
 

 

 

 

 
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ 

 
 

Názov a adresa prevádzkovateľa:  PROBUGAS a.s., Nám. 1. mája 18, Bratislava – 

Staré mesto 

Názov a adresa podniku:   Prevádzka Haniska, Haniska 

Poskytovateľ informácie:  Ing. Vladimír Auxt, špecialista na prevenciu 
závažných priemyselných havárií 

 

Podnik podlieha režimu zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií. Oznámenie o zaradení podniku, ako aj bezpečnostná správa boli zaslané 
príslušným orgánom v zmysle zákona. 
 

Činnosť vykonávaná v podniku: 
 

 prečerpávanie a distribúcia skvapalnených uhľovodíkových plynov 

 plnenie a skladovanie fliaš so skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi 
 

Vybrané nebezpečné látky v podniku: 
 

 propán   H220: Mimoriadne horľavý plyn 
 propán – bután   H220: Mimoriadne horľavý plyn 

 

Informácia o charaktere nebezpečenstva závažnej priemyselnej havárie: 
 

K závažnej priemyselnej havárii v prevádzke môže dôjsť: 

1. pri nekontrolovanom úniku skvapalnených uhľovodíkových plynov z technologického 
zariadenia a následnej iniciácii výbušnej zmesi plynu so vzduchom, 

2. pri nadmernom ohriatí tlakových nádob obsahujúcich skvapalnené uhľovodíkové plyny 

pôsobením vonkajšieho zdroja tepla s následným roztrhnutím plášťa nádoby 
a výbuchom uvoľnenej vriacej kvapalnej fázy skvapalneného uhľovodíkového plynu. 

 

Spôsob varovania a priebežného informovania verejnosti v prípade závažnej 

priemyselnej havárie: 
 

V prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie budú všetky okolité objekty, ktoré môžu 

byť ohrozené jej účinkami, varované akustickou signalizáciou. Záchranné zložky budú 
vyrozumené a priebežne informované telefonicky. Priestor možného ohrozenia účinkami 

havárie bude uzavretý prostredníctvom príslušníkov záchranných zložiek. 
 

Ako sa správať v prípade závažnej priemyselnej havárie: 
 

V záujme vlastnej bezpečnosti sú všetky osoby, v prípade vzniku závažnej priemyselnej 
havárie, povinné riadiť sa pokynmi príslušných záchranných zložiek (hasiči, polícia, civilná 
ochrana). Je prísne zakázané vstupovať a zdržiavať sa na území, ktoré môže byť ohrozené 

účinkami závažnej priemyselnej havárie. 
 

Dátum poslednej kontroly podľa § 24 zákona č. 128/2015 Z.z.: 20.3.2019 

 

Podrobnejšie informácie je možné získať na riaditeľstve PROBUGAS a.s., tel. 02 4020 

1311 a v Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií na web 

stránke Ministerstva životného prostredia SR. 

 

Uvedená informácia nadväzuje na plán ochrany obyvateľstva vypracovaný okresným 

úradom v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 


