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Cieľová skupina workshopu

sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej 
verejnosti, ktorí majú záujem získať základné vedomosti 
o požiadavkách na procesnú bezpečnosť v podnikoch 
spĺňajúcich požiadavky na prevenciu závažných 
priemyselných havárií, ako aj informácie ako COVID-9 
ovplyvňuje efektívnosť riadenia ich prevencie.   



Rámcový program workshopu  

10:00 – 10:05 Otvorenie a privítanie účastníkov, Peter Beňo

10:05 – 10:35 1. Téma: Vplyv Covid-19 na pripravenosť riadenia prevencie závažných 
priemyselných havárií.
Technická univerzita v Košiciach, Hana Pačaiová
Slovnaft, a.s., riaditeľ HSE, Martin Demčák

10:35 – 11:05 2. Téma: Princíp procesnej bezpečnosti  a ako ju posudzovať. 
Technická univerzita v Košiciach, Hana Pačaiová 

11:05 – 11:35 3. Téma: Požiadavky na „čisté prostredie“ a ako ich vyhodnocovať.
Cleanliness Certification Center, Róbert Jánošík

11:35 – 12:00 Diskusia a ukončenie workshopu, Peter Beňo



Vzťah medzi CO 
a prevenciou 
ZPH



✓ Civilná ochrana (CO) je systém úloh a 
opatrení zameraných na ochranu života, 
zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v 
analýze možného ohrozenia a v prijímaní 
opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, 
ako aj určenie postupov a činnosti pri 
odstraňovaní následkov mimoriadnych 
udalostí.

✓ Poslaním CO chrániť život, zdravie a 
majetok a utvárať podmienky na prežitie 
pri mimoriadnych udalostiach (MU) a 
počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Zákon 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva Zákon 128/2015 Z. z. o prevencii ZPH

✓ ustanovuje podmienky a postup pri 
prevencii závažných priemyselných havárií 
(ZPH) v podnikoch s prítomnosťou 
nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich 
následkov na zdravie ľudí, životné 
prostredie a majetok.

MU - je živelná pohroma, havária, katastrofa, 
ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (napr. 
Covid 19) alebo teroristický útok.

ZPH - je udalosť, akou je závažný únik 
nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v 
dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas 
prevádzky podniku vedúci k vážnemu 
bezprostrednému alebo následnému 
ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia 
alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo 
viacerých nebezpečných látok.

Posúdenie rizík, Bezpečnostná správa, Havarijní plán, 
Podklady /alebo aj spolupracuje pre vypracovaní Plánu 

ochrany obyvateľstva! 
(v rozsahu kategórie podniku A alebo B)

Plán ochrany obyvateľstva – ochrana 
obyvateľstva pri vzniku MU!



Niektoré pojmy:
• epidémia je výskyt najmenej troch prípadov 

ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej 
súvislosti, 

• pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým 
časovým ohraničením a prakticky bez 
ohraničenia vmieste, ktorá postihuje veľké 
množstvo ľudí na rozsiahlom území, r)

• epidemiologicky závažná činnosť je pracovná 
činnosť, ktorou možno pri zanedbaní 
postupov správnej praxe a pri nedodržaní 
zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo 
šírenie prenosného ochorenia 

Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia

✓ Verejné zdravotníctvo je systém zameraný 
na ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia.

✓ Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa 
nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia 
podľa osobitného predpisu (zákon o CO) pri:
• výskyte prenosného ochorenia, podozrení 

na prenosné ochorenie alebo podozrení 
na úmrtie na prenosné ochorenie nad 
predpokladanú úroveň, 

• uvoľnení chemických látok ohrozujúcich 
život, zdravie, životné prostredie 
a majetok alebo 

• úniku mikroorganizmov alebo toxínov 
z uzavretých priestorov.



COVID-19 a 
jeho vplyv na
prevenciu
ZPH 



COVID-19 a jeho vplyv na prevenciu ZPH 

HSE (UK) https://www.hse.gov.uk/comah/comah-safety-reports-during-coronavirus.htm

Deklaruje na svojich stránkach (v súvislosti s pandémiou): že v rámci PZPH vo všeobecnosti
neexistuje spôsobilosť udeľovať výnimky. Preto nedodržanie požiadaviek treba považovať za
porušenie.

Existuje však flexibilita kontrolných orgánov, ktorá zaručuje, že regulačné rozhodnutia prijaté týmito
orgánmi sú pragmatické a budú sa využívať v celom rozsahu. Primárnym cieľom je, aby ohrozenia a
riziká súvisiace s akoukoľvek činnosťou boli identifikované, pochopené a náležite kontrolované.

Musia sa dodržať požiadavky na aktualizáciu Bezpečnostnej správy v prípadoch:

1. Nového zariadenia / prevádzky.

2. Ak sa zmení existujúce zariadenia /prevádzka – aktualizácia BS.

3. Ak sa vykonajú / sú potrebné zmeny na základe nových znalostí.

4. Bez ohľadu na čokoľvek iné, správy o bezpečnosti sa musia každých päť rokov preskúmať a v prípade 
potreby zrevidovať a predložiť príslušnému orgánu na preskúmanie.



Príklady ZPH súvisiace s pandémiou 

Únik nebezpečného plynu zo závodu na výrobu polymérov, Visakhapatnam, Andhra Pradesh India, 7.- 8. mája 
2020

• Únik nebezpečného plynu si vyžiadal najmenej 11 mŕtvych a stovky ďalších zranených. Orgány informovali, 
že k uvoľneniu plynu z nádrží na styrén došlo 7. mája 2020 v skorých ranných hodinách (okolo 3.00 hod.). 
Polymérna továreň sa po odstavení z dôvodu pandémie Covid-19 reštartovala. 

• Styrén bol dlho skladovaný. Pri skladovaní musí byť styrénový monomér stabilizovaný. V priebehu času môže 
aj stabilizovaný styrén polymerizovať v exotermickej (samovoľne sa zahrievajúcej) reakcii. Túto reakciu je 
možné urýchliť pôsobením oxidu železitého (teda hrdze). Zvýšenie teploty viedlo k odvzdušneniu veľkého 
množstva pár z nádrže. 

• Aj keď nie je známe, že je styrén oxický, spôsobuje nevoľnosť a vracanie. Akútna expozícia styrénovému
plynu spôsobuje respiračné a neurologické symptómy a jeho pôsobenie - dráždenie môže viesť k edému pľúc 
s fatálnymi následkami.



V dôsledku tohto úniku mnoho ľudí hľadalo lekárske ošetrenie v tesnej
blízkosti podniku. 

Existovala obava, že prílivom pacientov do nemocnice môže viesť k šíreniu
koronavírusu medzi obeťami a lekármi, pretože oblasť už bola uzavretou
zónou. 



Príklady ZPH súvisiace s pandémiou 

Výbuch v továrni na plasty, Ottaviano, Taliansko, 5. mája 2020 

▪ Pri výbuchu v továrni na plasty neďaleko Neapola v Taliansku zahynul 5. mája jeden človek a ďalší dvaja sa
zranili.

▪ Miestne médiá informovali, že výbuch bolo počuť zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, pričom svedkovia
uviedli, že z areálu továrne stúpa veľký oblak čierneho dymu. K výbuchu došlo v blízkosti výrobných pecí,
pričom došlo k zničeniu budov a zasypanie jedného zo zamestnancov v troskách. Zamestnanca vyprostili, ale
na následky zranení takmer okamžite zomrel. Miestnemu obyvateľstvu bolo odporučené zavrieť dvere a
okná a vyhnúť sa akémukoľvek zbytočnému pohybu osôb, najmä v oblasti blízko miesta. Továreň sa znova
otvorila až 4. mája 2021 potom, čo talianska vláda zmiernila zablokovanie krajiny v nadväznosti na pandémia
koronavírusu.

Vypnutie a spustenie prevádzky sú dynamické procesy, s ktorými sú spojené konkrétne riziká. Najmä vypnutie
a spustenie podniku v súvislosti s pandémiou Covid-19 prináša konkrétne problémy, ktoré je potrebné zvážiť.





Podľa prieskumu EU komisie (Joint Research Center 
MAH a TWG Seveso Inspection) počas pandémie

nebolo realizovaných u 32 celkovo oslovených respondentov v členských  štátoch 
EÚ (plus 2 mimo EÚ) 18 % z plánovaných kontrol.

Zmeny prístupu inšpekcie počas pandémie:

▪ Vo väčšine jurisdikcií bola urobená výnimka súvisiaca s fyzickou kontrolou po 
nehode, alebo vážnej sťažnosti alebo pri inej závažnej udalosti.

▪ Pri obnovení fyzickej kontroly, často súčasťou inšpekcie bola aj kontrola 
pandemických opatrení.

▪ Spôsoby a nástroje diaľkovej kontroly sa naďalej používajú v kombinácii s 
fyzickými kontrolami v mnohých jurisdikciách aj po lockdowne. 

▪ Inšpektoráty  a ďalšie dotknuté inštitúcie vynaložili značné úsilie prispôsobiť svoje 
nástroje a stratégie inšpekcie na diaľku v niektorých prípadoch aj právnou 
úpravou.

▪ Niekoľko jurisdikcií stále fyzicky neobnovilo inšpekcie v čase prieskumu. 



+ Takmer všetci operátori vynaložili obrovské úsilie, aby sa rýchlo  
adaptovali na novú situáciu a prijali potrebné opatrenia.

- Boli odložené činnosti údržby.

+ Nezistili sa zatiaľ žiadne incidenty, ktoré by súviseli priamo s 
pandemickými opatreniami. 

Podľa prieskumu EU komisie (Joint Research Center 
MAH a TWG Seveso Inspection) počas pandémie



Niečo o 
manažérstve
rizík



NESTÁLOSŤ
súčasná trhová nestálosť , 

právna nerovnosť, 
neplnenie záväzkov má 

dopad na stabilitu                           
a predvídavosť

NEISTOTA
Zmeny v výpočte  inflačných 

indexov,  zmeny 
dôchodkového poistenia,  

vytvárajú  problémy 
predpovedať ďalší vývoj

KOMPLEXNOSŤ
Rozšírenie a narastanie 

komplexnosti  finančných 
nariadení a nástrojov  vo 

vzťahu k  požiadavkám trhu, 
nútia  expertov k analýzam           
a postupom, ktoré predtým 

nepoznali

POCHYBNOSŤ
Otázka  výnosov                     
z obchodovania                     

s cennými papiermi, 
rotácia a vývoj 

kurzov akcií na burze  



Manažérstvo rizík

je charakteristické dvoma základnými princípmi, a to:

• Je súčasťou manažérskej praxe, ktorá požaduje, aby boli ohrozenia/hrozby
cieľov manažmentu (podnikateľských zámerov) identifikované a z nich
vyplývajúce riziká riadené.

• Je súborom analytických prístupov, ktoré umožňujú splniť túto požiadavku.

Výsledky procesov posudzovania rizík podporujú proces rozhodovania
manažmentu o ich prijateľnosti.

Rozhodovanie je možné definovať ako proces vyvažovania medzi záujmami všetkých
zainteresovaných strán, ako sú zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie, zákazníci,
dodávatelia, verejnosť a iné zainteresované strany. Súčasne musí zvažovať rôznorodé ciele
organizácie a chrániť svoje zdroje, napr. objekty a zariadenia, kvalitu produktov, výrobnú kapacitu,
financie, pozíciu na trhu, ľudské zdroje a reputáciu.



RIADENIE RIZIKA

Prijatie opatrení na zníženie, 
alebo elimináciu rizika

Brainstorming

Kontrolný 

zoznam
(Check List)

Matica rizika

D/P 1 2 3

1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9
Vysoké 6, 9
Stredné 3, 4

Nízke 1, 2

Áno

Hodnotenie rizika
Vyjadrenie miery rizika, jeho 

akceptovateľnosť                                       
(napr. nízke, stredné, vysoké)

Je potrebné 
riziko znížiť?

Koniec
Register rizík

Nie

Rozsah analýzy - popis a členenie 
systému (hranice systému)

Identifikácia rizika 
(nebezpečné vlastnosti, činnosti, látky; 

ohrozenie cieľov; dopad na ciele)

Odhad rizika
Vyjadrenie veľkosti rizika odhadom 

pravdepodobnosti, dôsledku,    
ich kombináciou (vzťah)     

A
N

A
LÝ

ZA
 R

IZ
IK

A

Kauzálny model vzniku nehody
Nebezpečenstvo 

→ohrozenie→iniciácia→poškodenie→škoda

Závažnosť dôsledku

Pravdepodobnosť

malá stredná takmer istá

bezvýznamný N N S

závažný N S V

katastrofický S V V

Hodnota rizika N – nízke S – stredné V – vysoké



Kap. 4 Rámec (štruktúra) 
manažérstva rizika

Holistický prístup

Poverenie a 
záväzok

Vytvorenie
štruktúry

Neustále 
zlepšovanie

Zavádzanie
manažérstva

rizika

Monitorovanie a 
prehodnocovanie

Kap. 5 Procesy riadenia
rizika

 

Posudzovanie rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia 
a   

konzultácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorovanie      
a 

prehodnocovanie 

Určenie rámca 

Znižovanie rizika 

Hodnotenie rizika 

Analýza rizika 

Identifikácia rizika 

 

Posudzovanie rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia 
a   

konzultácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorovanie      
a 

prehodnocovanie 

Určenie rámca 

Znižovanie rizika 

Hodnotenie rizika 

Analýza rizika 

Identifikácia rizika 

 

Posudzovanie rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia 
a   

konzultácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorovanie      
a 

prehodnocovanie 

Určenie rámca 

Znižovanie rizika 

Hodnotenie rizika 

Analýza rizika 

Identifikácia rizika 

Kap. 3 Zásady 

- Vytvára hodnoty a ochraňuje

- Integrovaná súčasť všetkých  procesov

- Súčasť rozhodovania

- Explicitne zameraný na neistoty

- Systematický, štruktúrovaný a včasný 

- Založený na najlepších dostupných 
informáciách

- Usporiadanosť (externý, interný profil) – “šitý 
na mieru”

- Zohľadňuje rôznorodosť  humánnu a kultúrnu

- Transparentnosť a komplexnosť

- Dynamickosť, iteratívnosť a citlivosť na zmeny

- Podpora neustáleho zlepšovania



Vývoj vnímania rizika

Od niečoho čo sa stane –

poškodenie - škoda ...
ISO/IEC Guide

73:2009 
Vocabulary for

Risk Management... k niečomu, čo môže ohroziť 

ciele organizácie/ 

spoločnosti ... 

Risk = The effect of uncertainty on objectives

AS/NZS 4360:2004

ISO 31000:2018 – holistický prístup



Čo zahŕňa? 

• komunikáciu a konzultáciu celým 
procesom manažérstva,

• vytvorenie štruktúry,

• identifikáciu, analýzu, 
hodnotenie a znižovanie rizík 
týkajúcich sa ľubovoľných 
činností, procesov, funkcií, 
projektov, výrobkov, služieb 
alebo majetku.

ORIENTÁCIA NA CIELE  ORGANIZÁCIE

ISO 31000:2018 – holistický prístup



✓ identifikácia nebezpečenstiev               
a udalostí, ktoré môžu vyvolať 
závažnú priemyselnú haváriu,

✓ kvantifikácia pravdepodobnosti 
alebo frekvencie vzniku možnej 
závažnej priemyselnej havárie,

✓ odhad rozsahu a závažnosti 
následkov možnej závažnej 
priemyselnej havárie pre zdravie ľudí, 
životné prostredie a majetok,

✓ hodnotenie rizika a posúdenie 
prijateľnosti / akceptovateľnosti 
rizika.

Hranice podniku, 
technológie, zariadení

Identifikácia 
nebezpečenstva (NL)

Odhad pravdepodobnosti 
a závažnosti dôsledkov

P, D (scenáre)

Odhad rizika ZPH
R = P x D

Hodnotenie rizika ZPH

Posúdenie 
akceptovateľnosti

1

2

3

4



Posúdenie rizika sa vykonáva na účely:

• vypracovania programu prevencie a zavedenia bezpečnostného 
riadiaceho systému podľa § 7 zákona,

• vypracovania a využívania bezpečnostnej správy podľa § 8 zákona,

• vypracovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona a 
podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11 
zákona,

• informovania verejnosti podľa § 15 zákona,

• výkonu štátneho dozoru a koordinácie kontrolnej činnosti podľa § 24 
zákona.
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IEC/ISO 31010



Covid a jeho vplyv na ZPH

P

D

Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) je založená 

na dvoch základných pilieroch, a to:

▪ Predchádzanie úniku nebezpečných látok, popr. ich generovaniu pri zvrhnutí

procesu.

▪ Adekvátna reakcia pri úniku nebezpečnej látky, vhodným technickým

zabezpečením a zásahom zodpovedných zložiek s cieľom znižovania rozsahu

škôd na ľudských životoch, majetku a environmente.



Covid a jeho vplyv na ZPH
P

D

1. Personál zabezpečujúci pravidelné monitorovanie a sledovanie stavu zariadení, v ktorých sa nachádzajú NL musí byť prednostne testovaný, popr.

očkovaný.

2. Je potrebné, ak je to technicky možné v čo najkratšej dobe umožniť on-line monitorovanie stavu zariadení s dostupnosťou informácii doma (home

office HO).

3. Musí existovať pohotovostný režim pri sledovaní stavu zariadení zosúladený s procesom výroby. Musí byť vypracovaný nový akčný plán preventívnej

údržby zosúladený s výskytom iných pracovníkov na pracovisku, aby sa zabezpečila koordinácia rozostupov a množstva zamestnancov na pracovisku

v súlade s pandemickým plánom, pričom nesmie dôjsť k obmedzeniu kľúčových činností údržby/inšpekcie (napr. aj nedostatkom náhradných dielov).

4. Je potrebné zabezpečiť pripravenosť záložných, popr. externých služieb schopných vykonávať potrebné činnosti prevencie, v prípade zníženia

údržbárskych kapacít vplyvom COVID ochorenia na minimálnu úroveň.

Prevencia

Adekvátna reakcia

1. Havarijný plán v súlade s požiadavkami zákona o PZPH musí byť prepracovaný tak aby v prípade výpadku kľúčových osôb bolo ich činnosti možné 
nahradiť záložným skúseným zamestnancom (záloha na tretej alebo až štvrtej úrovni), popr. zabezpečiť ich preškolenia HO.

2. Personál zabezpečujúci činnosti podľa havarijného plánu musí byť prednostne testovaný, popr. očkovaný. 
3. Ak je to možné je potrebné rozšíriť spôsob vyrozumenia a ohlasovania aj na iné komunikačné zariadenia (napr. domáci telefón, tablet, pager ...).
4. Logistika dopravy na pracovisko v prípade vzniku ZPH musí byť spracovaná tak aby pri nej bola zabezpečená ochrana zamestnancov podieľajúcich 

sa na zásahu (napr. obmedzenie počtu ľudí v dopravnom prostriedku).
5. Musí sa vypracovať akčný plán na zvýšenie efektívnosti zásahu vhodnou dostupnou technikou aj pri zníženej kapacite osôb – záchranných zložiek.  
6. Minimalizácia osôb na „rizikových pracoviskách“, interných ale aj externých zamestnancov je kľúčovou pri šírení sa pandémie. 



Covid a jeho vplyv na ZPH - diskusia

Riziko je pravdepodobnosť  P vzniku špecifického dôsledku D, 

ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

P D

Vaše skúsenosti:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vaše skúsenosti:
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Princíp
procesnej
bezpečnosti
a ako ju
posudzovať



Motto 

Ak nevieme posudzovať riziká, použiť 
vhodné metódy a nástroje, nevieme 
modelovať odpovedajúce scenáre, potom 
akýkoľvek výstup je vysokým rizikom pre 
prijímateľov našich rozhodnutí!



Pre účely posudzovania rizík je možné metódy rozdeliť, z hľadiska
spôsobu určenia parametrov rizika, do troch skupín:

• kvalitatívne,

• kvantitatívne,

• semi-kvantitatívne (polokvantitatívne).



Stanovenie rozsahu            
Hranice systému

IDENTIFIKÁCIA ZDROJOV ZPH

Stanovenie opatrení na zníženie 
rizika

Akceptovateľnosť rizika ZPH

- Zoznam NL
- Zoznam objektov 

a zariadení s NL
- Informácie o NL 

(KBÚ)
- Informácie 

o prevádz. 
podmienkach

- Vonkajšie 
ohrozenia/hrozby

Check – List
Screeningové
metódy
(metódy výberu)
FMEA, HAZOP
F&E Index
CE Index
IAEA TEC-DOC-727

Odhad pravdepodobnosti 
a dôsledkov havárie

Scenáre ZPH

FTA, ETA, HRA
Bow tie  analýza
LOPA
Modelovanie 
scenárov
Domino efekt

Odhad rizika ZPH
Vyjadrenie F scenára 

Hodnotenie 
rizika ZPH

F < Fpr

Individuálne riziko
Spoločenské riziko 
(F-N krivka)
Dopad na 
environment
(H&V Index)
Dopad na majetok
(Cost Benefit
analysis)
Matica rizík
ALARP
Domino efekt

Koniec 
hodnotenia

N - neprijateľné 
riziko

A - akceptovateľné 
riziko

Nebezpečná situácia je fyzická alebo fyzikálna 
situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej 
priemyselnej havárie

Riziko je pravdepodobnosť vzniku 
špecifického dôsledku, ku ktorému 
dôjde v určitom období alebo za 
určitých okolností.

Nebezpečenstvo  = hazard =  je vnútorná 
vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny 
stav s potenciálom poškodiť zdravie ľudí a 
životné prostredie

ZPH - je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej 
látky, požiar alebo výbuch v dôsledku 
nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky 
podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo 
následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného 
prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej 
alebo viacerých nebezpečných látok.



Identifikácia zdrojov ZPH

Check – List

Screeningové metódy
(metódy výberu)

FMEA, HAZOP

F&E Index

CE Index

IAEA TEC-DOC-727

• Check – List predstavuje zoznam 
ohrození, opatrení a rizík negatívnych 
udalostí (porúch), ktoré sú výstupom zo 
skúseností, alebo výsledkom 
predchádzajúceho posúdenia rizík. 

• Je ho možné aplikovať  v ktorejkoľvek 
etape životného cyklu výrobku, procesu 
alebo systému. 

• Môže byť súčasťou iných metód na 
posudzovanie rizík, ale je ho vhodné 
aplikovať najmä pri identifikácii nových 
problémov. 

• Výstup závisí od úrovne procesu riadenia 
rizík, v ktorej je aplikovaný. 



• HAZOP (angl.  Hazard and operability studies, 
norma IEC 61882) je systematická štúdia 
bezpečnosti a prevádzkovateľnosti procesu.              
Je to metóda vyvinutá technikmi v ICI (Imperial
Chemical Industries – Petrochemical Division).

• Vychádza zo základného predpokladu, že 
príčinou vzniku havarijného stavu je nejaká 
odchýlka od projektovaného stavu. Je podobná 
analýze FMEA, ktorá hodnotí poruchové stavy     
v procesoch, systémoch alebo postupoch. 

• Je to kvalitatívna metóda založená na vodiacich 
slovách (tzv. kľúčové slová, napr.: menej, viac, nie 
je, ...), ktoré sa skúmajú v kombinácii                         
s procesnými alebo prevádzkovými 
podmienkami. Napríklad vodiace slovo „nie je“ v 
kombinácii so slovom „tok“ dáva vyjadrenie 
odchýlky „nie je tok“.

Check – List

Screeningové metódy
(metódy výberu)

FMEA, HAZOP

F&E Index

CE Index

IAEA TEC-DOC-727

Identifikácia zdrojov ZPH



Odhad rizika

FTA

ETA

HRA

Bow tie analýza

LOPA

Modelovanie scenárov

• Analýza stromu chýb (angl. Fault tree
analysis), hovorovo nazývaná ako strom 
chýb, predstavuje logické, štruktúrované 
usporiadanie chýb vedúcich ku vzniku 
vrcholovej udalosti (Top Event) – chybe 
alebo k poruche posudzovaného systému.  

• Používa sa najmä tam, kde je dôraz na 
podrobnejšie odhadovanie možných príčin 
vzniku poruchy,  kvantitatívne posúdenie 
rizika v prípade ZPH.  

• Aplikujú sa tzv. hradlá „OR (alebo)“ –
matematické sčítanie a „AND (a)“ –
matematické násobenie na vyjadrenie 
vzťahu medzi vstupujúcimi chybami (ich 
pravdepodobnosťami) a ich vzájomného 
pôsobenia na funkčnosť nadradeného 
prvku v štruktúre.



Odhad rizika

FTA

ETA

HRA

Bow tie analýza

LOPA

Modelovanie scenárov

• Analýzy stromu udalostí (angl. Even tree
analysis), hovorovo strom udalostí, 
obdobne ako FTA má štruktúru logického 
stromu, pričom vychádza z vrcholovej 
udalosti (Top Event) vyplývajúcej z FTA 
a rozvetvuje ju na možné dôsledky, t. j. 
hľadanie najhoršieho variantu, resp. 
dôsledku. 

• V prípade ZPH ide o vyjadrenie frekvencie 
F negatívneho dôsledku (udalosti) pri 
vzniku poruchy (roztrhnutie zásobníka, 
únik látky poškodeným ventilom, a pod.).



Odhad rizika

FTA

ETA

HRA

Bow tie analýza

LOPA

Modelovanie scenárov

• Analýza typu motýlik (angl. Bow tie 
analysis) – predstavuje metódu na 
hodnotenie závažného rizika. 

• Spája vzájomne konštrukciu stromu 
porúch FTA a konštrukciu stromu ETA 
s cieľom identifikovať všetky scenáre 
negatívnej udalosti (SCE) a súčasne 
posúdiť spoľahlivosť a účinnosť 
jednotlivých opatrení (tzv. bariér) na jej 
predchádzanie alebo v prípade jej 
výskytu na zmierňovanie jej dôsledkov.
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TYP DÔSLEDKU

Scenár

POPIS PREJAV POZNÁMKA

BLEVE únik prehriatych pár s následným vznietením 

a horením fire ball, horenie fire ball je rádovo 

v sekundách

hustota tepelného toku 

fire ball [kW.m−2]
čas do vzniku fire ball je závislý od 

parametrov: objem zásobníka, teplota 

ohrievania, ohrievaná plocha

POOL FIRE zapálenie horľavej kvapaliny v ne/ohraničenej 

mláke, vyhorenie mláky je rádovo v minútach

hustota tepelného toku 

[kW.m−2]
podmienkou je existencia horľavej 

tekutiny, iniciačného zdroja, 

oxidačného činidla

JET FIRE únik stlačených horľavých plynov alebo 

kvapalín s okamžitým vznietením 

unikajúceho prúdu

hustota tepelného toku 

[kW.m−2]
podmienku sú splnené tlakové 

pomery pre vznik tejto udalosti

FLASH FIRE vyhorenie horľavých pár nad kvapalinou, 

proces šírenia je relatívne pomalý

hustota tepelného toku 

[kW.m−2]
vyznačuje sa pomalým šírení plameňa 

bez zvýšenia okolitého tlaku

BOIL OVER prehriatie cez okraj zásobníka s možnosťou 

rozšírenia na väčšiu plochu

hustota tepelného toku 

[kW.m−2]
charakteristiky pre ropné tekavé látky, 

doba do vyvretia, vyvretie do okolia

VCE výbuch ohraničeného oblaku plynov a pár zmena Δp v čase rýchla zmena tlaku

UVCE výbuch neohraničeného oblaku plynov a pár zmena Δp v čase rýchla zmena tlaku

Toxický rozptyl únik kvapalnej, plynnej fázy zo zdroja, 

následné rozptýlenie do okolia v závislosti od 

podmienok

koncentrácia toxickej 

látky v príslušnej 

vzdialenosti [ppm]

rozptyl a odpar látky je závislý od 

fyzikálnych a chemických podmienok 

okolia

Poznámka: Δp – zmena tlaku, [ppm] – jednotka, angl. parts per million, pre vyjadrenie nízkych koncentrácií. Vyjadruje počet
častíc látky na 1mil. ostatných častíc.



- angl. Boiling liquid expanding vapor explosion ide o riešenie problému najmä tepelných účinkov

nežiaducej oxidačno-redukčnej premeny zmesi plynov, pár kvapaliny uvoľnenej pod vysokým tlakom zo skladového
objektu po jeho dlhšej časovej tepelnej expozícii, resp. vygenerovaným reakčným teplom.

horľavé skvapalnené 
plyny, horľavé 

kvapaliny s nízkym 
bodom varu

ohrev v uzatvorenom 
priestore

vytvorenie horľavej 
zmesi

odhorievanie
fireballu

čas do vyhorenia 
fireballu, 

hustota tepelného 
toku

iniciačný zdroj

(a) (b) (c) (d)



(angl. Pool fire), predstavuje horenie materiálu
vyparujúceho sa z ohraničenej/neohraničenej vrstvy kvapaliny.

(a) (b) (c)

horľavé kvapaliny ohrev 
vytvorenie horľavej 

zmesi
horenie mláky

uvoľňovanie tepla,
splodiny horenia

iniciačný zdroj



(angl. Jet fire) vyjadruje horenie zmesi kvapaliny a pár, vytekajúcej pod tlakom veľkou
rýchlosťou z otvoru s vysokým stupňom turbulencií a veľkým množstvom prisávaného vzduchu. Podmienku
pre vznik tejto udalosti sú splnené tlakové pomery okolo 100 kPa. Vizuálne sa požiar javí ako vyšľahnutie
plameňa a následne ako pohybujúci sa plameň.

(a) (b) (c)

horľavé plyny alebo 
kvapaliny

ohrev 
vytvorenie horľavej 

zmesi
usmernené 

prúdenie z otvoru
hustota tepelného 

toku

iniciačný zdroj



(angl. Boil over) s možnosťou rozšírenia sa na väčšiu plochu.
Teplota pôsobí na zásobník (zvyčajne neuzatvorený) s horľavými kvapalinami (napr. viskózne kvapaliny,
oleje, ropa), ktoré sú v zásobníku rozdelené v dôsledku rôznych hustôt.

Horľavé uhľovodíky

Vrstva vody

(a) (b) (c) (d)

zmesi látok s 
rozdielnymi hustotami

zahrievanie prevretie Požiar okolia



Pri toxickom rozptyle sa šírenie mraku plynu bude uskutočňovať v smere vetra a rozširovanie
nastane vo vodorovnom smere a zvislom smere. Mrak plynu, ktorý je hustejší alebo ťažší ako vzduch, nazývaný ťažký
plyn, sa šíri v nižšie položených oblastiach. Plyn s molekulárnou hmotnosťou väčšou ako vzduch vytvorí ťažký plynový
oblak, ak unikne dostatočné množstvo plynu. Plyny ľahšie ako vzduch pri atmosférickej teplote uložené
v kryogenickom stave môžu tiež vytvárať ťažké plynové oblaky.

(a) (b) (c)

toxická látka
- aerosol

- plynná fáza

koncentrácia
- LC

- IDLH

podmienky prostredia
- meteo. podm.

- fyz.-chem. vlastnosti 
látky

koncentrácia    
toxickej látky 



Hodnotenie rizika

Individuálne riziko

Spoločenské riziko (F-N 
krivka)

Dopad na environment
(H&V Index)

Dopad na majetok
(Cost Benefit analysis)

Matica rizík

ALARP

Domino efekt

• Individuálne riziko je riziko, ktoré sa vzťahuje na 
jednu osobu nachádzajúcu sa v určitom mieste 
v blízkosti zdroja rizika a predstavuje vlastne 
pravdepodobnosť (frekvenciu) udalosti za rok, 
počas ktorej človek vplyvom dôsledku tejto 
možnej negatívnej udalosti zomrie, alebo utrpí  
vážne poranenie.

• Jeho hodnota je podmienená vždy uvažovanou 
dobou možného výskytu, t. j. zvyčajne jeden rok 
(angl. Individual Risk Per Annum – IRPA, 
alternatíva FAR index). 

• Grafické znázornenie individuálneho rizika je 
pomocou tzv. izočiar, ktoré predstavujú rôzne 
úrovne rizika v rôznych bodoch okolo zdroja 
rizika. Hodnota úrovne rizika teda nezávisí od 
hustoty obyvateľstva v okolí zdroja rizika. 

prijateľnosť individuálneho rizika pre existujúci 
objekt hodnota  F = 10-5 a pre nový objekt 
(podnik) hodnota F = 10-6



Hodnotenie rizika

Individuálne riziko

Spoločenské riziko (F-N krivka)

Dopad na environment (H&V 
Index)

Dopad na majetok
(Cost Benefit analysis)

Matica rizík

ALARP

Domino efekt

• Spoločenské riziko je riziko, ktorému je 
vystavená skupina ľudí ovplyvnených 
negatívnou udalosťou (haváriou – jej 
dôsledkami). Je vyjadrené ako vzťah medzi 
frekvenciou negatívnej udalosti  F a počtom 
zasiahnutých ľudí N.  

• Štúdie a analýzy vykonané v roku 1980 
v Holandsku stanovili medzu pre 
neakceptovateľnosť spoločenského rizika 
pre existujúce objekty (podniky) 
nasledovne:

32 10−=NxF101 100 1000

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

Oblasť 
prijateľného 
rizika

Oblasť 
neprijateľného 
rizika

Kritérium 10-4/N2

Kritérium 10-3/N2

F

N



Hodnotenie rizika

Individuálne riziko

Spoločenské riziko (F-N krivka)

Dopad na environment

Dopad na majetok
(Cost Benefit analysis)

Matica rizík

ALARP

Domino efekt

• Metodická príručka je určená všetkým 
prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 359/2007 
Z. z., teda právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom.

• Príručka poskytuje malým a stredným 
podnikateľom, veľkým podnikom, ako aj štátnej 
správe návod v niekoľkých jednoduchých 
krokoch, ako realizovať povinnosti vo vzťahu k 
zabezpečeniu finančného krytia zodpovednosti 
za environmentálne škody, vrátane analýzy 
environmentálnych rizík, ako základu pre 
určenie zdrojov s potenciálom environmentálnej 
škody a odhadu zodpovedajúcej výšky tohto 
finančného krytia.

https://www.sjf.tuke.sk/kbakp/images/Subory/mr.pdf



Hodnotenie rizika

Individuálne riziko

Spoločenské riziko (F-N krivka)

Dopad na environment

Dopad na majetok
(Cost Benefit analysis)

Matica rizík

ALARP

Domino efekt

• Domino efekt je v zákone o PZPH definovaný ako 
„možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku 
závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia jej 
následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, 
podnikov alebo skupiny podnikov a umiestnenia 
nebezpečných látok.

Primárna udalosť (1)

vyvolá sekundárnu 

udalosť (2)

1 2

Primárna udalosť (1)

vyvolá sekundárnu 

udalosť (2)

a tá následne 

terciálnu udalosť (3)

1 2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

Primárna udalosť (1)

vyvolá sekundárne 

udalosti (2.1, 2.2, ...)

a tie následné 

terciálne udalosti 

(3.1, 3.2, 3.3, ...)

1

2.3

3.3

Kandráč, J. – Kandráč, M.: Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s 
potenciálom spôsobiť domino efekt. [On-line]. 27/8  (2016).    Dostupné na 
internete: https://www.minzp.sk/files/oblasti/prevencia-priemyselnych-
havarii/metodicka-prirucka.pdf>.



HCF 2016: Aléxandros Kiriazis



Priame náklady

• Náklady na človeka

• Evakuácia

• Poškodenie budov

• Prerušenie podnikania

• Havarijné služby

Nepriame náklady (nevyčíslené)

• Straty imidžu

• Environmentálne straty

• Kompenzácie 

• Náprava (náklady na navrátenie 
do požadovaného stavu) 

HCF 2016: Aléxandros Kiriazis



~ 30 ZPH/rok > 150 mil. €/ nehodu

HCF 2016: Aléxandros Kiriazis



Prevencia je 
vždy lacnejšia
ako reakcia na
závažnú
/mimoriadnu
udalosť



Procesná bezpečnosť 
/bezpečnosť procesov

• Bezpečnosť procesov (angl. process safety) sa 
zameriava na prevenciu požiarov, výbuchov a 
náhodných únikov chemikálií v zariadeniach na 
chemický proces alebo v iných zariadeniach, ktoré 
pracujú s nebezpečnými látkami, ako sú rafinérie a 
zariadenia na výrobu ropy a zemného plynu.

• Bezpečnosť procesov je disciplína zameraná na 
riadenie integrity výrobných systémov a procesov, 
ktoré manipulujú  s nebezpečnými látkami. 
Zaoberá sa prevenciou a kontrolou udalostí, ktoré 
majú potenciál uvoľňovať nebezpečné látky a 
energiu. 



Procesné riziko

• Riziko vyplývajúce z podmienok 
prevádzkovania procesu, ktoré je 
zapríčinené vznikom neštandardných 
udalostí.

• Riziko v tomto chápaní sa týka špecifickej 
nebezpečnej udalosti, pri ktorej výskyte sa 
aktivizuje SIS (Safety instrumented
system) za účelom zníženia rizika (rizika vo 
vzťahu k funkčnej bezpečnosti SF).  

• Bezpečnosť je „sloboda“ (nezávislosť) od 
rizika, ktoré je netolerovateľné!

IEC 61511-1



• „ALARP“ je skratka pre „tak nízko, ako je to 
primerane uskutočniteľné, a jeho jadrom je 
koncept„ rozumne uskutočniteľný “; to 
zahŕňa zvažovanie rizika a možných 
problémov, času a peňazí potrebných na jeho 
riadenie.

• Program ALARP teda popisuje úroveň, na 
ktorú sa očakáva, že bude dosiahnutá 
bezpečnosť a ochrana zdravia riadením rizík 
na pracovisku. 

• Napr. investovať 1 milión GBP na zabránenie 
úrazu kolena 5 zamestnancom je zjavne silne 
neprimerané;                                                                     
ale minúť 1 milión GBP na zabránenie veľkej 
explózii, ktorá by mohla zabiť 150 ľudí, je 
zjavne primerané.

Posudzovanie rizík - základ prevencie ZPH 

Fprv.udal x N2 ≤ 10-3 Fprv.udal ≤ 10-3. N-2 Individual /SR: Fpr = 10-5

Kritéria pre hodnotenia rizika 
ALARP

Neakceptovateľná 
úroveň.
10E-3 /10E-4 ročne

ALARP alebo 
tolerovateľná 
úroveň.

10E-6 ročne

Vo všeobecnosti 
akceptovateľná 
úroveň.

Zanedbateľné riziko

V žiadnom prípade sa nemôže 
vyskytovať – okamžitá náprava

Nežiaduca úroveň
vyskytuje sa len 
v prípade, ak ani vysoké  
náklady  neprinesú  
zlepšenie.
Tolerovateľná úroveň,
ak náklady na zlepšenie 
prinesú požadovaný 
efekt.

Je nevyhnutné pravidelné 
preverovanie, či riziko ostáva 
na tejto úrovni.



LOPA – Layers of protection analysis
• Analýzy typu Bow-tie (motýlik) a LOPA identifikujú bariéry medzi zdrojom

rizika a jeho možnými následkami a je možné ich použiť na kontrolu
dostatočnosti týchto bariér.

• LOPA (angl. Layers of protection analysis) analyzuje znižovanie rizika, ktoré
je možné dosiahnuť súborom riadiacich činností. Možno ju považovať za
zvláštny prípad stromu udalostí (angl. Even tree analysis), môže sa aplikovať
aj ako pokračovanie štúdie HAZOP. Je to semikavntitatívna metóda.



• Analýza ochranných vrstiev (LOPA) bola vyvinutá pred takmer dvadsiatimi
rokmi, aby vyplnila medzeru medzi kvalitatívnou analýzou rizika procesu
(PHA) a podrobnou kvantitatívnou analýzou rizika (QRA).

• Cieľom LOPA je určiť, aké ochranné opatrenia slúžia ako nezávislé ochranné
vrstvy (IPL), a potvrdiť, že ich aplikáciou je riziko znížené na čo najnižšiu
možnú mieru (ALARP).

• Ak bezpečnostná prístrojová funkcia (SIF) je súčasťou IPL, potom pomocou
LOPA sa určuje aj úroveň integrity bezpečnosti (SIL).

• Pri premyslenom použití dokáže LOPA zachytiť oveľa viac informácií, ktoré
sú potrebné na špecifikáciu a návrh SIF. LOPA zdokumentuje kľúčové
informácie, ktoré sú neskôr potrebné pre špecifikáciu bezpečnostných
požiadaviek (SRS – angl. Safety Requirements Specification).

LOPA – Layers of protection analysis



Princíp: zo zoznamu identifikovaných rizík sa vyberie dvojica „príčina-
následok“, identifikujú sa nezávislé ochranné vrstvy (IPL – angl.
Independent Protection Layer). 

Vrstva IPL predstavuje:

• zariadenie systém alebo činnosť, ktorá je schopná zabrániť tomu, aby
sa scenár ďalej rozvíjal až k nežiaducim následkom.

• Každá vrstva IPL má byť nezávislá od príčinnej udalosti alebo od
akejkoľvek inej úrovne ochrany súvisiacej so scenárom a má byť
kontrolovateľná / monitorovateľná.

LOPA – Layers of protection analysis



LOPA – Layers of protection analysis

▪ Frekvencia výskytu nežiaducich následkov sa dá zistiť kombináciou
frekvencie iniciačnej udalosti s pravdepodobnosťou zlyhania každej vrstvy
IPL.

▪ Analýza LOPA sa môže použiť kvantitatívne na špecifikáciu vrstiev IPL a
úrovní integrity bezpečnosti (úrovne SIL – angl. Safety Interity Level) pre
prístrojové systémy, ako je opísané v IEC 61508 a v IEC 61511, a na
preukázanie dosiahnutia špecifikovanej – požadovanej SIL.

▪ Výstupmi LOPA sú odporúčania pre akékoľvek ďalšie zaobchádzanie a
odhady zvyškového (reziduálneho) rizika.

▪ Dokumentácia LOPA je podobná ako dokumentácia FMEA, iniciačné
udalosti sú zaznamenané v riadkoch a stĺpce pozostávajú z rôznych IPLs
reprezentujúcich štandardizovaný faktor na zmierňovanie následkov.



LOPA – „cibuľový“ model ochranných vrstiev 

• L6: Reakcia verejnosti na núdzový stav NS 
(núdzové vysielanie)

• L5: Reakcia podniku na NS (evakuačná činnosť)

• L4: Zmierňovanie následkov (Mechanické 
systémy na zmiernenie dopadov / Bezpečnostné 
prístrojové riadiace systémy / Bezpečnostné 
prístrojové systémy na zmierňovanie následkov / 
Kontrola obsluhou)

• L3: Prevencia (Mechanické ochranné systémy / 
Poplachy vyvolané procesom s možnosťou 
zásahu operátora/ Bezpečnostné prístrojové 
riadiace systémy / Bezpečnostné prístrojové 
systémy na prevenciu)

• L2: Riadenie a monitorovanie – základné systémy 
riadenia procesu/ Monitorovacie systémy/ 
Kontrola obsluhou

• L1: PROCES
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LOPA (Bow- tie) - príklad

PFDSIF - probability of failure on demand (pravdepodobnosť poruchy na vyžiadanie), 

IEL - intermediate event likelihood of an event to occur when all IPLs are present (stredná hodnota pravdepobnosti vzniku udalostí, ktoré sa vyskytnú pri 

existujúcej bariére IPL), TMEL - Target Mitigated Event Likelihood (cieľová hodnota po reaktívnych opatreniach, napr. jedno tolerovateľné úmrtie za 

10000 rokov prevádzky: 10E-5), 

ERAC- Environmental Risk Acceptance Criteria (prijateľnosť environmentálneho rizika), CRAC - Commercial Risk Acceptance Criteria (prijateľnosť 

obchodného rizika).

Opatrenia

Tolerovateľná 
úroveň



Vhodný návrh bezpečného procesu:
• Posúdenie rizika pre každý nebezpečný 

zdroj v procese (scenáre).
• Pridelenie bezpečnostnej požiadavky k 

prístrojovým bezpečnostným 
systémom/funkciám, ktoré sú/budú 
zavedené na zníženie rizika – požiadavky 
na funkčnú bezpečnosť.

• Definovanie požiadaviek pre všetky 
etapy životného cyklu bezpečnostného 
konceptu. 

• Verifikácia a validácia / audit.

LOPA – ako vybrať ochranné vrstvy



Štyri základné kroky:

1. Identifikácia nebezpečnej udalosti.

2. Identifikácia príčin porúch alebo iniciačných udalostí/príčin,
z ktorých každá by mohla vyvolať výskyt nebezpečnej udalosti –
kauzalita/scenár.

3. Identifikácia nezávislých ochranných vrstiev (IPL), ktoré, ak fungujú,
by mohli zabrániť vzniku nebezpečnej udalosti.

4. Identifikácia akýchkoľvek špecifických podmienok, ktoré sú
nevyhnutné pre vznik nebezpečnej udalosti - tieto faktory sa často
označujú ako podmienené modifikátory.

LOPA – ako vybrať ochranné vrstvy



LOPA - príklad

• SIF – angl. Safety instrumented function, 
bezpečnostná prístrojová funkcia: je 
bezpečnostná funkcia s určenou úrovňou integrity 
bezpečnosti (SIL) nevyhnutnou pre dosiahnutie 
funkčnej bezpečnosti, ktorou môže byť buď 
bezpečnostná prístrojová ochranná funkcia alebo 
bezpečnostná prístrojová regulačná/riadiaca 
funkcia. 

• SIS – angl. Safety Instrumented system:  
bezpečnostný prístrojový systém, ktorý slúži k 
realizácii jednej alebo viacerých SIF, skladá sa z 
kombinácie viacerých senzorov, logických 
automatov a koncových členov.  

LOPA – príklad  



• SIS – angl. Safety Instrumented System
bezpečnostný prístrojový systém, ktorý slúži 
k realizácii jednej alebo viacerých SIF.

LOPA – ako vybrať ochranné vrstvy



Pravdepodobnosť poruchy SIS (PFD) každej prístrojovej bezpečnostnej funkcie  (SIF) musí byť rovná alebo menšia 
ako je cieľová miera porúch, ako ju určujú špecifikácie bezpečnostných požiadaviek. Požiadavky musia byť 
verifikované výpočtom.

Výpočet PFD každej SIF musí obsahovať:
✓ Architektúru SIS (t. j. MooN), ktorá odpovedá každej uvažovanej SIF.

✓ Očakávanú mieru porúch každého subsystému spôsobenú náhodnými poruchami hardvéru v každom režime, 
ktorá môže spôsobiť nebezpečnú poruchu SIS (detekované/nedetekované diagnostickými skúškami).

✓ Citlivosť SIS k poruchám so spoločnou príčinou (CCF).

✓ Diagnostické pokrytie (DC) opakovanými diagnostickými testami.

✓ Intervaly medzi kontrolnými skúškami.

✓ Doby opráv/obnovy detekovaných porúch (MTTR – Mean Time to Restoration, alebo MDT – Mean Down
Time).

✓ Očakávanú mieru výskytu nebezpečnej poruchy v komunikačnom procese.

✓ Očakávanú mieru výskytu nebezpečnej poruchy v ľudskej odozve.

✓ Citlivosť k poruchám (EMS – elektromagnetická kompatibilita).

✓ Citlivosť ku klimatickým a mechanickým podmienkam.

LOPA – ako projektovať SIS



Bezpečnostný prístrojový systém SIS sa skladá z troch subsystémov:

1. Subsystém snímačov (senzorov)

2. Logický subsystém 

3. Subsystém Aktuátor (akčný člen).

Subsystémy snímačov a akčných členov sa môžu skladať z niekoľkých skupín 
snímačov a akčných členov. 

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy komponenty rozhrania, ako sú napr. 
napájacie zdroje. 

Každá z týchto skupín ozn. ako MooN („M“ out of „N“) architektúra M, ktorá 
pozostáva z N kanálov, kde M kanály postačujú na splnenie bezpečnostnej  
funkcie (SIF).

LOPA – ako projektovať SIS



Architektúra MooN

• 1oo1: táto 
architektúra 
pozostáva z jedného 
kanálu, t. j. 
akákoľvek porucha 
vedie k zlyhaniu 
bezpečnostnej 
funkcie (SF).  

LOPA – ako projektovať SIS



• Procesná nádoba môže byť vystavená pretlaku spôsobenému napríklad zlyhaním BPCS (základný systém riadenia procesu) alebo
externým požiarom.

• Frekvencia pretlakovania (za rok) sa odhaduje alebo počíta pomocou poruchového stromu FTA. Zľava doprava sú stĺpce
predstavujúce každú ochrannú vrstvu IPL, ktorá by mohla zabrániť úniku nebezpečnej látky do životného prostredia.

• Každá vrstva IPL má PFD (pravdepodobnosť zlyhania na požiadanie) v rozmedzí od 0 do 1.

• Každá vetva „stromu“ predstavuje úspech alebo zlyhanie ochrannej vrstvy na jej funkcii.

LOPA - príklad

Fconseq = frinit.event x ΠPFDbarrier

Aká bude výsledná 
hodnota negatívnej 
udalosti  (scenára) -

únik NL do životného 
prostredia pri 
aplikovaní IPL?



Vieme že:

• Pre každú nebezpečnú udalosť musí vlastník procesu definovať technické riešenie 
na zníženie rizika. 

• Technické riešenie = bezpečnostná funkcia (SF). 

• Súbor všetkých bezpečnostných funkcií (∑SFi) predstavuje bezpečnostný prístrojový 
systém (SIS). 

LOPA – ako určiť SIL - zjednodušenie



LOPA – ako určiť SIL - zjednodušenie

IEC 61511 Risk graph

W - demand rate (absence of SIF)

• Graf rizika pre určenie 
požadovanej úrovne SIL                                     
vhodný v prípade ak je 
potrebné posúdiť veľké 
množstvo nebezpečných 
udalostí - rizík. 

W1  W2  W3



• Predpokladajme, že by sa skladovacia nádrž 
ropy mohla preplniť, uvoľniť pary, ktoré by sa 
mohli vznietiť a následný požiar môže viesť k 
niekoľkým  smrteľným následkom. 

• Frekvencia operácie plnenia nádrže -
pravdepodobnosť výskytu nebezpečnej udalosti 
môže byť W1 (veľmi malá pravdepodobnosť). 

• Neexistujú žiadne prostriedky, pomocou 
ktorých by sa zamestnanci závodu mohli vyhnúť 
riziku, ak by k nemu došlo. 

• Na mieste sa nachádzajú zamestnanci závodu 
len zriedka pre činnosti spojené s údržbou, 
zvyčajne menej ako 1 hodinu denne. 

• Výsledkom je  priradenie SIL = SIL1 – napr. 
bezpečnostnou funkciou (SF) automatického 
vypnutia plnenia, ktoré zatvorí prívodný ventil 
na nádrži.  

LOPA - príklad

NR





Dokumentácia LOPA
Dokumentácia štúdie LOPA by mala byť úplná a presná, 
aby úplne zachytila poznatky získané počas vývoja 
scenára. Je dôležité zdokumentovať celú sériu udalostí 
potrebných na výskyt nežiaducich následkov. 
To vyžaduje preskúmanie tímom alebo inými analytikmi, 
aby sa posúdili prijaté predpoklady, resp. či je potrebné 
aplikovať ďalšie ochranné vrstvy IPL, ktoré prerušia sled 
udalostí a znížia riziko spojené so analyzovaným 
scenárom na prijateľnú úroveň. 
Dokumentáciu k scenárom je možné prezentovať 
ľubovoľným spôsobom, ktorý organizácia uprednostňuje. 
Mali by sa použiť štandardizované hodnoty pre 
frekvenciu iniciačných udalostí, PFD pre IPL atď. určené 
organizáciou. Akákoľvek zmena od týchto 
špecifikovaných hodnôt musí byť zdokumentovaná a 
schválená personálom / skupinou zodpovednou za 
kontrolu kvality LOPA v organizácii. 



LOPA – ako určiť SIL - zjednodušenie

• Matica rizika určenie 
požadovanej úrovne SIL 
vhodná v prípade ak je 
potrebné zohľadniť aj iné 
typy následkov a 
odhadnúť ich frekvenciu. 

• Môže sa použiť ako 
kombinácia s metodikou 
HAZOP. 





Požiadavky na
„čisté prostredie“ 
a ako ich 
vyhodnocovať


