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ABSTRAKT
Veselovská Martina: Riešenie krízovej situácie vo výrobnom podniku. [Diplomová
práca]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta špeciálneho inžinierstva; Katedra krízového
manažmentu. Vedúci: Ing. Jaroslav Procházka. Stupe odbornej kvalifikácie: Inžinier
v odbore Krízový manažment. Žilina: FŠI ŽU, 2008.

Diplomová práca sa zaoberá riešením krízovej situácie vo výrobnom podniku Mondi
Business Paper, a.s. Krízová situácia predstavuje únik ve mi nebezpe nej látky zo
skladových priestorov v podniku. Prínosom diplomovej práce je na základe modelovej
situácie mimoriadnej udalosti poda návrh na riešenie krízovej situácie prostredníctvom
síl a prostriedkov podniku Mondi BP SCP, a.s. a Integrovaného záchranného systému
pri riešení krízovej situácie.

ové slová: krízová situácia, ve mi nebezpe né látky, havária, integrovaný
záchranný systém, velite zásahu

ABSTRACT
Veselovská Martina: The resolving emergency situation in the manufacturing
corporation. [Diploma theses]. University of Zilina. Faculty of Special Engineering;
Department of Crisis Management. Advisor: Ing. Jaroslav Procházka., Qualification
degree: Engineer of Crisis Management Žilina, FSI ZU, 2008.

My Master thesis is about resolving emergency situations in the corporation Mondi
Business Paper, a.s. Emergency situation poses an elusion of very dangerous substance
from the warehousing spaces. Contribution of my thesis is to consider possible solution
of the forces proceeding technique and facilities of the company Mondi BP SCP, a.s.,
and Integrated rescue system on the base of model situation.

Key words: emergency situation, very dangerous substances, integrated rescue system,
chief of the intervention.
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prípadné havárie úniku nebezpe ných látok mimo technológiu

a výrobné zariadenia. Havárie s únikom nebezpe ných látok môžu predstavova malé
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ÚVOD
Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále vä šieho
množstva a nových druhov nebezpe ných látok prináša so sebou zna né riziká
s možnos ou vzniku priemyselných havárií. Za posledných 30 rokov nám história
priniesla množstvo priemyselných havárií s následkami na život a zdravie udí alebo na
životné prostredie.

Predložená diplomová práce poukazuje na problematiku priemyselných havárií, ktorú
v sú asnosti rieši zákon NR SR . 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných
havárií. Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú
úlohu nebezpe né chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenos ou na rýchle
a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá
prevádzkovate om podnikov povinnos

identifikova

a zhodnoti

riziká možných

havárií, prija bezpe nostné opatrenia, plni si ohlasovaciu a informa nú povinnos
a zabezpe

výcvik

a vybavenie

zamestnancov pre

prípad

vzniku

závažnej

priemyselnej havárie.

V práci som sa zamerala na konkrétny výrobný podnik Mondi Business Paper SCP, a.s.,
ktorý má sídlo v meste Ružomberok. Základný výrobný program je orientovaný na
výrobu buni iny, papiera a papierenských výrobkov, ktorý sa nezaobíde bez používania
a spracovávania množstva nebezpe ných chemických látok. Je zrejmé, že pri ich
nesprávnom skladovaní a manipulácii s nimi, môžu by

zdrojom ve kého po tu

krízových situácií.

Krízové situácie vyžadujú rýchle a presné rozhodnutia, ktoré ovplyv ujú záchranu
ve kých materiálnych

hodnôt a mnohokrát aj záchranu

udských životov.

Prostredníctvom konkrétnej krízovej situácie – havárie s únikom nebezpe nej látky,
ktorú som si vytvorila prostredníctvom simula ného programu je mojím cie om
diplomovej práce poda návrh na riešenie modelovej krízovej situácie a znázorni
postup síl a jednotiek podniku Mondi BP SCP, a.s. Integrovaného záchranného systému.
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1
ZÁKLADNÉ POJMY A LEGISLATÍVA VO
VÝROBNOM PODNIKU
Krízové situácie sa vyskytujú v každej udskej innosti, v rôznych aktivitách udí a ich
následkom sú interakcie, to znamená vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých
inite ov, v našom prípade pôsobenie prírodného alebo spolo enského prostredia.
Prostredie, v ktorom ku krízam dochádza, je ve mi rôznorodé a vždy špecifické svojimi
kvantitatívnymi a kvalitatívnymi charakteristikami.

1.1 ZÁKLADNÉ POJMY A TERMÍNY
Krízová situácia je taký asovo a priestorovo vymedzený alebo ohrani ený priebeh
javov a procesov po narušení rovnovážneho stavu spolo enských, prírodných
a technologických systémov a procesov, v dôsledku ktorých sú ohrozené životy udí,
životné prostredie, ekonomika, duchovné a hmotné hodnoty štátu alebo regiónu a jeho
obyvate ov a môže by narušené fungovanie inštitúcií verejnej moci. [15]

Krízový jav je skuto nos , ktorá narušila alebo znemožnila fungovanie, existenciu alebo
rozvoj procesov alebo systémov. [15]

Mimoriadna situácia je asovo a priestorovo determinované ohrozenie života, zdravia,
majetku a životného prostredia, hospodárstva štátu, ako aj orgánov verejnej správy
vyvolané pôsobením negatívnych následkov mimoriadnych udalostí, ktoré si vyžaduje
použitie postupov, nástrojov, zdrojov a síl a prostriedkov krízového riadenia. [15]

Mimoriadna udalos

je závažná,

asovo obtiažne predvídate ná a priestorovo

ohrani ená príhoda, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo
technologickej havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania loveka,
ktorá vyvolala narušenie stability systému alebo prebiehajúcich dejov a

inností,

ohrozuje životy a zdravie osôb, hmotné a kultúrne statky i životné prostredie. [15]
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Havária je mimoriadna udalos spôsobená prevádzkou technických a technologických
zariadení a stavieb v dôsledku narušenia prevádzkového procesu a následného úniku
nebezpe ných látok do okolia a vznik iných ni ivých faktorov, ktoré majú negatívny
vplyv na životy a zdravie udí, majetok, zvieratá a životné prostredie. [15]

Katastrofa je mimoriadna udalos ve kého rozsahu, vznikajúca v dôsledku kumulácie
ni ivých faktorov živelnej pohromy alebo havárie, ktorá má závažné priame následky
na obyvate ov, materiálne hodnoty, životné prostredie, prípadne aj na fungovanie
verejnej správy. [15]

Nebezpe né látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré môžu pôsobením svojich
chemických, fyzikálnych, toxikologických alebo biologických vlastností, samostatne
alebo v kombinácií, spôsobi (v prípade straty kontroly nad chemickým procesom, pri
nesprávnej manipulácii alebo pri vysokej koncentrácii) ohrozenie zdravia a života udí,
majetku a životného prostredia. [15]

Únik nebezpe ných látok je nekontrolovate né šírenie nebezpe nej látky do okolia,
ktoré vzniklo uvo nením sa takejto látky haváriou, poruchou alebo narušením
technológie, poškodením skladovacieho, prepravného alebo iného obalu, teroristickým
útokom alebo iným zámerným alebo náhodným použitím, respektíve rozšírením
prenosného ochorenia. [21]

Oblas ohrozenia je ohrozené územie, v ktorom sa pri vzniku mimoriadnej udalosti
spojeným s únikom nebezpe ných látok môže ohrozi život, zdravie a majetok. [21]

Nebezpe enstvo je latentná vlastnos

daného systému alebo jeho komponentov

spôsobova neo akávané negatívne javy, ktoré narušujú bezpe nos , ohrozujú stabilitu
a fungovanie príslušného systému, prípadne aj jeho okolia. [15]

Ohrozenie je stav systému, ktorý vzniká a trvá v dôsledku existencie a uvedomenia si
potenciálneho narušenia jeho bezpe nosti. Je to aktivizované riziko, ktoré pôsobí proti
záujmom subjektu a konkrétnej situácie, ktoré bezprostredne znemož ujú naplnenie
jeho záujmov. [15]
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Riziko je potenciálna možnos narušenia bezpe nosti systému, objektu alebo procesu. Je
to pravdepodobnos vzniku krízového javu a jeho dôsledku. [15]

Varovanie je proces upozor ovania obyvate ov na nebezpe enstvo ich ohrozenia
negatívnymi ú inkami krízových situácii, ktorý sa uskuto uje prostredníctvom hlásnej
siete tvorenej miestnymi informa nými prostriedkami obcí, sie ou poplachových sirén,
technickými

zariadeniami

automatického

vyrozumievania

a elektronickými

masmédiami. [15]

Zásah je komplex nevyhnutných opatrení a inností uskuto ovaných výkonnými
zložkami záchranného systému pri poskytovaní pomoci osobám v tiesni, postihnutým
negatívnymi dôsledkami krízovej situácie. [15]

Monitorovanie územia je opatrenie nevyhnutné na zistenie a hodnotenie situácie pred
vznikom mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpe nej látky, v období jej trvania a po
odstránení jej následkov. Cie om monitorovania územia v oblasti ohrozenia je vyhodnoti stav
zložiek životného prostredia a zdravotného stavu osôb a zvierat, ktoré sú ohrozené mimoriadnou
udalos ou spojenou s únikom nebezpe nej látky. [21]

Evakuácia je komplex inností a opatrení, ktorý obsahuje prípravu a odsun ohrozených
osôb, zvierat, prípadne materiálnych hodnôt z územia i objektu ohrozeného v dôsledku
vzniku alebo trvania krízovej situácie. [15]

Núdzové ubytovanie je zabezpe enie do asného bývania osôb ohrozených alebo osôb
postihnutých následkami mimoriadnej udalosti. [25]

Núdzové

zásobovanie

je

zabezpe enie

do asného

minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie

minimálneho

stravovania,

alších základných potrieb osobám

postihnutým mimoriadnou udalos ou v medziach existujúcich podmienok na prežitie,
najmä dodávok elektrickej energie, zabezpe enie tepla a základné zdravotnícke
zabezpe enie. [25]
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Ukrytie je komplex opatrení ur ených na ochranu osôb v ochranných stavbách pred
možnými následkami krízových situácií. [15]

Sebaochrana je innos zameraná na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia
pred ú inkami krízových situácií s využitím vlastných síl a prostriedkov. [15]

Špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany osôb sa rozumejú ochranné
prostriedky dýchacích ciest a povrchu tela pôsobiace proti ú inkom nebezpe ných látok.
[21]

Záchranné práce sú innosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako
aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Sú as ou záchranných
prác sú innosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. [25]

Protiradia né, protichemické a protibiologické opatrenia sú opatrenia ur ené na
zníženie alebo na vylú enie následkov pôsobenia nebezpe ných látok. [25]

Hygienická o ista osôb je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie
nebezpe ných škodlivín z povrchu ich tela. [21]

ista sa lení na:
-

iasto nú, ktorá zabezpe í obmedzenie pôsobenia následkov nebezpe ných
škodlivín na o najmenšiu možnú mieru; vykonáva sa ihne

po kontaminácii

svojpomocou dostupnými prostriedkami,
-

úplnú, ktorá zabezpe í odstránenie následkov nebezpe ných škodlivín z povrchu
tela; vykonáva sa v o najkratšom ase po opustení kontaminovaného priestoru
vo vopred ur ených zariadeniach civilnej ochrany. [21]

Reguláciou pohybu osôb a dopravných prostriedkov pre oblas ohrozenia sa rozumie:
-

odklonenie dopravy,

-

zabránenie vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia,
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-

zabezpe enie plynulosti prechodu odborných jednotiek, ktoré sú potrebné na
záchranné, lokaliza né a likvida né práce,

-

zabezpe enie plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia,

-

zabránenie evakuovanému obyvate stvu v pred asnom návrate,

-

zabránenie rozširovaniu následkov pôsobenia nebezpe ných škodlivín mimo
oblasti ohrozenia. [21]

Dekontaminácia je odstránenie neželaných látok z povrchu tela, z ur itého predmetu,
zariadenia alebo prostredia. [13]

Špeciálna o ista terénu, budov a materiálu je odstránenie chemických nebezpe ných
látok z ich povrchov. [21]

Likvidácia úniku nebezpe ných škodlivín predstavuje najmä:
-

zabezpe enie takého po tu zamestnancov vybavených prostriedkami na ochranu
dýchacích ciest a celoplošnej ochrany tela, aby sa zabezpe ila ú innos zásahu,

-

zabezpe enie

technických

prostriedkov

ur ených

na

likvidáciu

úniku

nebezpe ných škodlivín a nebezpe ného odpadu v súlade s osobitnými
predpismi,
-

zabezpe enie hasiacich alebo zrie ovacích látok,

-

ur enie lokaliza ných a likvida ných prác zameraných na zabránenie úniku
nebezpe ných

škodlivín

z poškodených

technologických

zariadení

prevádzkovate a, ako je napr. utesnenie trhlín, uzavretie armatúr a nakladanie s
nebezpe ným odpadom,
-

ur enie hranice bezpe nej oblasti, za ktorú sa bude evakuova obyvate stvo z
oblasti ohrozenia a za ktorou budú umiestnené prostriedky ur ené na likvidáciu
úniku nebezpe ných škodlivín,

-

odstránenie netesných prepravných cisterien z blízkosti obývaných priestorov a
ich umiestnenie na vo nom priestranstve,

-

zabezpe enie ochrany osôb v priestore úniku nebezpe nej škodliviny vodnou
hmlou, ak to chemická povaha škodliviny dovo uje. [21]
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1.2 LEGISLATÍVA, JEJ Ú EL A VÝZNAM VO VÝROBNOM
PODNIKU
Podniky s prítomnos ou vybraných nebezpe ných látok sa riadia zákonom NR SR .
261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý ustanovuje
podmienky a postupy pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch
s prítomnos ou vybraných nebezpe ných látok a na pripravenos na ich zdolávanie a na
obmedzovanie ich následkov na život a zdravie

udí, životné prostredie a majetok

v prípade ich vzniku.

Prevádzkovate podniku je povinný prija všetky opatrenia potrebné na prevenciu
závažných priemyselných havárií a v prípade vzniku takej havárie alebo jej
bezprostrednej hrozby opatrenia potrebné na jej zdolanie a obmedzenie jej následkov na
život a zdravie udí, životné prostredie a majetok. Prevádzkovate je povinný najmä:
-

voli

pri výstavbe nových zariadení alebo pri modernizácii existujúcich

zariadení najlepšie dostupné techniky,
-

uvádza

do

prevádzky

a prevádzkova

zariadenia

a používa

vybrané

nebezpe né látky v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami ur enými
v rozhodnutí príslušného orgánu,
-

vypracova a vies predpísanú dokumentáciu a evidenciu,

-

zavies systém hodnotenia rizika závažných priemyselných havárií a riadenia
rizika súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane tomu zodpovedajúceho
systému riadenia a kontroly,

-

vykonáva potrebné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií
vrátane zabezpe ovania pravidelnej kontroly zariadení v rozsahu a lehotách
pod a platnej dokumentácie a podmienok ur ených v rozhodnutí príslušného
orgánu,

-

ustanovi

v prevádzke zariadení a na všetkých stup och riadenia osoby

s požadovanou odbornou spôsobilos ou a zabezpe

ich

potrebné školenie,

výcvik a vybavenie,
-

vykona uložené opatrenia na nápravu,

-

poskytova

príslušným orgánom, ich zamestnancom a povereným osobám

potrebnú sú innos . [24]
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1.2.1 Kategorizácia podnikov
Prvou problematikou skladovania a manipulácie s vybranými nebezpe nými látkami
v podnikoch je zaradenie podnikov do skupiny. Prevádzkovate podniku je povinný
preveri prítomnos vybranej nebezpe nej látky v podniku. Pokia sa v areáli taká látka
vyskytuje, prevádzkovate

ur í jej celkové množstvo, ktoré je rozhodujúce pre

kategorizáciu podniku do skupiny A alebo B. Vybrané nebezpe né látky a ich limitové
množstvo sú podrobne uvedené v prílohe

. 1 zákona NR SR

. 261/2002 Z. z.

o prevencii závažných priemyselných havárií. [7]

1.2.2 Prevencia závažných priemyselných havárií
Priemyselná innos prináša okrem uspokojovania narastajúcich potrieb udstva aj radu
negatívnych prejavov. Jedným z nich je možnos vzniku priemyselnej havárie, ktorá
môže by spojená s únikom nebezpe ných látok toxického, hor avého alebo výbušného
charakteru. Prevencia ZPH je vždy lacnejšia ako eventuálne odstra ovanie následkov.
Riešenie následkov ZPH býva ve mi náro né a spravidla to predstavuje vysoké priame
finan né straty, taktiež i nepriame finan né straty z prerušenia výroby. Najzávažnejšie
straty sú však obeti na udských životoch, respektíve poškodenie udského zdravia.
Závažné dopady sú spravidla taktiež na životnom prostredí a majetku.

Základnú a nenahradite nú úlohu v boji proti výskytu ZPH má predovšetkým
kvalifikovaná prevencia, ktorá spo íva najmä:
1. Vo v asnej a o najúplnejšej identifikácii a posúdení, respektíve vyhodnotení:
-

možných druhov nebezpe enstva a zdrojov rizika,

-

možných prí in pravdepodobnosti vzniku ZPH

a ve kosti závažnosti ich

následkov.
2. V potrebnej korekcii

innosti, to znamená v prijatí v asných technických,

materiálových organiza ných a iných opatrení:
-

na zabránenie vzniku ZPH odstránením zdroja rizika alebo znížením
existujúceho rizika, alebo aspo ,

-

na minimalizáciu následkov ZPH, ak sa napriek všetkým vykonaným
opatreniam predsa len vyskytnú. [8]
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Všeobecná politika prevencie technologických rizík a tým aj prevencie ZPH je
organizovaná prostredníctvom štyroch základných princípov:
1. Zníženie rizika pri zdroji, a to najmä
a) úrove , kvalita, modernos , bezpe nos a prevádzková spo ahlivos použitých
objektov, zariadení, technológií a podobne,
b) hodnotenie a riadenie rizík vrátane
-

adekvátneho, premysleného a dokumentovaného systému riadenia, ktorého
sú as ou je tiež bezpe nostný riadiaci systém, ako aj systému auditov
a kontroly, internej i externej, vrátane príslušných revízií, údržby a opráv
zariadení,

-

potrebného vybavenia kontrolnými, meracími, ovládacími, signaliza nými
prístrojmi a zariadeniami,

-

vypracovania a riadenia adekvátnej dokumentácie na rôznych hierarchických
úrovniach, ako sú napr. organiza ný a zodpovednostný poriadok, program
prevencie ZPH, príru ka a alšia dokumentácia bezpe nostného riadiaceho
systému, bezpe nostná správa, havarijný plán, podklady pre plán ochrany
obyvate stva a rôzne druhy prevádzkovej dokumentácie,

-

zabezpe enia

kvalitného,

kvalifikovaného,

školeného,

cvi eného,

spo ahlivého a primerane vybaveného personálu.
2. Zdokona ovanie systému a prostriedkov na zdolávanie ZPH a na obmedzovanie ich
následkov.
3. Správne priestorové umiestnenie podniku a jeho zoh adnenie v procese územného
plánovania, povo ovania iných stavieb, zariadení a inností v jeho okolí a podobne.
4. Informovanie verejnosti a jej ú as na rozhodovacích procesoch. [8]

Každý prevádzkovate je na základe povinnosti zabezpe ova prevenciu ZPH povinný
vypracováva nasledovné dokumenty:
-

program prevencie ZPH,

-

havarijný plán,

-

bezpe nostná správa.
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Program prevencie ZPH
Program prevencie ZPH vypracováva každý prevádzkovate

podniku zaradení do

skupiny B a taktiež zabezpe uje jeho uplat ovanie.

Obsahom

tohto

dokumentu

prevádzkovate a

s oh adom

je
na

predovšetkým
kontrolu

stanovenie

vnútorných

cie ov

a vonkajších

a princípov
ZPH

a to

predovšetkým na:
-

ciele a zásady prevencie ZPH a pripravenosti na ich zdolávanie a odstra ovanie
následkov,

-

opatrenia na splnenie cie ov a zásad vrátane príslušných prostriedkov, štruktúr
a riadiacich systémov tak, aby sa zaistila vysoká bezpe nos , ochrana života
a zdravia udí, životného prostredia a majetku. [7]

Program sa prehodnotí a v potrebnom rozsahu aktualizuje v prípade takej zmeny
zariadenia podniku, technologického procesu, vlastností alebo množstva vybraných
nebezpe ných látok, ktorá by mohla ma významný vplyv na riziko ZPH, najmenej
však raz za pä rokov. [7]

Prevádzkovate

podniku kategórie B zabezpe uje zavedenie v rámci celkového

riadiaceho systému ucelený bezpe nostný systém štruktúr, zodpovednosti a postupov.
Bezpe nostný riadiaci systém obsahuje predovšetkým opatrenia v oblasti:
-

organizácie a riadenia podniku,

-

identifikácie a hodnotenie rizika,

-

výrobných kontrol,

-

riadenia zmien,

-

havarijného plánovania,

-

kontroly plnenia cie ov a princípov programu,

-

systematické hodnotenie aktuálnosti programu. [7]

Tento dokument môže pre HaZZ znamena

prínos v možnostiach posudzovania

bezpe nostných opatrení a úrovne ochrany pred ve kými priemyselnými haváriami.
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Havarijný plán
Prevádzkovate podniku je povinný pred za atím prevádzky podniku alebo zariadenia
vypracova

havarijný plán. Pri jeho vypracúvaní vychádza najmä z výsledkov

hodnotenia rizika.

Havarijný plán sa vypracúva v potrebnej sú innosti:
-

so zamestnancami podniku a zástupcami zamestnancov,

-

s inými podnikate mi vykonávajúcimi s vedomím prevádzkovate a

inností

v jeho podniku,
-

s príslušnými orgánmi a inými subjektmi, s ktorých sú innos ou sa uvažuje pri
zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a pri obmedzovaní jej následkov,

-

pod a potreby spolupracuje aj s prevádzkovate mi iných podnikov kategórie
A a kategórie B alebo s prevádzkovate mi iných zariadení alebo

inností

v blízkosti podniku, ktoré by mohli zvýši riziko závažnej priemyselnej havárie.
[20]

Havarijný plán musí by zostavený tak, aby zabezpe oval:
-

asnú a adekvátnu reakciu na bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej
havárie alebo na vzniknutú haváriu a na jej zdolanie,

-

vykonanie opatrení potrebných na zaistenie bezpe nosti a ochrany života
a zdravia

udí, životného prostredia a majetku pred následkami závažnej

priemyselnej havárie a na obmedzenie týchto následkov,
-

potrebnú informovanos zamestnancov, dotknutej verejnosti, ako aj príslušných
orgánov a iných subjektov, s ktorých sú innos ou sa uvažuje,

-

umožnenie obnovy (sanácie) životného prostredia poškodeného závažnou
priemyselnou haváriou. [7]

Havarijný plán obsahuje najmä:
-

potrebné údaje o podniku, jeho zariadeniach a innostiach, mená a funkcie osôb,
ktorým sa v om ukladajú ur ité povinnosti, ako aj názvy príslušných orgánov
a iných subjektov, s ktorých sú innos ou sa uvažuje,
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-

mechanizmy na výstrahu a varovanie ohrozených osôb, ako aj na vyrozumenie
a zvolanie osôb, príslušných orgánov a iných subjektov zú astnených na
zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov,

-

scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory
scenárov pre reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií a opatrení
na ich efektívne zdolanie a obmedzenie ich následkov vrátane ur enia zón
ohrozenia, opisu potrebného materiálneho, personálneho a iného vybavenia
a použite ných prostriedkov,

-

opatrenia na zabezpe enie evakuácie alebo iného spôsobu ochrany ohrozených
osôb alebo majetku,

-

opatrenia na zabezpe enie potrebnej sú innosti s akciami príslušných orgánov
a iných subjektov na území podniku a pod a potreby aj mimo neho,

-

spôsob školenia a výcviku podnikových útvarov a služieb a jednotlivých
zamestnancov o innostiach, ktoré sa od nich o akávajú, vrátane potrebnej
sú innosti s príslušnými orgánmi a inými subjektmi. [7]

Prevádzkovate zabezpe uje oboznámenie s havarijným plánom svojich zamestnancov
a zástupcov zamestnancov, ako aj zamestnancov iných podnikate ov vykonávajúcich
s vedomím prevádzkovate a inností v jeho podniku v rozsahu, aký sa ich týka. Taktiež
prevádzkovate zabezpe uje pravidelné precvi ovanie situácií pod a havarijného plánu,
jeho prehodnotenie a pod a potreby aj jeho zmenu a aktualizáciu najmenej raz za tri
roky. [7]

Medzi dôležité innosti v podniku patrí havarijné plánovanie. Havarijné plánovanie je
dôležitým systémovým nástrojom na riešenie závažných priemyselných havárií a na
obmedzovanie ich následkov na život a zdravie udí, životné prostredie a majetok.
Postup zostavenia havarijného plánu je zobrazený na obr. . 1.
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Rozhodnutie o spracovaní HP

Stanovenie spracov. tímu
Posúdenie zdrojov rizík

Spracovanie štruktúry HP

Schválenie štruktúry HP

Spracovanie havarijných
scenárov

Návrh reakcie na
haváriu

Stanovenie síl a prostriedkov na
zásah

Vyhodnotenie
možností podniku
rieši haváriu

Stanovenie úloh silám a
prostriedkom

Dohoda so záchranárskymi
organizáciami o poskytovaní
pomoci

Žiados o pomoc na
orgány štátnej správy

Spracovanie jednotlivých astí
HP
Schválenie HP

Vytvorenie monitorovacieho
systému

Školenie

Priebežná kontrola

Pripravenos na
riešenie havárie

Obrázok 1 Postup innosti zostavenia havarijného plánu. [5]
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Bezpe nostná správa
Bezpe nostná správa je dokumentácia obsahujúca technické, bezpe nostné a riadiace
informácie o nebezpe enstvách a rizikách podniku kategórie B a o opatreniach na ich
vylú enie alebo zníženie. [8]

Zákon NR SR

. 26/2002 Z. z. o prevencii ZPH a vyhláška

. 490/2002 Z. z.

o bezpe nostnej správe a havarijnom pláne ustanovujú nielen náležitosti, ktoré musí
bezpe nostná správa obsahova , ale aj kvalitu, spo ahlivos a vypovedaciu schopnos
údajov obsiahnutých v bezpe nostnej správe tak,

aby táto sp ala aj zákonom

ustanovené kritériá a ciele. Ide do ur itej miery o kvalitatívne nový spôsob právnej
úpravy oproti tradi ným predpisom. [8]

Bezpe nostná správa má by vypracovaná tak, aby splnila svoj ú el tak pokia ide o jej
obsah a náležitosti, ako aj pokia ide o možnos jej efektívneho využívania v praktickej
innosti nielen prevádzkovate a, ale aj príslušných orgánov.[8]

Základnými všeobecnými kritériami, ktoré musí bezpe nostná správa sp

, je to, že

prihliadnutím na nebezpe enstvá, ktoré vyplývajú z existencie a innosti podniku
kategórie B, má poda jeho komplexnú charakteristiku umož ujúcu získa celkovú
predstavu:
a) o jeho zameraní, umiestnení a innostiach vrátane jeho organizácie a riadenia,
b) reálnych nebezpe enstvách a rizikách vyplývajúcich
-

z jeho innosti a umiestnenia,

-

z používaných zariadení a technologických procesov,

-

z druhu, množstva, vlastností a umiestnenia vybraných nebezpe ných látok
prítomných v podniku,

c) službách, zariadeniach a opatreniach na elimináciu alebo zníženie vyššie uvedených
nebezpe enstiev a rizík a na zaistenie vysokej úrovne bezpe nosti a ochrany života
a zdravia udí, životného prostredia a majetku,
d) pripravenosti na zdolávanie ZPH a obmedzovanie ich následkov vrátane primeranej
informácie o:
-

scenároch reprezentatívnych druhov ZPH a o súboroch scenárov pre jednotlivé
reprezentatívne druhy ZPH,
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e) vzájomných väzbách medzi jednotlivými as ami alebo zariadeniami podniku, o ich
vzájomnom ovplyv ovaní a o ich vz ahoch k okoliu. [8]

Pod a zákona NR SR . 261/2002 Z. z. o prevencii ZPH sa ú elom bezpe nostnej
správy rozumie:
a) preukáza , že
-

program prevencie ZPH a bezpe nostný riadiaci systém na zabezpe enie jeho
plnenia boli vypracované a zavedené do praxe,

-

boli identifikované havarijné nebezpe enstvá a vykonané potrebné opatrenia na
prevenciu ZPH, ako aj opatrenia na obmedzenie ich následkov na život a zdravie
udí, životné prostredie a majetok,

-

do návrhu, konštrukcie,

innosti a údržby každého zariadenia, vybavenia

a infraštruktúry spojených s innos ou, ktorá môže spôsobi nebezpe enstvo
vzniku ZPH v podniku, bol zapracovaný návrh primeraného stup a bezpe nosti
a spo ahlivosti,
-

bol vypracovaný havarijný plán,

b) poskytnú údaje potrebné na:
-

vypracovanie podkladov pre plán ochrany obyvate stva,

-

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a povo ovanie iných stavieb,
zariadení a inností v okolí podniku,

-

informovanie verejnosti. [7]

1.3 ŠPECIFIKÁCIA NEBEZPE NÝCH LÁTOK
Vybranou nebezpe nou látkou je chemická látka alebo chemický prípravok, ktorý
vykazuje jednu alebo viac nebezpe ných vlastností, ako napríklad: ve mi jedovatá,
oxidujúca, výbušná alebo hor avá. [24]

Prítomnos ou

vybranej

predpokladaná prítomnos

nebezpe nej

látky v podniku

je

jej

skuto ná alebo

vrátane takej vybranej nebezpe nej látky, ktorá môže

vzniknú v prípade straty kontroly nad chemickým procesom alebo v prípade ZPH. [24]
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Za nebezpe né látky sa považujú tieto:
a) výbušné látky a prípravky,
b) oxidujúce látky a prípravky a látky, ktoré podliehajú silne exotermickým reakciám
v styku s inými, osobitne hor avými látkami,
c) mimoriadne hor avé látky a prípravky, ktoré:
-

v kvapalnom stave majú mimoriadne nízky bod vzplanutia a nízky bod varu,

-

v plynnom stave sú zápalné v styku so vzduchom pri normálnej teplote a tlaku,

d) ve mi hor avé látky a prípravky, ktoré:
-

sa môžu pri styku so vzduchom pri normálnej teplote a tlaku samoohrieva až
samovznieti bez prívodu energie z okolia,

-

v pevnom stave sa môžu ahko zapáli po krátkom kontakte so zápalným
zdrojom a horia aj po odstránení zápalného zdroja,

-

v kvapalnom stave majú ve mi nízky bod vzplanutia,

-

v styku s vodou alebo vlhkým vzduchom vyvíjajú v nebezpe nom množstve
ve mi zápalné plyny,

e) hor avé látky a prípravky, ktoré majú v kvapalnom stave nízky bod vzplanutia,
f) ve mi jedovaté látky a prípravky,
g) jedovaté látky a prípravky,
h) škodlivé látky a prípravky,
i) žieravé látky a prípravky,
j) dráždivé látky a prípravky,
k) senzibilizujúce látky a prípravky,
l) karcinogénne látky a prípravky,
m) genotoxické látky,
n) látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu potomstva,
o) látky a prípravky nebezpe né pre životné prostredie. [1]

Výstražné zna ky nebezpe ných látok sú zobrazené v prílohe A. [1]

Pod a Smernice rady Európy 82/501/EEC, tzv. Direktíva SEVESO I, boli stanovené
opatrenia proti ú inkom nebezpe ných látok, z ktorých vyplývajú tieto konkrétne úlohy:
-

prevádzkovatelia technológií, v ktorých sú používané nebezpe né látky
v množstvách, ktoré presahujú touto smernicou stanovené limity, alebo kde je
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uplat ovaná nebezpe ná innos podliehajúca tejto smernici, sú povinní o tejto
skuto nosti informova
innosti spracova

príslušné orgány a v prípadoch ve mi nebezpe nej

aj bezpe nostnú štúdiu, ktorej obsah závisí od miery

potenciálneho nebezpe enstva a s nim súvisiaceho rizika,
-

prevádzkovate nebezpe ných inností je povinný zárove vypracova vnútorný
havarijný plán pre prípad vzniku havárie. V súlade s mierou rizika a ak sa
predpokladá, že by následky havárie mohli presiahnu územie daného podniku,
je stanovená povinnos spracova tzv. vonkajší havarijný plán, ktorý je sú as ou
havarijného plánu okresu,

-

prevádzkovate je povinný informova svojich pracovníkov o možných rizikách
a innostiach v prípade vzniku havárie a zabezpe

ich ochranu. Táto

povinnos , poskytova informácie, sa vz ahuje nielen na zamestnancov, ale aj
na ohrozené obyvate stvo a kompetentné orgány štátnej správy, ktoré ju musia
zapracova do havarijného plánu okresu,
-

štát je povinný zaisti vykonávanie kontrol nebezpe ných inností a prevádzok.
[1]
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2

MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.

2.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Obchodné meno podniku je Modni Business Paper SCP, a.s. Jeho právne forma je
akciová spolo nos . Sídlo má na Bystrickej ceste 13, 034 17 Ružomberok. Areál
podniku Mondi BP SCP, a.s. je umiestnený v priemyselnej zóne mesta Ružomberok.
Dotknutá zóna sa nachádza na okraji mesta, situovanej v doline pozd ž rieky Váh,
v nadmorskej výške 485 m, v mieste križovatky Bystrickej a Tatranskej cesty.

V okruhu viac ako 2 km sa nenachádzajú obytné sídla s výnimkou sídliska Rove , ktoré
je vo vzdialenosti 300 m južne od hranice areálu. Situa ná mapa podniku Mondi BP
SCP, a.s. sa nachádza v prílohe B a podrobne zobrazený areál podniku sa nachádza
v prílohe C.

Celkový po et zamestnancov pod a poskytnutých údajov predstavuje 1461 kme ových
zamestnancov podniku. V podniku sa po as d a okrem zamestnancov Mondi BP SCP,
a.s. nachádza cca 360 osôb externých zamestnávate ov.

Organiza ná štruktúra spolo nosti pozostáva z predstavenstva, prezidenta spolo nosti,
manažérov jednotlivých prevádzok, vedúceho ZHÚ, zamestnancov podniku a iní
podnikatelia vykonávajúci innos na území podniku a ich zamestnanci.

Sú asná innos podniku
Základný výrobný program podniku je orientovaný na výrobu buni iny, papiera
a papierenských výrobkov spracovaním drevnej hmoty z domácich zdrojov a predaj
celulózovo-papierenských výrobkov na domácom a zahrani nom trhu.

Výrobný program je roz lenený nasledovne:
-

výroba sulfátovej buni iny listná ovej a ihli nanovej, bielenej a nebielenej,

-

výroba fotokopírovacích papierov,

-

výroba papiera pre laserovú tla ,
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-

výroba offsetových papierov.

Na území podniku vykonávajú svoju podnikate skú innos nasledovné podniky:
-

BU Central Maintainance

-

Mondi Packaging

-

BU Obaly Solo, s.r.o.

-

BU Palety, s.r.o.

-

PSS, a.s.

-

Vlasta, s.r.o.

2.1.1 Vonkajšie zdroje ohrozenia podniku
Vodné toky
V závode Mondi BP SCP, a.s. sa nachádzajú regulované vodné toky rieky Váh
a Revúca, ktoré predstavujú ohrozenie pre podnik, a to hlavne zaplavením objektov
a technológií v areáli spolo nosti z dôvodu prívalových daž ov.

Režim rieky Váh je do ve kej miery ovplyvnený vybudovanými vodohospodárskymi
dielami na jeho toku nad územím mesta Ružomberok, ktoré umož ujú zadrža
prívalové dažde a udrža prietok vody v rieke pod hranicou brehov.

Areál závodu sa nachádza na území povodia rieky Váh, ktoré je v zóne ohrozenia
prielomovou vlnou pri rozrušení vodohospodárskeho diela Liptovská Mara, situovaného
pred areálom v protismere toky rieky. Jedná sa o vodohospodárske dielo s celkovým
objemom 361,9 mil. m3 vody.

Pri rozrušení vodného diela Liptovská Mara, hrozí areálu závodu Mondi BP SCP, a.s.
v Ružomberku zaplavenie prielomovou vlnou o max. výške 26,75 m nad brehom.
Predpokladaná rýchlos prielomovej vlny je 7,0 m/s a jej kulminácia v priestore závodu
sa predpokladá v ase 28 minút od pretrhnutia hrádze. Predpokladaná doba poklesu
prielomovej vlny na hladinu storo nej vody Q100 je 244 minút.
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Škody spôsobené prielomovou vlnou sú odhadované nasledovne:
-

areál závodu je celý zaplavený a zna ne zni ený.

Seizmická innos na území
Areál závodu je potenciálne ohrozený pôsobením ú inkov možného zemetrasenia ako
prejavu seizmickej innosti. Okres Ružomberok sa nachádza na území so 6° M.C.S.
seizmickej aktivity.

V oblastiach s intenzitou 6º M.C.S. je však treba obzvláš citlivé budovy, napr. výškové
a vežovité stavby, komíny a stožiare s výškou nad 100 m,

alej stavby, u ktorých

spo ívajú ažké sú asti na osamelých podporách, vyšetri na ú inky zemetrasenia.

Prejavy a ú inky zemetrasenia s intenzitou 6º M.C.S. predstavujú: zemetrasenie cítia
všetci udia i vonku, mnohí utekajú von z domov a sú vy akaní. Niektoré budovy utrpia
ahké škody.

ažké kusy nábytku sa pohybujú, opadáva omietka. Zo striech padajú

škridle a asti komínov. Malé zvony zvonia. Môže dôjs

k narušeniu celistvosti

technológie.

Cestné komunikácie
V tesnej blízkosti hlavného areálu Mondi BP SCP, a.s. vedú frekventované štátne cesty
E50 v smere Žilina – Liptovský Mikuláš a E77 v smere Ružomberok – Banská Bystrica.
Cesta I. triedy E-50 vedie súbežne s hranicou podniku v smere východ – západ.
Vzdialenos tejto cesty od hranice pozemku Mondi a.s. je cca 10 m. Ke že táto cesta
patrí medzi najfrekventovanejšie v Ružomberku a nachádza sa v tesnej blízkosti
s areálom podniku, existuje tu reálna možnos

ohrozenia podniku prípadnými

dopravnými nehodami.

Železni né komunikácie
Podnik je napojený na železni nú sie , ktorá prechádza naprie podnikom V-Z smerom.
Tento spôsob dopravy sa v podniku používa na zásobovanie drevom a taktiež na
zásobovanie pomocnými chemickými látkami. Tieto chemické látky sa používajú
v budove výroby celulózy. Zásobovanie sa uskuto uje pomocou železni ných
cisterien.
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Z dôvodu preprave nebezpe ných látok prostredníctvom železni nej dopravy, medzi
najzávažnejšie riziko ohrozenia bezpe nosti podniku patrí únik týchto nebezpe ných
látok, ktorý môže spôsobi zamorenie areálu, prípadne najbližšieho okolia alebo požiar
v podniku.

Letecké trasy a zariadenia
Priestor nad podnikom Mondi BP SCP, a.s. leží v blízkosti leteckých koridorov. Areál
podniku je potenciálne ohrozený prevádzkou športového letiska, kde prevádzkuje svoju
innos Aeroklub Ružomberok. Ohrozenie spo íva v preletoch motorových lietadiel a
ultra ahkých lietadiel nad areálom podniku alebo v prípade použitia núdzových režimov
letu. Pád lietadla v areáli podniku je reálne možný, pri om môže dôjs k poškodeniu
objektov a technológií vo vopred ažko odhadnute nom rozsahu s možnos ou vzniku
mimoriadnej udalosti spojenej s požiarom, výbuchom, prípadne únikom nebezpe ných
látok.

Susediace prevádzky
Na základe posúdenia situovania areálu Mondi BP SCP, a.s. oh adne možnosti
ohrozenia podniku, je možné konštatova , že okrem erpacej stanice OMW v okolí
areálu, nie sú prevádzkové výroby a technológie, ktoré by ho priamo požiarom,
výbuchom, prípadne únikom nebezpe ných látok ohrozovali. V prípade požiaru alebo
výbuchu erpacej stanice by mohlo dôjs aj k ohrozeniu areálu podniku.

Zhodnotenie rozsahu pri vonkajšom ohrození
Pôsobenie prielomovej vlny, zemetrasenia, vplyvu dopravy a uniknutej nebezpe nej
látky môže svojimi katastrofickými ú inkami spôsobi v areáli Mondi BP SCP, a.s.
vznik požiarov a výbuchov takzvaným Domino efektom, ako sú napríklad straty
elektrických vedení, porušenie tesnosti potrubí a nádrží, iniciácia a výbuch mraku
nebezpe nej látky a podobne, v ažko predpovedate nom rozsahu.

2.1.2 Vnútorné zdroje ohrozenia podniku
Výrobný program podniku Mondi BP SCP, a.s. predstavuje zložitý proces, ktorý so
sebou prináša množstvo zdrojov nebezpe enstva vzniku ZPH pre podnik. V areáli sa
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nachádzajú rozvody elektrických médií, rozvody vody a kanalizácie, rozvody zemného
plynu, rozvody a nádrže s nebezpe nými látkami, rozvody kyslíka a dusíka, zariadenia
na výrobu dusíka, ozónu, chlórdioxidu, regenera né kotle a mnohé

alšie zariadenia,

ktoré môžu spôsobi ZPH v areáli Mondi BP SCP, a.s. V akciovej spolo nosti sa
pracuje a manipuluje s množstvom VNL, ktoré pri úniku predstavujú ve ké
nebezpe enstvo ako pre podnik tak pre obyvate ov Ružomberka a životné prostredie.
Pri nedodržaní predpisov o manipulácii s VNL, nepravidelných kontrolách funk nosti
zariadení,

neprofesionálnom

zaobchádzaní

s technologickými

zariadeniami,

o nedostato nej informovanosti zamestnancov o zdrojov rizika ZPH v areáli Mondi BP
SCP, a.s. môže vzniknú požiar, havária a iná mimoriadna udalos , ktorá môže ohrozi
prevádzku a zamestnancov podniku v zatia nepredvídanom rozsahu.

2.2 STRU NÁ CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKÉHO
PROCESU VÝROBY CELULÓZY A REGENERÁCIE

Sulfátová celulóza sa vyrába varením dreva – štiepok, vo varákoch s varným lúhom,
ktorého hlavnými zložkami – aktívne alkálie sú hydroxid sodný a sírnik sodný.
V procese varenia dochádza k oddeleniu lignínov od celulózy. Celulóza po separácii
lignínov predstavuje buni inu. Zostatkový lúh po separácii od celulózových vlákien je
ierny lúh, ktorý je dopravovaný do VP Regenerácia, kde sa podrobuje regenerácii.
Tento

ierny lúh o nízkej koncentrácii suchých látok (18%) sa najprv zahus uje

v odparkách na výslednú sušinu 75%. Takto pripravený ierny lúh sa pod tlakom
privádza do regenera ných kotlov RK 1 a RK 2 k spa ovaniu. [4]

Pri spa ovaní lúhu dochádza k nasledovným procesom:
-

odparenie vody z ierneho lúhu,

-

zhorenie organického podielu,

-

roztavenie anorganického podielu. [4]

V procese horenia a tavenia dochádza k chemickým reakciám (oxidácie, redukcie),
ktorých ú inkom sa hydroxid sodný mení na uhli itan sodný a síran sodný sa redukuje
na sírnik sodný. [4]
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Hlavným výrobkom je zelený lúh. Je produktom chemickej výroby každého
regenera ného kotla. Roztavené chemikálie vytekajú vlastnými ž abmi z kotla ako
tavenina do rozpúš acej nádrže taveniny. V tejto nádrži dochádza k rozpúš aniu
taveniny v slabom pracom lúhu, ím vzniká zelený lúh. Zelený lúh sa dopravuje do
oddelenia kaustifikácie, kde sa podrobuje kaustifika nej reakcii za prítomnosti
hydroxidu vápenatého, ím vzniká biely lúh a vápenatý kal. Tento kal sa vypa uje
v peci na regeneráciu vápna,

ím vzniká pálené vápno, ktoré sa podie a na

kaustifika nej reakcii. Biely lúh sa dopravuje do várne na prípravu varného lúhu do
varáka. Tým je proces regenerácie chemikálií uzavretý. Straty chemikálií v procese sa
dop ajú odpadovou kyselinou z výroby ClO2, nakupovaným NaOH a nakupovaným
vápnom. Na dop anie strát síry sa používa NaHS alebo Na2S. [4]

2.3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH NEBEZPE NÝCH
LÁTOK PRÍTOMNÝCH V PODNIKU
Oxid chlori itý - ClO2
Oxid chlori itý je žltozelený plyn dráždivého zápachu. Ve mi toxická, oxidujúca látka,
nebezpe né pre životné prostredie, špeciálne pre vodné organizmy – vytvára kyslé
prostredie. Chlórdioxid je nestály. Pôsobením svetla sa rozkladá na svoje prvky. Z
vodného roztoku sa môže uvo ni prúdom vzduchu. Pri tepelnom rozklade môže dôjs
k výbuchu. Reakcie s organickými látkami spôsobujú výbuch a požiar. Látka je
korozívna. [4]

Nebezpe enstvo výbuchu vzniká trením, otrasom, slne ným žiarením. Výbušný pri
kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom. Prudko reaguje s hor avinami a reduk nými
materiálmi, s ortu ou, fosforom, sírou a

alšími látkami. Spôsobuje popáleniny a

poleptaniny. [4]

Terpentín
Výskyt hor avej kvapaliny, ktorá vzniká pri výrobnom procese, je iba v priestoroch
Varne, kde pri technologickom procese varenia vzniká terpentín. Tento je získavaný
kondenzáciou NCG plynov vystupujúcich z varákov a z tlakových tankov Tankfarmy.
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Terpentín je zachytávaný v terpentínovom dekantéri, z ktorého preteká do zásobnej
nádrže terpentínu. Táto nádrž je dvojpláš ová a nachádza sa na vonkajšom
priestranstve, pred vstupom do objektu Varna. Terpentín je na základe skúšok
definovaný ako hor avá kvapalina II. triedy nebezpe enstva (teplota vzplanutia: 33 – 39
0

C) Teplota, za ktorých je terpentín spracovávaný a usklad ovaný má vplyv na

zatriedenie do triedy nebezpe nosti. Vyššia teplota spracovávania (získavania) a
skladovania – cca 60

0

C, vytvára predpoklad na zaradenie terpentínu v tomto

konkrétnom technologickom procese ako hor avú kvapalinu I. triedy nebezpe nosti. Pri
úniku látky zo zariadenia je možné o akáva rýchlu tvorbu výbušnej koncentrácie.
Terpentín je svetlohnedá vysokoprchavá kvapalina. Za normálnych podmienok stabilná,
zabráni

kontaktu s otvoreným oh om, teplom. Prudko reaguje so silnými

oxidovadlami. Výpary terpentínu sú ve mi výbušné. [4]

Zemný plyn
Zemný plyn je využívaný ako palivo. Stabilný plyn. Extrémne hor avý - má nízky bod
vzplanutia. Zmesi so vzduchom vytvárajú nebezpe enstvo výbuchu. Zemný plyn
obsahuje nasledovné nebezpe né látky: Metán, Etán, Propán, Bután, Pentán, Hexán,
CO2, N2, S. Zemný plyn patrí medzi ve mi hor avé a dráždivé nebezpe né látky. [4]

Chlór - Cl2
Chlór môžeme charakterizova ako žltý alebo zelený plyn so zrete ným a dráždivým
zápachom. Je jedovatý pri vdýchnutí, dráždivý na o i, dýchacie cesty a pokožku a
jedovatý pre vodné organizmy. [4]

Ozón - O3
Ozón je ve mi jedovatý, dráždivý a podporuje horenie. Nebezpe enstvo požiaru vzniká
pri dotyku s hor avými látkami. Vdýchnutie môže spôsobi nenávratné poškodenia
zdravia. [4]

Plyn sa využívaný v procese bielenia buni iny. Ozón je plyn sfarbený do modra
s teplotou varu -112°C. Pri atmosférickom tlaku sa ozón môže iasto ne rozpúš
vode. Pri štandardnom tlaku a teplote je rozpustnos
rozpustnosti kyslíka. [4]
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ozónu trinás

vo

násobkom

Koncentrované zmesi ozónu a kyslíka, ktoré obsahujú viac ako 20% ozónu, môžu by
výbušné ako kvapalné tak aj plynné. V hospodárskych ozónových zdrojoch sa tieto
koncentrácie nevyskytujú pretože sa nevytvárajú ahko. Vo vzduchu je pol as premeny
ozónu 12 hodín a toto klasifikuje stabilitu ozónu vo vzduchu ako dobrú. [4]

Sírovodík - H2S
Sírovodík je bezfarebný plyn o nie o

ažší ako vzduch, v malých koncentráciách

s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Hranica postrehnute nosti
uchom je 0,4 – 1,0 . 10-2 mg/m3. Pri vysokých koncentráciách nezapácha. Vo vzduchu
je výbušný pri koncentráciách 4,3 – 45,5 obj.%. [4]

Sírovodík dráždi o i a sliznice dýchacích ciest, spôsobuje závrate a bolenie hlavy pri
vyššej koncentrácii. Prípustná koncentrácia vo vzduchu pracovného prostredia je max.
10 mg/m3. Smrte ná dávka je pri koncentrácii vyššej než 700 mg/m3. Zápach je
postrehnute ný uchom už pri nízkej koncentrácii (10 mg/m3). [4]

Metanol (CH3OH – metyalkohol)
Hor avá, íra kvapalina miešajúca sa z vodou v každom pomere, páchnuca po alkohole.
Je to jedovatá kvapalina s parami ažšími ako vzduch, s ktorým tvorí výbušné zmesi.
Hor avými sú aj vodné roztoky. Pary spôsobujú dráždenie dýchacích ciest, so silným
poškodením nervových buniek a o í pri požití. Vážna otrava vzniká po požití 5 až 10 ml
a usmrcuje cez 30 ml. Búrlivo reaguje z alkalickými kovmi za vývinu vodíka. [4]

Metylmerkaptán - CH3SH
Metylmerkaptán je ve mi riedka bezfarebná kvapalina pri teplote nižšej než 6oC, pri
vyššej teplote bezfarebný plyn. Vyzna uje sa prenikavým zápachom po zhnitej cibuli už
pri koncentrácii 0,001 mg/l. Výbušný pri koncentráciách 4,1 – 21 obj.% v zmesi so
vzduchom.

Plynný metylmerkaptán dráždi o i a dýchacie orgány, pri vysokých koncentráciách
postihuje centrálny nervový systém. Dlhodobým ú inkom paralyzuje funkciu
centrálneho systému. Prípustná koncentrácia v ovzduší pracovného prostredia je max.
0,05 mg/m3. [4]
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3
SILY A PROSTRIEDKY PODNIKU MODNI BP SCP,
A.S. A IZS
3.1 ZÁVODNÝ HASI SKÝ ÚTVAR
innos zásahovej hasi skej jednotky ZHÚ sa riadi záväznými právnymi predpismi
na úseku ochrany pred požiarmi, pri om základným vykonávacím predpisom zákona
NR SR . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je vyhláška MV SR . 169/2002 Z. z.
o hasi ských jednotkách, ktorá upravuje pravidlá pre zria ovanie hasi ských jednotiek,
organizáciu a riadenie hasi ských jednotiek, zabezpe enie akcieschopnosti jednotky,
plnenie úloh a organizáciu odborných služieb.

Pracovníci ZHÚ pracujú v 18-hodinových pracovných zmenách, o je v súlade so
zákonom NR SR . 311/2001 Z. z. - Zákonník práce. Celková d žka vykonávania
pracovnej zmeny a na u bezprostredne nadväzujúcej nariadenej pracovnej pohotovosti
na pracovisku je 24 hodín v pracovnom dni. Po skon ení pracovnej zmeny je 48 hodín
vo no. [12]

Po skon ení pracovnej zmeny je v sú asnosti zabezpe ená pracovná pohotovos mimo
pracoviska (v mieste bydliska) 2 pracovníkmi ZHÚ, ktorí sú po as nasledujúcich 24
hodín od skon enia vlastnej pracovnej zmeny zaradení do pohotovosti a musia by
trvalo zastihnute ní ur enými spojovacími prostriedkami (zvä ša vlastné mobilné
telefóny, pevné telefónne linky v mieste bydliska s pod.) a pripravení na nástup
na pracovisko v prípade zvolania. [12]

Na každej zmene slúži 9 zamestnancov, z toho jeden zamestnanec plní funkciu stálej
služby spojára v ohlasovni požiarov. V prípade mimoriadnej udalosti povoláva na
základe rozhodnutia velite a zmeny (zásahu) alších zamestnancov hasi skej jednotky
mimo služby, posilové jednotky OR HaZZ Ružomberok, OR HaZZ Liptovský Mikuláš
a OR HaZZ Dolný Kubín.
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Sú as ou podnikového záchranného systému sú minimálne 3- lenné protipožiarne
hliadky pracovísk, ktoré sú tvorené zamestnancami jednotlivých prevádzok.

3.1.1 Záchranná služba
Výkon závodnej záchrannej služby na vykonanie ú inného zásahu v prípade požiaru
alebo inej mimoriadnej udalosti a živelnej pohromy v areáli Mondi Business Paper SCP,
a.s. je v sú asnosti v plnej miere zabezpe ované vlastnou profesionálnou jednotkou
Závodného hasi ského útvaru. V prípade vä šieho rozsahu vzniknutej mimoriadnej
udalosti tiež profesionálnou hasi skou jednotkou OR HaZZ SR v Ružomberku a inými
dobrovo nými hasi skými jednotkami zaradenými do „poplachového plánu okresu“
Ružomberok a Žilinského samosprávneho kraja. [12]

3.1.2 Strážna služba
Stráženie závodu Mondi Business Paper SCP, a.s. zabezpe uje externá strážna
bezpe nostná služba, ktorá pracuje nepretržite na všetkých osobných aj nákladných
vrátniciach, táto ostraha plní funkcie zabezpe ovania ochrany pred požiarmi
v mimopracovom

ase. Pri pochôdzkovej

innosti po areáli závodu v stanovených

termínoch a trasách, spolu s pracovníkmi ZHÚ slúži tiež pre zistenie a ohlásenie požiaru
pomocou rádiostaníc na ohlasov u požiaru. [12]

3.1.3 Protiplynová služba
Protiplynová služba plní chemicko-technické úlohy súvisiace s ochranou zamestnancov
pri

zásahu v nedýchate nom a zdraviu škodlivom prostredí a pri manipulácii

s chemickými, rádioaktívnymi a biologickým nebezpe nými látkami, ktoré spôsobujú
ohrozenie životného prostredia. [12]
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Protiplynová služba vykonáva nasledovné innosti:
-

vykonáva chemickú analýzu ovzdušia z h adiska koncentrácie nebezpe ných
látok a ur enia druhu nebezpe enstva v zásahovom priestore, meranie
ionizujúceho žiarenia a toku sálavého tepla a vedenie dokumentácie,

-

navrhuje

spôsob

a

rozsah

ochrany

zamestnancov

pri

ich

nasadení

v nedýchate nom a zdraviu škodlivom prostredí,
-

ur uje pracovné postupy pri manipulácii s chemickými, rádioaktívnymi a
biologickými nebezpe nými látkami pri ochrane životného prostredia,

-

vykonáva chemickú a radia nú dekontamináciu a dezinfekciu hasi skej techniky
a vecných prostriedkov po skon ení zásahu, ako aj osobných ochranných
pracovných prostriedkov použitých zamestnancami v prostredí s výskytom
nebezpe nej látky a opätovnú kontrolu funk nej schopnosti použitých
prostriedkov protiplynovej služby,

-

plánuje a vykonáva údržbu, opravu a kontrolu prostriedkov PPL služby,

-

vedie dokumentáciu a evidenciu o používaní, prevádzke , údržbe, opravách a o
kontrole prostriedkov PPL služby,

-

zabezpe uje odbornú prípravu používate ov prostriedkov PPL služby, vrátané
fyzickej a psychickej prípravy a termickej adaptability pri používaní
prostriedkov ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, praktický výcvik overujúci
teoretické a praktické vedomosti na používanie prostriedkov PPL služby,

-

zabezpe uje odbornú prípravu zamestnancov zameranú na chemicko-technické
postupy pri odstra ovaní následkov spôsobených nebezpe nými a zdraviu
škodlivými látkami,

-

predkladá návrhy na obnovu a dop anie prostriedkov PPL služby a súvisiacich
chemicko-technickým prostriedkov, sorp ných látok a dekontamina ných látok.
[12]

Povinnosti zamestnancov ZHÚ na úseku PPL služby
Velite ZHÚ zodpovedá:
-

za riadne a pravidelné vykonávanie ur ených revízií, skúšok a kontrol
prostriedkov,

-

za pravidelné školenie a praktický výcvik používate ov prostriedkov PPL
služby. [12]
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Velite zásahu zodpovedá:
-

za spôsob používania prostriedkov PPL služby po as zásahu,

-

za vykonanie analýzy ovzdušia, vymedzenie bezpe nej zóny pre nasadenie síl
a prostriedkov pri zdolávaní požiaru, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti
s výskytom nebezpe nej látky,

-

ur enie stup a ochrany a vedenie predpísanej dokumentácie,

-

za dodržiavanie bezpe nosti práce a OOPP. [12]

Osoba zodpovedná za PPL službu – technik špecialista odbornej služby zabezpe uje:
-

funk nos prostriedkov PPL služby, vrátane ich zaradenia do výzbroje hasi skej
jednotky,

-

odbornú prípravu používate ov PPL techniky vrátane fyzickej a psychickej
prípravy a zvyšovanie ich technickej adaptability a vykonávanie praktického
výcviku,

-

umiestnenie a uskladnenie prostriedkov PPL služby na takých miestach
a priestoroch, ktoré zabezpe ia ich správnu a spo ahlivú funkciu a ochranu pred
poškodením,

-

bezchybný technický stav, trvalú akcieschopnos

a prevádzkyschopnos

prostriedkov PPL služby,
-

v spolupráci s velite om ZHÚ materiálno-technické vybavenie jednotky
vhodnými a ú innými prostriedkami PPL služby, ich náhradnými dielmi
a potrebným pracovným náradím,

-

vykonávanie údržby, opráv a kontrol prostriedkov PPL služby a vedenie
príslušnej dokumentácie,

-

dodržiavanie bezpe nosti práce a OOPP. [12]

Osoba zodpovedná za PPL službu – technik PPL služby, na zmene zodpovedá
a zabezpe uje:
-

funk nos prostriedkov PPL služby a ich zaradenie do výstroja zmeny,

-

akcieschopnos a prevádzkyschopnos prostriedkov PPL služby na zmene,

-

vedenie predpísanej dokumentácie,

-

školenie a praktický výcvik zamestnancov zmeny z PPL služby,

-

kontrolu a skúšky technického zariadenia PPL služby,
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-

dodržiavanie bezpe nosti práce a OOPP,

-

pri zásahu plní požiadavky velite a zásahu v priestore zásahu,

-

pri zriadení riadiaceho štábu velite om zásahu vykonáva odborné innosti vo
vymedzených priestoroch zásahu požadované pomocníkom ná elníka štábu pre
PPL službu. [12]

Mechanik prostriedkov PPL služby zodpovedá:
-

za zora ovanie a údržbu prostriedkov PPL služby – ADP, prístroje na meranie
istoty

vzduchu,

vysokotlakové

kompresory,

manipuláciu,

tlakovanie

a skladovanie tlakových nádob na vzduch, tlakové skúšky oblekov proti
chemickým látkam, oživovacie prístroje a meracie skrinky. [12]

Zamestnanec ZHÚ zodpovedá:
-

po prevzatí prostriedkov PPL služby za ich stav až do ich opätovného
odovzdania zamestnancom nasledujúcej zmeny,

-

po ich použití riadne prostriedky PPL služby ozna í a odovzdá technikovi PPL
služby, ktorý ich dá do stavu pohotovosti,

-

pri ich používaní za správnos ich použitia a dodržiavanie bezpe nosti práce.
[12]

3.1.4 Strojná služba

Strojná služba zabezpe uje plnenie úloh súvisiacich so zabezpe ovaním akcieschopnosti
hasi skej techniky a vecných prostriedkov a to najmä:
-

prevádzkyschopný stav hasi skej techniky a vecných prostriedkov,

-

údržbu, opravu a kontrolu technického stavu hasi skej techniky a vecných
prostriedkov,

-

dokumentáciu a evidenciu o prevádzke, údržbe, opravách a kontrole technického
stavu hasi skej techniky a vecných prostriedkov,

-

kvapalné palivá, mastiace a iné prevádzkové hmoty, hasiace látky, náhradné
dielce a vecné prostriedky,
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-

vykonáva odbornú prípravu obsluhovate ov a používate ov hasi skej techniky
a vecných prostriedkov s dôrazom na identifikáciu poruchových stavov
hasi skej techniky,

-

kondi né jazdy a overovacie jazdy hasi skej techniky,

-

predpokladá návrhy na obmenu a dop anie hasi skej techniky a vecných
prostriedkov. [12]

Povinnosti zamestnancov ZHÚ na úseku strojnej služby
Velite ZHÚ zodpovedá:
-

za akcieschopnos hasi skej techniky, jej prevádzku a vecné prostriedky,

-

za vedenie jednotnej dokumentácie,

-

za bezpe nos práce,

-

za plánovanie finan ných prostriedkov na nákup nových prostriedkov strojnej
služby. [12]

Velite zmeny zodpovedá a riadi:
-

za autoprevádzku,

-

za akcieschopnos hasi skej techniky a vecných prostriedkov PO,

-

za správne preberanie hasi skej techniky a vecných prostriedkov PO,

-

za bezpe nos práce,

-

za ú elné využitie hasi skej techniky,

-

riadi innos na úseku strojnej služby. [12]

Technik špecialista odbornej služby – strojnej zodpovedá:
-

za vykonávanie kontrol, opráv a údržby hasi skej techniky,

-

za akcieschopnos hasi skej techniky,

-

za bezpe nos práce,

-

vedie a kontroluje predpísanú dokumentáciu,

-

zú ast uje sa odbornej prípravy a kurzov na zvyšovanie odborného rastu. [12]

Strojník strojnej služby má nasledovné povinnosti:
-

stará sa o hospodárnos prevádzky hasi skej techniky,
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-

prevádzka technickú údržbu motorových vozidiel a agregátov pod a plánu
údržby,

-

vykonáva dennú kontrolu hasi skej techniky pri preberaní zmeny,

-

vedie predpísanú dokumentáciu,

-

dodržiava predpisy cestnej premávky a dodržuje bezpe nos práce,

-

dbá na správne využitie technicko-taktických parametrov hasi skej techniky,

-

zú ast uje sa odbornej prípravy a kurzov na zvyšovanie odborného rastu. [12]

Hasi plní nasledovné innosti:
-

dbá na dobrý stav vecných prostriedkov strojnej služby, dodržuje bezpe nos
práce,

-

vykonáva dennú kontrolu stavu vecných prostriedkov strojnej služby,

-

vedie potrebnú dokumentáciu,

-

zú ast uje sa odbornej prípravy a kurzov na zvyšovanie odborného rastu. [12]

3.2 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Vydaním zákona NR SR . 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme z 15.
februára 2002 bol daný základ legislatívneho rámca pre úpravu organizácie, úloh
a pôsobností orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb ako aj
všetkých záchranných zložiek, ktoré sa podie ajú na

innostiach súvisiacich so

záchranou osôb a majetku ohrozených následkom živelných pohrôm, požiarov alebo
priemyselných havárií. V tomto zákone je IZS definovaný ako: „koordinovaný postup
jeho zložiek pri zabezpe ovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní inností a opatrní
súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni“. [23]

Taktiež sú tu definované pojmy tiese

(stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený

život, zdravie majetok, alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie
pomoci), zásah (súbor nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek, ktoré
súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni). [23]
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V IZS pôsobia Ministerstvo vnútra SR, krajské úrady a záchranné zložky. Ministerstvo
vnútra SR má za úlohu riadi a koordinova plnenie úloh na úseku IZS, vypracúva
koncepciu organizácie a rozvoja IZS, zabezpe ova odbornú prípravu osôb zaradených
do koordina ných stredísk IZS, alej spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave
a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
zabezpe uje vysielanie záchranných zložiek IZS pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi
krajmi, a zabezpe uje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek IZS
v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce. [23]

Krajský úrad koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku IZS na území kraja.
Na tieto ú ely zria uje koordina né stredisko, vytvára technické podmienky na innos
koordina ného strediska, rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody a uhrádza
tieto náhrady, spolupodie a sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja IZS.
[23]

V rámci IZS sa na poskytovaní pomoci v tiesni podie ajú aj

alšie právnické osoby,

fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby formou vecného
plnenia alebo osobnej pomoci. Tieto sú povinné koordina nému stredisku na jeho
vyžiadanie poskytnú potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využite ných na
poskytnutie pomoci v tiesni. Zákon pamätá aj na pokuty a financovanie IZS.

3.2.1 Koordina né stredisko IZS
Koordina ným strediskom sa rozumie technicky vybavené, priestorovo a personálne
zabezpe ené pracovisko krajského úradu, ktoré umož uje výkon inností súvisiacich
s príjmom ties ového volania na linke 112 ( na základe rozhodnutia Rady Európskej
únie z 29. 7. 1991 o zavedení jednotného európskeho ísla na ties ové volania), jeho
vyhodnotením a zabezpe ením inností a opatrení pri poskytovaní pomoci v tiesni. [16]

Koordina né stredisko taktiež:
-

zabezpe uje hlasový a dátový prenos informácií telekomunika nými sie ami
a telekomunika nými zariadeniami s opera nými strediskami ties ového volania
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v územnom

obvode

kraja,

s ostatnými

koordina nými

strediskami

a s ministerstvom,
-

vypracúva plán poskytovania pomoci,

-

vedie preh ad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek IZS a ich
zásahových obvodoch,

-

vedie preh ad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie, využite ných na ú ely poskytovania pomoci
v tiesni,

-

vedie dokumentáciu a evidenciu inností IZS,

-

vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek IZS,

-

spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu
udských životov v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci
pri leteckej nehode,

-

vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek IZS z iného
kraja, ak na zásah neposta ujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí
nebezpe enstvo z omeškania, môže o pomoc požiada priamo iné koordina né
stredisko. [16]

Koordina né stredisko je oprávnené:
-

vyda

pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke na vykonanie zásahu,

vyzva niektorú z ostatných záchranných zložiek na vykonanie zásahu alebo
ties ové volanie presmerova

na príslušné opera né stredisko ties ového

volania,
-

vyžadova údaje o silách a prostriedkoch využite ných na zásah od orgánov
štátnej správy, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie. [16]

V prípade nebezpe enstva vzniku mimoriadnej udalosti koordina né stredisko:
-

zabezpe uje varovanie obyvate stva, ak tak nevykonali ur ené právnické osoby
alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

-

vyrozumieva obce, orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré
zabezpe ujú úlohy súvisiace so záchrannými, lokaliza nými a likvida nými
prácami,
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-

podie a sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ZLLP na základe
rozhodnutia štátnych orgánov. [16]

Koordina né stredisko tvoria zamestnanci krajského úradu a zástupcovia základných
záchranných zložiek. Základná záchranná zložka poskytuje svojho zástupcu na výkon
innosti koordina ného strediska na požiadanie krajského úradu. [23]

Krajský úrad môže vytvori koordina né stredisko aj na opera nom stredisku základnej
záchrannej

zložky.

Koordina né

stredisko

môže

v mieste

svojej

dislokácie

zabezpe ova aj innos opera ných stredísk ties ového volania. [23]

Koordina né

stredisko

je

základným

a integrujúcim

prvkom

komunika nej

a informa nej infraštruktúry. Z h adiska zálohovania a zabezpe enia nepretržitého
výkonu

innosti je nevyhnutné, aby sa koordina né strediská mohli vzájomne

podporova

v prípade výpadku niektorého z nich. Na ten ú el bola navrhnutá

konfigurácia spárovaných koordina ných stredísk, ktoré sa môžu v prípade potreby
vzájomne podporova . Možné riešenie spárovaných koordina ných stredísk je uvedené
na obrázku . 2. [10]

Obrázok 2 Možné riešenie spárovaných koordina ných stredísk IZS v SK [10]

Technológia koordina ného strediska je budovaná pre desa

multifunk ných

dispe erských pracovísk operátorov. Uvedený po et umož uje výkon innosti pre 3 krát
2 operátorov – zástupcov Hasi ského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej
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služby a zamestnancov krajského úradu. Jedno dispe erské pracovisko je ur ené pre
vedúceho zmeny ako dohliadacie pracovisko, ktoré je využívané aj na priebežný výcvik
operátorov.

alšie z vo ných dispe erských pracovísk je ur ené pre zástupcu

Policajného zboru pre výkon innosti v období krízovej situácie. [10]

Zostávajúce dve pracoviská tvoria zálohu, ktorá je využívaná pri riešení krízových
situácií. Sú as ou koordina ného strediska je aj opera né stredisko záchrannej
zdravotnej služby. Jeho

innos je zabezpe ovaná logicky oddelenou technológiou

podpory riadenia. [10]

Pre výkon innosti opera ného strediska záchrannej zdravotnej služby sú vy lenené
štyri dispe erské pracoviská. [10]

Koordina né stredisko je vybavené databázovým, aplika ným, komunika ným a GIS
serverom. Z h adiska zálohovania technológií sa optimálnym javí zálohovanie
spárovaným koordina ným strediskom,

o v skuto nosti znamená, že pri výpadku

technológie jedného z koordina ných stredísk prevezme výkon jeho

innosti druhé

spárované koordina né stredisko. [10]

Dispe erské pracoviská operátorov sú koncipované tak, aby umož ovali v jednej
logickej asti príjem a spracovanie ties ového volania, v druhej logickej asti aktívne
vyh adávanie, sledovanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranných zložiek pre
poskytovanie pomoci v tiesni. [10]

3.2.2 Záchranné zložky IZS
Záchranné zložky pôsobiace v IZS sú roz lenené do dvoch skupín. K prvým patria
základné záchranné zložky a druhú skupinu tvoria ostatné záchranné zložky.

Základné záchranné zložky
K základným záchranným zložkám patria:
-

HaZZ,

-

ZZS,
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-

útvary PZ a letecký útvar Ministerstva vnútra SR,

-

vojenské záchranné útvary a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,

-

banská záchranná služba. [23]

Základná záchranná služba vykonáva svoju innos spravidla vo svojom zásahovom
obvode. K jej základným innostiam v IZS patrí:
-

poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a alšiu potrebnú pomoc
v tiesni na základe pokynu strediska alebo svojho opera ného strediska
ties ového volania,

-

vykonávajú organiza né, technické a alšie opatrenia na poskytovanie pomoci
v tiesni a na ten ú el sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,

-

zú ast ujú sa na odbornej príprave,

-

spracúvajú údaje o svojej

innosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich

krajskému úradu. [23]

V okrese Ružomberok sa nenachádzajú všetky uvedené záchranné zložky. Preto
v prípade potreby nasadenia Banskej záchrannej služby so sídlom v Prievidzi alebo
Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany treba ráta

s dlhšou dobou

príjazdu.

Ostatné záchranné zložky
K ostatným záchranným zložkám patria:
-

Armáda Slovenskej republiky,

-

obecné (mestské) hasi ské zbory,

-

ZHÚ,

-

závodné hasi ské zbory,

-

pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo
predpisov,

-

horská služba a Spolok horských vodcov,

-

jednotky civilnej ochrany,

-

obecná polícia,

-

útvary Železnej polície,

-

Slovenský ervený kríž,
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innosti pod a osobitných

-

iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom innosti je poskytovanie
pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku. [23]

Základné innosti ostatných záchranných zložiek v IZS:
-

poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a alšiu potrebnú pomoc v tiesni na
základe vyzvania koordina ným strediskom alebo opera ným strediskom
ties ového volania,

-

oznamujú na vyžiadanie koordina nému stredisku údaje o svojich silách
a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnú

na zásah, a údaje o spôsobe svojej

aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad
vyzvania na zásah,
-

vykonávajú opatrenia súvisiace s ich za lenením do informa nej a komunika nej
siete IZS vrátane zabezpe ovania spojovacích prostriedkov,

-

zú ast ujú sa na odbornej príprave. [23]

HaZZ v Ružomberku
Okresné riadite stvo HaZZ Ružomberok sídli na Nám. Andreja Hlinku 74. Vo svojom
zásahovom obvode má zriadenú jednu hlavnú hasi skú stanicu II. typu. Na jednej
zmene slúži maximálne 8 príslušníkov. Zaradení sú do funkcií hasi , hasi záchranár,
technik - strojník, hasi záchranár špecialista, technik špecialista. [17] Pri vykonávaní
svojej práce pracovníci HaZZ používajú príslušnú techniku, AHZS 1B – Mercedes
Benz Atego 1528, AHZS 1A – Mercedes Benz Sprinter, AHZS 6B – KIA SPORTAGE,
CAS 32 – TATRA 815, CAS 32 – TATRA 148, CAS 32 – TATRA 138. [17] Medzi
ostatné techniky patria vecné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky,
prostriedky na sebazáchranu, ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela,
prostriedkov na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, prostriedkov na ur ovanie
škodlivosti prostredia a na likvidáciu ekologických havárií.

alej má vo výbave rádiové

a ostatné telekomunika né zariadenia, výpo tovú techniku umož ujúcu informa nú
podporu pre VZ, prostriedky hasi skej záchrannej služby a povod ovej záchrannej
služby, hasiace látky, dekontamina né, sorb né látky a ostatné prostriedky.
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Základné úlohy OR HaZZ:
-

sústre uje a nasadzuje hasi ské jednotky na zdolanie požiarov, živelných
pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí v rámci okresu,

-

zabezpe uje innos zásahových zložiek HaZZ na území okresu, zis uje prí iny
vzniku požiarov,

-

vypracúva povod ový plán záchranných prác svojho územného obvodu,

-

vykonáva protipožiarne kontroly dodržiavania povinností ur ených právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kontroluje obce v oblasti výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi,

-

vydáva rozhodnutia o povolení na spa ovanie hor avých látok a odpadov na
vo nom priestranstve a o súhlase usporiada verejné podujatie. [2]

ZZS Ružomberok
ZZS Ružomberok spolu s dopravnou zdravotnou službou tvorí samostatné oddelenie
Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Nemocnica sídli na ulici Generála
Miloša Vesela 21. Aj ke

ide o vojenskú nemocnicu, poskytuje svoje služby všetkým

ob anom Slovenskej republiky, ktorí to potrebujú, bez oh adu na to, kde sú poistení,
aký majú vz ah k armáde, aké majú zamestnanie, akého sú pohlavia alebo národnosti.
Vojenská nemocnica je pavilónového typu. Svojich 400 lôžok má rozmiestnených
v piatich lôžkových nemocni ných pavilónoch. Všetky oddelenia Ústrednej vojenskej
nemocnice sú plne zabezpe ené potrebným po tom kvalifikovaných lekárov, stredného
zdravotníckeho personálu, lôžok a rozsiahlym neustále modernizovaným prístrojovým
vybavením. Z celkového po tu lekárov, ktorí v nemocnici pracujú, má 45 špecializáciu
II. stup a, 25 špecializáciu I. stup a, 17 nadstavbovú špecializáciu, 7 lekári majú
vedeckú hodnos CSc. a dvaja pedagogickú hodnos docent. Taktiež sú v nemocnici
zamestnané kvalifikované sestry a zdravotní laboranti rôznych odborností. [19]

Poskytovate ZZS je povinný:
-

zriadi

vo svojom obvode zásahové stredisko na zabezpe enie výjazdu

ambulancie ZZS do jednej minúty od prijatia pokynu koordina ného alebo
opera ného strediska,
-

plni pokyny koordina ného a opera ného strediska ZZS,

-

zabezpe

výjazd ambulancie ZZS,
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-

bez zbyto ného odkladu po vykonaní zásahu prepravi osobu, ak si to vyžaduje
jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice,

-

bez zbyto ného odkladu hlási koordina nému alebo opera nému stredisku ZZS
ukon enie zásahu,

-

používa jednotné ozna enie zásahových stredísk, ambulancií ZZS a zabezpe
používanie

jednotne

ozna ených

ochranných

odevov

zdravotníckymi

pracovníkmi ZZS,
-

vies evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchováva desa rokov od
vykonania zásahu. [26]

Útvar PZ Ružomberok
Policajný zbor má v pôsobnosti IZS špecifické postavenie. Tvorí samostatnú zložku
pôsobiacou popri základných a ostatných záchranných zložkách. Policajný zbor plní
osobitné úlohy pri poskytovaní pomoci v tiesni. Ú as polície na zásahu je zameraná na
zabezpe enie verejného poriadku, uzatvorenie priestoru dopravy i reguláciu dopravy
v meste Ružomberok. Útvar PZ vytvára podmienky pre optimálny výkon

innosti

základných záchranných zložiek.

Útvar policajného zboru plní nasledujúce innosti:
-

podie a sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh PZ na
základe pokynu opera ného strediska PZ,

-

vykonáva organiza né, technické a alšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením
v IZS a na tento ú el sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,

-

zú ast uje sa na odbornej príprave,

-

spracúva údaje o svojej

innosti, silách a prostriedkoch a predkladá ich

krajskému úradu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. [22]

Prenos informácií medzi ú astníkmi IZS
Prenos informácií v IZS sa uskuto uje medzi:
-

postihnutým a príjemcom ties ového volania,

-

koordina ným strediskom a opera ným strediskom,

-

koordina nými strediskami navzájom,

-

koordina ným strediskom a Ministerstvom vnútra SR,
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-

koordina ným strediskom a orgánmi krízového riadenia,

-

koordina ným strediskom a obyvate stvom pri mimoriadnej udalosti,

-

opera nými strediskami navzájom,

-

opera ným strediskom a zásahovou jednotkou,

-

VZ a koordina ným strediskom IZS alebo opera ným strediskom záchrannej
zdravotnej zložky,

-

koordina ným strediskom alebo opera ným strediskom a ostatnou záchrannou
zložkou. [6]

Prenos informácií sa uskuto uje s využitím vytvorených prvkov spojovacieho
prostredia ako je integrovaná digitálna telekomunika ná sie Ministerstva vnútra SR,
miestne (medzimestské) telefónne okruhy, verejná telefónna sie , sú asné systémy
rádiového spojenia základných záchranných zložiek, digitálne telefónne spojenia ako aj
záloha a novobudovaná digitálna truncková rádiová sie
SITNO. [6]
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Ministerstva vnútra SR

4
MODELOVÁ SITUÁCIA ÚNIKU VE MI
NEBEZPE NEJ LÁTKY
Modelovú situáciu môžeme charakterizova ako simuláciu možnej reálnej situácie,
ktorá sa môže prihodi v každej sfére udského konania. Ide o maximálne priblíženie
k realite na dosiahnutie efektivity uskuto ovaných zámerov. Nie vždy musí by
skuto nos

zhodná

s modelom.

Modelovanie

vychádza

z teórií

klasického

a inštrumentálneho podmie ovania a jeho úlohy pri aktívnej adaptácii na zá aže
v konfliktných situáciách. [14]

Na riešenie mimoriadnych udalostí, ako prírodných tak aj priemyselných havárií sa
v sú asnosti používajú rôzne simula né programy. Základnou úlohou simula ných
programov je prostredníctvom stanovených modelov simulova

možný vývoj alebo

priebeh konkrétnej udalosti. Na základe takto vytvorenej simulácie, ktorá môže by
podporená vhodným mapovým podkladom je možné ur

jej negatívne ú inky

a následne prija potrebné opatrenia.

Simula né programy, ktoré sa dajú využi pri riešení krízových situácií môžeme
zjednodušene rozdeli nasledovne:
-

simula né programy, ktoré nie sú zamerané len na jeden model simulácie
a zah ajú viaceré modely, ktoré sú podporené vhodnými mapovými podkladmi.
Ako príklad môžeme uvies simula ný program Terex,

-

simula né programy, ktoré sú zamerané len na jeden model simulácie, ktorý je
podporený vhodným mapovým podkladom. Ako príklad uvedieme program
Aloha,

-

ostatné podporné databázové programy, ktoré však nedokážu vykona simuláciu,
ale slúžia ako databáza dôležitých údajov a informácií pre simula né programy.
Napríklad program ERICards, Nebezpe né látky, Nebel. [18]

Je potrebné, aby simula né programy boli podporené vhodnými databázovými
programami, ktoré zabezpe ujú dostato né množstvo vhodných údajov, potrebných pre
správne nastavenie simulácií.
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Dôležitou vlastnos ou simula ných programov je ich kompatibilita a schopnos
spolupracova s geografickými simula nými systémami a ich platformami. V sú asnej
dobe je táto požiadavka už nevyhnutnos ou a poukazuje na vyspelos

daného

simula ného programu. [18]

4.1 MOŽNÝ VÝVOJ SITUÁCIE
Vznik mimoriadnej udalosti v podniku Mondi BP SCP, a.s. môže by podmienená
rôznymi faktormi, i už berieme do úvahy chybu udského inite a, vplyv prírodných
katastrof alebo napríklad teroristická innos . Všetky tieto initele môžu predstavova
malé, zanedbate né alebo naopak rozsiahle až devastujúce dôsledky. Úlohou síl
a prostriedkov podniku Mondi BP SCP, a.s. a IZS je by pripravený na akéko vek
druhy mimoriadnej udalosti neznámych dôsledkov. Na základe tohto poznania si
vytvoríme

taký variant krízovej udalosti úniku nebezpe nej látky, ktorý bude

predstavova najhorší variant mimoriadnej udalosti.

Zostavenie simula ného modelu krízovej situácie
Ke že hlavnou úlohou tejto práce je na základe modelovej situácie poda návrh na
riešenie krízovej situácie, z tohto dôvodu je mojím prvotným krokom vytvorenie si
modelovej situácie, respektíve simula ný model. Je ve mi dôležité aby sa simula ný
model krízovej situácie o najviac približoval reálnej situácii.

Vo výrobnom podniku Mondi BP SCP, a.s. sa nachádza množstvo nebezpe ných látok.
Na riešenie krízovej situácie si vyberiem nebezpe nú látku chlór, ktorá patrí v podniku
medzi najnebezpe nejšie. Ke že chceme vytvori najhorší variant MU, do simula ného
modelu zadáme celkové množstvo chlóru, ktoré sa v podniku nachádza. Podobne si
zadáme aj smer vetra a ostatné parametre krízovej situácie.
Potrebné parametre simula ného modelu:
-

model: PUFF - jednorázový únik plynu do oblaku

-

látka: chlór

-

celkové uniknuté množstvo plynu: 440 kg

-

rýchlos vetra v prízemnej vrstve: 5 m/s
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-

pokrytie oblohy mrakmi: 37,5 %
as vzniku a priebehu havárie: ve er
typ atmosférickej stability: D – izotermia

Pri manipulácii s VNL v areáli Mondi a.s., aj napriek dôslednému dodržiavaniu a
kontrole všetkých legislatívnych a vnútropodnikových predpisov nie je možné vylú
prípadné úniky VNL mimo technológiu a výrobné zariadenia, ktoré môže vzniknú
z týchto dôvodov:
-

udskej nedbanlivosti, udskej chyby,

-

únavy konštruk ných materiálov,

-

manipula nej chyby, technickej poruchy alebo zlyhania obsluhy,

-

výpadku elektrického napájania, alebo zásobovania pomocnými médiami,

-

korózie,

-

nehody

na

železni nej

vle ke

alebo

na

vnútroareálových

cestných

komunikáciách,
-

nežiaducich externých udalostí ako je požiar, pád lietadla a podobne,

-

živelných pohrôm ako sú záplavy, zemetrasenia, námrazy a podobne,

-

úmyselného poškodenia alebo sabotáže

-

terorizmus.

Výber simula ného programu
Na riešenie konkrétnej modelovej situácie môžeme použi rôzne simula né programy.
Z dôvodu dostupnosti a kvality výsledkov som si zvolila program TEREX.

Terex je nástroj pre rýchlu prognózu dopadov a následkov pôsobenia nebezpe ných
látok alebo výbušných systémov, napríklad aj pri teroristickom zneužití. Model je
vytvorený ako po íta ový program s nadväznos ou na geografický informa ný systém
pre priame zobrazenie výsledkov v mapách. [18]

Terex je ur ený pre operatívne použitie jednotkami IZS pri zásahu, pre rýchle ur enie
rozsahu ohrozenia a realizáciu následných opatrení ochrany obyvate ov. Terex je
využite ný velite om zásahu priamo na mieste alebo opera ným dôstojníkom
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v riadiacom stredisku. Je vhodný aj pre analýzu rizík pri plánovaní. Program poskytuje
výsledky i pri nedostatku presných vstupných informácií. [18]
Predpove

dopadov a následkov je založená na konzervatívnej metóde. V praxi to

znamená,

že

výsledky

odpovedajú

takým

podmienkam,

pri ktorých

dôjde

k maximálnym možným dopadom a následkom na okolie, to znamená najhorší variant.
[18]

4.2 VYHODNOTENIE MODELOVEJ SITUÁCIE
Medzi prvotné kroky pri riešení konkrétnej mimoriadnej udalosti prostredníctvom
programu Terex je zadanie vstupných parametrov do programu charakterizujúcich
vzniknutú situáciu. Zadanie vstupných parametrov je zobrazené na obr. 3.

Obrázok 3 Vstupné údaje simula ného modelu havárie s únikom chlóru
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Po zadaní všetkých potrebných vstupných údajov klikneme sa ikonu výpo et. Po
vykonaní výpo tu nás program upozorní na výsledok, obr. 4.

Obrázok 4 Nákres zasiahnutej oblasti

Tento výsledok sa berie ako najhorší prípad zo všetkých havarijných ú inkov
nebezpe nej látky. Sú asne sa v tomto okne zobrazí schematický nákres zasiahnutej
oblasti s popisom.

Výsledky vyhodnotenia
V nasledujúcej asti nám program poskytne výsledky vyhodnotenia krízovej situácie.

Obrázok 5 Výsledky vyhodnotenia simula ného modelu
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Z uvedeného obrázku (obr. 5) vyplývajú nasledovné údaje:
-

nevyhnutná evakuácia osôb sa musí vykona do 632 m,

-

doporu ený prieskum toxickej koncentrácie do vzdialenosti od miesta úniku je
1070 m.

Všetky výsledné údaje sú orienta né a sú ur ené k rýchlemu posúdeniu situácie
v ohrozenom priestore a prijatia okamžitých opatrení k vy isteniu priestoru a zavedeniu
neodkladných ochranných opatrení, tak i orienta nému stanoveniu priestoru, v ktorom
má by prevedený presnejší prieskum.

Zobrazenie simula ného modelu
Grafické vyhodnotenie nebezpe nej látky tvorí najdôležitejšiu

as

celkového

vyhodnotenia havárie nebezpe nej látky, v rámci ktorého získame teoretický obraz
o dosahu kontaminovanej atmosféry v teréne. Zadaný havarijný model je zobrazený na
mape, ktorá sa nachádza v prílohe D.

Obrázok 6 Nákres zasiahnutej oblasti

Modrý výsek predstavuje pásmo ohrozenia toxickou dávkou pod a smeru vetra,
v ktorom by mala by prevedená evakuácia. Modrý kruh znázor uje pásmo dosahu
toxickej koncentrácie látky a vyzna uje oblas , kde by mal by prevedený prieskum
zamorenia toxickou látkou (obr. 6).

Modrý výsek, to znamená pásmo ohrozenia toxickou dávkou zasiahne nasledovné
objekty: Mondi BP SCP, a.s.; cesta E 77, 59 a okolité objekty.

Modrý kruh, to znamená pásmo dosahu toxickej koncentrácie zasiahne nasledovné
objekty: Mondi BP SCP, a.s.; cesta E 77, 59; severná as obce Štiavni ka; juhozápadná
as obce Lisková; južná as obce Martin ek; železnica dvojko ajová 180; Jasky a
Mních.
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Popis vlastností látky
Program Terex obsahuje modul „nebezpe né látky“, ktorý tvorí taktiež dôležitú as pri
riešení krízovej situácie. Pri takej mimoriadnej udalosti úniku VNL, kedy je nám známa
uniknutá nebezpe ná látka, program nám umožní prehliadanie vlastností a parametrov
danej látky. Tento modul je možné použi hlavne pri látkach, ktorých ú inky a dôsledky
sú nám menej známe.

Vlastnosti nebezpe nej látky chlór
Charakteristika
Nehor avý, zelený až žltý štip avo zapáchajúci toxický plyn,

ahší ako vzduch.

Rozpustný vo vode. Patrí medzi zvláš nebezpe né toxické látky. V minulosti použitý
ako otravná látka s dusivým ú inkom.

Prvá pomoc
Prenies postihnutého na erstvý vzduch, uloži do k udnej polohy. Uvo ni odev. Pri
zástave dýchania poskytnú umelé dýchanie pomocou prístroja, prípadne zavedenie
kyslíku. Pri postriekaní kvapalinou odstráni zasiahnuté asti odevu. Postihnuté miesta
dôkladne opláchnu

vodou a pokry

sterilným obväzom. Zasiahnuté o i ihne

opláchnu vodou po dobu 10-15 min. Vypláchnu ústa, prípadne nosnú dutinu. Vždy
zabezpe

lekárske ošetrenie. Postihnutého nenecha prechladnú . Transport len ležmo,

nesmie chodi . Pri nebezpe enstve straty vedomia uloži

a transportova

v

stabilizovanej polohe na boku. Pri poskytovaní prvej pomoci pri zasiahnutí kvapalinou
používa ochranné prostriedky.

Požiarne prejavy
Nehor avý, ale možnos niektorých látok v chlóru, prípadne tvorba výbušných zmesí
(vodík).

Hasiace prostriedky
Látka nehor avá. Pre likvidáciu uvo neného chlóru použi vodnú hmlu.
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Zra ujúce prejavy
Spôsobuje ažké podráždenie dýchacích ciest a p úc. Poškodenie p úc sa môže vyvinú
po dobe trvania až 2 dni. Plyn leptá o i a dráždi kožu až ku tvorbe p uzgierov. Pri styku
s látkou v kvapalnom stave vznikajú omrzliny. Príznaky: Pálenie a boles o í, sliznicu
nosa, hrtana a kože. Dráždivý kašel, záchvaty dusenia. koncentrácia 0,1% po dobu 10
min pôsobí smrte ne. Pôsobenie vysokých koncentrácií môže spôsobi bleskovú smr
vplyvom reflexného zablokovania dýchacieho centra. Postihnutý sa zadych uje, jeho
tvár vlhne, dusí sa, má snahu beža ale padá a stráca vedomie.

Ochrana
Všeobecne: Osobné ochranné pracovné prostriedky. Dôležitá je ochrana dýchacích ciest
a o í. V havarijných prípadoch ochranná maska, izola ný dýchací prístroj, ochranný
odev.

Typy filtrov
Typ B sivý a typ V žltý

Stálos
Ako látka ahšia ako vzduch sa šíri po zemi, zotrváva v miestnostiach so zlým vetraním,
zhromaž uje sa v nižších polohách, priehlbinách, jamách, pivniciach a podobne.

Dekontaminácia
Zachytávanie vodou, neutralizácia amoniakom alebo roztokom sódy. Kvapalný chlór
pokry

ažkou penou.
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5
NÁVRH RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE SILAMI
A PROSTRIEDKAMI PODNIKU MONDI BP SCP, A.S.
A POMOCOU IZS
V krízovom riadení a taktiež aj v procese prevencie ZPH sa v rozsiahlej miere využívajú
mapy a iné podklady v analógovej podobe. Budúcnos

je však treba h ada

v geografických informa ných systémoch, a celkovo v informa ných technológiách ako
sú napríklad simula né programy. Hlavné dôvody ich využívania spo íva v ahkom
uchovávaní zhromaždených údajov, možnos zdie ania informácií medzi úrov ami
a v možnosti prepoji

údaje rôznych aplikácií a formátov. Z toho pramení vyššia

pružnos v rozhodovacích procesoch, o vedie k ušetreniu asu, ktorý je pri riešení
krízovej situácie ve mi cenný.

V skuto nosti sa geografické informa né programy a simula né programy využívajú
v krízovom manažmente a v IZS. Mnohé výrobné podniky na riešenie krízových situácií
využívajú vlastné sily a prostriedky, ktorých úloha v prípade vzniku MU spo íva hlavne
vo vykonaní prvotných, respektíve najdôležitejších krokov na riešenie MU. Využívanie
simula ných programov môže zefektívni

ich

innos , najmä pri rozhodovacích

procesoch. Zavedenie práve takýchto programov do technologického vybavenia
podnikov pokladám za ve mi výhodný a efektívny nástroj tak pri prevencii ZPH ako aj
pri riešení už vzniknutej MU.

5.1

INNOS ZAMESTNANCOV PODNIKU MONDI BP SCP, a.s.

Riadiace stredisko pre prípad ZPH je ur ená miestnos

podnikového dispe ingu.

V dispe ingu je nepretržitá 24-hodinová prevádzka.

Podstatnou as ou po vzniku havárie je dôležité as zistenia havárie. Zistenie havárie
v relatívne krátkom

ase vytvára predpoklady na v asné varovanie zamestnancov

podniku, úspešnú evakuáciu a realizáciu efektívnych opatrení na likvidáciu havárie.
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Vo výrobnom podniku Mondi BP SCP, a.s. sa z neznámych prí in za ne vytvára
žltozelený toxický mrak. Zamestnanci podniku identifikujú neštandardnú situáciu úniku
nebezpe nej látky. Vzniknutú situáciu je možné spozorova senzoricky alebo vizuálne,
vzh adom na výrazné sfarbenie a zápach chlóru. Zamestnanci podniku ohlásia
vzniknutú situáciu dispe erovi podniku prostredníctvom vnútornej telefónnej siete.

5.1.1

innos dispe era podniku

Po ohlásení vzniknutej situácie si dispe er podniku preverí pravdivos informácie,
meno osoby, ktorá situáciu ohlásila, druh mimoriadnej udalosti, miesto a približnú
dobu vzniku MU. Dispe er podniku po preverení ohlásenej situácie spustí 2 – minútový
automatizovaný varovný systém – siréna závodu, po ktorom nasleduje varovanie
hlasom. Je zrejmé, že výsledný as, ktorý uplynie od doby havárie až po ukon enie
varovania a vyrozumenia zamestnancov a ostatných prítomných v areáli podniku sa
bude pohybova okolo 5 minút.
Dispe er podniku zabezpe í vyslanie protiplynovej služby ZHÚ na miesto udalosti
prostredníctvom vnútornej telefónnej siete; príkaz na výjazd sa nachádza v prílohe E.
Príslušník protiplynovej služby vykoná prvý prieskum situácie a podá hlásenie
dispe erovi. Dispe er podniku zhodnotí informácie poskytnuté príslušníkom PPL
služby, aktivuje príslušný havarijný scenár pod a dostupných informácií o MU a vyhlási
v podniku I., II. alebo III. stupe ohrozenia. Na základe prijatých informácii dispe er
uskuto ní rozhodnutie o evakuácii (obr. 7). Dispe er podniku vyhlási prostredníctvom
hlásneho

informa ného

systému

rozhodnutie

o evakuácii.

Jeho

neodkladnou

povinnos ou je informova o vzniknutej udalosti ZHÚ a zvola Havarijnú komisiu.
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Miesto úniku je dostato ne

Únik výbušného alebo hor avého
plynu z potrubia a rozvodov vnútri

alebo

vzdialené. Predpokladaný asový

budov môže vies k deštrukcii

rozvoj udalosti umož uje

budovy. Bezpe nejšie je ohrozené

predbežné varovanie

budovy opusti než zosta .

Je známy typ úniku a možno
predpoklada jeho rozvoj? Je
dostato ný as na evakuáciu?

ÁNO

NIE

Je potrebné evakuáciu bezodkladne
zaháji vyhlásením evakuácie!

Je malá pravdepodobnos bezpe ného
úniku bez dostato ného vybavenia
osobnými ochrannými prostriedkami!

Spôsob vyhlásenia sa prevedie
sirénami alebo systémom vnútornej
rádiovej a telefónnej siete

Odporú a sa zotrva a ukry sa
v budovách!

Vedúci zmeny naria uje všetkým
zamestnancom aby okamžite
ukon ili prácu spustením
núdzového odstavenia technológie,
nasadili si prostriedky individuálnej
ochrany a riadili sa pokynmi
organizátorov a zásahových
zložiek. Vedúci zmeny naria uje
zamestnancom aby v žiadnom
prípade neopúš ali priestory
prevádzky!

Vedúci zmeny zabezpe uje aby všetci
zamestnanci okamžite ukon ili prácu
spustením núdzového odstavenia
technológie, zobrali si prostriedky
individuálnej ochrany a urýchlene
opustili priestory na ur ené
zhromaždisko!

Obrázok 7 Proces rozhodovania podnikového dispe era o evakuácii
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5.1.2 Zamestnanci a ostatné osoby prítomné v podniku
Zamestnanci a ostatné osoby prítomné v podniku po as MU:
-

po vyhlásení MU a evakuácie dispe erom podniku zamestnanci ukon ia
vykonávanú innos a ohlásia sa svojmu nadriadenému v konkrétnej prevádzke,
od ktorého dostanú potrebné informácie a pokyny na

alšiu innos a spôsob

evakuácie,
-

je potrebné aby zamestnanci zaobstarali ochranné prostriedky, ak sú nimi
vybavení – najmä prostriedky ochrany dýchacích ciest a uvedú ich do
pohotovostnej polohy. Po as priebehu evakuácie si so sebou zoberú prostriedky
spojenia, ako sú podnikové vysiela ky alebo mobilné telefóny, osobné doklady
a podnikový preukaz,

-

jednajú k udne a rýchlo, s rozmyslom, neprepadajú panike,

-

zbyto ne netelefonujú, iba sa ohlásia, ak sú individuálne ukrytí inde, svojmu
nadriadenému i dispe ingu závodu,

-

pomáhajú pri potrebe presunu ranených osôb i poskytnutí prvej pomoci po as
evakuácie,

-

v mieste evakuácie vyh adajú ur enú osobu svojej prevádzky – zamestnávate a
a nechajú sa zaevidova ,

-

4.2

plnia pokyny organizátorov zasahujúcich zložiek a velite a zásahu.

INNOS ZHÚ

Riešenia MU sa vždy zú ast uje velite hasi skej jednotky ZHÚ, respektíve v jeho
neprítomnosti službukonajúci velite zmeny ZHÚ. Na riešenie krízovej situácie sa zvolí
velite zásahu, ktorý vydáva pokyny a koordinuje všetky zložky, ktoré sa zú ast ujú
zásahu. Plnenie úloh pri innosti ZHÚ je zabezpe ované pracovníkmi profesionálne
v hlavnom zamestnaneckom pomere.

59

5.2.1

innos velite a zásahu

Po príchode na miesto udalosti velite zásahu vydá pokyn na uzatvorenie oblasti
ohrozenia v spolupráci bezpe nostných zložiek podniku.

Velite

zásahu nariadi

zamestnancom PPL služby vykona prieskum miesta udalosti, innos zamestnancov na
úseku PPL služby sa nachádza v kapitole 4.3.2. Po ur ení druhu nebezpe nej látky, po
vykonaní analýzy ovzdušia a na základe posúdenia rizika vyplývajúceho z ohrozenia
zdravia nebezpe nou látkou, velite zásahu nariadi prítomným zamestnancom stupe
ochrany. Ak do ovzdušia uniklo viac druhov nebezpe ných látok, velite zásahu nariadi
prítomným zamestnancom stupe ochrany pod a najnebezpe nejšej z nich.

Ak nemožno ur

druh nebezpe nej látky alebo posúdi riziko ohrozenia zdravia

zasahujúcich zamestnancov nebezpe nou látkou alebo biologickým materiálom, nariadi
velite

zásahu zamestnancom používa

prostriedky na ochranu dýchacích ciest

a povrchu tela s najvyšším stup om ochrany.
Na riešenie konkrétnej krízovej situácie odporú am použi niektorý z už spomenutých
simula ných programov. Je potrebné aby podnik bol vybavený takýmto programom.
Simula né programy sa zvä ša používajú pri prevencii rôznych mimoriadnych udalostí,
ale v našom prípade kedy mimoriadna udalos

už vypukla, simula né programy

považujem za ve mi ú innú pomôcku pri riešení krízovej situácie a efektívnejšie
zvládnutie zásahu.

Na základe dostupných informácii, ktoré má velite

zásahu k dispozícii môžeme

v krátkej dobe vytvori predbežný a alší odhad priebehu mimoriadnej udalosti. Takýto
postup pokladám za ve mi efektívny, najmä z dôvodu zabezpe ovania v asnej
evakuácie a záchrannej innosti. Pri riešení konkrétnej mimoriadnej udalosti úniku
nebezpe nej látky, pomocou simula ného programu je možné získa presnejší obraz
o vývoji a predbežného dosahu unikajúcej látky. Program môže by k
pri riešení vzniknutej situácie a to aj v prípade ak velite

ovým bodom

zásahu zo zobrazeného

simula ného modelu zhodnotí danú haváriu a zabezpe í v asné zvolanie posilových
záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému. Program taktiež poskytne
velite ovi zásahu dôležité informácie o nebezpe nej látke, ako sú spôsob ochrany,
likvidácie a dekontaminácie. Pokia velite zásahu bude ma v priebehu mimoriadnej
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udalosti k dispozícii predbežný obraz o vývoji havárie, môže uskuto ni

v asné

ové rozhodnutia, ktoré môžu zachráni množstvo udských životov.

Na základe analýzy koncentrácie nebezpe nej látky v zamorenom priestore a na základe
zobrazeného dosahu úniku nebezpe nej látky velite zásahu vymedzí nebezpe nú zónu
a zadelí ju na priestor priameho a nepriameho zamorenia a rozhrania priameho
zamorenia (príloha G).

Nebezpe ná zóna
Nebezpe nou zónou sa rozumie priestor ohrani ený priamym a nepriamym výskytom
nebezpe nej látky. V tomto priestore sa nachádza ohnisko výronu jedovatej, agresívnej
alebo výbušnej látky. [12]

Bezpe ná zóna
Bezpe nou zónou sa rozumie priestor, v ktorom sa pri nemeniacej poveternostnej
situácii môžu osoby neobmedzene pohybova bez používania prostriedkov, nako ko
daný priestor sa považuje za nezamorený a výskyt nebezpe nej látky sa pri daných
poveternostných podmienkach neo akáva. Jeho minimálna vzdialenos

od zdraviu

škodlivej alebo požiarne nebezpe nej koncentrácie jedovatej, agresívnej, hor avej alebo
výbušnej látky je 110 m. [12]

Velite zásahu udržiava po as zásahu neustále spojenie s dispe ingom podniku. Na
základe vzájomnej komunikácie dispe era a velite a zásahu, dispe er podniku vyhlási
evakuáciu. Na základe grafického vyhodnotenia vzniknutej havárie úniku nebezpe nej
látky prostredníctvom simula ného programu Terex je zrejmé, že dosah koncentrácie
chlóru presiahne hranice areálu Mondi BP SCP, a.s. velite zásahu upovedomí dispe era
podniku o možnom ohrození obyvate ov mesta Ružomberok. V takomto prípade
dispe er podniku je povinný zvola záchranné zložky IZS.

innos zložiek IZS je

vypracovaný v kapitole 5.5.

Velite

zásahu zaháji prvotnú a neodkladnú evakuáciu v priestoroch, ktoré sa

nachádzajú v modrom úseku, pozri prílohu G: budova výroby celulózy, budova výroby
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energie (SPS), budova údržby, sklad celulózy, priestory vysušovacieho stroja, budova
regenerácie, budova úpravovne PM 18.

Velite zásahu postupuje pod a stanoveného evakua ného plánu, ktorý sa nachádza
v prílohe H. Vedúci prevádzok, ktorí sú zodpovední za svojich zamestnancov, udržujú
neustále spojenie s velite om zásahu a riadia sa pod a jeho pokynov. Velite zásahu ur í
evakua né plochy, na ktorých sa zamestnanci a ich vedúci zhromaždia a koordinuje ich
smer úniku zo zamorených priestorov.

Velite

zásahu plní dôležité postavenie po as zásahu, koordinuje všetky zložky

zú ast ujúce sa zásahu a vydáva alšie pokyny na:
-

zabezpe enie zdravotníckeho ošetrenia, kontrolu vitálnych životných funkcií
a odvoz zranených osôb do nemocni ného zariadenia,

-

ur enie nástupného priestoru a priestoru pre zdravotnú službu (spravidla z
náveternej strany na hranici bezpe nej oblasti) a sú asne ur í zamestnanca na
kontrolu stavu ochranných prostriedkov pred vstupom do oblasti ohrozenia,

-

ur í dekontamina ný priestor a pracovnú skupinu, ktorá bude dekontaminova
použité prostriedky vynášané zo zamoreného prostredia,

-

vytvorenie záložného družstva na vystriedanie zamestnancov v pásme priameho
ohrozenia zloženého najmenej z dvoch zamestnancov, ktorí musia ma na sebe
ochranné prostriedky v pohotovostnej polohe (dýchací prístroj vzduchový s
otvorenými ventilmi na f ašiach, prívodné hadice pripojené na masku, masku
v pohotovostnej polohe na remienku a rozopnutý odev na ochranu povrchu tela),

-

zabezpe enie kontroly a evidencie asu používania ochranných prostriedkov
zasahujúceho

zamestnanca

a

zabezpe enie

jeho

v asného

striedania

zamestnancom z vytvoreného záložného družstva,
-

odstránenie a likvidáciu prvotných zdrojov zamorenia, havárie alebo požiaru
uzavretím trhlín a zamedzením výronu nebezpe nej látky,

-

zabránenie preniknutiu nebezpe nej látky do priestorov pod povrchom terénu,
kanalizácie, káblových rozvodov a podobne,

-

nezvirovanie zmesi prachov,

-

chránenie fyzických osôb nachádzajúcich sa v pásme priameho ohrozenia
vodnými stenami proti ú inkom sálavého tepla; ak to bezpe nostné predpisy
62

dovo ujú, možno unikajúce plyny a hmly zráža trieštivým vodným prúdom
alebo vodnou hmlou a zabezpe

tak ich dostato né zriedenie koncentrácie vo

vzduchu pohlcovaním vo vode,
-

zabezpe enie dostatku tekutín pre všetkých užívate ov ochranných prostriedkov
vykonávajúcich zásah.

5.2.2

innos protiplynovej služby

Po vzniku mimoriadnej udalosti sa na rozkaz velite a zásahu musí technik protiplynovej
služby dostavi do miesta MU za ú elom vykonania analýzy nebezpe nej látky vo
vzduchu. Názorný protokol o priebehu analýzy ovzdušia po as zásahu sa nachádza
v prílohe I.

Privolaný technik protiplynovej služby vykoná detek nou technikou analýzu ovzdušia
zameranú na:
-

obsah kyslíka v atmosfére; za nedostato nú koncentráciu sa považujú zmesi
kyslíka obsahujúce menej ako 19,5 % objemových kyslíka a za nebezpe nú
koncentráciu sa považujú zmesi kyslíka obsahujúce viac ako 23 % objemových
kyslíka,

-

prítomnos toxických prachov, aerosólov, plynov a pár spôsobujúcich vážne
poškodenie zdravia alebo smr už pri malých koncentráciách ur ením najvyššej
prípustnej koncentrácie,

-

prítomnos nebezpe ných koncentrácií hor avých plynov a pár ur ením jednej
desatiny dolnej hranice výbušnosti.

5.2.3

innos strážnej služby

Po spustení sirény sa všetci strážnici zhromaždia na jednotlivých vstupoch a na základe
pokynov z dispe ingu zabezpe ujú prejazdnos prístupových vnútropodnikových ciest,
organizujú prvú pomoc a priebežne podávajú hlásenia o situácii. Za ich
zodpovedá velite stráže. innos strážnej služby je znázornené na obr. 8.
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innos

Zabezpe enie vnútropodnikových prístupových ciest
1 strážnik zo západnej a 1 z východnej vrátnice
Poplach - siréna

Okamžité vrátenie sa na vrátnicu
a akanie na alšie pokyny

nie

Došlo k úniku VNL?
áno
Na pokyn velite a stráže vyzbrojenie sa
potrebným materiálom
1.
2.
3.
4.

Zabezpe enie prejazdnosti prístupových ciest
Zabránenie zhromaž ovania sa osôb
Podanie hlásenia dispe erovi
Udržiavanie spojenia
aka na alšie pokyny

Obrázok 8 Diagram innosti strážnej služby – vnútropodnikové komunikácie

5.3

INNOS HAVARIJNEJ KOMISIE

Havarijná komisia je organizovaná ako jednotná komisia. HK je riadiaci orgán pre
riešenie mimoriadnych udalostí v areáli podniku Mondi BP SCP, a.s. havarijnú komisiu
tvoria riadiaci a výkonní pracovníci podniku. Pripravenos

havarijnej komisie na

riešenie ohrození je podmienená v asnou informáciou o vzniknutej situácii.

Medzi hlavné úlohy HK pri riešení krízovej situácie patria hlavne zabezpe ovanie
záchranných, lokaliza ných a likvida ných prác. Harmonogram
zobrazený na obrázku . 9.
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innosti HK je

Ohlásenie vzniku udalosti
Rozhodnutie o zvolaní
záchranných zložiek a HK

Je HK zvolaná?
nie

Zvolanie záchranných zložiek

áno

Zahájenie innosti HK
Vyhodnotenie vývoja a vykonaných opatrení, návrh
postupov a opatrení, predpísané hlásenia

Rozhodnutie o type udalosti

nie

Bola udalos ú inne
likvidovaná?

áno

Vykonávanie záchranných
a lokaliza ných prác

Hodnotenie ú innosti záchranných
a lokaliza ných prác

nie
Sú opatrenia ú inné?

áno

Sú následky
likvidované?

nie

Nápravné opatrenia na
odstránenie udalosti
Hodnotenie ú innosti prijatých opatrení

Zdokumentovanie udalosti,
predpísané hlásenia a správy

áno

Návrh preventívnych opatrení
Návrat – obnovenie prevádzkového stavu

Obrázok 9 Harmonogram hlavných inností havarijnej komisie
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5.4 ZÁSAH ZLOŽIEK IZS
Pri takom rozsahu mimoriadnej udalosti, kedy sú vlastné sily a prostriedky podniku
Mondi BP SCP, a.s. nedostato né, velite zásahu ZHÚ rozhodne o privolaní posilových
hasi ských jednotiek HaZZ a ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému.
Vyrozumenie sa vykonáva prostredníctvom stálej služby ohlasovne požiarov hasi skej
jednotky ZHÚ.

5.4.1

innos HaZZ

Príslušník HaZZ na opera nom stredisku, koordina nom stredisku záchranného systému
alebo na ohlasovni požiarov prijíma správu o vzniknutej MU. Príslušník HaZZ zistí od
pracovníka stálej služby nasledovné informácie:
-

miesto udalosti,

-

druh udalosti,

-

bližšie informácie o MU pre hasi skú jednotku, hlavne po et ohrozených osôb,
charakter objektu a hroziace nebezpe enstvo,

-

najvhodnejšiu trasu na miesto udalosti,

-

meno osoby podávajúcej správu o udalosti, jej telefónne íslo a adresu.

Príslušník HaZZ na opera nom stredisku IZS vyrozumie hasi skú jednotku a vyhlási
poplach. Vyhlásením poplachu sa hasi skej jednotke za ína zásah. HaZZ zaháji výjazd
s príslušnou technikou

na miesto zásahu pod a pokynov príslušného opera ného

strediska alebo hasi skej jednotky v stanovenom ase 1 minúta. Na pokyn velite a
hasi skej jednotky a pod a charakteru udalosti sa hasi i dovybavia

alšími vecnými

prostriedkami potrebnými na zásah.

Po príchode na miesto zásahu velite hasi skej jednotky upresní alebo potvrdí miesto a
druh udalosti na príslušné opera né stredisko alebo ohlasov u požiarov, ktoré hasi skú
jednotku vyslalo. O nasadení hasi skej jednotky namieste zásahu rozhodne jej velite
a to nasledovne:
-

hasi skú techniku treba rozmiestni tak, aby o najmenej obmedzovala výjazd
na komunikáciu a bránila

alšej hasi skej technike využi
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jej zariadenia

potrebné na likvidáciu mimoriadnej udalosti;

alej musí vytvori priestor pre

predpokladané nasadenie výškovej techniky a inej techniky a rozvinutie alších
hasi ských jednotiek a sú innostných zložiek a služieb,
-

odporú aná vzdialenos pre zastavenie vozidla je 100 m od miesta udalosti na
náveternej strane a pod a možnosti na vyvýšenom mieste s vo nými ústupovými
komunikáciami,

-

hasi ská techniky musí by rozostavená tak, aby v prípade ohrozenia bol možný
o najrýchlejší ústup. [3]

Velite HaZZ sa po príjazde na miesto udalosti spojí s velite om ZHÚ, ktorí vykonáva
prvotné záchranné
podniku, velite

innosti. Ke že došlo k rozšíreniu mraku chlóru mimo areál

OR HaZZ v Ružomberku preberá velenie. Pri preberaní velenia

preberajúci VZ oznámi prevzatie riadenia doterajšiemu VZ a pod a podmienok tiež
ostatným zasahujúcim. Preberajúci VZ je sú asne povinný prevzia

aj ozna enie

„VELITE ZÁSAHU“.

Prieskum
Velite ZHÚ poskytne VZ všetky doposia zistené informácie o vzniknutej situácii
a o vykonávaných innostiach. VZ zhodnotí prijaté informácie a nariadi vykona

alší

prieskum. VZ je zodpovedný za organizovaný prieskum na mieste zásahu z h adiska
vyhodnotenia celkovej situácie, riadi prieskum, vyhodnocuje situáciu a na základe
získaných poznatkov organizuje sústre ovanie a nasadzovanie hasi skej jednotky.

Z grafického vyhodnotenia úniku chlóru a z dôvodu možnej zmeny meteorologických
podmienok je zrejmé, že potreba vykona prieskum predstavuje pomerne rozsiahle
územie. Na základe tohto zistenia, VZ je nútený vytvori viac prieskumných jednotiek,
ktoré budú vykonáva prieskum na ur enom území. VZ vy lení nasledovné oblasti
a po et prieskumných jednotiek:
1. Prieskumná jednotka – areál podniku Mondi BP SCP, a.s.
2. Prieskumná jednotka - objekty situované pri hlavnej ceste E 77 v smere Liptovský
Mikuláš – Ružomberok a severná as obce Štiavni ka,
3. Prieskumná jednotka - juhozápadná as obce Likavka a južná as obce Martin ek.
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Prieskum na mieste zásahu vykonáva:
-

velite zásahu a najmenej jeden hasi , alebo

-

prieskumná skupina, ktorú tvoria najmenej dvaja hasi i, alebo

-

celá hasi ská jednotka (najmä vtedy, ak je predpoklad, že sa v objekte
nachádzajú udia, zvieratá alebo ak ide o rozsiahlu plochu). [3]

Ak vykonáva prieskum prieskumná skupina, velite zásahu ur í jej velite a, ktorý
zodpovedá za innos prieskumnej skupiny a za výsledky prieskumu.
Vä šinou ide o jednu z najnebezpe nejších a zárove najdôležitejších inností, pretože
pod a výsledku prieskumu je vedený zásah, od ktorého závisí záchrana osôb, zvierat a
majetku, ako aj bezpe nos hasi skej jednotky. Prieskum sa vykonáva nepretržite po as
celého zásahu.

innos prieskumnej jednotky je zobrazená na obrázku 10.
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PRIESKUMNÁ JEDNOTKA

Prieskumná jednotka sa najskôr oboznámi s dokumentáciou objektu dokumentácia zdolávania požiarov, vnútorný havarijný plán, prípadne
informácie o dispozi nom riešení objektu alebo o zdrojoch nebezpe enstva
hasi i prieskumnej skupiny postupujú na miesto udalosti za sebou
tak, aby mali navzájom kontakt a zaru enú možnos návratu

Príjazd na miesto udalosti

Identifikácia havárie, nebezpe nej látky

nie

Je nebezpe ná látka známa?

VNL považova na ve mi nebezpe nú
Používa ochranné odevy s najvyššou
odolnos ou
Preventívna kontrola vhodnosti
nasadených ochranných odevov

Zber informácií o MU:
Prítomnos postihnutých osôb, rozsah poškodenia
technologického zariadenia, množstvo úniku VNL
Preveri nebezpe enstvo rozšírenia
havárie – domino efekt
vyhodnotenie prieskumu
odovzdanie vyhodnotenia VZ
Obrázok 10 Postup innosti jednej prieskumnej jednotky
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áno

V prípade že niektorá z prieskumných jednotiek zistí neprípustnú koncentráciu chlóru
v niektorých z ohrozených oblastí, je potrebné informova príslušné orgány, ktoré sú
povinné zabezpe

varovanie a vyrozumenie obyvate stva v prípade vzniku ZPH.

Varovanie a vyrozumenie osôb na ohrozenom území v prípade chemického ohrozenia
sa vykonáva nasledovne:

Tabu ka 1 Spôsob varovania a vyrozumenia osôb pri chemickom ohrození
Signál
kolísavý tón

žka signálu
2 min

ová informácia
osem k ových informácií

Ke zaznie siréna
V prípade zaznenia výstražného signálu sa verejnos
informácie. K

riadi pokynmi k

ovej

ová informácia obsahuje základný pokyn na konanie ohrozených osôb.

Pre sebaochranu je potrebné dodrža nasledovné zásady:
-

zosta doma, pod a možnosti sa domov vráti , poprípade vstúpi do najbližšej
budovy,

-

uzavrie okná, dvere, odstavi ventiláciu a podobne,

-

sledova hlásenie miestneho rozhlasu alebo rozhlasových vozidiel,

-

akáva informácie a pod a nich sa riadi ,
telefonova len v súrnych prípadoch, neza ažova telefónne linky.

Stanovenie úloh
Po uskuto není prieskumu velite zásahu sa oboznámi so všetkými zozbieranými
informáciami

o mimoriadnej

udalosti.

Velite

zásahu

neustále

komunikuje

a spolupracuje s záchrannými zložkami podniku, ktoré vykonali prvotný zásah. Aj
napriek nedostatku presných vstupných informácií, je potrebné aby velite zásahu
priamo na mieste zásahu neustále monitoroval priebeh mimoriadnej udalosti, aj
prostredníctvom simula ného programu.

Pri rozhodovaní o vo be opatrení alebo stanovení úloh pre zasahujúcich hasi ov, velite
zásahu musí posúdi alternatívy riešení, ktoré vyplývajú z podmienok na mieste
mimoriadnej udalosti. To znamená, že nesmie neuvážene plni rôzne odporú ané
opatrenia uvedené v databázach alebo v literatúre, ale musí vyhodnoti
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výsledky

prieskumu, ktoré poskytujú informáciu o situácii na mieste mimoriadnej udalosti, to
znamená o podmienkach reálne prebiehajúcej udalosti na mieste zásahu, ako aj o
podmienkach prostredia, v ktorom k mimoriadnej udalosti došlo.

Z prieskumu je známe, že unikol chlór z priestorov skladu chlóru. VZ zahajuje
likvidáciu úniku VNL a to nariadením nasledovných opatrení:

Zníženie odparovania nebezpe nej látky
Na zníženie nebezpe enstva vytvárania hor avých, výbušných alebo jedovatých
koncentrácií plynov a pár nad kvapalnými látkami treba vykona tieto opatrenia:
-

pokry vo ný povrch kvapaliny strednou penou,

-

unikajúcu látku zachytáva do vhodných nádob alebo zariadenia zmenšujúceho
povrch hladiny alebo objem kvapaliny, napríklad va a s kontrolným
od erpávaním,

-

zníži teplotu kvapaliny ochladzovaním alebo odstránením z dosahu tepelného
zdroja,

-

pre erpa kvapalinu do uzatvorených nádob.

Zabránenie kontaktu s inými látkami
Pri úniku niektorých látok môže dôjs

k ich vzájomnej reakcii, ktorá môže by

sprevádzaná vznikom tepla, jedovatých alebo hor avých plynov a pár alebo výbuchom.
Niektoré látky môžu podporova horenie a chemický rozklad. Chlór je nebezpe ná
látka, ktorá okamžite reaguje vzápätí ako je zmiešaná s vodou s ostatnými chemickými látkami
v nej a vytvára chloridy. Je potrebné zabráni takejto situácii a to napríklad okamžitým

odstavením úžitkovej a pitnej vody v budovách a podobne.

Utesnenie miesta úniku – zastavenie úniku
Dôležitým krokom na zastavenie úniku chlóru je zadrža unikajúcu látku z miesta, z
ktorého uniká. Ide hlavne o uzatvorenie všetkých prívodov a vývodov v budove skladu
chlóru. Zasahujúci hasi i sa

alej musia snaži utesni otvory a trhliny na povrchu

poškodeného zariadenia, a to nasledovnými prostriedkami:
-

upchávkami (respektíve ich výmenou alebo pretesnením),

-

tesniacim tmelom,
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-

tesniacou nepriepustnou bandážou alebo obväzom,

-

drevenými klinmi,

-

tesniacimi tlakovými klinmi, valcami a balónmi,

-

tvarovate nou rohožou alebo doskou s upevnením na oblé tvary zariadenia
pomocou pásov,

-

tvarovate nou doskou, ktorá je pritlá aná na oblé tvary zariadenia pomocou
tlakového vankúša a upev ovacích pásov,

-

inými, aj improvizovanými prostriedkami.

Pri utes ovaní miesta úniku treba zoh ad ova :
-

ve kos netesnosti a rýchlos úniku nebezpe nej látky,

-

geometrický tvar povrchu, ako napríklad rovina, valec, gu a,

-

teplotu unikajúcej látky,

-

teplotu povrchu a prevádzkový tlak v zariadení, z ktorého nebezpe ná látka
uniká,

-

množstvo, skupenstvo a chemické vlastnosti unikajúcej nebezpe nej látky,

-

druh utes ovacieho prostriedku, ktorý je k dispozícii v priestore zásahu.

Odvetranie priestorov
Chlór je látka, ktorá je ahšia ako vzduch. Pri jeho úniku vzniká nebezpe enstvo
vnikania chlóru do priestorov, ktoré sa nachádzajú pod úrov ou terénu.

Pred vykonaním odvetrania zamorených priestorov, hasi i musia vylú

prítomnos

zápalných zdrojov a vykona evakuáciu osôb. V malých priestoroch, ktoré sa ažko
odvetrávajú, možno na vytesnenie nebezpe ných plynov a pár použi

ahkú penu alebo

pretlakovú ventiláciu. Odvetranie sa odporú a vykonáva až po zamedzení

alšieho

šírenia nebezpe nej látky. alšou možnos ou je aj odsávanie plynného chlóru

Záchrana osôb
Medzi neodkladné

innosti hasi skej jednotky na mieste zásahu je zistenie

pravdepodobného po tu zasiahnutých a ranených osôb. Záchranné práce sa za nú tam,
kde boli prieskumom zistené zasiahnuté a ranené osoby. Pred za atím záchranných prác
je nutné posúdi riziko ohrozenia záchranárov a pod a potreby a pod a potreby vykona
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zabezpe ovacie práce. Okamžitá pomoc nespo íva vždy len v rýchlom vyvedení osôb,
ale pod a konkrétnej situácie i v prijatí opatrení, ktoré postihnutým osobám ešte viac
nezhoršia vzniknuté podmienky.

Dekontaminácia
Pri MU úniku nebezpe nej látky je neodkladnou innos ou hasi skej jednotky vykona
dekontamináciu priestorov, budov a okolia zasiahnutých MU. VZ po identifikácii
unikajúcej nebezpe nej látky zaháji dekontamináciu s prostriedkami priamo ur enými
pre konkrétny druh nebezpe nej látky a ur í dekontamina ný priestor.

Dekontaminácia je innos , pri ktorej sa kontaminant (chemická, rádioaktívna alebo
biologická látka) odstra uje z povrchu (materiálu, osôb, zvierat a rastlín) alebo z
prostredia; v skuto nosti ide o znižovanie jeho škodlivých ú inkov na stanovenú
bezpe nostnú úrove . Dekontamina ný priestor je priestor ur ený na dekontamináciu.
[3]

Na obmedzenie kontaminácie síl a prostriedkov po návrate z kontaminovaného priestoru
VZ zria uje na hranici medzi bezpe nou oblas ou a ochranným pásmom
dekontamina ný priestor tak, aby nedošlo k sekundárnej kontaminácii síl a prostriedkov
v bezpe nej oblasti. Spravidla by mal by zriadený pred nasadením prieskumnej
skupiny a je jediným miestom výstupu z oblasti ohrozenia. Pri ohrození života osôb
dekontamina ného priestoru, t. j. na jednoduchom dekontamina nom pracovisku.
Dekontamina ný priestor a pracovnú skupinu, ktorá bude vykonáva dekontamináciu
ur í velite zásahu. Pracovnú skupinu – obsluhu tvoria minimálne dvaja hasi i.

V rámci dekontaminácie je potrebné rozdeli priestor na:
-

miesto na odkladanie kontaminovaných vecných prostriedkov,

-

miesto prvej dekontaminácie,

-

miesto na odkladanie prostriedkov na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest. [3]

Odporú aný prostriedok na dekontamináciu chlóru je zmes 5-10 %-ný roztok uhli itanu
sódneho (sóda) alebo uhli itanu draselného. [3]
73

5.4.2

innos ZZS

Po ohlásení úniku chlóru spojárom ZHÚ a predbežnom opise situácie na opera né
stredisko, vyšle operátor na miesto udalosti vozidlo záchrannej zdravotnej služby
s troj lennou osádkou pozostávajúcou z lekára, zdravotníckeho záchranára a vodi a.
V závislosti od asu, v ktorom k udalosti došlo, operátor ZZS následne zistí v ktorých
miestach sa nachádzajú ostatné vozidlá dopravnej zdravotnej služby, respektíve aká je
dosažite nos jednotlivých pracovníkov.

Lekára z vozidla ZZS

po príjazde na miesto udalosti informuje VZ o po te osôb

vyžadujúcich si lekárske ošetrenie a o ich rozmiestnení (v objektoch, v areáli, mimo
areál). Taktiež upozorní osádku vozidla o druhoch nebezpe enstiev, ktorým by mohli
by vystavení, respektíve o bezpe nostných opatreniach a o zásadách práce, ktorým sa
musia podrobi . Lekár ZZS, plniaci na mieste zásahu úlohu vedúceho lekára, po
konzultácii s VZ ur í postup pri poskytovaní prednemocni nej pomoci a špecifikuje
prípadné požiadavky na materiálnu , technickú respektíve osobnú pomoc.

Úlohou vedúceho lekára na mieste záchrannej akcie je hlavne:
-

zabráni panike na mieste nehody,

-

organizova poskytovanie prednemocni nej pomoci,

-

ur

-

informova dispe ing ZZS o situácii a potrebe

lekára na vyh adávanie a triedenie postihnutých,
alších posíl (osôb, materiálu,

odsunových prostriedkov),
-

ur

skupinu na poskytovanie neodkladnej starostlivosti,

-

ur

skupinu na odsun postihnutých.

Lekár pri poskytovaní prvej pomoci postupuje nasledovne:
-

vyvedie postihnutého zo zasiahnutého miesta a zaistí prívod erstvého vzduchu,

-

uloží postihnutého do stabilizovanej polohy a zabráni prípadnému prechladnutiu,

-

v prípade potreby zaháji podporu dýchania, z dôvodu možnosti intoxikácie
lekára sa neodporú a prevádza umelé dýchanie z úst do úst,

-

pri postriekaní kvapalným chlórom lekár vyzle ie zasiahnutý odev,

-

postriekané miesta lekár neutralizuje uhli itanom sódnym a opláchne vodou,
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-

nakoniec postihnutého predá k lekárskemu ošetreniu.

Zásady prvej pomoci:
Pri nadýchaní – preruši vystavenie loveka nebezpe nej látke, prenies postihnutého na
erstvý vzduch, nenecha chodi ! Prezliec , umy , vypláchnu o i, vypláchnu ústa,
a taktiež nosnú dutinu, vodou. Pohodlne uloži . V prípade potreby zavies

umelé

dýchanie, prípadne zavies inhaláciu kyslíka.
Pri zasiahnutí o í – dôkladne a rýchlo vypláchnu
najmenej 10 – 15 minút, roztvori

o i ve kým množstvom vody

vie ka a pri výplachu pohybova

o ami.

Neutralizova ! Žiadne masti! Ihne navštívi odborného lekára.
Pri zasiahnutí kože – dôkladne umy ve kým množstvom vody, prípadne mydlom.

Pravidlá spolupráce medzi ZZS a HaZZ
1. Velite

zásahu sa dohodne s vedúcim lekárom záchrannej akcie na spôsobe

vzájomnej spolupráce, prioritných úlohách na mieste zásahu, organizácii miesta
zásahu a na vedúcich zodpovedných za jednotlivé organiza né úseky zriadené
vedúcim lekárom záchrannej akcie.
2. Velite zásahu rešpektuje požiadavky a potreby zdravotníckych síl a prostriedkov s
prioritou záchrany života osôb.
3. Velite

zásahu a vedúci lekár záchrannej akcie sa priebežne informujú o

vykonávaných opatreniach vz ahujúcich sa najmä na priority cie ov spolo ného
zásahu, organizáciu zásahu a ochranu zdravia a života príslušníkov obidvoch
zasahujúcich zložiek. [3]

5.4.3

innos policajného zboru

Po as lokaliza ných a likvida ných prác má innos PZ výpomocný charakter. Jeho
úlohou je predovšetkým udržiava

poriadok v mieste zásahu, pracoviska štábu aj

v blízkom okolí a zabezpe ova prejazdnos príjazdových komunikácií. V prípade, že
by bolo potrebné odstavi premávku na štátnej ceste . 18 v úseku popri podniku,
napríklad z dôvodu dopravných nehôd, úniku nebezpe ných látok alebo požiaru
erpacej stanice OMW. Zabezpe enie dopravy je zobrazené na obrázku 11.
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Zabezpe enie štátnej cesty I. triedy . 18 a pri ahlého okolia
innos príslušníkom PZ

Vznik havárie
Únik VNL-chlór v podniku Mondi a.s.
Príjem správy o vzniknutej MU
na policajnej stanici Ružomberok

Ukon enie
innosti PZ

Overenie správy o vzniknutej MU
nie
Došlo k úniku VNL?
áno
Na pokyn velite a PZ vyzbrojenie
sa potrebným materiálom
Odchod na ur ené miesto havárie, udržiavanie
nepretržitého spojenia s rádiostanicou

1. Je vidite né nejaké poškodenie?
2. Sú na ceste havarované autá? Ko ko?
3. Je zrejmé nejaké alšie poškodenie?

nie
Podanie hlásenia, vrátenie
sa na stanicu PZ

áno
Podanie hlásenia o situácii
1. Zastavi premávku zo svojho smeru
2. Udržiava spojenie so zložkami IZS
3. Zisti po et zranených a rozsah zranení
Podanie hlásenia, prijatie alších pokynov

1. Odklonenie dopravy v závislosti na smere úniku VNL
2. Spolupracovanie so zložkami IZS pri likvidácii havárie
3. Poskytnutie základnej prvej pomoci
Obrázok 11 Diagram innosti PZ pri MU úniku VNL
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Pri riešení krízovej situácie s únikom nebezpe nej látky môžu nasta nasledovné
komplikácie:
-

nedostatok síl a prostriedkov privolaných na riešenie krízovej situácie,

-

neúplné informácie na mieste zásahu,

-

nespo ahlivé ur enie uniknutého množstva nebezpe nej látky,

-

náhla zmena situácie na mieste zásahu,

-

náhla zmena meteorologickej situácie,

-

nepriaznivý vplyv klimatických podmienok na šírenie nebezpe nej látky,

-

rýchle šírenie uniknutej látky v ovzduší,

-

chovanie nebezpe nej látky nemusí by totožné s deklarovanými vlastnos ami
(vplyv miestnych podmienok, koncentrácia a podobne),

-

skryté a ažko pozorovate né šírenie nebezpe nej látky,

-

obtiažne zamedzenie úniku nebezpe nej látky alebo odstavenie technológie,

-

nebezpe né vlastnosti uniknutej nebezpe nej látky sa môžu prejavi oneskorene
a na nepredpokladanom mieste,

-

pri nízkych koncentráciách chlóru môže dochádza ku skresleniu nameraných
hodnôt, ktoré môžu by

spôsobené rôznou citlivos ou meracích prístrojov,

poveternostnými vplyvmi alebo usporiadaním vnútorného priestoru,
-

typický

zápach

chlóru

môže

vyvola

paniku

medzi

obyvate stvom

i v koncentráciách nespôsobujúcich poškodenie zdravia,
-

zhoršená vidite nos ,

-

nedostatok dýchacej techniky pre zachra ovaných,

-

panické správanie sa zasiahnutých osôb,

-

vznik stresových situácií a fyzická zá až zasahujúcich jednotiek,

-

podce ovanie

nebezpe enstva

od

spolupracujúcich

zložiek

IZS

a nerešpektovanie organizácie miesta zásahu vrátane nebezpe nej zóny,
-

nerešpektovanie pokynov a nariadení velite om zásahu,

-

nedostato ná komunikácia medzi zasahujúcimi zložkami,

-

nedisciplinovanos

obyvate stva

pri

podce ovanie nebezpe enstva.
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stanovení

režimových

opatrení,

ZÁVER
Priemyselné havárie patrí k témam, ktoré sa v poslednej dobe dostávajú oraz viac do
popredia záujmov jednotlivcov ale aj celej spolo nosti. Havárie s únikom nebezpe ných
látok predstavuje v skuto nosti ve ký problém, ktorý nemožno obís alebo podceni ,
pretože môžu vážne ohrozi zdravie osôb, zvierat a taktiež ve kou mierou ohrozi
životné prostredie. Výrobné podniky, v ktorých sa nachádzajú vybrané nebezpe né
látky sa riadia zákonom NR SR . 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných
havárií, ktorý im ukladá základné povinnosti.

V diplomovej práci som sa zamerala na konkrétny podnik Mondi Business Paper SCP,
a.s. situovaný v meste Ružomberok. Mondi BP SCP, a.s. zria uje vlastný Závodný
hasi ský útvar, ktorého úlohy a povinnosti obsahuje aj diplomová práca. Podnik
disponuje s množstvom vybraných nebezpe ných látok. V tejto práci som rozpracovala
návrh riešenia krízovej situácie silami a prostriedkami podniku Mondi BP SCP, a.s.
a s pomocou zložiek Integrovaného záchranného systému.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pri ktorej dôjde k úniku nebezpe ných látok, je
nesmierne podstatné doba zistenia havárie, od ktorého sa odvíja alšia innos , hlavne
varovanie a vyrozumenie zamestnancov a ostatných prítomných v podniku. Významnú
osobu pri plnení zásahu predstavuje velite zásahu, ktorí riadi a zabezpe uje plynulé
a efektívne riadenie zásahu. Neustále rozhodovanie, vykonávanie pokynov a nariadení
patrí k jeho základným innostiam. Proces rozhodovania je ve mi zodpovedná innos ,
od ktorej sa odvíja ú innos

zásahu. Domnievam sa, že využívanie simula ných

programov pri riešení krízovej situácie, by mohlo vies k efektívnejšom vedení zásahu.
Prínos týchto simula ných programov spo íva v zobrazení modelu simulácie na
vhodnom mapovom podklade, ako sú napríklad topografická mapa, letecký mapový
snímok, 3D mapa a podobne. Tým sa daná simulácia stáva preh adnejšiu a získava
úplne inú výpovednú hodnotu. Za úspešným zvládnutím zásahu sa skrýva najmä
vzájomná spolupráca síl a prostriedkov podniku ako aj spolupráca medzi zložkami IZS.
Z tohto dôvodu je potrebné vytvára podmienky na vykonávanie praktických cvi ení,
uskuto ova

školenia,

výcviky

a odbornú

s podmienkami konkrétnej druhu udalosti.
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Príloha A: Výstražné zna ky nebezpe ných látok

VÝSTRAŽNÉ ZNA KY NEBEZPE NÝCH LÁTOK

82

Príloha E: Príkaz na výjazd

.................................................
jednotka PO

PRÍKAZ NA VÝJAZ D

Adresa: .................................................................................................................................

Objekt: ..................................................................................................................................

o je hlásené: ......................................................................................................................

Kto volá: ................................................................. ís. tel. .................................................

Dátum: ......................................................... hodina: ......................... min.: ........................

............................................
podpis spojára
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Príloha F: vymedzenie nebezpe nej zóny velite om zásahu
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Príloha H: Protokol o priebehu analýzy ovzdušia po as zásahu
PROTOKOL
O PRIEBEHU ANALÝZY OVZDUŠIA PO AS ZÁSAHU

Dátum: ..................................
Miesto zásahu: ..............................................................
Hodnos , meno a priezvisko technika protiplynovej služby
alebo povereného zamestnanca vykonávajúceho analýzu ovzdušia:
...............................................................................................................................
as

Miesto merania

Názov nebezpe nej
látky

[h:min]

Podpis: ...................................................

89

Koncentrácia
[% obj.; ppm; mg.m-3]

