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INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ
Vypracovaná podľa § 15, ods. 1 až 4, zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č.198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
1) Názov, adresa podniku
Podnik/prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Slovalco, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Adresa: Slovalco, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Okresný úrad v sídle kraja, pod ktorý spadá podnik Slovalco, a.s.:
Okresný úrad, Banská Bystrica , Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
,
2) Potvrdenie o tom, že podnik podlieha režimu zákona, a že oznámenie o zaradení podniku bolo
zaslané príslušnému orgánu
Týmto prehlasujeme, že na základe predbežného odhadu rizika bol podnik Slovalco, a.s. zaradený do
kategórie „A“ a Oznámenie o zaradení podniku bolo doručené na Okresný úrad v sídle kraja dňa 30.10.2015.
V priebehu mesiaca jún 2016 bola vykonaná aktualizácia oznámenia, kde na základe zmien v karte
bezpečnostných údajov vybranej nebezpečnej látky zo strany dodávateľa tejto látky do Slovalco, a.s., bol
podnik prekategorizovaný do kategórie ,,B“. Oznámenie o zmene zaradenia podniku bolo doručené na
Okresný úrad v sídle kraja dňa 01.07.2016.
Nové hodnotenie rizika bolo vypracované v mesiaci august 2016, revízia č.1 hodnotenia rizika bola
vykonaná vo februári 2017.
Plán ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti bol aktualizovaný v mesiaci
január 2019.
Program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém ZPH bol vypracovaný v mesiaci máj 2017, revízia č.2
bola vykonaná v máji 2019.
Vnútorný havarijný plán bol vypracovaný v mesiaci apríl 2018, revízia č. 1 bola vykonaná v mesiaci júl 2019.
Bezpečnostná správa bola schválená Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné
prostredie dňa 09.03.2018.
4) Činnosti vykonávané v podniku
Slovalco, a.s. je podnik, ktorý vyrába primárny hliník z oxidu hlinitého s technológiou vopred vypálených
anód. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské
zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký,
elektrotechnický, stavebný a iné).
5) Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku
Zoznam nebezpečných látok, ich klasifikácia a dodatočné informácie k jednotlivým nebezpečným látkam sú
uvedené v prílohe č. 1.
6) Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií
vrátane ich možných účinkov na ľudí a životné prostredie sú uvedené v prílohe 1 a 2
Závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch
v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému
alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej
alebo viacerých nebezpečných látok.

Page:1/3
Slovalco, a.s.
Priemyselná 14
965 48 Žiar nad Hronom

tel.: +421 45 608 99 99
fax: +421 45 608 88 88

e-mail: mail@slovalco.sk
http: //www.slovalco.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka číslo 160/S

MAT- 001/1

IČO: 31 587 011
IČ DPH: SK2020479483

P

Confidentiality /
Dôvernostť
Public
Verejný

7) Informácie o tom, ako budú verejnosť alebo jednotlivé osoby, ktoré môžu byť dotknuté závažnou
priemyselnou haváriou, varované a priebežne informované v prípade závažnej priemyselnej havárie
Varovanie a vyrozumenie dotknutých susediacich podnikov v priemyselnom parku ZSNP v prípade závažnej
priemyselnej havárie (ZPH) alebo inej mimoriadnej udalosti (MU), ktorá presahuje hranice Slovalco, a.s., je
zabezpečené sirénou civilnej ochrany, telefonickým spojením s dispečingom Slovalco, a.s., s ohlasovňou
požiarov v závodnom hasičskom útvare, s dispečingom strážnej služby a priamo prostredníctvom
závodného hasičského útvaru.
ZPH alebo iná MU môžu presiahnuť hranice Slovalco, a.s. ale nepresiahnu hranice priemyselného parku
ZSNP.
8) Informácie o tom, ako sa má verejnosť správať v prípade závažnej priemyselnej havárie
Zásady činnosti pri úniku nebezpečných látok
_ Pokoj a rozvaha, nepodľahnúť panike.
_ Dodržiavať pokyny polície, hasičov a civilnej ochrany.
_ Opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra (najkratším smerom) a čo najskôr.
Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej
udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia
pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
Integrovaný záchranný systém, jednotné číslo tiesňového volania je:
112
Prípadne je možné volať priamo na jednotlivé zložky záchranného systému:
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
volajte
150 Hasičský a záchranný zbor
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 Zdravotnú záchrannú službu
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte políciu
158 Políciu
Varovanie obyvateľstva
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom siete sirén. Varovné signály
sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Varovný signál : VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI,
AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový kolísavý tón sirén
Varovný signál: OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6 – minútový stály tón sirén
Signál: KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania
9) Dátum poslednej kontroly podniku štátnym dozorom:
26.09.2018 až 30.11.2018
Dátum nasledujúcej kontroly podniku štátnym dozorom: 08.08.2019 až 31.10.2019
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10) Vyhlásenie o tom, že prevádzkovateľ urobil potrebné opatrenia na úseku
prevencie závažných priemyselných havárií, ako aj na obmedzenie ich následkov
Slovalco, a.s. v rámci svojej plnej zodpovednosti za zaistenie ochrany zdravia a života
obyvateľstva, vlastných zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti, ochrany životného prostredia a
majetku, pri výskyte potenciálnych havárií v spoločnosti podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov, zaviedlo Program prevencie závažných
priemyselných havárií. Má vypracované havarijné plány pre obmedzenie následkov prípadnej havárie, ktoré
pravidelne precvičuje a zlepšuje.
Prostriedky na zdolávanie závažnej priemyselnej havárie:
Havarijné a bezpečnostné bariéry, ktoré sú súčasťou technologických zariadení
Monitorovanie a alarmy pri úniku nebezpečných látok
Elektrická požiarna signalizácia
Stabilné hasiace zariadenia, polostabilné hasiace zariadenia a vodné clony
Vodné hydranty
Hasiace prístroje
Služba na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie
Vlastné pohotovostné tímy, zložené zo zamestnancov na pracoviskách vybavené potrebnou technikou
Závodný hasičský útvar s technikou a hasičmi, na základe zmluvy.
Aktivácia ďalších záchranných zložiek sa vykonáva tiesňovým volaním z dispečingu Slovalco, a.s. na
integrovaný záchranný systém: 112.
11. Informácie z plánu ochrany obyvateľstva
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa osoby riadia opatreniami uvedenými v Pláne ochrany obyvateľstva,
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti spoločnosti Slovalco, a.s. Plán ochrany je pravidelne
aktualizovaný a predkladaný na schválenie okresnému úradu v Žiari nad Hronom, odboru krízového
riadenia.
11) Dodatočné informácie pre verejnosť sú k dispozícii na stránke www.enviroportal.sk a na vyžiadanie od
spoločnosti Slovalco, a.s.
Informáciu poskytuje:
Oddelenie integrovaných systémov Slovalco, a.s.
Kontakt: 45/6087112

mail@slovalco.sk
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