Informácia pre verejnosť
na základe zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne
Informácia pre verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou
bola spracovaná na základe zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
A. Identifikačné údaje o podniku
a) obchodné meno:
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
b) sídlo a adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom
B. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
a) obchodné meno:
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
b) sídlo a adresa:
Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom
C. Oznámenie o zaradení podniku
Podnik v zmysle zákona vypracoval a odoslal príslušnému úradu životného prostredia
„Oznámenie“ o zaradení podniku do príslušnej kategórie v zmysle §5 zákona.
D. Opis činnosti podniku
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
- zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície,
- ničenie a zneškodňovanie výbušnín,
- vykonávanie ohňostrojových prác,
- predaj pyrotechnických výrobkov,
- vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
- ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva,
- nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva,
- školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície,
ohňostrojov, počítačovej techniky,
- vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva,
- výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín,
- prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC-112 na vykonávanie posudzovania
zhody,
- obchodovanie s vojenským materiálom.

E. Nebezpečné látky
V podniku sú skladované výbušné látky (prípravky alebo predmety) zaradené podľa
Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej
cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) do podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6.
VNL sú zaradené ako výbušné s nebezpečnými vlastnosťami charakterizovanými
kódmi R2 a R3 v zmysle zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorších predpisov s rizikom a mimoriadnym rizikom výbuchu
nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.
Pre okolie podniku pri vzniku ZPH je nebezpečný vznik tlakovej vlny pri výbuchu
výbušnín – VNL a rozletom pevných častí výbušných predmetov, munície, obalov a časti
budov, kde sú výbušniny skladované. Povýbuchové splodiny, ktoré vznikajú pri výbuchu
výbušnín nie sú pre okolie podniku nebezpečné.
Účinok tlakovej vlny a rozlet črepín je v závislý od vzdialenosti miesta výbuchu
a prejavuje sa možným poškodením zdravia osôb a poškodením majetku.
F-1. Varovanie dotknutej verejnosti
- varovným signálom doplnený slovnou informáciou v mestskom a závodnom rozhlase,
- slovnou informáciou prostredníctvom prenosných zariadení – megafónov.
F-2. Správanie sa verejnosti pri vzniku ZPH
- 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),
- pri odchode nezbierať a vyhýbať sa podozrivým predmetom, ktoré mohli dopadnúť do
okolia miesta vzniku ZPH,
- riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek,
- poskytnúť pracovníkom záchranných zložiek informácie o možných zraneniach
ďalších osôb a o rozsahu poškodenia majetku.
G. Posledná kontrola podniku
Posledná kontrola podniku bola začatá v mesiaci júl 2015.
H. Informovanie verejnosti
Podrobnejšiu informáciu verejnosti je možné získať u Ing. Daniela Nemčeka,
riaditeľa SKTC-112 a v Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií,
ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
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