
KTO SME A ČO ROBÍME

Spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie č. 1, 901 01 Ma-
lacky, Slovenská republika, IČO: 31 435 688 (ďalej len „POZAGAS a.s.“) 
je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného 
plynu Láb 4. stavba (ďalej len „Podzemný zásobník zemného plynu 
POZAGAS a.s.“ alebo „PZZP POZAGAS“) lokalizovaného v katastrál-
nom území obcí Malacky, Láb, Kostolište a Plavecký Štvrtok.

PZZP POZAGAS je využívaný na uskladňovanie zemného plynu 
v prírodných horninových štruktúrach pôvodných doťažených 
ložísk zemného plynu, ktoré sú uložené hlboko pod zemským 
povrchom a hermeticky uzavreté.

Zemný plyn má významné postavenie v energetickej politike 
Slovenskej republiky a v energetickom mixe pre zabezpečenie 
energetickej bezpečnosti. 

Pri spaľovaní zemného plynu nevznikajú žiadne zdraviu škodlivé 
splodiny a nevytvárajú sa mechanické nečistoty. Aj preto má 
zemný plyn prívlastok čistého fosílneho paliva, ktoré je šetrné 
k životnému prostrediu.

BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
A OHĽADUPLNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU PATRIA 
MEDZI HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI POZAGAS A.S.

Spoločnosť POZAGAS a.s. nadväzuje na svoju úspešnú viac ako 
25 ročnú históriu. Dnes je modernou energetickou spoločnosťou, 
ktorej jedným z najdôležitejších cieľov je nepretržité zabezpečo-
vanie vysokého štandardu bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Spoločnosť POZAGAS a.s. opakovane úspešne absolvovala hodno-
tenie výkonnosti v oblasti procesnej bezpečnosti podľa požiada-
viek normy pre API (Asociácie priemyslu pre ropu a plyn). 

Podzemný zásobník zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. 
spĺňa legislatívne požiadavky, pričom spoločnosť POZAGAS a.s. 

je tiež držiteľom certifikátov 
kvality podľa normy ISO 9001, 
systému riadenia životného 
prostredia podľa normy ISO 
14001 a systému riadenia bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa normy ISO 45001.

SPOLOČNOSŤ POZAGAS A ZÁKON O PREVENCII 
ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

Prijatím zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných 
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej len „Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií„) 
sa spoločnosť POZAGAS a.s. zaradila medzi podniky, pre ktoré 
tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závaž-
ných priemyselných havárií.

Dňa 27. 7. 2016 spoločnosť POZAGAS a.s. doručila Okresnému 
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len 
„OÚ Bratislava“) Oznámenie o zaradení podniku Podzemný zásob-
ník zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. do kategórie B. 

Dňa 31. 8. 2017 bola v súlade so Zákonom o prevencii závažných 
priemyselných havárií OÚ Bratislava predložená Bezpečnostná 
správa spoločnosti POZAGAS a.s.. Bezpečnostná správa bola 
následne schválená rozhodnutím OÚ Bratislava dňa 14. 2. 2018. 
Žiadosť o vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy 
podala spoločnosť POZAGAS na OÚ Bratislava dňa 22. 9. 2022.

AKÉ LÁTKY SÚ PRÍTOMNÉ V PODNIKU?

Hlavnou látkou, kategorizovanou podľa Zákona o prevencii závaž-
ných priemyselných havárií medzi nebezpečnými látkami, ktorá 
sa nachádza v podzemnom zásobníku, je zemný plyn. 

Okrem zemného plynu sú v nadzemnej časti prevádzky podzem-
ného zásobníka zemného plynu POZAGAS a.s. v malých množ-
stvách používané aj ďalšie kvapalné média ako napr. metylal-
kohol, trietylénglykol, dietylénglykol, motorová nafta či mazacie 
oleje.

Všetky vyššie uvedené kvapalné látky sú skladované v súlade 
s príslušnou platnou právnou úpravou v predpísaných nádržiach 
s ochrannými a bezpečnostnými prvkami. Akýkoľvek prípadný 
únik týchto kvapalných látok je obmedzený výlučne na priestory 
nadzemných častí prevádzok spoločnosti POZAGAS a.s. a ne-
ohrozí obyvateľstvo a ani životné prostredie.

PREČO JE POTREBNÉ INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ?

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o prevencii závažných priemy-
selných havárií je povinnosťou prevádzkovateľa podniku, ktorý 
môže spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu, aktívne poskytovať 
informácie verejnosti.

Významným predpokladom minimalizácie rizika závažnej 
priemyselnej havárie je moderná technológia zásobníka, vysoká 
profesionalita personálu, nepretržité pohotovostné zabezpečenie 
prevádzok a to: 

• závodnou banskou záchrannou stanicou a 
• hlavnou banskou záchrannou stanicou,

ktoré sú súčasťou Integrovaného záchranného systému Sloven-
skej republiky s telefónnym číslom 112.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
touto cestou si Vám dovoľujeme 
poskytnúť nasledovné informácie:



DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Integrovaný záchranný systém 112 
(záchranná služba, hasiči, polícia)

Hasičský a záchranný zbor 150

Polícia 158

Záchranná zdravotná služba 155

Okresný úrad Malacky +421 910 667 650 
(odbor krízového riadenia)

INFORMÁCIE Z PLÁNU OCHRANY OBYVATEĽSTVA

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti a následne pri vyhlásení 
mimoriadnej situácie sa obyvateľstvo jednotlivých ohrozených 
obcí riadi opatreniami uvedenými v Pláne ochrany obyvateľstva, 
ktorý vypracúva príslušná obec, resp. Odbor Krízového riadenia 
Okresného úradu v Malackách. POZAGAS a.s. pravidelne aktuali-
zuje podklady do Plánu ochrany obyvateľstva.

Spoločnosť POZAGAS a.s. má v súlade s legislatívnymi požiadav-
kami vypracovaný vnútorný Havarijný plán, ktorý rieši vznik mi-
moriadnych udalostí v technológii a na zariadeniach spoločnosti 
POZAGAS (možný únik zemného plynu, požiar, tlakový účinok). 

DÁTUM POSLEDNEJ KONTROLY A ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Spoločnosť POZAGAS a.s. sa zaradila medzi podniky, na ktoré sa 
vzťahuje zákon č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných 
havárií 1. 8. 2016. V záveroch z doposiaľ vykonaných kontrol zo 
strany štátnych orgánov (SIŽP, OÚ Bratislava, OÚ Malacky, odbor 
krízového riadenia, OBÚ Bratislava, OR HaZZ Malacky, RÚVZ 
Bratislava a IP Bratislava) je konštatované, že spoločnosť POZA-
GAS a.s. si plní všetky povinnosti uložené legislatívou v oblasti 
prevencie závažných priemyselných havárií a súvisiacej legisla-
tívy. Posledná kontrola pred aktualizáciou tohto dokumentu bola 
vykonaná v  októbri až decembri 2021.

Spoločnosť POZAGAS preukázala, že prijala príslušné opatrenia 
potrebné na prevenciu závažných priemyselných havárii a plní 
všetky povinnosti vyplývajúce jej zo Zákona o prevencii závaž-
ných priemyselných havárií.

Viac informácií nájdete na informačnom portáli rezortu MŽP SR 
Enviportál. Uvedené informácie Vám poskytujeme v súlade s § 15 
Zákona. o prevencii závažných priemyselných havárií. 

V prípade, ak disponujete akýmikoľvek zisteniami, podnetmi 
alebo návrhmi týkajúcimi sa našej spoločnosti, prosíme kontak-
tujte nás na e-mailovej adrese info@pozagas.sk

POKYNY PRE VEREJNOSŤ

Varovanie verejnosti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti 
na zariadeniach spoločnosti POZAGAS a.s. spojenej s možným 
ohrozením života a zdravia obyvateľov, životného prostredia alebo 
majetku, je vykonávané pomocou sirén. 

Varovným signálom môže byť aj oheň, dym alebo zvukový prejav 
unikajúceho plynu.

AKO JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ V PRÍPADE  
ZACHYTENIA TÝCHTO SIGNÁLOV?

V prípade zaznamenania mimoriadnej udalosti na zariadeniach 
spoločnosti POZAGAS a.s. Vás prosíme o dodržiavanie nasledov-
ných pokynov:

1. Zachovajte pokoj a nepodľahnite panike. Zvýšite tým pravde-
podobnosť úspešného zvládnutia mimoriadnej situácie.

2. Ak sa nachádzate na voľnom priestranstve, vzdiaľte sa od 
miesta vzniku mimoriadnej udalosti kolmo na smer vetra  
(ak je to možné).

3. Ak sa nachádzate v uzavretých priestoroch, zotrvajte v nich, 
utesnite okná a vypnite klimatizačné zariadenia.

4. Oznámte vznik udalosti na telefonickú linku spoločnosti 
POZAGAS +421 34 697 4888 (Technický dispečing spoločnosti 
NAFTA a.s.)

5. Podľa možnosti informujte ďalšie osoby vo Vašom okolí.

6. Počkajte na pokyny vysielané z obecného rozhlasu alebo ve-
rejných médií., alebo uvedených na webových stránkach jednotli-
vých obci, či na stránke Okresného úradu Malacky, odbor krízo-
vého riadenia (http://www.minv.sk/?informacie-pre-obcanov-5).

7. Telefonovanie minimalizujte na nevyhnutné hovory zá-
chranným zložkám (záchranná zdravotná služba, hasiči, polícia). 
Zvýšené telefonovanie zaťažuje telefónnu sieť.
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