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1. Názov a adresa podniku 

Linde Gas k.s. 
Tuhovská 3, 831 06  Bratislava, Slovakia 

 Tel: +421.2.4910.2531, 
 Fax: +421.2.4910.2546  

 
 e-mail: alica.kesselbauerova@linde.com 

 Alica Kesselbauerová, Buyer/SHEQ specialist 

 
2. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa 

Linde Gas k.s. 

Tuhovská 3, 831 06  Bratislava, Slovakia 

IČO:  31 373 861 

   Tel.: +421249102 512  

   Fax: +421249102 546   

     e-mail: linde.sk@linde.com,  

                          Petr Partsch, Ing., riaditeľ  

  

3. Informácia o splnení požiadaviek podľa § 5  

Podnik je zaradený do kategórie „A“, pretože množstvá  nebezpečných látok (ďalej len NL) 
presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona. Prevádzkovateľ  existujúceho podniku 
na základe výsledkov aktualizácie kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Okresnému  
úradu v sídle kraja v Bratislave  písomné oznámenie o zaradení svojho podniku.  

 
Podnik má vypracovanú zákonom predpísanú dokumentáciu:  

 Posúdenie  rizika 
 Havarijný plán 
 Program prevencie ZPH 

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. 

 

4. Informácia o súčasnej činnosti podniku 

Predajné miesto Linde Gas k.s. na Tuhovskej ulici v Bratislave sa zaoberá obchodnou 
činnosťou a krátkodobým skladovaním, predajom a distribúciou technických, medicinálnych a 
špeciálnych plynov v tlakových nádobách a cisternách zákazníkom. Súčasťou všetkých 
uvedených činností je odborné poradenstvo v záujmovej oblasti. 
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Prevádzkovateľ v rámci technológie skladovania plynov zabezpečuje skladovanie plynov v 
prenosných tlakových kovových nádobách uložených na paletách v  priestoroch 
uzatvorených a otvorených skladov plynov. Manipulácia v skladoch plynov Linde Gas je 
obmedzená len na ukladanie a odoberanie paliet s kovovými tlakovými nádobami na 
vyznačené miesta. 
V skladoch nie je dovolené plniť alebo vyprázdňovať tlakové nádoby ani inak manipulovať 
s uzatváracími a poisťovacími armatúrami tlakových nádob. 
V skladoch vo vnútri skladovej budovy sa palety s tlakovými nádobami prepravujú pomocou 
vysokozdvižných vozíkov a ručných nízkozdvižných vozíkov, odoberajú sa z áut na 
expedičnom mieste pomocou hydraulických plošín. Manipulácia v otvorených skladoch mimo 
skladovej budovy je  vykonávaná pomocou vysokozdvižných vozíkov. 
Tlakové nádoby musia byť pri manipulácií aj pri skladovaní zabezpečené na paletách proti 
prevrhnutiu a posunutiu a musia byť chránené pred mechanickým nárazom. 
Spôsob uchytenia tlakovej nádoby pri manipulácií s ňou musí zodpovedať návodu na 
použitie vyhotovené jej výrobcom. 
Tlakové nádoby možno prepravovať len s uzavretými ventilmi a ak sú vybavené ochrannými 
klobúčikmi, musia byť ochranné klobúčiky nasadené. 
 

SK NACE   46750 - obchodná činnosť veľkoobchod s chemickými výrobkami 

 

5. Informácie o NL prítomných  v podniku  

Nebezpečné látky (NL) sú menované MNL alebo látky zaradené podľa ich vlastností, 
uvádzané v zákone NR SR č. 128/2015 Z.z. Príloha 1. 

Pri určení celkového množstva skladovaných NL v podniku bola v zmysle legislatívne 
určeného postupu uvažovaná maximálna projektová kapacita.  

V nasledovnej tabuľke je klasifikácia reprezentatívnych nebezpečných látok (NL) prítomných 
v podniku s uvedením ich základných nebezpečných vlastností. 

 
Riziková vlastnosť, 

výstražný piktogram 
/trieda, kategórie nebezpečnosti, H výrok/ 

 

 

 

Horľavý plyn kat. 1 

H 220 Mimoriadne horľavý plyn 

 

 

Akútna toxicita  kat. 3 

H 331 Toxický pri vdýchnutí 

 

 

Oxidujúci plyn   kat. 1  

H270 Môže spôsobiť  alebo zosilniť požiar , oxidant 
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Akútne  riziko pre vodné prostredie  kat. 1 

H 400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 

. č. 

Názov 

nebezpečnej 

látky
 

CAS/EC 

číslo 

Klasifikácia nebezpečnej 

látky podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1272/2008 Fyzikálne vlastnosti 

alebo fyzikálna forma
5) 

Kód triedy 

a kategórie 

nebezpečn

osti
1) 

Kód  

výstražných 

upozornení
2) 

1. Propán 74-98-6/200-827-9 Flam. Gas, 

cat.1 

H220 Mimoriadne horľavý 

2. Propán- bután 

(Vitogas) 

74-98-6/106-97-8 Flam. Gas, 

cat.1 

H220 Mimoriadne horľavý 

3. Acetylén čistý 74-86-2/200-816-9 Flam. 

Liqude, 

cat.1 

H224 Mimoriadne horľavý 

4. Metán 2,5 LG 74-82-8/200-812-7 Flam. Gas, 

cat.1 

H220 Stlačený plyn 

5. Vodík 1333-74-0/215-605-

7 

Flam. Gas, 

cat1 

H220 Stlačený plyn 

6. Kyslík 5.0 782-44-7/231-956-9 Oxid.gas1 H270 Stlačený plyn 

7. Kyslík 782-44-7/231-956-9 Oxid.gas1 H270 Stlačený plyn 

8. Kyslík 

mediciálny 

782-44-7/231-956-8 Oxid.gas1 H270 Stlačený plyn 

9. Chlorovodík 4,5 

T50 

7647-01-0/231-595-

7 

Acute tox.3 H280, H331, 

H314 

Skvapalnený plyn 

10. R 717 amoniak 7664-41-7/31-635-3 Flam gas 2, 

Acute Tox3, 

Ayuatic 

Acute 1 

H221, H280, 

H331, H314, 

H400 

Plyn skvap. tlakom 

11. Oxid siričitý 3,8 

T50 

7446-09-5/231-195-

2 

Acute tox.3 H280, 

H331,H314 

Stlačený plyn 

12. Konfigurov.  Flam. Gas, 

cat.1, 

Acute tox. 

H220, H331 Stlačený plyn 
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6. Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti 

Skladovacie zariadenie podniku je umiestnené v oplotenom a zabezpečenom areáli 

dostatočne ďaleko od obytnej zóny a v zmysle výpočtov individuálneho a sociálneho rizika 

neohrozuje obyvateľstvo. Preto nie je vybudovaný osobitný spôsob varovania. 

Záchranné zložky budú vyrozumené a priebežne informované telefonicky. Priestor 

možného ohrozenia účinkami havárie bude regulovaný  príslušníkmi IZS. 

V záujme vlastnej bezpečnosti sú všetky osoby , v prípade vzniku závažnej priemyselnej 

havárie  povinné riadiť sa pokynmi príslušníkov IZS (hasiči, polícia, civilná ochrana). Je 

prísne zakázané vstupovať a zdržiavať sa na území alebo v priestore, ktoré môže byť 

ochrozené účinkami závažnej priemyselnej havárie. 

 

7. Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24  

Podľa zákona 128/2015 koordinovaná kontrola nebola ešte v podniku vykonaná.   Ostatná 

kontrola štátneho dozoru bola vykonaná v období od 29.4. do  31.07.2014 podľa vtedy 

platného zákona č. 261/2002 Z. z. 

8. 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 Bratislave. Ďalším zdrojom informácii je web 

www.linde-gas.sk   a www.enviroportál.sk. 

 

 

Špeciálny plyn Cat3 

13. Steril 

plyn/Etoxylen 

 Flam. Gas, 

cat.1, 

Acute tox. 

Cat3 

H220, H331 Plyn skvap. 

Tlakom/st.plyn 

14. Steryl plyn/T 

plyn 

 Flam. Gas, 

cat.1, 

Acute tox. 

Cat3 

H220, H331 Plyn skvap. 

Tlakom/st.plyn 

15. Argometán 

zmes 

 Flam. Gas, 

cat.1 

H220 Stlačený plyn 

imap://olba@mail.t-com.sk:143/fetch%3EUID%3E/Archives/www.linde-gas.sk

