Informácie pre verejnosť
podľa § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 128/2015 Z.z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zaradenie podniku

Názov a adresa podniku:
Priemyselný park Senec
Logistické centrum Goodman Senec
Skladové haly A3/1, A3/2, A7
Prevádzkovateľ:
HOPI SK s.r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
IČO: 35785632
Číslo telefónu: +421 33 7989 211
e-mail: info.sk@hopi.sk
Informácie o splnení požiadaviek
Spoločnosť HOPI SK vo svojich prevádzkovaných priestorov vykonala v zmysle § 4 zákona
NR SR č. 128/2015 Z.z. preverenie prítomnosti nebezpečných látok, s ohľadom na ich
množstvá.
Na základe identifikácie a klasifikácie nebezpečných látok a učenia ich jednotlivých množstiev,
bolo vypracované Oznámenie o zaradení podniku v zmysle požiadaviek §5 zákona NR SR č.
128/2015 Z.z., ktoré bolo zaslané v písomnej forme okresnému úradu v sídle kraja. Predmetný
prevádzkovaný areál bol zaradený do kategórie A, lebo bola prekročená prahová hodnota pre
kategóriu A v prípade horľavých aerosólov. Prahová hodnota pre kategóriu B nebola
prekročená.
Informácie o bezprostrednom okolí podniku
Skladové haly A3/1, A3/2, A7 sú situované v severozápadnej časti priemyselného parku v
Senci. Z južnej strany je priemyselný park ohraničený areálom spoločnosti Gebruder Weiss a
areálom spoločnosti Senec Real – Logistické centrum s administratívou. Z východnej strany
je ohraničené okolitými pozemkami charakteru ornej pôdy a Martinským lesom. Zo západnej
strany je pozemok ohraničený okolitými pozemkami charakteru ornej pôdy a ďalej cestou
II/503 Senec – Pezinok a zo severnej strany je ohraničený lesom Šenkvického hája.
Súčasná činnosť podniku
Spoločnosť HOPI SK je jednou z najvýznamnejších logistických firiem v stredoeurópskom
regióne, ktorá vo svojich prevádzkovaných objektoch poskytuje komplexné logistické služby.
Spoločnosť zabezpečuje komplex činností spočívajúcich v nákladnej automobilovej preprave
potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru, jeho skladovaní, riadenia zásob. Pre svoju
logistickú činnosť využíva Skladové haly A3/1, A3/2, A7 nachádzajúcu sa v Priemyselnom
parku Senec. Centrum pozostáva z 3 troch samostatných skladových hál, dispozične
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prispôsobených potrebám flexibilného prenajímania pre viacerých nájomcov. V budovách sú
situované sklady a manipulácia s tovarom v rozsahu nadväzujúcom na skladovanie.
Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku
V jednotlivých skladových halách prevádzkovaných spoločnosťou HOPI SK je skladovaný
potravinársky a nepotravinársky tovar. Súčasťou skladovania sú aj kozmetické prostriedky
a prostriedky osobnej hygieny v malospotrebiteľskom balení. Tento nebezpečný tovar je
uskladnený v samostatnom skladovom priestore, ktorý tvorí samostatný požiarny úsek
s vybavením elektrickou požiarnou signalizáciou, stabilným hasiacim zariadením, detekciou
úniku horľavých plynov. Skladový priestor spĺňa požiadavky na skladovanie nebezpečného
tovaru podľa predpisov ADR (Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí).
Podľa kárt bezpečnostných údajov niektoré kozmetické prostriedky sú z hľadiska svojho
obsahu definované ako nebezpečné látky. Jedná sa o kozmetické výrobky, ktorých súčasťou
sú horľavé kvapaliny a/alebo sú pod stálym tlakom stlačeného horľavého plynu. Jedná sa
najmä o spreje v malospotrebiteľských baleniach:








Kosmetische Aerosolfoams
Kosmetische Aerosolfoams Spray
Hansaplast Elastoplast Spray Bandage
Hansaplast Elastoplast Cold Spray
Kosmetische Mittel flammable
Kosmetische Mittel highly flammable
Hansaplast Anti-Insect Spray

Všetky uvedené chemické látky a zmesi sú si podobné svojimi fyzikálno-chemickými
vlastnosťami, pričom vzhľadom na ich zloženie sa jedná o horľavé aerosóly. Najmenšou
skladovacou jednotkou, s ktorou sa manipuluje, je jedna paleta, na ktorej sú prepravované
jednotlivé výrobky zabalené v malospotrebiteľských baleniach.
Pri vytláčaní horľavého obsahu stlačeným plynom z nádoby dochádza k tvorbe horľavého
aerosólu. Hlavnou zo zložiek aerosólov nachádzajúcich sa v uzatvorených zabalených
malospotrebiteľských baleniach v sklade je izobután.
Okrem vyššie uvedených skladovaných nebezpečných látok sa v areáli podniku zastúpená
motorová nafta, ktorá sa nachádza v palivových nádržiach nákladných automobilov a zemný
plyn, ktorý je v spoločnosti využívaný ako vykurovací plyn. Vo vnútri areálu prevádzkovateľa
je inštalovane podzemne HDPE potrubie plynovodu s tlakom 90 kPA s dimenziami DN 200,
DN 50, DN 32, DN63.
Všeobecné informácie
Na základe zaradenia areálu podniku do kategórie A bolo vykonané posúdenie rizika závažnej
priemyselnej havárie. Pri vyhodnocovaní spoločenského rizika v dôsledku ZPH bolo boli
stanovené pravdepodobnosti vzniku jednotlivých typov závažnej priemyselnej havárie a ich
frekvencie. Havarijné scenáre pre jednotlivé hodnotené zariadenia, ktoré môžu nastať
v dôsledku úniku nebezpečných látok ako iniciačnej udalosti, boli zobrazené pomocou stromu
udalostí.
Zastúpené nebezpečné látky nie sú klasifikované ako látky nebezpečné pre životné prostredie.
Samotným únikom týchto látok v prípade rozptylu životné prostredie nie je ohrozené.
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Dopad na životné prostredie možno očakávať v prípade v prípade účinku tepelného toku
a generovaného oxidu uhoľnatého pri horení v prípade nedokonalého horenia. Fatálna úroveň
hodnoty tepelného toku nepresiahne hranice podniku. Rozptyl oxidu uhoľnatého pri
nedokonalom horení presiahne hranice podniku. V dôsledku vysokej teploty pri zdroji sa dá
predpokladať vzostup oxidu uhoľnatého do väčších výšok nad zemským povrchom, kde
prebieha intenzívne narieďovanie v dôsledku turbulencií spôsobených rozdielnymi teplotami
oxidu uhoľnatého a okolitého vzduchu. Koncentrácia pri zemskom povrchu bude nízka.
Pre všetky z posudzovaných zdrojov rizík závažnej priemyselnej havárie bolo vykonané
posúdenie spoločenskej prijateľnosti rizika. Možno konštatovať, že ani v jednom
z posudzovaných zariadení s prítomnosťou nebezpečnej látky nebude v prípade závažnej
priemyselnej havárie prekročená miera spoločensky prijateľného rizika definovaného v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z.z.
Verejnosť nie je havarijnými prejavmi závažnej priemyselnej havárie dotknutá, lebo havarijné
prejavy nepresiahnu hranice areálu spoločnosti.
Čo robiť v prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie
Všeobecne platné pokyny
 zachovať pokoj, konať s rozvahou, nepodliehať panike
 riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej
správy
 využiť možnosť kontaktu na tiesňové číslo 112 (150, 155,158)
 varovať ostatné ohrozené osoby
 okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné
 pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a
plynové spotrebiče
Postup podľa jednotlivých typov havárie
V PRÍPADE POŽIARU
 urýchlene opustiť ohnisko požiaru a nezdržovať sa v ohrozenom priestore, vyhľadať
úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere
 vypnúť ventiláciu a vyčkať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov
 zavolať Integrovaný záchranný systém (112)
PRI ÚNIKU NEBEZPEČNEJ LÁTKY
 podľa možnosti vojsť do najbližšej budovy a zotrvať v miestnosti odvrátenej od smeru
vetra a s čo najmenším počtom okien
 uzatvoriť všetky dvere, okná, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu
 zachovať pokoj, neopúšťať ochranné priestory do času vydania pokynov na ich
opustenie
 zbytočne nezaťažovať telefónne siete
PO VÝBUCHU
 nezdržovať sa v bezprostrednej blízkosti miesta vzniku havárie a vzdialiť sa do
bezpečnej vzdialenosti
 ukryť sa v budovách a uzatvoriť okná a dvere, ventilačné otvory
 čakať na ďalšie pokyny záchranných zložiek a kompetentných orgánov
Prvá pomoc
Prvá pomoc je prvá služba alebo ošetrenie poskytnuté zranenej osobe pred príchodom
3

sanitky alebo kvalifikovaného odborníka. Správne poskytnutá prvá pomoc pomôže zachrániť
život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu a urýchliť zotavenie.
Ako postupujeme:
 bez ohrozenia vlastného života sa pokúsime zistiť, čo sa stalo
 postihnutú osobu čo najrýchlejšie vyvedieme z ohrozeného priestoru
 ak postihnutá osoba nie je pri vedomí, poskytneme umelé dýchanie
 po obnovení normálneho dýchania upokojíme postihnutého a zabezpečíme mu pokoj
a teplo v polosede
 privoláme rýchlu zdravotnú pomoc a pomáhame zabezpečiť prepravu postihnutého
na odborné lekárske ošetrenie
Aké potrebujeme vybavenie:
 súpravu prvej pomoci
 ak nie je k dispozícii súprava prvej pomoci, je nutné využiť všetky vhodné dostupné
prostriedky a improvizovať.
V zmysle § 24 Zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzka spoločnosti HOPI SK s.r.o., nachádzajúca
sa v Logistickom centre Goodman Senec, podlieha pravidelným koordinovaným kontrolám
určených štátnych orgánov. V prevádzkovanom areáli nebola zatiaľ vykonaná kontrola zo
strany štátnych orgánov, lebo sa jedná o nový podnik.
V prípade potreby ďalších podrobnejších informácií v zmysle § 15 ods. 8 a 9 zákona NR SR
č. 128/2015 Z.z., je možné si tieto vyžiadať na e-maili: info.sk@hopi.sk alebo je ich možné
získať
v Informačnom
systéme
prevencie
závažných
priemyselných
havárií:
http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/
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