
 

 

                                                                                                  
 
 
 

 

 
 
 
 

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ 
(V zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo dokumentu: BI-MGKO-003 Číslo kópie:  

Revízia: A Dátum revízie: 15.7.2019 

Podpisová doložka Meno/Pozícia: Dátum: Podpis: 

Vypracoval: Ing. Oliver Bartolen 

špecialista na prevenciu závažných 
priemyselných havárii 

OLBA, s.r.o. 

Autorizovaná osoba – 

003/2008/AUT-3.2 

15.7.2019  

Schválil  Ľubomír Somorovský 

konateľ Morsevo group s. r. o. 

  

Podpísaný originál tohto dokumentu je uložený u správcu dokumentácie 
 



 

Informácia pre dotknutú verejnosť        Strana 2/5 
podľa § 15 zákona NR SR č.128/2015 Z. z.   

1. Názov a adresa podniku  
 
Morsevo group s.r.o. 
Elektrárenská 1 
945 01  Komárno 
 
Údaje o prevádzkovateľovi  
Obchodné meno:   Morsevo group s. r. o. 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO:     44 755 325   
Adresa sídla:    Kopčianska 10 

851 01 Bratislava - Petržalka 
Slovakia  
Tel.: +421 908 723 171 

                    +421 915 284 184 
e-mail: info@morsevo.com 
web:    http://morsevo.com 
 

Číslo odvetvovej klasifikácie ekonomických činností: SK NACE 82.99.0 
 
Štatutárny orgán - konatelia:    

Ľubomír Somorovský Geologická 40/12187, 821 06 Bratislava

Ing. Tibor Slivka  Meštianska ulica 2670/24, 945 05 Komárno

 

2. Informácia o splnení požiadaviek podľa § 5  
 
Spoločnosť Morsevo group s.r.o. vo svojich prevádzkových priestoroch vykonala v zmysle § 4 zákona 
NR SR č. 128/2015 Z.z. preverenie prítomnosti nebezpečných látok.  
 
Na základe identifikácie a klasifikácie nebezpečných látok a určenia 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 ropných produktov (motorová nafta).  
Prahová hodnota pre kategóriu B nebola prekročená. 
 
Na základe zaradenia areálu podniku do kategórie A bolo vykonané posúdenie rizika závažnej 
priemyselnej havárie. 
 
Podnik má vypracovanú zákonom predpísanú dokumentáciu:  

 Posúdenie rizika  
 Plán ochrany zamestnancov  
 Program prevencie ZPH a Bezpečnostný riadiaci systém  

 
Táto dokumentácia obsahuje riadiace, technické a prevádzkové informácie o rizikách vzniku ZPH a 
opatreniach na ich vylúčenie alebo zníženie.  
 
Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia 
spoločne so zástupcami orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej obrany, 
ochrany zdravia, životného prostredia, inšpektorátu práce. Predmetom kontroly je preverenie 
informácií uvádzaných v predpísanej dokumentácii, preverenie plnenia opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu pred požiarmi, ochranu životného prostredia, 
dodržiavanie podmienok manipulácie s nebezpečnými látkami a ich skladovania v podmienkach 
podniku a na zabezpečenie úloh súvisiacich s civilnou ochranou obyvateľstva.  
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3. Informácia o súčasnej činnosti podniku  
 
Skupina MORSEVO je prevádzkovateľom tankového prístavu na riečnom kilometri 1766 rkm na 
sútoku Váhu a Dunaja. Tankový prístav disponuje štyrmi prístavnými polohami s prečerpávacími 
pontónmi. K dispozícii sú polohy na parkovanie tankerov, tankových člnov a na prečerpávanie 
tekutých substrátov medzi tankermi. Prostredníctvom licencovaných a certifikovaných spoločností 
prevádzkuje prečerpávací terminál spolu s daňovým skladom a podnikom na výrobu minerálnych 
olejov. Zároveň sa zaoberá nákupom a predajom ropných derivátov v rámci vlastnej obchodno-
logistickej činnosti. Disponuje všetkými potrebnými licenciami, povoleniami a certifikátmi potrebnými 
na vyriešenie všetkých logistických situácií. 
 
Spoločnosti skupiny MORSEVO disponujú licenciou na prevádzkovanie medzinárodnej aj 
vnútroštátnej nákladnej aj osobnej vodnej dopravy, povolením na prevádzkovanie podniku na výrobu 
minerálnych olejov, licenciou na prevádzkovanie Daňového skladu, povolením na primiešavanie 
biozložky do palív, certifikátom ISCC EU na obchodovanie a skladovanie biodieselu FAME, povolením 
na bunkrovanie a zásobovanie riečnych plavidiel, povolením na obchodovanie s vybranými 
minerálnymi olejmi, povolením na distribúciu pohonných látok. 
 

4. Informácie o NL prítomných v podniku  
 

V jednotlivých skladových nádržiach prevádzkovaných spoločnosťou Morsevo group s.r.o. sú 
skladované ropné produkty - motorová nafta a motorová nafta s obsahom biologickej zložky (eco nafta 
motorová).  
 
Prítomné nebezpečné látky sú klasifikované v súlade s nariadením (ES) č 1272/2008 (CLP) ako 
horľavé kvapaliny a zároveň sú klasifikované ako látky toxické pre vodné organizmy s dlhodobými 
účinkami.  
 

5. Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti  
 

Systém varovania a vyrozumenia je zabezpečený v priestoroch podniku a jeho najbližšieho okolia 
telefonicky vnútropodnikovými telefónmi a mobilnými telefónmi.  
 
Ako sa správať v prípade vzniku ZPH  
 
Všeobecne platné pokyny:  
 nepodliehať panike, zachovať rozvahu a pokoj,  
 zraneným osobám poskytnúť prvú pomoc,  
 v prípade, že sa osoby nachádzajú v ohrozenej zóne pri vzniku ZPH, opustiť opačným smerom 

ohrozenú zónu do bezpečnej vzdialenosti (do vzdialenosti cca  500 m),  
 pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové 

spotrebiče  
 poskytnúť pracovníkom záchranných zložiek informácie o možných zraneniach ďalších osôb a o 

rozsahu poškodenia majetku 
 riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy.   
 
Povinnosti prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnej udalosti  
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU) je prevádzkovateľ povinný v čo najkratšom čase zaistiť:  
 likvidáciu MU,  
 bezpečnosť zamestnancov,  
 odstavenie energií (plyn, elektrika), výrobných zariadení a prevádzky,  
 vyrozumenie a varovanie obyvateľstva bezprostredne ohrozeného účinkami MU. 

 
 
 
Postup podľa jednotlivých typov havárie  



 

Informácia pre dotknutú verejnosť        Strana 4/5 
podľa § 15 zákona NR SR č.128/2015 Z. z.   

 
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)  

 
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  

 

6. Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24  
 

Kontrolu dodržiavania zákona vykonáva koordinovaným spôsobom raz ročne Slovenská inšpekcia 
životného prostredia. Všetky údaje o podniku, vrátane dátumu vykonania kontroly, je možné si pozrieť 
tu: http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=20.  
 

7. Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s §15 ods. 8 a 9  
 
Údaje o NL a dokumentácii PZPH sú dostupné u prevádzkovateľa a na okresnom úrade odbor 
starostlivosti o životné prostredie v Nitre. Zdrojom informácii je aj web 
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-
priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph 
 

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@morsevo.com alebo je ich možné získať v 
Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií.  
 

8. Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva ZPH  
 
Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo 
výbuch v dôsledku nekontrolovaného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu 
bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s 
prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.  

Prevenciou závažnej priemyselnej havárie je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, 
výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej 
priemyselnej havárie.  

Nebezpečenstvom je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca 
možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.  

Rizikom závažnej priemyselnej havárie je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému 
dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.  

Riziko ZPH sa v podniku vyskytuje pri skladovaní a nakládke/vykládke tovaru. Aj napriek dôslednému 
dodržiavaniu všetkých legislatívnych a vnútropodnikových predpisov nie je možné absolútne vylúčiť 
úniky NL skladové haly.  
K takýmto nežiaducim udalostiam môže dôjsť z dôvodu:  

 ľudskej nedbanlivosti  
 nehody na vnútropodnikových komunikáciách  
 nežiaducich vonkajších udalostiach – požiare, externá mimoriadna udalosť  
 živelných pohromách (záplavy, zemetrasenia, námraza, ...)  
 úmyselné poškodenie (bombový útok, sabotáž)  
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Tieto udalosti môžu bezprostredne vyvolať:  
 Požiar  
 Výbuch 
 Únik a ohrozenie kvality povrchových vôd  

 
Skladovanie - je prítomnosť nebezpečnej látky v skladovacom zariadení na účely jej uskladnenia, 
bezpečnej úschovy alebo uchovávania v zásobe  
 
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia  
Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrovaný záchranný systém):  112  
Okresný úrad Komárno -     odbor krízového riadenia:    +421 35 790 0851 

- zamestnanec v služobnej pohotovosti  +421 911 627 613 
Morsevo group s.r.o.:         +421 908 723 171 
 
 
JE DÔLEŽITÉ BYŤ INFORMOVANÝ  
 
Informácia, ktorú týmto poskytujeme dotknutej verejnosti, je poučením ako sa zachovať a konať v 
prípade, keby nastala taká porucha alebo udalosť v podniku, ktorá by sa mohla prejaviť aj mimo jeho 
hraníc a spôsobila by závažnú priemyselnú haváriu v jeho okolí. 
 


