ohrozených osôb v areáli podniku 
 AREÁL SLOVNAFT, a.s. 
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SLOVNAFT, a.s. 
areál podniku. 

515 12 263 4 33 1082 3 36 0 1948 

Dom obch. činností         238 238 
Externé areály         104 104 

SPOLU 515 12 263 4 33 1082 3 36 342 2290 
Poznámky: 
Evidenčný stav k 31.8.2020: 
Nepretržitý režim – kontrolované pásmo – strieda sa 5 zmien (ráno, poobede, noc + 2 dni voľno) 
Nepretržitý režim – ostatní- striedajú sa 4 zmeny 
Dvojzmenný režim – nepracujú v noci 

 
V areáli podniku  SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú spoločnosti s nasledovným počtom 
zamestnancov: 
 
Tabuľka 6.8.2.2 Počet ohrozených osôb iných spoločností v areáli podniku 
Názov podniku Počet zamestnancov 

v areáli podniku 
Umiestnenie na bloku 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 439 (8 zmenových) 10, 11, 21, 75 
VÚRUP, a.s. 196 14, 58, 63, 83 
SLOVNAFT TRANS a.s. 198 12 
MOL GBS Slovakia, s. r. o. 125  
MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. 82  
Slovpack Bratislava spol. s r.o. 69 83 
G4S Fire Services (SK), s.r.o. 103 (96 zmenových) 64 
REPROGRAFIA, spol. s.r.o. 9 13 
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WABERER´S Slovakia, s.r.o. 35 10, 20,22,60,70, 92 
SENES, spol. s r.o. 80 23, 24 
SAM – SHIPBUILDING AND 
MACHINERY a.s. 

280 10,20 

Messer Slovnaft s.r.o. 10 15, 16 
Messer Tatragas, spol. s r.o. 7 15, 16 
Gasinex Projekt, s. r. o. 13 22 
SLOVING, spol. s r.o. 32  
STRABAG Property and Facility 
Services s.r.o. 

56 Celý areál 

 
Rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia číslo ZPO/2005/POR/II a 
ZPO/2007/06019/POR/II bolo uložené odstrániť neprijateľné spoločenské riziko príslušných 
výrobných jednotiek. Pre tieto jednotky boli rozpracované opatrenia, ktoré boli v rokoch 2010 
až 2012. 
 
Na obrázku 6.8.2.1 je uvedené pôvodné sumárne spoločenské riziko pre všetky hodnotené 
prevádzky SLOVNAFT, a.s. z roku 2005. Ako je zrejmé z uvedeného obrázka, sumárne 
spoločenské riziko pre všetky hodnotené prevádzky bolo neprijateľné, nakoľko modrá krivka 
presahovala limitnú krivku prijateľnosti (červená) Fpr = 10-3 * N-2.  
 
Na obrázku 6.8.2.2 je revidované sumárne spoločenské riziko pre hodnotené rizikové 
technológie SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2 a KHK (1. časť) v roku 2009. 
Porovnaním obrázkov 6.8.2.1 a 6.8.2.2 je zrejmé, že došlo k pozitívnej zmene spoločenského 
rizika podniku. 
 
Na obrázku 6.8.2.3 je uvedené revidované sumárne spoločenské riziko po realizácii opatrení 
na piatich výrobných jednotkách - DBP2, KHK, SKP1, SKP2, HRP6 v roku 2011. Porovnaním 
obrázkov 6.8.2.1, 6.8.2.2 a 6.8.2.3 je zrejmé, že došlo k pozitívnej zmene spoločenského rizika 
podniku. Revidovaná modrá krivka poklesla smerom k limitnej hodnote v dôsledku 
zapracovania realizovaných opatrení. Celkove však vyhodnotená krivka ostala nad limitnou 
krivkou prijateľnosti, čo je dôsledkom kumulatívnej funkcie spoločenského rizika jednotlivých 
prevádzok, ktoré ale už sú v prijateľnej oblasti (okrem EJ). 
 
Na obrázku 6.8.2.4 je uvedené sumárne spoločenské riziko vypočítané v roku 2020. 
Spoločenské riziko bolo vypočítané novou verziou softwaru SAFETI od spoločnosti DNV GL. 
Do spoločenského rizika boli zahrnuté všetky Výrobné jednotky hodnotené v QRA. 
Porovnaním obrázka 6.8.2.4 s predchádzajúcimi obrázkami je zrejmý pozitívny posun 
Spoločenského rizika smerom k prijateľnej hodnote. Časti F-N krivky, ktoré presahujú hranicu 
prijateľnosti sú spôsobené následkami dosahov scenárov ZPH na výrobných jednotkách SKP2 
a EJ2. tieto sú podrobnejšie popísané v kapitole 6.9 spolu s návrhom na zníženie rizika tak 
aby bolo prijateľné. 
 
Jedným z hlavných faktorov, ktorý vplýva na uvedené riziko je počet ohrozených osôb. Do 
počtu ohrozených osôb boli uvažovaní všetci zamestnanci podnikov v areáli Vlčie hrdlo, ako 
aj priemerná denná návštevnosť. V rámci EU je zohľadňovanie zamestnancov ponechané na 
členských krajinách, nakoľko je možné zamestnancov považovať za osoby informované 
o riziku, za osoby pravidelne školené a pripravené podieľať sa na zdolávaní závažných 
priemyselných havárií. Na obrázku 6.8.2.5 je uvedené výsledné spoločenské riziko pri 
zohľadnení ohrozenia zamestnancov externých firiem, návštev a ľudí za hranicami podniku. 
Šípkou je zvýraznené Spoločenské riziko, ktoré je zobrazené len v jednom bode – na živote 
môže byť ohrozený jeden človek s frekvenciou 1,538E-7. Vyšší počet ľudí ohrozených na 
živote sa teda nepredpokladá – preto F-N krivka nie je zobrazená. V tomto prípade je 
spoločenské riziko prijateľné, ako to vyplýva z obrázku 6.8.2.5.  
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Obrázok 6.8.2.1 Pôvodné sumárne spoločenské riziko pre hodnotené rizikové 
technológie SLOVNAFT, a.s. z roku 2005 
 
 

 
Obrázok 6.8.2.2 Revidované sumárne Spoločenské riziko pre hodnotené rizikové 
technológie SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2 a KHK 
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Obrázok 6.8.2.3 Revidované sumárne Spoločenské riziko pre hodnotené rizikové 
technológie SLOVNAFT, a.s. po realizácii opatrení na VJ DBP2, KHK, SKP1, SKP2 a 
HRP6 – rok 2016 
 

 
 
Obrázok 6.8.2.4 Výsledné spoločenské riziko podniku SLOVNAFT, a.s. areál Vlčie Hrdlo  
– rok 2020 
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Obrázok 6.8.2.5 Výsledné spoločenské riziko podniku SLOVNAFT, a.s. areál Vlčie Hrdlo  
– rok 2020 s vynechaním osôb informovaných o riziku 
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6.9  Návrh opatrení na zníženie rizika 
 
Na základe posúdenia rizík v roku 2020 boli prevádzky v  SLOVNAFT, a.s. areál Vlčie hrdlo 
rozdelené do dvoch skupín: 
 

A. Prevádzky s následkami vnútri podniku, ale s neprijateľným rizikom: 
SKP2 – Sklady kvapalných plynov 2 
EJ2 – Etylénová jednotka 2 
Jedná sa o technologické prevádzky, ktoré sú v chode už desiatky rokov, a tomuto 
odpovedá aj systém ich zabezpečenia. Obe prevádzky sú podrobnejšie zhodnotené 
v nasledujúcej časti Bezpečnostnej správy. 
 

B. Prevádzky s následkami cez hranice podniku avšak s prijateľným rizikom: 
SEE – Stáčanie a expedícia etylénu 
V tejto Výrobnej jednotka ide prevažne o skladovanie NL a ich distribúciu, kde je 
riziko spôsobené malými rozmermi areálu. 
 

Individuálne riziko a Spoločenské riziko ostatných Výrobných jednotiek hodnotených v QRA je 
prijateľné. Je zrejmé, že na prijateľnosť Individuálneho rizika a Spoločenského rizika mali 
pozitívny vplyv všetky opatrenia na zníženie rizika vykonané uskutočnené v predošlom období. 
V súčasnej Bezpečnostnej správe tieto už zrealizované opatrenia nie sú opätovne uvádzané. 

6.9.1 Opatrenia pre zníženie rizika pre prevádzky s následkami vnútri podniku, 
ale s neprijateľným spoločenským rizikom - SKP2, EJ2 

V prípade Výrobnej jednotky SKP2 bola neprijateľnosť Spoločenského rizika spôsobená 
predovšetkým vysokou frekvenciou poruchy, ktorá je spravidla dôsledkom veľkého počtu 
rovnakých aparátov v jednom uzle – skladovacích zásobníkov. Pri hľadaní možností zníženia 
spoločenského rizika bolo snahou hľadať predovšetkým opatrenia vedúce k znižovaniu 
frekvencie poruchy. 
 
V prípade Výrobnej jednotky EJ2 bola neprijateľnosť Spoločenského rizika spôsobená 
kombináciou vysokej frekvencie poruchy a ďalekých dosahov následkov. Pri hľadaní možností 
zníženia spoločenského rizika bolo snahou hľadať predovšetkým opatrenia vedúce 
k znižovaniu frekvencie poruchy. 

6.9.1.1 Opatrenia pre zníženie rizika na SKP2 

V predchádzajúcej Bezpečnostnej správe z roku 2016 bola prijateľnosť rizika dosiahnutá na 
základe realizácie súboru opatrení, ktoré mali za cieľ znížiť riziko VJ SKP 2. V rámci projektov 
boli realizované nasledovné opatrenia vedúce k zníženiu rizika výrobnej jednotky: 

 inštalácia 10 kusov diaľkovo ovládaných ventilov DV-5 s potrebným príslušenstvom 
v požiarnych domčekoch na rozvodoch vody na hasenie požiaru pre guľové zásobníky, 

 rekonštrukcia potrubných rozvodov vody na hasenie požiaru, 
 nová koncepcia ovládania a monitorovania systémov chladenia a skrápania guľových 

zásobníkov. 
Realizáciou projektu v roku 2010 sa spoločenské riziko VJ SKP2 dostalo na prijateľnú úroveň. 
Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazené spoločenské riziko pre prevádzku SKP2 pred 
realizáciou opatrení (1) a po realizácii navrhnutých opatrení (2). 
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             1. pred realizáciou      2. po realizácii 
Obrázok 6.9.1.1.1 Spoločenské riziko pre VJ SKP2 pred (1) a po (2) realizácii opatrení 

v roku 2010 
 
V súčasnej Bezpečnostnej správe bolo Spoločenské riziko Výrobnej jednotky SKP2 napriek 
zrealizovaným opatreniam na zníženie rizika vyhodnotené ako neprijateľné.  
 

 
Obrázok 6.9.1.1.2 Spoločenské riziko pre VJ SKP2 vypočítané v roku 2020 
 
Neprijateľnosť Spoločenského rizika Výrobnej jednotky SKP v roku 2020 je spôsobená 
viacerými už spomínanými faktormi: 
 

 Zmena softvéru: Spoločenské a Individuálne riziko v roku 2016 bolo vypočítané 
softvérom PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL verzia 6.6, Spoločenské 
a Individuálne riziko v roku 2020 bolo vypočítané softvérom PHAST a SAFETI od 
spoločnosti DNV GL verzia 8.23. Vyššia verzia softvéru obsahuje najnovšie poznatky 
a modely v oblasti hodnotenia rizika ZPH. Dosahy účinkov reprezentatívnych druhov 
scenárov ZPH vypočítané novými modelmi sa môžu líšiť od dosahov účinkov 
reprezentatívnych druhov scenárov ZPH vypočítaných staršími modelmi vo verzii 
PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL verzia 6.6. 

 Vo verzii 8.23 softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL je na modelovanie 
dosahov účinkov výbuchov prednastavený model "Multi energy" v súlade s novými 
poznatkami a vývojom modelov. Model „Multi energy“ bol použitý na hodnotenie rizika 
výbuchov. V predošlých verziách softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL 
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bol štandardne prednastavený model TNT – tento spoločnosť DNV GL už neodporúča 
používať 

 Vo verzii 8.23 softvéru PHAST a SAFETI od spoločnosti DNV GL je na modelovanie 
dosahov účinkov rozptylov látok použitý novší model v súlade s novými poznatkami 
a vývojom modelov 

 Oproti predchádzajúcim vydaniam Bezpečnostnej správy boli v súlade s metodikou 
BEVI zahrnuté do QRA aj 10 minútové úniky NL z rizikových zariadení. Tieto navýšili 
počet hodnotených scenárov. 

 Oproti predchádzajúcim vydaniam Bezpečnostnej správy boli v súlade s metodikou 
BEVI zahrnuté do QRA aj úniky NL z rizikových zariadení cez prasklinu 
s ekvivalentným priemerom 10 mm a úniky NL z potrubných trás cez prasklinu 
s ekvivalentným priemerom 10% DN potrubnej trasy, najviac však 50mm. Tieto navýšili 
počet hodnotených scenárov. 

 
Na základe vyššie uvedeného neprijateľného spoločenského rizika pre VEJ SKP2 
odporúčame zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na guľových 
zásobníkoch H101A,B, H102A,B,C, H103, H110, H111, H112, H113. 
 
V prípade inštalácie akustických emisií na vyššie uvedené guľové zásobníky bude 
spoločenské riziko na VEJ SKP2 prijateľné (obrázok 6.9.1.1.3) 
 

 
Obr. 6.9.1.1.3 Spoločenské riziko pre VEJ SKP2 v prípade inštalácie akustických emisií 
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6.9.1.2 Opatrenia pre zníženie rizika na EJ2 

V roku 2007 bola vykonaná analýza možností zníženia neprijateľného sociálneho rizika na VJ 
Etylénová jednotka. V rámci analýzy bolo prehodnotených viacero alternatív na zníženie 
sociálneho rizika jednotky. Z navrhnutých opatrení boli zvolené také úpravy, ktoré zabezpečili 
zníženie sociálneho rizika EJ.  
 
Na základe projektu „Remote controlled safety valves“ boli do vstupných a výstupných potrubí 
guľových zásobníkov kvapalného etylénu FB 806A a FB 806B nainštalované bezpečnostné 
armatúry s pneumatickým pohonom. V prípade prasknutia potrubia dôjde k automatickému 
uzatvoreniu týchto ventilov, čo zabráni úniku celého množstva skvapalneného etylénu z 
guľového zásobníka. Realizáciou tohto opatrenia došlo k významnému poklesu 
spoločenského rizika EJ.  

 
Obr. 6.9.1.2.1 Spoločenské riziko pre VEJ EJ2 po realizácii akustických emisií 
 

Ďalším opatrením, pre ktoré bol vypracovaný projekt a ktorého realizácia bola vykonaná v roku 
2009, bola inštalácia kontinuálneho monitorovacieho systému akustických emisií na kolónach 
DA-402 a DA-503. Cieľom monitorovania akustických emisií je včasná detekcia vzniku 
a rozvoja materiálových vád a trhlín, ktoré by mohli spôsobiť stratu integrity tlakových nádob 
DA-402 a DA-503. V súčasnosti je však meranie akustických emisií na kolóne DA-503 
zrušené. Táto skutočnosť spôsobuje že: 

V súčasnosti je spoločenské riziko EJ neprijateľné.  



                
 

Bezpečnostná správa, SLOVNAFT, a.s., 2020                 Areál Bratislava                                               520/545 

 

Obrázok 6.9.1.2.2 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku EJ v roku 2020 bez 
akustických emisií na DA-503 

 
Na základe vyššie uvedeného neprijateľného spoločenského rizika pre VJ EJ2 
odporúčame zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na kolóne DA-
503. 
 
V prípade inštalácie akustických emisií na vyššie uvedené zariadenie bude spoločenské 
riziko na VJ EJ2 prijateľné (obrázok 6.9.1.1.3) 
 

 
Obrázok 6.9.1.2.3 Spoločenské riziko pre výrobnú jednotku EJ po znovuzavedení 
akustických emisií na DA-503 
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6.9.1.3 Opatrenia pre zníženie rizika pre prevádzky s následkami cez hranice podniku a 
s prijateľným spoločenským rizikom 

Individuálne riziko predstavuje ohrozenie života jednej osoby (bez špeciálnych ochranných 
pomôcok) v určitej vzdialenosti od zdroje rizika – v tomto prípade prevádzky SEE. Toto riziko 
je vztiahnuté na dobu jedného roka – to znamená, že ak by človek stál po dobu celého jedného 
roka – 8760 hodín - v mieste červenej izočiary Individuálneho rizika 10-5 (tj . vo vzdialenosti 
cca 100 m do plota SEE), bol by jeho život ohrozený na úrovni prijateľného rizika 10-5 rok-1. 
samozrejme by to musel byť stále rovnaký človek – Individuálne riziko nie je aditívna 
charakteristika – v prípade striedanie sa ľudí na uvedenom mieste počas roka, každý by bol 
na živote ohrozený len po dobu pobytu. 
Ak by v tomto mieste strávil len 876 hodín, bol by jeho život ohrozený desať krát menej – na 
úrovni 10-6rok-1.  
 

 
Obr. 6.9.1.3.1 Individuálne riziko pre SEE počas celého roka 

 Úroveň individuálneho rizika 1.10-4/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-5/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-6/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-7/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-8/rok 
 Úroveň individuálneho rizika 1.10-9/rok 

Na obrázku 6.9.1.3.1 je uvedené Individuálne riziko pre VJ SEE – je vidieť, že miestami 
Individuálne riziko 10-5 rok-1 prekračuje hranicu podniku (oplotenie). Je to spôsobené najmä 
malými rozmermi areálu VJ SEE. Oblasť v dosahu rizika nie je však trvale osídlená - 
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maximálne je možné predpokladať výskyt osôb pri poľnohospodárskych prácach, určite však 
nie počas celého roka. Rovnako sa rovnaký človek ako obsluha VJ SEE nevyskytuje v areáli 
VJ SEE počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas 12 mesiacov. Ohrozenie života osôb, 
ktoré by sa vyskytovali v priestore zasiahnutom Individuálnym riskom na úrovni 10-5 rok-1 teda 
silno závisí od dĺžky pobytu v tejto oblasti. 
 
Na základe uvedených argumentov, je možné skonštatovať, že prijateľné Individuálne riziko 
na úrovni 10-5 rok-1 síce presahuje hranice VJ SEE, avšak zasahuje neobývaný priestor, 
v ktorom sa osoby nezdržiavajú celý rok a teda ohrozenie ich života ani nemôže dosiahnuť 
hodnotu Individuálneho rizika prijateľnú pre existujúci podnik.   
 
Navrhujeme v oblasti do vzdialenosti cca 100 m okolo VJ SEE zabrániť pobytu rovnakej 
osoby počas 8760 hodín ročne.  

6.9.2 Odstránenia neprijateľného rizika 

 
Už od vydania prvej Bezpečnostnej správy podniku SLOVNAFT, a.s. boli plánované 
a realizované rôzne opatrenia na znižovanie rizika na VJ ktoré si to vyžadovali. V nasledujúcej 
tabuľke uvádzame sumár opatrení realizovaných do roku 2020 
 
Tabuľka 6.9.3.1 Odstránenie neprijateľného rizika 
Prevádzka Pôvodný termín 

z roku 2005 
Aktualizovaný termín 
odstránenia rizika 

HRR4 - Hydrogenačná rafinácia reformingu   2010 Splnené 2012  
HRP6 - Hydrogenačná rafinácia palív  2010 Splnené 2010 
EA - Extrakcia aromátov (pôvodne EDA) 2010 Splnené 2012 
DBP2 - Delenie bohatých plynov 2  2010 Splnené 2009 
SKP1 - Sklady kvapalných plynov 1  2011 Splnené 2010 
SKP2 - Sklady kvapalných plynov 2 2011 Splnené 2010 
KHK – Komplex Hydrokrak 2011 Splnené 2010 
EJ – Etylénová jednotka 2010 V súčasnosti sa 

neplní, plán 2018 
 
Na základe informácií uvedených v tejto Bezpečnostnej správe navrhujeme naplánovať 
a realizovať nasledovné opatrenia na zníženie neprijateľného Spoločenského rizika: 

 zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na guľových 
zásobníkoch H101A,B, H102A,B,C, H103, H110, H111, H112, H113 na VEJ SKP2 

 znovu zavedenie kontinuálneho monitoringu akustických emisií na kolóne DA-
503 na VJ EJ2 
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7  INFORMÁCIA O PRIPRAVENOSTI NA ZDOLÁVANIE ZPH 

7.1  Opis vybavenia na obmedzenie následkov ZPH 

Závodný hasičský útvar je zriadený právnym nástupcom spoločnosti Group 4 Falck s.r.o. 
spoločnosťou G4S Fire Services (SK), s.r.o., ktorá je zároveň aj prevádzkovateľom uvedeného 
ZHÚ na základe zmluvy. Na základe zmluvy poskytuje uvedený ZHÚ služby výhradne pre 
spoločnosť Slovnaft a vzájomne dohodnuté tretie strany v areály Vlčie Hrdlo. Zmluvy o 
prevádzkovaní ZHÚ a poskytovaní daľších služieb č. 4220001095 v areáli SLOVNAFT, a.s. 
Bratislava vo Vlčom hrdle, ktorú podpísali firmy G4S Fire Services (SK), s.r.o a SLOVNAFT, 
a.s. dňa 9.11.2015. 

Dohoda (zmluva) č. 4220001095 bola schválená Súhlasným stanoviskom Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej KRHZ) č. p. KRHZ –BA-OPT-1242-
001/2015 s účinnosťou od 15.01.2016. 

Podľa rozhodnutia KR HaZZ v Bratislave z je na ZHÚ SLOVNAFT, a.s. určený početný stav 
19-tich zamestnancov slúžiacich v jednej zmene. Prevádzka je štvorzmenná. 

SLOVNAFT, a.s. je v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
zaradený ako podnik kategórie B, v ktorom sa vybrané nebezpečné látky nachádzajú v 
nadlimitných množstvách definovaných týmto zákonom o prevencii závažných priemyselných 
havárií. Podľa § 21 Zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť v 
SLOVNAFT, a.s. zriadená záchranná služba, ktorej úlohou je: 

a) vykonávať rýchle a účinné zásahy na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie 
jej následkov vrátane záchrany ľudských životov, ako aj ochrany životného prostredia a 
majetku, 

b) vykonávať iné práce v nedýchateľnom alebo v inak zdraviu škodlivom prostredí (plánované 
nehavarijné zásahy), 

c) spolupracovať na prevencii závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich 
zdolávanie a obmedzovanie ich následkov a oznámiť to okresnému úradu. 

ZHÚ plní aj úlohy pri vzniku povodňovej situácie v objekte SLOVNAFT, a.s. V súlade s 
Povodňovým plánom Slovnaft a.s. pri vyhlásení 3. stupňa povodňovej aktivity, predseda 
Povodňovej komisie zvoláva členov Technického štábu SLOVNAFT, a.s. Členom Technického 
štábu je aj určený zástupca ZHÚ, ktorý na ZHÚ prenáša úlohy zo zasadnutia štábu k 
vykonávaniu záchranných povodňových prác. ZHÚ počas povodňovej aktivity vykonáva : 

a) evakuáciu osôb v prípade ohrozenia života, 

b) evakuáciu majetku ohrozeného povodňou, 

c) odvoz zranených, 

d) odčerpávanie vody z ohrozených priestorov, 

e) asistenciu pri nútených odstávkach ohrozených výrobných prevádzkach, 

f) operatívne úlohy uložené Technickým štábom, podľa odborných, technických a 
materiálnych možností ZHÚ. 

 

Súčasná organizačná štruktúra ZHÚ je uvedená na obrázku 5.3.4.1. Štruktúra ZHÚ bola 
schválená KRHZ v Bratislave Rozhodnutím č. p. KRHZ-BA-OPT-238-008/2020. Štruktúra bola 
schválená na základe Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorá bola spracovaná 
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 
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predpisov, vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 
č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 
Všetci pracovníci ZHÚ majú oprávnenia na výkon povolania, ktoré vyžadujú právne predpisy 
Slovenskej republiky a v stanovených intervaloch sa podrobujú overeniu odbornej 
spôsobilosti. Ich oprávnenia sú aj v súlade s § 12 zákona č. 128/2015 Z. z. 

 

 
Obrázok 7.1.1 Štruktúra ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o. 
 
ZHÚ je zložené zo zamestnancov HJ v súlade s organizačnou štruktúrou uvedenej vyššie v 
zmysle Zákona 314/2001 Z.z. ochrana pred požiarmi podľa §30 odsek 2) bod a) a odsek 3). 
Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky sú určené v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. ochrana 
pred požiarmi, podľa §37. 1a) zriaďovateľ (SLOVNAFT, a.s.) zodpovedá za vytvorenie 
personálnych, organizačných a priestorových podmienok na plnenie úloh HJ. 
V zmysle Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách podľa §5 ods. 3) 
Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení do hasičskej 
jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií: 

a) hasič, 
b) hasič záchranár, 
c) technik-strojník, operátor operačného pracoviska alebo ohlasovne požiarov, 
d) hasič záchranár špecialista, 
e) veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby, 
f) veliteľ čaty, vedúci technik špecialista, 
g) veliteľ zmeny, veliteľ stanice, vedúci oddelenia, operačný dôstojník, 
h) zástupca veliteľa jednotky, 
i) veliteľ jednotky. 

V zmysle Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách podľa §5 ods. 9) Závodný 
hasičský útvar zriaďuje odbornú službu: 

a) spojovaciu, 
b) protiplynovú a 
c) strojnú 
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Okrem hore uvedených odborných služieb podľa §11 a §12 Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách a v zmysle doteraz platného rozhodnutia KRHZ-BA-OPT-238-
008/2020 sú zriadené ďalšie odborné služby: 

 hasičská záchranná služba 
 povodňová záchranná služba. 

Úlohy odborných služieb Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách od §7 až 
12 plnia zamestnanci určení v organizačnej štruktúre ZHU tejto analýzy. Jednotlivé popisy 
odborných služieb sú uvedené nižšie. 
Veliteľ HJ podľa organizačnej štruktúry na strane 140 analýzy plní požiadavky vychádzajúce z 
Vyhlášky §6. 
Zástupca veliteľa plní požiadavky vyplývajúce z §6 po dohode s veliteľov HJ a taktiež 
požiadavky vyplývajúce z §15—§22 a §28—§29. 
Spoločne plnia úlohy vyplývajúce zo zákona 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi §41 
Právomoci a povinnosti veliteľa zásahu a Vyhlášky 611/2006 o hasičských jednotkách § 13 
organizácia činnosti HJ na mieste zásahu a §14 zásady činnosti riadiaceho štábu. 
Na zabezpečovanie týchto povinností smerom k veleniu sú im určované aj pracovné 
pohotovosti mimo pracoviska. 
 
Na zabezpečenie eliminácie vzniku závažných priemyselných havárií je hasičská jednotka  
vybavená nasledovnými technickými prostriedkami: 
 
Tabuľka 7.1.1  Mobilná hasičská technika G4S FS 

Hasičská jednotka je vybavená nasledovnými hasebnými látkami : 
 

P.
Č 

 
Typ vozidla  

 

 
Technická špecifikácia 

 
Voda 

(l) 

 
Penidlo 

(l) 

 
Prášok 

(kg) 
1. CAS 30 MB Atego Cisternová striekačka 2400 200 0 

2. CAS 80 MB Actross Cisternová striekačka 4000 3800/20 150 kg CO2 
3. NA NK1 MB Actross/MP18000 Nákladný automobil/Hasiaci kontajner 0 5500 0 
4. NA NK-Z  MB Actross/VTA Nákladný automobil/Technický kontajner 0 0 0 

5. KHA 1,5/8 MB Actross Kombinovaný automobil 6000 2000 1500 

6. KHA 2/2/2 MB Actross Kombinovaný automobil 2000 1750/250 2000 
7. CAS 60 MB Actros Cisternová striekačka 9000 2500/500 0 

8. CAS 32/1 T-815 Cisternová striekačka 9000 270 0 

9. Battler Hasiaci monitor 0 0 0 

10. Ambassador 1x6 Hasiaci monitor 0 0 0 
11. Čln  Čln so závesným motorom 0 0 0 

12. TA PPLS Volvo Protiplynové vozidlo 0 0 0 

13. VA MB Sprinter Veliteľský automobil 0 0 0 

14. SA MB Sprinter Sanitný automobil 0 0 0 

15. DA WV Caddy Dopravný automobil 0 0 0 
16. DA Mercedes V Dopravný automobil  0 0 0 

17. ČS Objemové čerpadlo 0 0 0 

18. NA NK-2 MB Actross / HK Nákladný automobil / Hadicový kontajner 0 0 0 

19. KP1 Kontajner na penidlo 0 8000 0 

20. KP2 Kontajner na penidlo 0 8000 0 

21. PV EKO                     Prívesný vozík 0 0 0 
22. HP                    Hadicový príves 0 0 0 

23. AP 44 M Actross Automobilová plošina 0 0 0 

24. MB Sprinter Vozidlo na prevoz hasiacich prístrojov 0 0 0 
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Penidlo 1 % - 37 000 kg (na polárne rozpúšťadlá) AR AFFF 1% 
Penidlo 1 % - 7 000 kg AFFF 1% 
Penidlo 1 % - 3 000 kg Syntetické penidlo 1% 
Prášok  - 13 000 kg Renex 
 
Ochranné odevy proti chemickým látkam plynotesné pretlakové - 14 ks 
Ochranné odevy proti chemickým látkam neplynotesné   - 5 ks 
Obleky proti sálavému teplu a ošľahnutiu plameňom ťažké - 6 ks 
Dýchacie prístroje pretlakové     - 40 ks 
Diaľkové dýchacie prístroje      - 4 ks 
Náhradné fľaše kompozitné pre dýchacie prístroje   - 34 ks 
Oživovacie prístroje pre nútenú ventiláciu pľúc   - 1 ks 
Termokamera        - 3 ks 
Defibrilátor        - 2 ks 
 

Okrem uvedených materiálov je jednotka vybavená ďalšími zariadeniami pre záchranu 
a resuscitáciu zranených. 
 

Na jednotlivých Výrobných jednotkách sa tiaž nachádza vybavenie na obmedzenie 
možných následkov ZPH – Opis vybavenia na obmedzenie následkov ZPH na 
Výrobných jednotkách je súčasťou jednotlivých Príloh tejto Bezpečnostnej správy pre 
jednotlivé Výrobné jednotky. 

7.2  Opis organizácie pohotovosti a zásahu 
Organizácia, zodpovednosť a postup pre prípad ohrozenia 

Organizácia pohotovosti a zásahu prebieha v zmysle Zvolávacieho a záchranného systému 
SLOVNAFT, a.s. Tento je detailne popísaný vo Vnútornom havarijnom pláne. 
 

Školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a záchranné zložky 

Školenie a výcvik zamestnancov sa vykonáva v súlade s Požiadavkami na vzdelávanie 
v oblasti HSE (HSE_1_SN8).  
Školenia a výcvik zamestnancov ZHÚ sú vykonávané v zmysle platnej legislatívy. 
Tento aspekt významne napomáha k znižovaniu vplyvu ľudskej chyby na možný vznik 
havarijných stavov. 

Aktivácia varovania, poplachu alebo vyrozumenia zamestnancov 

Spôsob vyhlásenia poplachu definujú „Požiarne poplachové smernice“. 
Každý zamestnanec, ktorý spozoruje požiar výbuch, alebo únik horľavej látky (horľavá 
kvapalina, horľavý plyn) je povinný: 
 
1. Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, majetku a na zabránenie 

šírenia negatívnych vplyvov udalosti, pričom sa nesmie sám vystaviť ohrozeniu. 
2. Bezodkladne ohlásiť alebo zabezpečiť ohlásenie požiaru, výbuchu, úniku horľavej látky 

(horľavá kvapalina, horľavý plyn) do ohlasovne požiarov.  
3. Bezodkladne ohlásiť alebo zabezpečiť ohlásenie udalosti svojmu priamemu nadriadenému 

a pokiaľ sa nenachádza na vlastnom pracovisku aj vedúcemu zamestnancovi pracoviska, 
na ktorom k udalosti došlo, 

4. Uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 
šírenia a zabrániť ďalšiemu úniku horľavej látky (horľavej kvapaliny, horľavého plynu). 

5. Poskytnúť osobnú a vecnú pomoc zásahovej hasičskej jednotke na výzvu veliteľa zásahu. 
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Vedúci zamestnanec na úseku, kde k nežiaducej udalosti došlo je povinný bezodkladne: 

 telefonicky udalosť nahlásiť na útvar Plánovanie a dispečing výroby a energetiky 
SLOVNAFT, a.s., 

 zabezpečiť vypracovanie Rýchleho hlásenia na linku Rýchle hlásenie, ak mu to 
okolnosti súvisiace s udalosťou dovolia.  

Identifikácia zariadení, ktorých činnosť treba zabezpečiť na čo možno najdlhší čas aj 
počas ZPH 

Zoznam, opis a vyznačenie týchto objektov a zariadení, ktoré vyžadujú na čo možno najdlhší 
čas neprerušený chod a prípadne aj  prítomnosť príslušných zamestnancov počas ZPH, 
vrátane spôsobu vybavenia, kvalifikácie a spôsobu zabezpečenia ochrany týchto 
zamestnancov a komunikácie s nimi, je uvedený v havarijných plánoch jednotlivých výrobných 
jednotiek. 

Identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a 
kontrolných centier 

Únikové a záchranné cesty z každej výrobnej jednotky spolu so zhromaždiskom sú uvedené 
v havarijných plánoch výrobných jednotiek. Miestom pre riadenie havárie je zvyčajne 
kancelária vedúceho prevádzky alebo v prípade zasiahnutia celej prevádzky je to kancelária 
vedúceho výroby SN na bloku 13. Zhromaždiskom pre celý podnik je ihrisko strednej odbornej 
školy chemickej, ktoré sa nachádza mimo areálu podniku za Slovnaftskou ulicou, tak ako je to 
znázornené v prílohe 1, písmeno M. 
Opatrenia na odstavenie procesov, zariadení, činností , ktoré majú potenciál zhoršiť 
následky závažnej priemyselnej havárie 
Odstavením procesov sa podrobne zaoberá časť technologickej dokumentácie každej 
výrobnej jednotky – Pracovná inštrukcia 01 – Nábeh a odstavenie výrobnej jednotky.  
Pracovná inštrukcia obsahuje podrobný pracovný postup pri normálnom nábehu a odstavení 
jednotky. Okrem toho musí obsahovať postup nábehu a odstávky pri špecifických situáciách, 
jasný a presný postup riešenia havarijných situácií a spôsob odstavovania jednotky pri výpade 
elektrického prúdu, pary, chladiacej vody a ostatných druhov energií. Pri každom postupe 
odstávky zariadenia sa musí uviesť, či ide o normálny, kontrolovaný priebeh, alebo o havarijný 
postup. 

7.3  Opis využiteľných zdrojov 
V dokumentácii Vnútorný havarijný plán pre jednotlivé Výrobné jednotky sú uvedené  

 sily a prostriedky ZHÚ potrebné na zdolanie nežiaducich udalostí 
 prostriedky umiestnené na jednotlivých Výrobných jednotkách ktoré môžu byť použité 

na zdolanie nežiaducich udalostí 
 

Plán vyrozumenia a zvolania je systém ohlásenia mimoriadnej udalosti a zvolanie príslušného 
útvaru na konkrétnu mimoriadnu udalosť. Je definovaný ako súhrn integrovaných 
organizačných, technických a vecných činností zameraných na likvidáciu mimoriadnych 
udalostí v záujme ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia, minimalizácie 
materiálnych škôd na zariadeniach a ostatného majetku, ako aj ochrany dobrého mena 
SLOVNAFT, a.s. a ostatných dcérskych spoločností (ďalej len „Spoločnosť“) nachádzajúcich 
sa v areáli Vlčie hrdlo. 

Tento systém určuje jednotný postup pri vzniku mimoriadnej udalosti (úraz, požiar, výron 
plynu, technologická, ekologická, závažná priemyselná havária, resp. iné závažné ohrozenie 
Spoločnosti). Stanovuje rozsah súčinnosti zainteresovaných zložiek Spoločnosti, príslušného 
Závodného hasičského útvaru (G4S Fire Services (SK) s.r.o.) s orgánmi CO a OŠS pri 
zabezpečení evakuačných a záchranných činností pri zvládaní mimoriadnych udalostí 
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z požiarov, výbuchov, toxických rozptylov, závažných úrazov a v prípadoch povodňového, 
chemického alebo radiačného ohrozenia Spoločnosti. 

Nadväzuje na základné postupy pre likvidáciu mimoriadnych udalostí spracované 
v technologickej dokumentácii jednotlivých prevádzok, objektov Spoločnosti a v operatívnej 
dokumentácii jednotiek ZHÚ / ZHZ / ZS a CO. 

Zásady systému 

Plán vyrozumenia a zvolania je funkčný systém realizovaný vo viacerých úrovniach  činnosti 
komunikácie a rozhodovania. Prvej úrovni predchádza stav, kedy je pri zásahu ZHÚ udalosť 
bezprostredne vyriešená bez dopadu na bezpečnosť a zdravie ľudí, nedôjde k poškodeniu 
životného prostredia. Dôjde k odoslaniu informačných správ z OP ZHÚ formou SMS určeným 
manažérom, telefonicky je informované dispečerské pracovisko útvaru ORV a SBS – HRM, 
nie je potrebné iniciovať zvolanie pre operatívny štáb prvej úrovne. Táto nultá úroveň je 
zdokumentovaná hlásením o zásahu príslušnou hasičskou jednotkou. Ostatný informačný tok 
zabezpečí zamestnanec dispečingu a vedúci zamestnanec dotknutého objektu. 

Nultá úroveň - MU je vyriešená bezprostredne po príchode ZHÚ na miesto ohlásenia. MU 
nemá potenciál ohrozenia zdravia, ŽP a majetku. O výjazde veliteľ zásahu podá správu 
o zásahu. Útvar ORV informuje dotknutého manažéra / vedúceho podľa charakteru a miesta 
kde k udalosti došlo. 

1. úroveň je havarijná situácia, ktorá po zhodnotení veliteľom zásahu ZHÚ má za dôsledok 
zvolanie operatívneho štábu prevádzky.  MU nepresahuje kompetencie operatívneho štábu. 
Je to mimoriadna udalosť nepresahujúca limity jednej výrobnej jednotky, objektu zvládnuteľná 
silami prevádzky a zamestnancami ZHÚ na zmene. 

2. úroveň je havarijná situácia, ktorá po zhodnotení veliteľom zásahu ZHÚ a alebo 
vedúcim OŠ presahuje kompetencie OŠ a je nutná kooperácia viacerých útvarov na základe 
rozhodnutí havarijnej komisie (ďalej len HK). HK je zvolávaná prostredníctvom útvaru ORV na 
príkaz vedúceho HK, riaditeľa útvaru Výroba, riaditeľa útvaru SD & HSE, riaditeľa útvaru 
Logistika. Informatívny podnet pre zvolanie HK môže dať veliteľ zásahu alebo jeden zo stálych 
členov za príslušné oblasti. O zvolaní HK informuje útvar ORV Výkonného GR. 

Samostatná úroveň – pri vzniku mimoriadnej udalosti charakteru závažnej priemyselnej 
havárie, ohrozenie z vonku, alebo taký stav, ktorým sa nezaoberá Vnútorný havarijný plán 
(napr.: teroristická hrozba /útok, civilné nepokoje). Pri mimoriadnej udalosti so smrteľnými 
následkami sa zvoláva priamo skupina Krízového manažmentu (ďalej len KM). Zvoláva útvar 
ORV na pokyn vedúceho KM (Výkonný GR). 

V prvej úrovni je postup pri likvidácii mimoriadnej udalosti riešený podľa základnej 
dokumentácie prevádzok, objektov a vytvorením OŠ na mieste mimoriadnej udalosti. OŠ, 
ktorého vedúcim je do príchodu manažéra prevádzky alebo jeho zástupcu veliteľ zásahu 
a koordinačný pracovník je zamestnanec útvaru ORV na svojom pracovisku. Operatívny štáb 
posúdi parametre mimoriadnej udalosti z hľadiska splnenia kritérií pre zahájenie činnosti HK. 
Pri zvolaní HK (druhá úroveň) odchádza určený riadiaci zamestnanec do priestoru stretnutia 
HK. 

OŠ spolu s veliteľom zásahu a operačným pracoviskom ZHÚ prioritne zabezpečuje výkon 
záchranných prác v súčinnosti s postupnou lokalizáciou a likvidáciou mimoriadnej udalosti. 
V spolupráci s útvarom ORV dávajú okolitým prevádzkam a prevádzkam v technologickej 
súvislosti informácie o stave dotknutej VJ.  

Stálymi členmi operatívneho štábu sú:  

 Veliteľ zásahu ZHÚ, 

 Manažér/vedúci príslušného útvaru, alebo (vedúci zmeny, resp. v jeho neprítomnosti 
jeho zástupca)  dotknutej prevádzky do ich príchodu, 
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 Zástupca manažéra/vedúceho útvaru – v prípade zastupovania manažéra 
v dostupnosti, 

 Zamestnanec útvaru ORV na zmene (vedúci zmeny, resp. v jeho neprítomnosti jeho 
zástupca) – dispečerské pracovisko, 

 Špecialista útvaru Ochrana a obrana podľa harmonogramu dostupnosti útvaru 
Ochrana a obrana, 

 Určený špecialista ZPH – útvar SD & HSE, 

 Prizvaní nestáli členovia OŠ. 

V druhej úrovni je vytvorená HK, ktorá zabezpečuje integrovaný postup informačných, 
rozhodovacích a operatívnych činností jednotlivých zložiek systému samostatne, ako aj 
prostredníctvom už zriadeného OŠ. V druhej úrovni ak je potrebné sa povoláva záloha ZHÚ 
a HaZZ. 

Preverovanie účinnosti systému 

I. úroveň 

 minimálne raz za štvrťrok – v rámci taktického cvičenia (fyzická dostupnosť) 

 minimálne raz za mesiac – dostupnosť v rámci preverovacieho cvičenia ZHÚ/VJ   

 (telefonické obvolanie bez fyzickej prítomnosti na mieste cvičenia) 

II. úroveň  

 raz za šesť mesiacov – celý systém v súčinnosti so ZHÚ v rámci taktického cvičenia 

 raz za štvrťrok – dostupnosť členov HK prostredníctvom útvaru ORV 

Kontrolu a aktualizáciu systému hlásenia a zvolania zabezpečuje manažér útvaru PaPB. 

Dostupnosť 

Pod dostupnosťou sa rozumie schopnosť reakcie po telefonickom kontaktovaní spätným 
hovorom na telefónne číslo volajúceho a schopnosťou dostaviť sa v určený čas na miesto MU, 
miesto výkonu činnosti OŠ, HK, KM. 

Stálu dostupnosť preukazujú systému vyrozumeniu a zvolania: 

 riaditeľ útvaru Výroba,  

 riaditeľ útvaru Energie a výroba tepla 

 riaditeľ útvaru Komunikácia,  

 riaditeľ útvaru SD & HSE, 

 riaditeľ útvaru Logistika, 

 riaditeľ útvaru Ľudské zdroje, 

 riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY 

 riaditeľ spoločnosti VÚRUP, a.s., 

 riaditeľ  spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. 

Uvedení manažéri túto povinnosť dostupnosti v čase svojej neprítomnosti delegujú na 
manažérov a zamestnancov vo svojej pôsobnosti. Aktuálny zoznam zamestnancov 
v dostupnosti jednotliví manažéri nahlasujú na týždennej báze a jeho operatívne zmeny na 
útvar ORV. K zvolaniu sa viaže čas dostavenia sa na pracovisko max. do 60 minút od prvého 
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zavolania a zodpovední riaditelia si  môžu určiť podporné (interné) pohotovosti v rámci 
týždenného/mesačného plánu pracovnej pohotovosti zamestnancov jednotlivých útvarov.  

Kontakt: pdisp1@slovnaft.sk, pdisp2@slovnaft.sk tel.:+421 2 4055 3344 / +421 2 4055 2244.  

Za túto povinnosť je zodpovedný jeho priamy nadriadený. 

Záchranné zložky podniku 

Hlavné záchranné zložky podniku 
Medzi hlavné záchranné zložky podniku patria: 

 Závodný hasičský útvar Vlčie hrdlo – v areáli Vlčie hrdlo, (ďalej len ZHÚ VH), 

 Závodný hasičský útvar Kapušany  - v termináli Kapušany, (ďalej len ZHÚ Kap.), 

 Závodný hasičský zbor Kľačany – v termináli Kľačany, (ďalej len ZHZ Kľa.),  

 Závodný hasičský zbor Stožok -  v termináli Stožok, (ďalej len ZHZ Sto.), 

 Služba havarijnej odozvy zložená zo zamestnancov (ďalej len SHO HH a SHO HB), 

 Služba havarijnej odozvy zložená z operátorov podnikateľských útvarov, (ďalej len 
SHO Výroba, Logistika),  

 VÚRUP, a.s. – chemické laboratórium, (ďalej len VÚRUP CHL),  

 Útvar SD & HSE ako zodpovedný za program Havarijného plánovania a odozvy. 

ZHU, ZHZ a SHO HH, HB sú povinné udržiavať určený minimálny stav zamestnancov, určené 
materiálno- technické vybavenie a odbornosti zamestnancov v zmysle osobitných prepisov. 
Uvedené záchranné zložky musia mať vypracovaný osobitný plán Zvolania zamestnancov. 
Samotné zvolanie bude zabezpečované nasledovne pre: 

 ZHU Kap – Operačné pracovisko ZHU,  

 ZHU – VH – Operačné pracovisko ZHU,  

 ZHZ Kľa – Ohlasovňa požiarov ZHZ,  

 ZHZ Sto – Ohlasovňa požiarov ZHZ,  

 SHO HH – Ohlasovňa požiarov Terminálu,  

  SHO HB – Ohlasovňa požiarov Terminálu. 

V nasledujúcej časti sú vymenované sily a prostriedky vyššie uvedených ZHZ a ZHU v súlade 
s platnými Havarijnými plánmi jednotlivých areálov v zmysle §10 zákona 128/2015 Z.z.: 

Závodný Materiálovo-technické vybavenie terminálu Kapušany, ktoré je k dispozícii 
v areáli podniku (objekt 110/A, Sklad havarijného materiálu) predstavuje nasledovná technika 
a prostriedky: 

Havarijné prostriedky SLOVNAFT, a.s. – Terminál Kapušany 

Názov Množstvo 
  Norná stena  (2 x 5 m, 2 x 10 m) 4 ks 
  Lano na upevnenie norných stien 2 bal 
  Kolíky na upevnenie norných stien ( 8 x kovové, 5 x drevené) 12 ks 
  Sorpčný materiál – perlit  vo vreciach 2 vrecia 
  Krompáče 3 ks 
  Lopaty 4 ks 
  Vedrá pozinkované 6 ks 
  Fúrik 1 ks 
  Metly 2 ks 
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Názov Množstvo 
  Sekera 1 ks 
  Sudy na zber kontaminovaných látok 3 ks 
  Plávajúce čerpadlo  1 ks 
  Elektrocentrála 1 ks 
  Ochranná kombinéza 4 ks 
  Gumené rukavice 4 páry 
  Kanalizačná rýchloupchávka 1 ks 
  Protipovodňové bariéry 10 ks po 10 m 

Cudzie technické mobilné havarijné prostriedky 

Represívna časť ochrany pred požiarmi a záchrannej služby pre areál terminálu Kapušany 
je zabezpečovaná písomnou dohodou s iným právnickým subjektom s príslušnými 
oprávneniami  v rámci činnosti ZHÚ (HASPOL - PBS, s.r.o.). V prípade mimoriadnej udalosti 
väčšieho rozsahu je privolaná hasičská jednotka OR HaZZ Prešov. 

ZHÚ je technicky vyzbrojený a vybavený hlavne na potláčanie a likvidáciu potenciálnych 
požiarnych udalostí. Jeho vlastné technické mobilné prostriedky predstavuje zásahová 
technika (určená pre likvidáciu a lokalizáciu požiarov): 

Tatra 815 CAS 32  cisternová automobilová striekačka určená na likvidáciu požiarov 
vodou alebo penou. 

Tatra 815 CAS 32 PHA penový hasiaci automobil s veľkou zásobu penidla s možnosťou 
diaľkového ovládania. Pre veľké množstvo hasiacej peny v tomto 
type cisternovej automobilovej striekačky sa používa najmä na 
hasenie ropných požiarov, kde je potrebná dodávka veľkého 
množstva hasiacej peny. 

Tatra 815 Rosenbauer 

KHA (ULF 4500/3000)  kombinovaný hasiaci automobil určený na hasenie vodou, penou 
a práškom. 

Mercedes Sprinter VTA (veliteľský technický automobil) vozidlo na technické zásahy 

Zásahová technika je s kompletným vybavením, je akcieschopná po technickej a emisnej 
kontrole. 

Pomocná technika: (určená pre prípadnú likvidáciu a sanáciu ropných havárií, údržbu 
zásahových ciest a pod.) 

UNC 06 univerzálny nakladač čelný s kompletným príslušenstvom 
(zametacie zariadenie, radlica, nakladač, kopacie zariadenie, 
vŕtacie zariadenie). 

MULTIKÁR M 25  špeciálny nákladný automobil s príslušenstvom na udržiavanie 
zjazdnosti zásahových ciest a nástupných plôch. 

CITROEN JUMPY deväťmiestny automobil slúžiaci na prepravu zamestnancov ZHÚ 
za účelom výcviku a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na zvoz 
zamestnancov ZHÚ a terminálu. 

SKODA FÁBIA veliteľské vozidlo 

Materiálovo-technické vybavenie - výstroj a výzbroj jednotky ZHÚ: 

Výstroj a výzbroj: 

– zásahový odev       - všetci zamestnanci 
– zásahová obuv       - všetci zamestnanci 
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– zásahová prilba      - všetci zamestnanci 
– zásahové rukavice      - všetci zamestnanci 
– zásahový opasok      - všetci zamestnanci 
– protichemický oblek     - 2 ks 
– oblek proti sálavému teplu OL 2,   - 2 ks 
– lezecká výstroj      - 3 ks 
– autonómny dýchací prístroj DRÄGER  - 10 ks 
– vzduchové fľaše k dých. prístrojom DRÄGER - 10 ks 
– kompresor BAUER     - 1 ks 
– vozidlové rádiostanice MOTOROLA  - 3 ks 
– základňová rádiostanica MOTOROLA  - 1 ks 
– prenosné rádiostanice MOTOROLA  - 5 ks 
– špeciálna kombinovaná prúdnica GALAXIA - 2 ks 
- kombinovaná prúdnica AWG M4/S4  - 1 ks 
– ručné svietidlo do výbušného prostredia  - 4 ks 
– súprava kanalizačných a potrubných uzáverov - 1 ks 
– čln PULSAR s príslušenstvom   - 1 ks 
– záchranný čln HD X PRO 360 AL s motorom - 1 ks 
– záchranné vesty     - 10 ks 
– vodný štít      - 10 ks 
– detektor plynov DRÄGER    - 5 ks 
– záchranný celotelový postroj   - 2 ks 
– clonové hadice B     - 11 ks 
– motorová píla     - 1 ks 
– elektrocentrála     - 1ks 
– sada neiskriaceho náradia    - 1ks 
– evakuačné nosidlá SKED    - 1 ks 
– brašňa prvej pomoci    - 1 ks 
– stan prvej pomoci     - 1 ks 
– vymedzovacie kužele    - 6 ks 
Evakuačné nosidlá SKED 1 ks 
Brašňa prvej pomoci 1 ks 
Stan prvej pomoci 1 ks 
Vymedzovacie kužele 6 ks 
Defibrilátor 1 ks 
Skladací priemyselný lievik IFF 1 ks 
Skladacia záchytná vaňa ET  1 ks 
Propak – prenosné napeňovacie zariadenie 1 ks 
Čerpadlo na ropné látky CHIEMSE 1 ks 
X ZONE 5500 3 ks  
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Materiálno-technické vybavenie, ktoré je k dispozícii v areáli podniku Kľačany je 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách  
Materiálno-technické vybavenie Havarijného skladu (PS 702) Kľačany 

Názov Kusy 
Univerzálna sorpčná rohož – spevnená 100 ks 
Hydrofóbna sorpčná rohož - základná 300 ks 
Hydrofóbna sorpčná rohož - spevnená 400 ks 
Univerzálny sypký absorbent Absordan 10 x 10 kg 
Univerzálny sypký sorbent ECO-DRY PLUS 9 x 10 kg 
Hydrofóbna sorpčná drvina LITE-DRY 3 x 14 kg 
Univerzálny sorpčný vankúš 50 ks 
Perlit - univerzálny sypký absorbent 2 vrecia 
Kanalizačný balón VAPO typ 30/60 1 ks 
Príslušenstvo ku kanalizačnému uzáveru:  
- tlaková nádoba 8 l s vypúšťacím ventilom 1 ks 
- redukčný ventil 15/08 Mp 1 ks 
- hadice s koncovkami 1 ks 
- redukcie a rýchlospojka 1 ks 
Sada REO 313 – súprava tesniacich zátok z odolnej hmoty s krídlovou 
vzperou a uťahovacími skrutkami: 

 

- zátka:2,5 cm,7,5 cm,3-2 cm,3-2,5 cm,4-1,5 cm, 5-4 cm, 5,5-5 cm,   po 1 ks 
- utesňovacie skrutky 5 ks 
- záplata: 23x23 cm 1 ks 
- skrutkovač plochý 1 ks 
- skrutkovač krížový  1 ks 
- kliešte kombinované  1 ks 
- drôtený kartáč 1 ks 
- pryžové kladivo 1 ks 
- rýchlo savá rohož WIP 280 5 ks 
- kufrík 38x29x15 cm 1 ks 
Metla  1 ks 
Lopata 1 ks 
Vedro 1 ks 
Kanalizačná upchávka jednorazová - mrazuvzdorná 6 ks 
Ochranná kombinéza Microchem 10 ks 
Plastová odmerná nádoba so stupnicou 2 ks 
Fľašový lievik 1 ks 
Protišmykové samolepiace obklady čiernožlté            80 ks 
Protišmyková páska čiernožltá 36 m 
Úniková vaňa do vonkajších priestorov (REO 362) 2 ks 
Hydrofóbny sorpčný vankúš ako výplň pre REO 362 8 ks 
Tlakový rozprašovač pre REOCLEAN 1 ks 
Záchytný kanister (7 litrov) 3 ks 
Zakrývacia plachta (4 x 6 m.) 4 ks 
Spevnená umelohmotná plachta s okami (2 x 3 m.) 5 ks 
Plastový sud na nebezpečné kvapaliny (220 litrov) 1 ks 
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Názov Kusy 
Plastový sud na nebezpečné látky – sypké, pastovité (220 litrov) 1 ks 
Nádoba na horľavý materiál (150 litrov) 1 ks 
Koberec do koľajiska (1,4 x 20m) 1 ks 

Mobilná havarijná súprava 

Názov Kusy 
Univerzálny sypký sorbent ECO-DRY PLUS 5 x 10 kg 
Chemická sorpčná rohož - základná 25 ks 
Chemická sorpčná ponožka 7 ks 
Chemický sorpčný vankúš 3 ks 
Hydrofóbna sorpčná rohož - základná 25 ks 
Hydrofóbna sorpčná ponožka 2 ks 
Hydrofóbny sorpčný vankúš 3 ks 
Päťprstové rukavice Univerzál 3 ks 
Vrece na odpad 3 ks 
Vytyčovacia páska 1 ks 
Ochranné okuliare 3 ks 
Lopata 1 ks 
Zmeták 1 ks 
Nálepka „Nebezpečný odpad“ 1 ks 
Zberná nádoba na odpad (240 litrov) 2 ks 

PS 21 Kľačany (SMaO) 
Havarijná technika a materiál sa nachádzajú v objekte garáží havarijnej techniky útvaru 
Produktovod PS 21 Kľačany. 
V prípade mimoriadnej udalosti je možné na jej lokalizáciu a likvidáciu využiť nasledujúce 
materiálové technické vybavenie. 

Názov Množstvo 

Teréne nákladné vozidlo T 815 –  CAS cisterna 1 ks 
Teréne nákladné vozidlo T 815 – UDS zemný stavebný stroj (bager) 1 ks 
Teréne nákladné vozidlo T 148 – Žeriav AD 070 ( 7t / 2,5t) 1 ks 
Teréne nákladné vozidlo T 815 – nosič* havarijných kontajnerov, ADR: 1 ks 
Kontajner č.1: K7 – „Vodné toky“ 
ručné náradie(píla, sekera, krompáč)  
plávajúci zberač ropných nečistôt typ PSO1M  
norné steny pevné 5 ks 
norná stena plávajúca  150 m 
štvormiestny čln 1 ks 
elektrocentrála EC – 4kW 1 ks 
vysávač na tlakovanie norných stien 2 ks 
navijak s PVC lanom  180 m 
navijak s oceľovým lanom  180 m 
pomocné náradie na zemné práce  
Kontajner č.2: K7 – „PERLIT“ 
sorpčný materiál spilkleen oil selective 40 vriec 
sorpčný materiál spilkleen oil plus  40 vriec 
vzduchový prístroj na rozprášenie sorbentu 1 ks 
fľaše so stlačeným vzduchom  4 ks 
Kontajner č. 3: K 7 - "POĽNÝ PRODUKTOVOD" 
potrubie a tvarovky na 1 km potrubnej linky PDP100 1 sada 
Kontajner č. 4: K 12 – CAS 8, ADR cisternová nadstavba 8 m3  1 ks 
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Názov Množstvo 

Kontajner č. 5: K 6 - nízka korba, vaňa 5,5 m3  1 ks 
Kontajner č. 6: K 1 - vysoká korba, vaňa 11 m3 1 ks 
Kontajner č. 7: K 3 - korba s bočnicami 5,5 m3 1 ks 
Kontajner č. 8: K 7 – uzatvorený sklad 1 ks 
Kontajner č. 9: K 7 – uzatvorený sklad 1 ks 
Kontajner č. 10: K 7 – uzatvorený sklad  1 ks 
Vozidlo IVECO Eurocargo, 4x4  – pojazdná zámočnícka dielňa 1 ks 

AVIA 21 Furgon – skriňové vozidlo 1 ks 
Teréne úžitkové vozidlo 4x4 4 ks 
Univerzálny stavebný stroj UNC 061  1 ks 
Prívesný vozík 1 ks 
Prenosná elektrocentrála 4,5 kW 1 ks 
Prenosná elektrocentrála 6,5 kW 1 ks 
Pojazdný kompresor PKD 6 1 ks 
Prenosný kompresor typ CAPITANO na tlakovanie vzduch. fliaš 6L-300 bar 1 ks 
Pojazdné čerpacie zariadenie (nafta, benzín) PD 48 – 150, 150m3/hod.  1 ks 
Prenosné čerpacie zariadenie (voda) HONDA WT40X, 2,3 m3/min. 1 ks 
Prenosné čerpadlo ( benzín, nafta) na pneumatický pohon, výkon 180 l/min. 1 ks 
Ruční membránové čerpadlo na (benzín, nafta) výkon 150 l/min. 1 ks 
Kalové čerpadlo (voda) 17m3/hod.  1 ks 
Nákladný automobilový príves  10 t / 6 m3  1 ks 
Vzduchový dýchací prístroj PA80/90/1800-1 2 ks 
Frézovačka na trubky typ 56020 RDG18-2 b DN250 -300 1 ks 
Rezač potrubia  LCRC12 DN266-358 1 ks 
Rezač potrubia  LCRC8S DN159-246 1 ks 
Navrtávacie zariadenie Wiliamson TDW T-101a 1 súprava 
Tesniace vaky potrubia – DN 100/200,200/400, 300/500, 500/800, 
800/1000 

5 ks 

Tesniaci vak potrubia priechodný – DN 200/500 1 ks 
Havarijné puzdrá DRS DN10“ PN100 a DN12“ PN40  
Opravné havarijné strmene DN1“-12“ PN16(40) 1 súprava 
Zváracia súprava (kyslíko-acetylénová) 1 súprava 
Zvárací usmerňovač - WTU 315, UTA 200 2 ks 
Neiskriace náradie a nástroje 1 súprava 
Textilná fóliová plachta 20x40 m, záchytná vaňa pre vak  2 ks 

Osobné ochranné pracovné prostriedky havarijného družstva 
Názov Množstvo 

ochranné okuliare, alebo plexisklový štít 4 ks 
prilba ochranná 4 ks 
rukavice gumené, pogumované 4 páry 
gumené čižmy - vysoké 4 páry 
gumené čižmy - normál 4 páry 
ochranná kombinéza 4 ks 
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Represívna časť ochrany pred požiarmi a záchrannej služby pre areál Kľačany je 
zabezpečovaná na základe písomnej dohody so spoločnosťou PETROLSERVIS SK, spol. 
s r.o. 
ZHZ PETROLSERVIS SK, spol. s r.o., Terminál Kľačany má k dispozícii pre potreby 
Terminálu Kľačany a Produktovodu PS 21 Kľačany tieto prostriedky:  

Názov Množstvo 

hasičský cisternový automobil Tatra T815 CAS32  2 ks 
hasičský cisternový automobil Tatra T148 CAS32  1 ks 
automobil Opel Campo  1 ks 
Traktor Zetor s prívesom 1 ks 
monitor Rosenbauer - kombinácia voda, pena  1 ks 
agregát na ľahkú penu - Angus Turbex  1 ks 
autonómny dýchací prístroj Saturn (komplet 4 ks + 6 fliaš) 4 ks 
autonómny dýchací prístroj Dräger 4 ks 
vysokotlakový kompresor – plnenie tlakových fliaš - STAR II-B  1 ks 
ochranný oblek proti sálavému teplu Excalor  4 ks 
sada vakov na utesňovanie potrubí rozmedzie DN 63 až 300 1 sada 
ručné svietidlá v nevýbušnom prevedení typ MAG CARGER N  3 ks 
zariadenia na meranie koncentrácie uhľovodíkových pár a dýchateľnosti: Dräger 
X-am 5000 + meracia sonda 

4  ks + 1 ks 

prenosné čerpadlo CHIEMSEE 1 ks 
záchytná vaňa na MP pri havarijných stavoch   1 ks 
hasiace látky - penidlo 6 500 l 

Vybavenie havarijného skladu 

Názov Množstvo 

lopata  5 ks 
krompáč  1 ks 
pozinkované vedro  2 ks 
prútené metly  1 ks 
gumené rukavice  2 párov 
gumené čižmy  5 párov 
fúrik  2 ks 
motorová píla  1 ks 
sekera  2 ks 
PVC fólie odolná proti ropným látkam  3 m2 
gumové platne na prekrytie šácht a vpustí  5 ks 
dosky na zhotovenie nornej steny  4 ks 
klince  2 balíky 
stríž textílie EKO  4 bal. 
ručné čerpadlo  1 ks 
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Závodný hasičský zbor Stožok -  v termináli Stožok 

Materiálovo-technické vybavenie havarijných čiat Terminálu Stožok, ktoré je k dispozícii 
v areáli podniku predstavuje nasledovná mobilná technika a prostriedky: 
Názov Množstvo  Poznámka 
PVC fólia 6x6 m  1 bal  
Vapex (sorpčný prostriedok) 5 vriec  
Univerzálna sorpčná drvina 10 kg  1 bal.  
Neprietokový kanalizačný uzáver 70 -150 mm 2 ks  
Neprietokový kanalizačný uzáver 150 - 300 mm 1 ks  
Neprietokový kanalizačný uzáver 50 – 100 mm 1 ks  
Prietokový kanalizačný uzáver 70 – 150 mm 1 ks  
Prietokový kanalizačný uzáver 200 – 500 mm 1 ks  
Prietokový kanalizačný uzáver 450 – 600 mm 1 ks  
Prenosné čerpadlo so spaľovacím motorom s príslušenstvom 
(sacia hadica, výtlačná hadica C-52 gumená) 

1 ks Uložené v HS * 

Krídlové čerpadlo s príslušenstvom (sacia a výtlačná hadica) 1 ks  
Zariadenie na plnenie nafukovacích tesniacich vakov 
(vzduchová fľaša 7l, hadice, redukčný ventil ) 

1 ks Uložené v HS * 

Koberec do koľajiska 140 cm x 20 m 1 ks  
Hydrofóbny sorpčný vankúš 360 x 600 x 70 cm   8 ks  
Hydrofóbna sorpčná rohož 40 x 50 cm       100 ks  
Hydrofóbna sorpčná rohož 30 x 30 cm 100 ks  
Čistiaca vlna        10 ks  
Dosky smrekové 10 ks  
Varovné bezpečnostné tabule „nebezpečenstvo výbuchu“ 5 ks  
Varovné bezpečnostné tabule „vstup zakázaný“ 5 ks  
Krompáč 6 ks  
Lopata kovová 5 ks  
Lopata hliníková malá  5 ks  
Lopata hliníková veľká 5 ks  
Oceľová kotviaca tyč 5 ks  
Sekera  3 ks  
Metla ciroková 5 ks  
Vedro plechové 10 ks  
Polievacia kupa kovová 8 l 1 ks  
Lievik z ľahkého kovu  1 ks  
Pílka na drevo rámová 1 ks  
Kladivo 200 gr 2 ks  
Kladivo 500 gr. 2 ks  
Klince  1 kg  
Karabinky 9 mm 5 ks  
Karabinky 8 mm  3 ks  
Nádoba plastová – 600 l 1 ks  
Nádoba kovová (hobok) 100 l 1 ks  
Nádoba kovová (hobok) 200 l 1 ks  
Trojnožka s navijakom 2 ks  
Rameno na navijak 1 ks  
Kanalizačná rýchloupchávka jednorázová  2 ks  
Plastový stĺpik s gumovou základňou     8 ks  
Sorpčný šál 10x100 cm  20 ks  
Ponorné čerpadlo HCP PUMP, typ AF-15AP, DN 80, Q 
550 l/min  

1 ks 
Uložené v HS * 
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Názov Množstvo  Poznámka 
Kanalizačná rýchloupchávka na opakované použitie – 
dvojvrstvová OKR 9090S 

2 ks 
 

Skladacia multifunkčná nádrž MNET05 XXL (200 x 200 x 
42,5 cm) 1 600 l 

2 ks 
 

Skladací priemyselný vak - lievik 1 ks  
Drevené špalíky 8 ks  
Záchytná skladacia vaňa ECCOTARP ET051 XXL  2 ks  
Lievik k skladacej vani ECCOTARP 1 ks  
Prenosné zariadenie na výrobu hasiacej peny PRO/pak 1 ks Uložené v HS * 
Prenosná lafetová prúdnica BLITZFIRE s hubicou MAX-
FORCE a nástavcom na ťažkú penu 

1 ks Uložené v HS * 

Penová prúdnica na strednú penu  2 ks Uložené v HS * 
Autonómny dýchací prístroj Dräger PSS 7000 4 ks Uložené v HS * 
Prenosný detektor plynov Dräger X-am 5000 4 ks Uložené v HS * 
Systém pre meranie koncentrácie Dräger X-zone® 5500 2 ks Uložené v HS * 

Z vlastných pohotovostných materiálových zásob z PS 24 Dolná Strehová je možné ešte 
prípadné využitie nasledovného materiálno-technického vybavenia havarijných čiat: 
Názov Množstvo 

T 815 NTH 1 ks 

ponorné čerpadlo typ WILO 1 ks 

zvárací usmerňovač 1 ks 

elektrocentrála 4 kW 1 ks 

prívesný vozík 1 ks 

nádoby na odber vzoriek kontaminovanej zeminy    5 ks 

Perlit (vrece) 15 ks 

Z vlastných pohotovostných materiálových zásob z PS 22 Hronský Beňadik je možné ešte 
prípadné využitie nasledovného materiálno-technického vybavenia havarijných čiat: 
Názov Množstvo 

elektrocentrála 4 kW 1 ks 

hasiace prístroje práškové 6 kg 6 ks 

olejový odlučovač Typ PHO 84 2 ks 

čln “DENISA” + 2 ks veslá 1 ks 

norné steny 10 m 2 ks 

norné steny 5 m 2 ks 

záchranné vesty 4 ks 

ponorné čerpadlo typ Willo T 550H111/11-1-230 1 ks 

ručná pumpa K1 2 ks 

lano PVC 10 m      2 ks 

Perlit (vrece) 20 ks 

Materiálovo-technické vybavenie havarijných čiat Produktovodu, ktoré je v oveľa širšom 
rozsahu, ale je k dispozícii v areáli PS 21 Kľačany, predstavuje nasledovná mobilná technika 
a prostriedky: 

Názov Množstvo 

Teréne nákladné vozidlo T 815 –  CAS cisterna 1 ks 
Teréne nákladné vozidlo T 815 – UDS zemný stavebný stroj (bager) 1 ks 
Teréne nákladné vozidlo T 148 – Žeriav AD 070 ( 7t / 2,5t) 1 ks 
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Názov Množstvo 

Teréne nákladné vozidlo T 815 – nosič* havarijných kontajnerov, ADR: 1 ks 
Kontajner č.1: K7 – „Vodné toky“ 
ručné náradie(píla, sekera, krompáč)  
plávajúci zberač ropných nečistôt typ PSO1M  
norné steny pevné 5 ks 
norná stena plávajúca  150 m 
štvormiestny čln 1 ks 
elektrocentrála EC – 4kW 1 ks 
vysávač na tlakovanie norných stien 2 ks 
navijak s PVC lanom  180 m 
navijak s oceľovým lanom  180 m 
pomocné náradie na zemné práce  
Kontajner č.2: K7 – „PERLIT“ 
sorpčný materiál spilkleen oil selective 40 vriec 
sorpčný materiál spilkleen oil plus  40 vriec 
vzduchový prístroj na rozprášenie sorbentu 1 ks 
fľaše so stlačeným vzduchom  4 ks 
Kontajner č. 3: K 7 - "POĽNÝ PRODUKTOVOD" 
potrubie a tvarovky na 1 km potrubnej linky PDP100 1 sada 
Kontajner č. 4: K 12 – CAS 8, ADR cisternová nadstavba 8 m3  1 ks 
Kontajner č. 5: K 6 - nízka korba, vaňa 5,5 m3  1 ks 
Kontajner č. 6: K 1 - vysoká korba, vaňa 11 m3 1 ks 
Kontajner č. 7: K 3 - korba s bočnicami 5,5 m3 1 ks 
Kontajner č. 8: K 7 – uzatvorený sklad 1 ks 
Kontajner č. 9: K 7 – uzatvorený sklad 1 ks 
Kontajner č. 10: K 7 – uzatvorený sklad  1 ks 
Vozidlo IVECO Eurocargo, 4x4  – pojazdná zámočnícka dielňa 1 ks 

AVIA 21 Furgon – skriňové vozidlo 1 ks 
Teréne úžitkové vozidlo 4x4 4 ks 
Univerzálny stavebný stroj UNC 061  1 ks 
Prívesný vozík 1 ks 
Prenosná elektrocentrála 4,5 kW 1 ks 
Prenosná elektrocentrála 6,5 kW 1 ks 
Pojazdný kompresor PKD 6 1 ks 
Prenosný kompresor typ CAPITANO na tlakovanie vzduch. fliaš 6L-300 bar 1 ks 
Pojazdné čerpacie zariadenie (nafta, benzín) PD 48 – 150, 150m3/hod.  1 ks 
Prenosné čerpacie zariadenie (voda) HONDA WT40X, 2,3 m3/min. 1 ks 
Prenosné čerpadlo ( benzín, nafta) na pneumatický pohon, výkon 180 l/min. 1 ks 
Ruční membránové čerpadlo na (benzín, nafta) výkon 150 l/min. 1 ks 
Kalové čerpadlo (voda) 17m3/hod.  1 ks 
Nákladný automobilový príves  10 t / 6 m3  1 ks 
Vzduchový dýchací prístroj PA80/90/1800-1 2 ks 
Frézovačka na trubky typ 56020 RDG18-2 b DN250 -300 1 ks 
Rezač potrubia  LCRC12 DN266-358 1 ks 
Rezač potrubia  LCRC8S DN159-246 1 ks 
Navrtávacie zariadenie Wiliamson TDW T-101a 1 súprava 
Tesniace vaky potrubia – DN 100/200,200/400, 300/500, 500/800, 800/1000 5 ks 
Tesniaci vak potrubia priechodný – DN 200/500 1 ks 
Havarijné puzdrá DRS DN10“ PN100 a DN12“ PN40  
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Názov Množstvo 

Opravné havarijné strmene DN1“-12“ PN16(40) 1 súprava 
Zváracia súprava (kyslíko-acetylénová) 1 súprava 
Zvárací usmerňovač - WTU 315, UTA 200 2 ks 
Neiskriace náradie a nástroje 1 súprava 
Textilná fóliová plachta 20x40 m, záchytná vaňa pre vak  2 ks 

Osobné ochranné pracovné prostriedky havarijného družstva 

Názov Množstvo 

Ochranné okuliare 5 ks 

Rukavice gumené 5 párov 

Gumené čižmy 8 párov 

Jednorázový protichemický oblek 9 ks 

Ochranná kombinéza OK4000N - veľ. XL 4 ks 

Nohavice s trakmi a čižmami - nepremokavé 2 ks 

Represívna časť ochrany pred požiarmi a záchrannej služby pre areál Stožok je 
zabezpečovaná písomnou dohodou s iným právnickým subjektom s príslušnými oprávneniami 
(ZHZ – PYROHAS, s.r.o.). ZHZ je technicky vyzbrojený a vybavený hlavne na potláčanie 
a likvidáciu potenciálnych požiarnych udalostí. Jeho vlastné technické mobilné prostriedky 
predstavuje: 

Materiálno-technické vybavenie ZHZ – PYROHAS, s.r.o. 

Názov Množstvo 

Norné steny 
  3 ks  10 metrové 
  4 ks    5 metrové 

Plávajúce čerpadlo PPMS so zberačom ropných látok 1 ks 
Prenosná motorová striekačka 1 ks 
Elektrocentrála Honda ECT 7000, výkon 7 kW a 400 V  1 ks 
Cisternové hasičské automobily 2 ks 
Kompletné autonómne dýchacie prístroje AUER a SATURN 8 ks 

Tieto základné pomôcky sa v prípade havárie doplnia o techniku a zariadenia, ktorých typ a 
použitie je závislé od rozsahu a druhu havárie. O spôsobe ich použitia rozhodne osoba resp. 
orgán riadiaci odstraňovanie havárie. 

Doplňovanie havarijných zásob a ich kontrolu realizuje a za to zodpovedá určený 
zamestnanec Terminálu - technik ŽP. Kontrola zásob sa vykonáva 1x mesačne, prípadne po 
použití prostriedkov. Technik ŽP Terminálu Stožok zabezpečuje dodanie chýbajúceho 
materiálu. 

V prípade vzniku požiaru, alebo inej MU v areáli podniku, alebo na trase produktovodného 
systému (potrubné trasy a čerpacie stanice mimo PS 25) sú v zmysle požiarnych 
poplachových smerníc privolaná jednotka ZHZ, respektíve podľa poplachového plánu aj 
zásahové hasičské jednotky ďalších vonkajších hasičských útvarov a jednotiek HaZZ. 

Telefónne spojenia na príslušné hasičské jednotky, lekársku pohotovosť, pohotovostné služby 
elektro, voda, plyn a políciu sú uvedené v príslušných požiarnych poplachových smerniciach. 
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Záchranná zložka VURUP, a.s. CHL je zodpovedná za vypracovanie plánu zvolania mesačne 
a doručenie na útvar ORV. 
Záchranné zložky SHO útvarov Výroba a Logistika sú zodpovedné za udržiavanie určeného 
minimálneho stavu a potrebných OOPP, výbavy pre poskytovanie prvej pomoci v zmysle 
Traumatologického plánu. 

Vedľajšie záchranné zložky podniku 

 Súkromné bezpečnostné služby (ďalej len SBS), 

 Určená štruktúra spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. (ďalej len 
SNMAO), 

 Určená štruktúra Slovnaft Trans a.s. (ďalej len ST),  

 Ostatní zmluvní dodávatelia v rozsahu obchodnej zmluvy. 

ST je povinný si udržiavať hotovosť pre prípady havarijného stáčania LPG na SeS spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. a uvedenú dostupnosť mesačne nahlasovať útvaru ORV. Pre ostatné 
prípady havárií v cestnej doprave si vypracuje vlastnú reguláciu. 

SN MAO má povinnosť udržiavať pohotovosť v zmysle vlastnej regulácie a nahlasovať ju 
mesačne na útvar ORV. 

Útvar ORV je zodpovedný za zvolanie zazmluvnených dodávateľov a za požiadanie o nákup 
služieb (rámcové zmluvy – zabezpečenie dopravy v prípade evakuácie, ťažké mechanizmy 
atď..) 

Centrum pre riadenie Mimoriadnych udalostí (EOC)  

Na riadenie MU väčšieho rozsahu má Spoločnosť určené a vybudované Centrum pre riadenie 
mimoriadnych udalostí. V súčasnosti je zriadené v SO 1307 Reprografia 4. podlažie 
zasadačka riaditeľa útvaru Výroba.
  

7.4  Podklady na vypracovanie vnútorného HP a plán ochrany 
obyvateľstva 
Vnútorný havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, v zmysle § 15 
vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z. sa člení na všeobecnú, pohotovostnú 
a operatívnu časť. 
 
V zmysle § 16 vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z. všeobecná časť vnútorného HP obsahuje 
najmä: 
 

 všeobecné údaje o podniku a jeho okolí, 
 osobitné údaje o podniku, 
 uvedenie zdrojov nebezpečenstiev a ich opis, 
 zoznam NL v podniku, 
 zoznam, opis a vyznačenie objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, 

ktoré vyžadujú na čo možno najdlhší čas neprerušený chod. 
 

 
V zmysle § 17 vyhlášky č. MŽP SR č. 198/2015 Z. z. pohotovostná časť vnútorného HP 
obsahuje najmä: 

 plán vyrozumenia a zvolania 
 zoznam vedúcich zamestnancov 
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 spôsob vyrozumenia a varovania zamestnancov 
 určenie miesta na riadenie zdolávania ZPH a základní pre záchranné zložky 
 zoznam a rozmiestnenie prostriedkov potrebných na zdolávanie ZPH a obmedzovanie 

ich následkov 
 zásady správania sa zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku 

v prípade ZPH 
 

Pohotovostná a operatívna časť vnútorného HP obsahujú aj opatrenia na ochranu 
zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku. 
 
Operatívna časť vnútorného HP obsahuje: 

 scenáre reprezentatívnych druhov ZPH a súbory scenárov pre jednotlivé 
reprezentatívne druhy ZPH 

 
Podnik SLOVNAFT má vypracovaný Vnútorný havarijný plán v zmysle 
požiadaviek legislatívy na poli prevencie ZPH. Vypracovania vnútorného HP sa 
zúčastnili vedúci prevádzok a nimi poverení pracovníci a zástupcovia 
zamestnancov na jednotlivých prevádzkach, rovnako ako aj zástupcovia ZHÚ 
G4S Fire Services (SK). 

 
Podkladom pre spracovanie operatívnej časti boli výsledky hodnotenia rizík, pre ktoré boli 
špecifikované dosahy potenciálnych následkov. 
 
Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva sú pravidelne aktualizované 
v ročnom intervale. Aktuálne Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva boli 
zaslané Okresnému úradu Bratislava, odbor krízového riadenia a v súlade s požiadavkami 
úradu obsahovali najmä: 

 potrebné údaje o prevádzkovateľovi podniku, 
 informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku, 
 rozsah ohrozenia mimo areál podniku, 

 
Rozmiestnenie poplachových sirén v okolí podniku SLOVNAFT je znázornené v prílohe 16 
tejto Bezpečnostnej správy. 
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