
OBOZNÁMENIE SA Z PRAVIDIEL 

BOZP, OPP, OŽP, ZPH



ZODPOVEDNOSTI vedúceho prác za dodávateľa: 

✓ Oboznámiť všetkých svojich pracovníkov s pracovným postupom, rizikami a prijatými opatreniami, 

✓ Poveriť len oprávnené osoby na prácu,

✓ Používať predpísané OOPP pre prácu na danom pracovisku,

✓ Zaručiť kvalitu a vhodnosť OOPP,  

✓ Dohliada na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, zistené nedostatky hlási vedúcemu prác –
objednávateľovi resp. technikom BOZP,ŽP

Rešpektovať 3 zásady :

PRÍKLADOVOSŤ 

• Aplikovať a presadzovať bezpečnostné pravidlá. 

OSTRAŽITOSŤ

• Byť všímavý, odhaľovať riziká a eliminovať ich. 

REAKTIVITA

• Vyžadovať, aby zistené riziká boli riešené okamžite, bez zbytočného odkladu.

BOZP POŽIADAVKY



Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (úraz, požiar, nehoda, havária)

PRAVIDLÁ BOZP



PRAVIDLÁ BOZP

Miesta zhromaždenia osôb :

Keď zaznie signál sirény nastáva núdzová situácia, 
počúvajte signál a zistite pred čím varuje: 

KOLÍSAVÝ 2 MINÚTY OHROZENIE
STÁLY 2 MINÚTY KONIEC OHROZENIA 
STÁLY 6 MINÚT OHROZENIE VODOU



PRAVIDLÁ BOZP
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PRAVIDLÁ BOZP



PRAVIDLÁ BOZP

ZVÝŠENÁ OPATRNNOSŤ !!!

v areáli

MEROCO a.s.

SKLAD METANOLU A 

METANOLÁTU SODNÉHO



PRAVIDLÁ BOZP



PRAVIDLÁ BOZP



Povinnosti a zodpovednosti vystavujúceho 

▪ Vystavujúci vykoná obhliadku miesta práce s vedúcim pracovnej skupiny

▪ Vyhodnotí príslušné nebezpečenstvá zo strany prevádzky a určí potrebné 
opatrenia do PNP

▪ Informuje vedúceho pracovnej skupiny o iných prácach vykonávaných v danom 
priestore, ktoré by mohli byť ovplyvnené prácou

▪ Zabezpečí, aby bol dodržaný postup vystavovania PNP aby PNP nebolo vystavené 
externej firme bez školenia vedúceho pracovnej skupiny a bez písomného 
poverenia

▪ Na základe kontroly splnenia určených opatrení povoľuje začatie práce a 
odovzdáva pracovisko podpísaným PNP

▪ Je oprávnený a povinný nepovoliť začatie práce, pokiaľ neboli splnené požiadavky 
v PNP

▪ Zabezpečí, že vykonávanie činností začne len po splnení všetkých opatrení v PNP, 
spolupracuje s vedúcim prevádzky pri plnení všetkých opatrení v PNP

▪ Vedúci prevádzky potvrdzuje dobu platnosti a splnenie podmienok PNP svojim 
podpisom

▪ Zabezpečí, že pri zmene podmienok bude práca ukončená, v spolupráci s 
prevádzkou prehodnotené z hľadiska bezpečnosti 

▪ Zabezpečí archiváciu PNP minimálne 24 mesiacov. 

PRAVIDLÁ BOZP



Povinnosti a zodpovednosti vedúceho pracovnej skupiny

▪ Vykoná spoločnú obhliadku miesta práce s vystavujúcim pred vykonaním 

hodnotenia rizík

▪ Zabezpečí oboznámenie všetkých, ktorých riadi o obsahu PNP, čo títo potvrdia 

svojimi podpismi. Vedúci pracovnej skupiny je povinný zohľadniť všetky riziká 

vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať. 

▪ Zabezpečí, že všetci, ktorých riadi, ovládajú bezpečné pracovné postupy a 

majú požadované osvedčenia (tie musia byť k dispozícií na nahliadnutie na 

mieste výkonu práce).

▪ Zabezpečí, že charakter a rozsah prác sa nelíši od toho, čo bolo odsúhlasené 

PNP.  

▪ Podpísané PNP má pri sebe, v prípade zmien dopadajúcich na bezpečnosť PNP 

stráca platnosť a musí sa vystaviť nové PNP

▪ Začatie a ukončenie prác hlási na príslušnom riadiacom VELÍNE spoločností –

Enviral/Meroco/Poľnoservis. 

PRAVIDLÁ BOZP



Práce podliehajúce PNP

▪ Práce, ktoré sa vykonávajú v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a 
požiaru, vstup do stiesneného priestoru, pod úrovňou terénu, horúce 
práce

▪ PNP na zváranie a iné práce s otvoreným ohňom je zakázané vydať pre 
priestory zóny 0 a zóny 20, v ktorom sa výbušná atmosféra vyskytuje 
nepretržite bez náležitého technického zabezpečenia eliminujúceho 
nebezpečnú výbušnú atmosféru

Najčastejšie nedostatky

▪ Hodnotenie rizík v PNP vykonané bez obhliadky miesta práce

▪ Kontrolný zoznam podpísaný vystavujúcim/povereným vedúcim pracovnej 
skupiny bez kontroly opatrení 

▪ Neoznačené relevantné polia v zmysle rozsahu prác

▪ Vystavujúcim označené nesprávne OOPP (napr. označené aj také, ktoré sa 
v danej prevádzke nevyžadujú používať stále)

▪ Neoboznámení členovia pracovnej skupiny s opatreniami a rizikami pri 
práci

▪ Nedefinovaný detailný pracovný postup s možnými rizikami

PRAVIDLÁ BOZP



ZVÁRANIE, BRUSENIE, REZANIE

▪ PODLIEHAJÚ VYSTAVENIU PNP: 

PRAVIDLÁ BOZP



Prevencia a ochrana pred požiarmi:
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Prístup musí byť vždy voľný pre: 

➢ Núdzové východy

➢ Požiarno-technické zariadenia

➢ Uzatváracie ventily 

PRAVIDLÁ OPP



EVAKUÁCIA

 V pokoji, bez zhonu podľa pokynov protipožiarnej hliadky 
alebo hasiča

 pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu treba rešpektovať 
plány evakuácie a riadiť sa rozkazmi vedúceho člena 
hliadky

 únikové východy núdzovo osvetlené
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POŽIARNO-TECHNICKÉ ZARIADENIA

o Stabilné hasiace zariadenia

o Elektrická požiarna signalizácia

o Požiarne uzávery

o Požiarne hydranty

o Prenosné hasiace prístroje

PRAVIDLÁ OPP



Stabilné hasiace zariadenia

Spúšťanie systému je teplom, ktoré vzniká pri 

požiari. Systém spúšťa hasenie vodou cez kropiace 

hlavice. 

Neoprávnené spustenie a poškodzovanie systému je             

považované za  hrubé porušenie pracovnej disciplíny !!!

PRAVIDLÁ OPP



Elektrická požiarna signalizácia

Je systém automatického hlásenia vzniku požiaru. 

Ohlásenie vzniku požiaru sa vykonáva aj manuálne –

rozbitím skla a stlačením tlačidla.

Neoprávnené spustenie a poškodzovanie systému je              

považované   za  hrubé porušenie pracovnej disciplíny !!!

PRAVIDLÁ OPP



Požiarne uzávery

Požiarne uzávery sú protipožiarne dvere, ktoré              
oddeľujú požiarne úseky a slúžia na to, aby sa           

uzavreli pri požiari a zabránili prenosu požiaru z jedného 
požiarneho úseku na druhé.  

Poškodzovanie požiarnych uzáverov je považované za hrubé          

porušenie pracovnej disciplíny !!!

PRAVIDLÁ OPP
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Požiarne hydranty

Zabezpečujú vodu na hasenie požiaru

Neoprávnené spustenie a poškodzovanie hydrantov je          

považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny !!!

PRAVIDLÁ OPP



Požiar

 KONAJTE

v prípade menšieho požiaru použite 

protipožiarne prostriedky, ale bez 

rizika
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❑ Opatrenia pre záchranu 
ohrozených osôb,

❑ Ohlásiť požiar

❑ Poskytnúť  osobnú pomoc 

PRAVIDLÁ OPP



Hasiace prístroje

Stanovište hasiaceho prístroja je miesto pre hasiaci prístroj 
označené značkou.

Stanovište hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné.

Hasiace prístroje sa nesmú vystaviť sálavému teplu ani  priamemu 
slnečnému žiareniu

vodné 

penové 

práškové 

CO2

halónové 

PRAVIDLÁ OPP



Pre dobrú účinnosť hasiaceho prístroja je rozhodujúca správna obsluha !

Požiar hasiť v smere vetra.

Horiacu plochu hasiť od okraja. 

Postup pri hasení hasiacim prístrojom

X
X

PRAVIDLÁ OPP



Odkvapkávajúcu a stekajúcu látku  hasiť z hora  smerom dole

Horiace steny hasiť zdola nahor 

Postup pri hasení hasiacim prístrojom

X
X

PRAVIDLÁ OPP



Pri použití viacerých hasiacich prístrojov tieto použiť naraz, 
nie postupne. 

Dávať pozor na opätovný vznik požiaru.

Postup pri hasení hasiacim prístrojom

X
X

PRAVIDLÁ OPP
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Prevencia ZPH

ENVIRAL, a.s. Leopoldov

Závažné priemyselné havárie ZPH



Základná terminológia

Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je závažný
únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku
nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k
vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia
ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej
alebo viacerých nebezpečných látok,

Nebezpečnou látkou je chemická látka alebo zmes, zmes
uvedená v tabuľke 1 a 2 prílohy zákona .. a to vo forme suroviny,
výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu.

Závažné priemyselné havárie ZPH



Základný legislatívny rámec
 SEVESO I , r.1982

 SEVESO II , r.96/82/ES, 2003/105/ES

 SEVESO III 2012/18/EU,

 Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii ZPH ... V znení neskorších 
predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z.  (o ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona 128/2015

 Ďalšie súvisiace právne normy z oblastí BOZP, OPP, CO, ochrany 
vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny ...

Závažné priemyselné havárie ZPH



Zaradenie ENVIRAL, a. s.

 Analýzy prítomnosti VNL (vypracované v rámci prípravy 
projektovej dokumentáciu pre vybudovanie podniku) -> apríl
2004, január 2006, 15.08.2007, 1.7.2010, po zmene VNL

ENVIRAL

Nový zákon 128/2015

zaradenie do B kategórie 

Závažné priemyselné havárie ZPH



Domino efekt

Závažné priemyselné havárie ZPH



PRAVIDLÁ OŽP 

Vodné hospodárstvo

 HP  je vypracovaný na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 
nebezpečných látok do životného prostredia a na postup 
v prípade ich úniku podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a prílohy k Vyhláške č.200/2018 Z.z., ktorá stanovuje zásady 
spracovania Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 
neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného 
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „Havarijného 
plánu“ )



PRAVIDLÁ OŽP 

Kanalizačné systémy

 Dažďová kanalizácia na odvod dažďových vôd zo spevnených plôch -

cesty objekty sú vyústené cez 2 odkanalizovacie jamy do recipientu 

jazera Baňa 

 Kanalizácia závadných vôd na odvod vôd z technologických zariadení 
a splaškových vôd vybraných objektov podniku do čerpacej stanice 
odpadových vôd, odtiaľ sú odpadové vody prečerpávané potrubím 
umiestneným na potrubnom moste do biologickej ČOV

 Kanalizačný zberač pre odvod prečistených vôd z Biologickej ČOV 

do recipientu



PRAVIDLÁ OŽP 

Havarijná súprava

ENVIRAL:

 Hydrolýza Havarijné úniky: 

 Úprava vody - priestory skladovania

 ČOV - priestory manipulácie

 SO105 - preprava potrubím

 Silo ENV - preprava dopravnými 
prostriedkami

Meroco:

 Sklad kyselín  

 Autostáčisko

 Osmóza

Poľnoservis:

 lisovňa



Použitie havarijnej súpravy

 Havarijné súpravy sú dostupné v každej prevádzke, kde sa 
skladujú alebo dochádza k manipulácii s nebezpečnými 
látkami. Havarijné súpravy sú zreteľne označené „ Havarijná 
súprava“ a pracovníci, ktorí zabezpečujú obsluhu v prevádzke, 
sú o umiestnení a používaní preškolení. Havarijné súpravy sú 
uzatvorené a uzamknuté.

 Použitie havarijnej súpravy je nutné zapísať do zoznamu, 
ktorý je súčasťou každej havarijnej súpravy. Zapíše sa dátum, 
meno, použitý materiál a podpis osoby, ktorá HS použila. 
Následne sa použitie hlási majistrovi, ktorý je za obsah HS 
zodpovedný. Použitie HS hlási majister technikovi ŽP, ktorý je 
zodpovedný za dopĺňanie.



PRAVIDLÁ OŽP



Separovanie odpadov
➢ Papier a lepenka  

Patrí sem:

kancelársky papier, noviny, časopisy, kartónové krabice - iba rozložené

Nepatrí sem:

znečistený, mastný papier, použité hygienické, kuchynské utierky, zmesový odpad

➢ Plasty

Patrí sem: 

Iba plastová fólia

Na PET fľaše je v prevádzkach špeciálny kontajner 

Nepatrí sem:

Znečistené obaly, plastové pásky, kryty zo svietidiel,  jednorazové obaly z obed! 



PRAVIDLÁ OŽP

➢ Sklo  

Patrí sem: 

čisté sklenené fľaše, sklenené obaly z nápojov a potravín

Nepatrí sem: 

keramika, porcelán, zrkadlá, lepené sklo, sklo s obsahom 
chemických látok, tabuľová sklo

➢ Komunálny odpad  

Patrí sem: 

zvyšný komunálny odpad, ktorý sa nevytriedil, znečistené obaly, 
plastové pásky, jednorazové obaly z obedov

Nepatrí sem: 

Nebezpečný odpad, elektro odpad



PRAVIDLÁ OŽP

Miesta uloženia odpadov



Ďakujeme za Vašu 

pozornosť. 


