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INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ 
 
 
Informácia je vypracovaná v zmysle § 15 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a platí 
pre areál  a objekty  spoločnosti PTCHEM Sulfurex, s.r.o. Nemecká, podniku zaradeného 
do kategórie A v zmysle predmetného zákona.  
 
Rozsah tejto informácie pre verejnosť zodpovedá požiadavkám uvádzaným v Prílohe č. 2 
tohto zákona a prevádzkovateľ sprístupnením informácie na svojej webovej stránke si sám 
zvolil túto formu trvalého prístupu verejnosti k požadovaným informáciám. 
 
Jednou zo základných povinností prevádzkovateľa zaradeného podniku podľa tohto 
zákona je informovať verejnosť, ktorá by mohla byť dotknutá závažnou priemyselnou 
haváriou (ZPH)  v jeho objektoch o možných rizikách, ktoré sú spojené s nebezpečnými 
látkami (NL) identifikovanými v areáli podniku.  
 
Zároveň prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o bezpečnostných opatreniach 
a postupoch, ktoré umožňujú ZPH, ako mimoriadnu udalosť eliminovať, alebo aspoň 
potlačiť – obmedziť len na areál podniku a jeho objekty. 
 
Ak však v rámci posúdení rizík týchto NL existujú potenciálne možnosti rozšírenia sa ZPH 
aj do okolia podniku, potom prevádzkovateľ  musí do tejto informácie uviesť aj spôsoby 
správania sa dotknutého obyvateľstva a pokyny  zamerané na ochranu jeho života 
a zdravia, či sebazáchrany pri prípadnej eskalácii ZPH. 
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Údaje o prevádzkovateľovi : 
 
Názov a adresa podniku : PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová,  
                                          976 97 Nemecká 
Obchodné meno :             PTCHEM Sulfurex, s.r.o.  
Sídlo prevádzkovateľa :    Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká 
Štatutárny zástupca :        Ing. Miroslav Šuba – konateľ spoločnosti 
 
Informácia o splnení požiadaviek §5 zákona : 
 
Prevádzkovateľ predložil  aktualizované „Oznámenie o zaradení podniku“  v písomnej 
a elektronickej forme okresnému úradu v sídle kraja  -  OÚ Banská Bystrica, odboru 
starostlivosti o životné prostredie dňa 7. 09. 2017. Oznámenie  dňa 1. 08. 2017 vypracoval 
Ing. Pavol Drahurád, špecialista na prevenciu ZPH, reg. č. 0110. 
 
Informácia o súčasnej činnosti podniku : 
 
PTCHEM Sulfurex, s.r.o. Nemecká je súkromná spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je 
výroba vysokokvalitnej lineárnej alkylbenzénsulfónovej kyseliny – LABSA  v priemyselných 
objemoch. Základom pre výrobu LABSA  sú syntetické uhľovodíky aromatickej rady  - 
lineárny alkylbenzén (LAB), ktoré sú  produkované ako výsledok alkylácie benzénu 
monoolefínmi  C10 – C14. 
 
Obchodný názov finálnych produktov  je DUBACID (Dubacid SP),  lineárny alkylbenzén – 
sulfokyselina, resp. DUBAROL (Dubarol SD),  lineárny alkylbenzén – sulfónan sodný, 
ktoré pre jednoduchosť syntézy, schopnosť  biologického  rozpadu, nízku cenu a vysoký 
čistiaci účinok sa čoraz viacej presadzujú ako dôležité zložky  na svetovom trhu 
saponátov, ale aj prostriedkov na ochranu rastlín, zmáčadlá, emulgátory a tiež 
v stavebníctve ako spojovacie prvky  stavebnej malty za účelom zvýšenia jej viskozity, ale 
aj pri výrobe polymérov a fólií a pod..  
 
Výroba svojim charakterom je blízka petrochemickej výrobe a z hľadiska pracovného 
režimu je výrobou kontinuálnou, aj keď v súčasnosti sa ešte nedosahujú jej projektové 
kapacity a má zatiaľ kampaňovitý charakter. 
 
Informácie o nebezpečných látkach v podniku (prevádzke) : 
 
Pri klasifikácii chemických látok prítomných v podniku boli identifikované v skladoch a vo 
výrobe nasledovné  : 
 

- alkylbenzén, vysokosírny vákuový ropný destilát, CAS 70592-78-8, GHS piktogramy 
GHS07 Škodlivý, GHS08 Nebezpečný pre zdravie, GHS09 Nebezpečný pre životné 
prostredie, nie je v kandidátskom zozname REACH ani v jeho prílohe XIV, je ho 
možné klasifikovať ako menovanú NL, pol. 34 v Časti 2 prílohy č. 1 k zákonu č. 
128/2015 Z.z. (prioritnou nebezpečnou vlastnosťou je nebezpečný pre životné 
prostredie), 

- DUBAROL SD - alkylbenzénsulfonát sodný, vysokosírny ropný destilát, CAS 85117-
50-6, mono – C10-14-alkylderivát, GHS07 Škodlivý, nie je v kandidátskom zozname 
REACH ani v jeho prílohe XIV,  
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- DUBACID – kyselina benzénsulfónová, CAS 85536-14-7, C10-13 - alkylderivát, 
GHS07 Škodlivý, nie je NL,  

- LABSA – lineárna alkylbenzén sulfokyselina, CAS 25155-30-0, GHS05 Žieravý, 
GHS07 Škodlivý, nie je NL ani  v kandidátskom zozname REACH ani v prílohe XIV,  

- Síra kvapalná, CAS 7704-34-9, GHS07 Škodlivý, nie je NL, ale je schopná pri 
požiari generovať NL - oxid siričitý (CAS 7446-09-5, H-veta H331 Toxický pri 
vdýchnutí), 

- Zemný plyn, monoetylénglykol a Dubotherm  - len v malých množstvách a bez 
potenciálu spôsobiť ZPH v podniku. 

 
NL prítomné v podniku sú umiestnené a zabezpečené tak, aby riziko vzniku ZPH bolo 
minimálne. Viaceré suroviny pre výrobu, medziprodukty a tiež  finálne produkty sú 
charakterizované ako horľavé kvapaliny III., resp. IV. triedy nebezpečnosti , resp. ako 
horľavé chemické látky (aj samotná kvapalná síra).  
 
Prípadná ZPH spojená len s horľavosťou týchto produktov by však podľa vykonaného 
„Posúdenia rizika“  nepresiahla hranice  areálu podniku, t. j. bola by len lokálna a viedla 
len k potenciálnemu ohrozeniu zamestnancov podniku, prípadne aj zamestnancov iných  
podnikov  nachádzajúcich sa v príslušnom priemyselnom areáli. 
 
Jedine oxid siričitý, ako generovaná NL pri horení síry, resp. pri úniku z výrobnej 
technológie má aj potenciál ohroziť okolie podniku a blízke obyvateľstvo. 
 
Osoba zodpovedná za podrobnejšie poskytovanie informácií o prevencii ZPH : 
 
Ing. Jozef Mráz –  vedúci prevádzky, mobilné číslo : 0 901 724 123 
 
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia 
 
Všeobecné tiesňové telefónne čísla  - (integrovaný záchranný systém):                      112   
PTCHEM Sulfurex, s.r.o.  -   spojovateľ, ohlasovňa  požiarov :                     048/611 2247   
Okresný úrad v Brezne, Odbor  KR,  operačný úsek krízového riadenia:     048/43 06 440 

 
Zaradenie a kontrola podniku  podľa zákona č. 128/2015 Z.z. 
 
Podnik  PTCHEM Sulfurex, s.r.o. je  zaradený do kategórie A a je povinný 
mať vypracovanú nasledovnú bezpečnostnú dokumentáciu v zmysle tohto zákona : 
 

• „Informáciu pre verejnosť“  a  „Oznámenie o zaradení podniku“ 

• „Program prevencie ZPH“  

• „Posúdenie rizika“    

• „Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva“  
 

Uvedená bezpečnostná dokumentácia obsahuje aj technické, riadiace, prevádzkové 
a bezpečnostné  informácie o rizikách v podniku a tiež opatrenia na ich  vylúčenie alebo 
zníženie. Kontrolu dodržiavania tohto zákona vykonáva raz za tri roky Slovenská inšpekcia 
životného prostredia (SIŽP) spoločne so zástupcami  kompetentnej štátnej správy v rámci  
„koordinovanej kontroly“ zameranej na : 
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• plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci (BOZP),  

• prevádzkovú spoľahlivosť technických zariadení, ktoré  majú vplyv na prevenciu 
a tiež represiu prípadných porúch a havárií,  

• plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci  s chemickými látkami a zabezpečenie 
povinností súvisiacich s krízovým riadením a civilnou  ochranou (CO) obyvateľstva,  

• plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi a ochranu životného prostredia.  
 
Zatiaľ táto koordinovaná kontrola v podniku nebola ešte realizovaná. 
 
Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti 
 
V PRÍPADE POŽIARU V PODNIKU 

• urýchlene opustiť požiarovisko a nezdržovať sa v ohrozenom priestore, vyhľadať úkryt 
v budovách v areáli podniku, uzatvoriť okná a dvere,   

• vypnúť nútenú ventiláciu a vyčkať na pokyny kompetentných zamestnancov podniku, 

• opustiť areál podniku  v smere mimo smer šírenia sa splodín horenia.  
 
PRI POŽIARI SÍRY A ROZPTYLE PLYNNÉHO OXIDU SIRIČITÉHO 

• podľa možnosti zotrvať doma a zotrvať v miestnosti odvrátenej od smeru vetra a s čo 
najmenším počtom okien, uzatvoriť všetky dvere, okná, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu  

• sledovať vysielanie miestneho rozhlasu a iných masovo komunikačných prostriedkov  

• zachovať pokoj, neopúšťať ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie, 
zbytočne nezaťažovať telefónne siete  

• pri výskyte mimo domov na otvorenom priestranstve vyhľadať čo najrýchlejšie budovu 
s možnosťou  ukrytia vo vnútri (verejné budovy, kostol, nemocnica, škola ap.). 

 
Spôsob varovania obyvateľstva pri vzniku ZPH a poskytovanie informácií 

O vzniku ZPH v podniku a následnom úniku NL do ovzdušia, ktoré môžu ohroziť zdravie a 
životy obyvateľov, životné prostredie a majetok, budú občania vyrozumení varovnými 
signálmi elektronických sirén - 2-minútovým kolísavým tónom (všeobecné ohrozenie), po 
ktorom nasleduje slovná informácia, čo sa stalo. Výstrahu je ďalej možné zverejniť aj 
prostredníctvom vysielania mestského a obecného rozhlasu s doplnenými pokynmi a 
informáciami pre obyvateľstvo. V prípade zlyhania varovného signálu sirény alebo 
rozhlasového vysielania budú obyvateľov dotknutých obcí informovať kompetentné zložky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) - zásahové jednotky Integrovaného 
záchranného systému, napr. pomocou megafónov. Funkčnosť sirén systému varovania 
a vyrozumievania obyvateľstva  je celoštátne skúšaná raz mesačne (každý druhý piatok v 
mesiaci) o 12:00 hod 2-minútovým stálym tónom. Pri elektronických sirénach 2x ročne 
podľa pokynov MV SR. 
 
Odporúčaný spôsob správania sa občanov 

Keď zaznie varovný signál sirény (teda ak nejde o skúšku funkčnosti, ktorej interval a druh 
signálu je popísaný vyššie), možno predpokladať, že došlo k ZPH s následkom ohrozenia 
zdravia a života občanov, životného prostredia, zvierat a majetku. Po zaznení sirény budú 
nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a odporúčanom správaní 
obyvateľstva. 
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Povinnosti prevádzkovateľa  pri riešení mimoriadnych udalostí a ZPH 
 
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU)  a ZPH je organizácia povinná:  

• organizačne a personálne zabezpečiť v čo najkratšom časovom  limite likvidáciu MU, 
resp. ZPH  vlastnými zamestnancami alebo privolávanými profesionálnymi hasičskými 
a záchrannými jednotkami a bezpečnosť zamestnancov v podniku ,  

• zabezpečiť vyrozumenie a varovanie ohrozeného obyvateľstva v okolí podniku, 

• poskytnúť potrebnú súčinnosť privolávaným hasičským a záchranným jednotkám. 
 
Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie o podniku   a osoba 
zodpovedná za podrobnejšie poskytovanie informácií o prevencii ZPH : 
 
Ing. Jozef Mráz –  vedúci prevádzky, mobilné číslo : 0 901 724 123 
 
 

Informáciu spracoval : Ing. Ján Kandráč, CSc.  – špecialista  na prevenciu ZPH                 


