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1. ZÁVERY A ODPORÚČANIA ANALÝZY
ÚZEMIA Z HĽADISKA VZNIKU MOŽNÝCH
MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

1.1. Výpis z analýzy okresu Dunajská Streda a závery z analýzy.
1.2. Analýza ohrozenosti obce z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
závery a odporúčania k riešeniu MU.
1.3. Plán hlavných úloh Okresného úradu Dunajská Streda
1.4. Vlastný plán činnosti obce

1.1. VÝPIS Z ANALÝZY OKRESU
DUNAJSKÁ STREDA A ZÁVERY
Z ANALÝZY.

1.2. ANALÝZA OHROZENOSTI OBCE
Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH
UDALOSTÍ.

ANALÝZA ÚZEMIA OBCE
Obec Horná Potôň z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky patrí do
územného obvodu Okresného úradu Dunajská Streda. Nachádza sa v západnej časti okresu,
desať kilometrov od okresného mesta. Územie obce tvoria tri katastrálne územia. / Čečínska
Potôň, Benkova Potôň a Horná Potôň. Hraničí s katastrálnymi územiami Lehnice, Holice,
Michal na Ostrove, Potônske Lúky a Blahová.
Rozloha KÚ je 28,36 km2 z čoho najväčšiu časť tvorí poľnohospodárska pôda 25,15 km2.
Cez KÚ obce nepreteká žiadna rieka, a nie je ohrozovaná ani Vodným dielom Gabčíkovo.
Obec má rovinatý ráz územia a nachádza sa v nadmorskej výške 120m n. m. priemerný spád
vodných zrážok sa pohybuje okolo 600 mm za rok čo je pod priemerom celorepublikových
zrážok. Napriek uvedenej skutočnosti obec nemá núdzu o pitnú vodu nakoľko leží na
zásobárni pitnej vody v hornej časti Žitného ostrova.
Obec má vybudovaný plynovod. Nemá vybudovanú kanalizáciu ani vodovod. Obec a
obyvateľstvo obce pre svoju potrebu využíva vlastné studne.
Obec z hľadiska vekového zloženia k 31.12.2018 bolo nasledovné:
Celkový počet obyvateľov : 2037
Deti do 18 rokov : 456
Osoby nad 15. rokov: 1680
Ženy : 986
Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstvo obce z 90 % je maďarskej národnosti,
8 % slovenskej národnosti 2 % ostatné.
Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí – poveternostného a klimatického charakteru:
- vietor
- teplotné extrémy
- búrky a prívalové dažde
- snehové kalamity
Z hľadiska dopravy cez obec prechádza cesta II. triedy č. 572. Uvedená cesta je značne
frekventovaná nakoľko je to cesta v smere Bratislava – Dunajská Streda a predstavuje
výraznejšie ohrozenie obyvateľstva. Okrem osobnej prepravy je značná aj kamiónová
doprava. Na cestu II. triedy č. 572 sa cez obec napája cesta III. triedy č.1432 v smere na
Michal na Ostrove a cesta III. triedy č. 1436 v smere na Potônske Lúky.
Vzhľadom na značnú kamiónovú dopravu je predpoklad prevozu nebezpečných látok cez
kataster obce.
Cez obec nevedie žiadna železničná trať.
V obci nie sú skladované nebezpečné látky.
Z hľadiska možného ohrozenia vznikom chorôb, epidémií s pandémií podľa vyjadrenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v súčasnosti
v územnom obvode sa neevidujú oblasti rizika vzniku ochorení, epidémií a pandémií a nie sú
evidované žiadne rizikové skupiny.
V obci sa nachádzajú 2 materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským triedy od 1-9.
Ochorenia ľudí môžu byť spôsobené svojvoľným, prípadne úmyselným rozšírením
infekčných ochorení. Zdrojom nákazy môže byť:

biologické prostredie - najčastejšie živý makroorganizmus, človek alebo
zviera, v ojedinelých prípadoch rastlina alebo prostredie – pôda, v ktorom sa
choroboplodné zárodky prirodzene vyskytujú, v ňom sa rozmnožujú a z neho sa
určitým, pre tú ktorú chorobu charakteristickým spôsobom, vylučujú vo virulentom
stave,
antroponózy – choroby, ktoré sa prenášajú z človeka na človeka, asi 2/3
všetkých infekčných ochorení,
zoonózy - choroby, ktoré sa prenášajú na ľudí z nakazených zvierat, ďalší
prenos z človeka na človeka je výnimočný (bovinná TBC, pľúcna forma moru),
podobne ako prenos z človeka na zviera.
V obci sa nenachádza veľkochov hospodárskych zvierat. Sporadicky sa vyskytuje len
drobnochov hydiny a v minimálnej miere ošípanej.
-

Horná Potôň
Adresa - sídlo : Obecný úrad č. 1, 930 36 Horná Potôň

PREHĽAD ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK A POČTU ZAMESTNANCOV V OBCE
názov organizačnej zložky
Úsek starostu
Úsek školstva

počty pracovníkov
4
7

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA A VYROZUMENIE OSÔB
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
1.15 VŠEOBECNÉ
OHROZENIE
OHROZENIE VODOU

Dvojminútový kolísavý tón sirén

KONIEC OHROZENIA

Dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania

Šesť minútový stály tón sirény

Varovné signály a signál “KONIEC OHROZENIA” sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. V obci je na varovanie
obyvateľstva umiestnená elektro - motorická siréna a miestny rozhlas a zvon .

SÚBORY ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ETÁP ZÁCHRANNÝCH PRÁC
1. Do súboru činností záchranných prác patrí najmä
1.1 včasné varovanie obyvateľstva ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
1.2 vykonanie prieskumu na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté
osoby, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné úseky pre nasadené sily,
1.3 vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov
dopravných prostriedkov, úkrytov, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov,
1.4 prívod vzduchu osobám v zavalených priestoroch a úkrytoch,
1.5 nasadenie prostriedkov individuálnej ochrany osobám v kontaminovanom priestore a
ich odsun z tohto priestoru,
1.6 poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych
zariadení,
1.7 lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a
prostriedky,
1.8 kontrola kontaminovania územia, ovzdušia a budov, kontrola kontaminovania a
ožiarenia osôb,
1.9 hygienická očista postihnutých osôb,
1.10 dekontaminácia, dezaktivácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre
činnosť nasadených síl a prostriedkov,
1.11 uzatvorenie postihnutého územia,
1.12 ochrana postihnutých osôb a
nasadených síl a prostriedkov
pred
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,
1.13 odsun nezranených osôb z postihnutého územia,
1.14 núdzové zásobovanie a ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti
bez základných životných potrieb,
1.16 poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným domácim zvieratám
a vykonanie veterinárnej očisty.
SPRÁVY A HLÁSENIA
Správy a hlásenia slúžia ako podklady na spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie
informácií potrebných na rýchle a kvalitné rozhodovanie a riadenie záchranných prác.
Správy o stave a priebehu záchranných prác sa spracúvajú denne podľa stavu k 6.00 hod. a
k 18.00 hod., pričom ich predkladá
a) obec okresnému úradu
do 6.30 hod a do 18.30 hod
b)
okresný úrad okresnému úradu v SK
do 7.00 hod a do 19.00 hod
c)
okresný úrad v SK ministerstvu vnútra
do 8.00 hod a do 20.00

hod
Hlásenia o záchranných prácach sa členia na

a) terminované hlásenia, ktoré sa predkladajú v určenom čase
b) mimoriadne hlásenia, ktoré sa predkladajú ihneď bez ohľadu na

ich predchádzajúce
vyžiadanie ako prvotná informácia o zistení vzniku mimoriadnej udalosti, o spresnení
rozsahu, o následkoch a vývoji mimoriadnej udalosti, o začatí alebo skončení
záchranných prácach a o okolnostiach narušujúcich ich priebeh.

ZÁVERY
Obec na základe analýzy územia a § 3c., zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane vypracuje
plán ochrany obyvateľstva. Zriadi krízový štáb obce, jednotku zdravotníckej pomoci,
poriadkovú jednotku, jednotku núdzového ubytovania a núdzového zásobovania. V prípade
teroristickej činnosti a ohrozenia obyvateľstva obec bude úzko spolupracovať s KŠ okresného
úradu Dunajská Streda.

1.3. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH OKRESNÉHO
ÚRADU DUNAJSKÁ STREDA

1.4. VLASTNÝ PLÁN ČINNOSTI OBCE

2. P L Á N Y

2.1. Evakuácie
2.2. Ukrytia
2.3. Materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany

2.4. Prípravu na civilnú ochranu.

2.1. PLÁN EVAKUÁCIE OBYVATEĽSTVA

Obec vzhľadom na existujúce geografické podmienky vyplývajúce z analýzy územia
vlastnú evakuáciu obyvateľstva nevykonáva.
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda obec zabezpečuje príjem
obyvateľov v počte 2000 osôb z mesta Trnava v prípade havárie JEZ Jaslovské Bohunice
a v prípade prietrže hrádze vodného diela Gabčíkovo prijíma obyvateľstvo z obce Holice
v počte 1736 osôb. Príjem evakuantov obec bude zabezpečovať krízovým štábom obce
s využitím poriadkovej jednotky, jednotky núdzového zabezpečenia a núdzového ubytovania.
V časti 3.6. je rozpísané núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie.

Časové normy evakuácie
1. Vyrozumenie obyvateľstva o vyhlásení evakuácie – ihneď
2. Spohotovenie krízového štábu obce – do 3 hodín
3. Spohotovenie výstupu evakuovaných do 5 hodín
4. Spohotovenie miesta ubytovania evakuovaných do 5 hodín

Hlásenie pre obvodnú evakuačnú komisiu
1. O vyhlásení evakuácie - ihneď
2. O spohotovení krízového štábu do 3 hodín
3. O príjme evakuantov so stavom k 06.00hod. - do 07.00 hod.
4. O príjme evakuantov so stavom k 18.00 hod. - do 19.00 hod.
5. O ukončení evakuácie obyvateľstva - ihneď po ukončení

Zásobovacie zabezpečenie
Zásobovacie zabezpečenie evakuovaného obyvateľstva bude riešené v spolupráci s
okresným úradom - odborom krízového riadenia.
Pre obecný úrad z hľadiska zabezpečenia evakuovaných a ich zabezpečenia je predovšetkým
potrebné zabezpečiť núdzové zásobovanie a vytvoriť miesta ubytovania evakuovaných
k tomu starosta obce vydá príkazy pre obyvateľov obce na ubytovanie evakuovaných.
Norma na výpočet potreby potravín na vyhotovenie 1000 dávok teplej stravy v spoločnom
vyvarovacom zariadení na 1 deň :
Sortiment
mäso
mlieko
vajcia
múka
tuk
cukor
zemiaky
soľ

merná jednotka
Kg
L
Ks
Kg
Kg
Kg
Kg
kg

objemové množstvo
87,00
44,00
107,00
25,00
8,00
1,30
150,00
8,80

Pre 1736 osôb
151
76,4
185,75
43,4
13,9
2,3
260
15,3

Sortiment
mäso

merná jednotka
Kg

objemové množstvo
87,00

Pre 2000 osôb
174

mlieko
vajcia
múka
tuk
cukor
zemiaky
soľ

L
Ks
Kg
Kg
Kg
Kg
kg

44,00
107,00
25,00
8,00
1,30
150,00
8,80

ZNENIE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE
Vážení občania,

88
214
50
16
2,6
300
17,6

Ministerstvo vnútra SR / Okresný úrad v Dunajskej Strede / na základe vzniku mimoriadnej
udalosti........................................................................... v priestore obce
/mesta/ ...................... .......................................................... vyhlasuje evakuáciu, ohrozeného
obyvateľstva, ktorá sa začne dňa ........................................ o ............................... hodine.
Predpokladaný odsun ohrozeného obyvateľstva z našej obci sa začne dňa ............
....................... o ................................ hodine.
Prosím Vás o zachovanie kľudu a pokoja. Riaďte sa podľa pokynov obecného
zastupiteľstva a evakuačnej komisie obce.
Po skončení nebezpečenstva a odstránenie následkov mimoriadnej udalosti sa
evakuované obyvateľstvo vráti do miest bydliska.

Starosta obce

ZNENIE ODVOLANIA EVAKUÁCIE
Vážení občania

Ministerstvo vnútra SR /Okresný úrad v Dunajskej Strede/ po skončení nebezpečenstva a
odstránení následkov mimoriadnej udalosti v obci / meste / ......................................................
odvoláva evakuáciu. Čas odvolania evakuácie dňa ........................ o ........................ hodine.
Návrat evakuovaných obyvateľov do miest bydliska bude zahájený dňa ............................
o ............................ hodine. Prosím evakuovaných obyvateľov, aby sa sústredili do priestoru
.......................................................................... odkiaľ bude zabezpečená ich preprava.

Starosta obce

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

1. Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť
a/ u dospelých osôb

- 25 kg na jednu osobu, 5 kg príručnej batožiny

b/ u detí

- 15 kg na jednu osobu, 5 kg príručnej batožiny

2. Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou
a/ osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
b/ osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
c/ základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
d/ predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
e/ vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
f/ prikrývku, spací vak,
g/ náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
h/ ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Doporučené zloženie evakuačnej batožiny vysielať v miestnom rozhlase opakovane.

Prehľad obyvateľov umiestnených
v obci Horná Potôň z obce Holice
Meno a priezvisko

Ulica, č. d.

Umiestnený v :

Poznámka

Prehľad obyvateľov umiestnených
v obci Horná Potôň z mesta Trnava
P.č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Evakuovaný do
obce

Spôsob odsunu

P.č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Evakuovaný do
obce

Spôsob odsunu

PRÍKAZ NA UBYTOVANIE
Obec Horná Potôň
Adresát: (Fyzická osoba) ........................................

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda o umiestnení evakuovaných
osôb č.: ObÚ-DS-CO-2012/05190-1 a § 25 ods.1 zákona NR SR č. 42/19994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov poskytnite núdzové ubytovanie pre ……
dospelých a …… detí z obce Holice

V Hornej Potôni dňa :

Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce

PRÍKAZ NA UBYTOVANIE
Obec Horná Potôň
Adresát: (Fyzická osoba) ........................................

Na základe rozhodnutia Obvodného úradu Dunajská Streda o umiestnení
evakuovaných osôb č.: ObÚ-DS-CO-2012/05190-1 a § 25 ods.1 zákona NR SR č. 42/19994

Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov poskytnite núdzové
ubytovanie pre …… dospelých a …… detí z obce Holice

V Hornej Potôni dňa :

Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce

ZÁZNAMNÍK SPRÁV, NARIADENÍ
A HLÁSENÍ

Por. č

dátum

Obsah hlásenia

Od koho

Komu

Prijal

Podpis

Por. č

dátum

Obsah hlásenia

Od koho

Komu

Prijal

Podpis

2.2. PLÁN UKRYTIA

OBSAH:
A. Textová časť:
Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva
Prehľad ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci
Prehľad technologických zariadení v OÚ a PÚ pre obyvateľstvo
Prehľad stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva v obci
Rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva
Zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne
a určovacie listy JÚBS
7. Prehľad odolných a plynotesných úkrytov podľa evidenčných čísiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Grafická časť (mapa vo vhodnej mierke) s vyznačením:
1. Súhrnného prehľadu o ukrytí obyvateľstva, zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti v obci.
2. Možných zdrojov materiálov a techniky na spohotovenie a zvýšenie
ochranných vlastností JÚBS.
3. Rozmiestnenia jednotlivých ochranných stavieb s uvedením poradového
čísla a kapacity ochranných stavieb. Riešené územie rozdeliť do jednotlivých
okruhov tak, aby boli dodržané maximálne dochádzkové vzdialenosti
do jednotlivých ochranných stavieb.
4. Legenda

A. Textová časť

1. Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva
Ukrytie obyvateľstva obce Horná Potôň je zabezpečované podľa §15 zákona NR SR č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou
MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienkach zariadení civilnej ochrany.
S ukrytím obyvateľstva obce Horná Potôň, ako hlavným druhom kolektívnej ochrany je
uvažované nielen v čase vojny a vojnového stavu, ale v prvom rade pri vzniku mimoriadnych
udalostí v dobe mieru.

Zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia v obci
Obec Horná Potôň nie je na území vymedzenom v oblasti ohrozenia v okolí jadrového
zariadenia. Celkový počet obyvateľstva v obci je 2037 obyvateľov. Na území obce je evidovaných
0 odolných úkrytov pre kapacitu 0 ukrývaných osôb a 0 plynotesných úkrytov pre kapacitu 0
ukrývaných osôb, ktoré sú umiestnené v stavbách podľa § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z.z.
Zabezpečenie ukrytia na území obce predstavuje
- v odolných a plynotesných úkrytoch 0 %
z toho:

v odolných úkrytoch

0%

v plynotesných úkrytoch 0 %
- v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne 39 úkrytov pre kapacitu 2127 ukrývaných
do 100 %

z celkového počtu obyvateľov v obci.

- v obci pôsobí niekoľko spoločností, ktoré majú celkom 50 zamestnancov, na ktorých z hľadiska
CO treba hľadieť ako na osoby prevzaté do starostlivosti.
Jednoduché úkryty budované svojpomocne sa uvádzajú do stavu technickej pripravenosti od
vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu:
- príjem ukrývaných osôb
- zvýšenie ochranných vlastností

do 12 hodín
do 24 hodín

2. Prehľad ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci
Tabuľka č. 1

Časť obce
Názov organizácie

Odolné a plynotesné úkryty
Počet
zamestnancov
OÚ
najpočetnejšej
počet počet
kapacita
počet
zmeny

kapacita

%
zabezpeč.
v JÚBS
počet

kapacita

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec
Poznámka: V prípade voľných kapacít u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov tieto voľné kapacity využiť v rámci ukrytia obyvateľstva obce.

3. Prehľad technologických zariadení v OÚ a PÚ pre obyvateľstvo
Tabuľka č. 2
Evidenčné
číslo

Obec

Určenie
O, Z

FVZ
(typ)

Poč
et
(ks)

Revízia
(rok)

ES
(typ)

4. Prehľad stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva v obci

Počet
(ks)

Revízia
(rok)

Kyslíkové
fľaše počet (ks)

Revízia
(rok)

Revízia
elektroinšt
.
(rok)

Súhrnný prehľad ukrytia obyvateľstva obce
Tabuľka č. 3

Časť obce

OÚ
PÚ
Počet
ka
obyvateľov pa
počet
cit
a

%
zabezpečenia
v OÚ a PÚ
kapacita

počet

JÚBS
spolu
kapa
cita

poče
t

kapacita

%
zabezpeč.
v JÚBS

Horná Potôň

2037

39

2127

100

Obec

2037

39

2127

100

5. Rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva
Uvedie sa postup prác pri spohotovovaní ochranných stavieb, kalkulácia potrebného materiálu a
spôsob jeho zabezpečenia (vlastné zdroje, resp. odkiaľ).

a/ PREHĽAD ČINNOSTI A MATERIÁLU NA SPOHOTOVENIE JÚBS
P.
č.

Druh činnosti a názov materiálu

Množstvo

1.

Kvádre

2000

2.

Dosky

5 m3

3.

Klince rôzne veľkosti

40 krabíc

4.

Lepidlo baumit

100 vriec

5.

Štrk

60 m3

6.

Vývody na zabezpečenie vzduchu

100m

7.

Nádrže na pitnú vodu

80ks

Odhadnutá
cena v Sk

Poznámka

b/ Počet úkrytových družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených
Jednotka civilnej ochrany (úkrytové družstvá) v ochrannej stavbe pre jednoduché úkryty budované
svojpomocne bude doplnená pri vykonávaní špecifických úprav určených ochranných stavieb
(vytypovaných jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne podľa plánu ukrytia).
Vzhľadom na počet obyvateľov a kapacitu ochranných stavieb (JÚBS) v obci bude vytvorených
15 úkrytových družstiev s počtom osôb 75
(Odporúčaná organizačná štruktúra jednotky ochrannej stavby:
1 vedúci + 5 osôb zaradených
v jednom úkrytovom družstve pre kapacitu ochrannej stavby do 150 osôb).

6. Zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne
a určovacie listy JÚBS
ZOZNAM JEDNODUCHÝCH ÚKRYTOV BUDOVANÝCH SVOJPOMOCNE

P. číslo
JÚBS

Adresa (ulica, číslo)

Majiteľ

1.

Základná škola

obec

2.

Materská škola

obec

3.

Materská škola

obec

4.

Obecný dom

obec

Kapacita

Typ

Poradové číslo úkrytu: 1

OBEC HORNÁ POTÔŇ
URČOVACÍ
LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Obec Horná Potôň na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyhľadávanie
vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:
Predseda komisie: .............................................
člen: ..................................................................
člen: ..................................................................
určuje
ako vhodnú ochrannú stavbu (zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie) v obytnom
objekte:
P. č.
1

Vlastník
obec

Ulica,
číslo

Obec

Kapacita Ko – Ko – min.
1m2/os zistený po spohot.

Horná Potôň

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby
Druh materiálu
Počet
Druh materiálu
Stolička, lavica
Suchý záchod
Ležadlo
Chlórové vápno
Nádoba na vodu
Trám, fošňa, doska
Nádoba na odpadky
Klince
Prenosné umývadlo
Krompáč
Mydlo
Lopata
Svietidlo
Sekera
Lekárnička
Píla
Igelitové vrecko
Sekáč oceľový
Hasiaci prístroj
Sochor oceľový

Počet

Potreba materiálu na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti
Druh materiálu
Množstvo
Zdroj
Poznámka

.....................................................
Bc. Tivadar Sidó

Starosta obce
Poradové číslo úkrytu: 2

OBEC HORNÁ POTÔŇ
URČOVACÍ
LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Obec Horná Potôň na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyhľadávanie
vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:
Predseda komisie: .............................................
člen: ..................................................................
člen: ..................................................................
určuje
ako vhodnú ochrannú stavbu (zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie) v obytnom
objekte:
P. č.
1

Vlastník
obec

Ulica,
číslo

Obec

Kapacita Ko – Ko – min.
1m2/os zistený po spohot.

Horná Potôň

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby
Druh materiálu
Počet
Druh materiálu
Stolička, lavica
Suchý záchod
Ležadlo
Chlórové vápno
Nádoba na vodu
Trám, fošňa, doska
Nádoba na odpadky
Klince
Prenosné umývadlo
Krompáč
Mydlo
Lopata
Svietidlo
Sekera
Lekárnička
Píla
Igelitové vrecko
Sekáč oceľový
Hasiaci prístroj
Sochor oceľový

Počet

Potreba materiálu na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti
Druh materiálu
Množstvo
Zdroj
Poznámka

.....................................................
Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce
Poradové číslo úkrytu: 3

OBEC HORNÁ POTÔŇ
URČOVACÍ
LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Obec Horná Potôň na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyhľadávanie
vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:
Predseda komisie: .............................................
člen: ..................................................................
člen: ..................................................................
určuje
ako vhodnú ochrannú stavbu (zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie) v obytnom
objekte:
P. č.
1

Vlastník
obec

Ulica,
číslo

Obec

Kapacita Ko – Ko – min.
1m2/os zistený po spohot.

Horná Potôň

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby
Druh materiálu
Počet
Druh materiálu
Stolička, lavica
Suchý záchod
Ležadlo
Chlórové vápno
Nádoba na vodu
Trám, fošňa, doska
Nádoba na odpadky
Klince
Prenosné umývadlo
Krompáč
Mydlo
Lopata
Svietidlo
Sekera
Lekárnička
Píla
Igelitové vrecko
Sekáč oceľový
Hasiaci prístroj
Sochor oceľový

Počet

Potreba materiálu na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti
Druh materiálu
Množstvo
Zdroj
Poznámka

.....................................................
Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce
Poradové číslo úkrytu:

OBEC HORNÁ POTÔŇ
URČOVACÍ
LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Obec Horná Potôň na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyhľadávanie
vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:
Predseda komisie: .............................................
člen: ..................................................................
člen: ..................................................................
určuje
ako vhodnú ochrannú stavbu (zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie) v obytnom
objekte:
P. č.
1

Vlastník

Ulica,
číslo

Obec

Kapacita Ko – Ko – min.
1m2/os zistený po spohot.

Horná Potôň

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby
Druh materiálu
Počet
Druh materiálu
Stolička, lavica
Suchý záchod
Ležadlo
Chlórové vápno
Nádoba na vodu
Trám, fošňa, doska
Nádoba na odpadky
Klince
Prenosné umývadlo
Krompáč
Mydlo
Lopata
Svietidlo
Sekera
Lekárnička
Píla
Igelitové vrecko
Sekáč oceľový
Hasiaci prístroj
Sochor oceľový

Počet

Potreba materiálu na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti
Druh materiálu
Množstvo
Zdroj
Poznámka

.....................................................
Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce

7. Prehľad odolných a plynotesných úkrytov podľa evidenčných čísiel

Tabuľka č. 4

P.
č.

Evidenčné
číslo

Adre
sa

Určenie
O, Z

Poznámka: druh ochrannej stavby – OÚ, PÚ,

Druh
ochrannej stavby

Kapacita

* osvedčenie o stavbe podľa § 104 stavebného zákona

Majiteľ
(správca)
ochrannej
stavby

Dvojúčel
ové
využívan
ie
( áno, nie
)

Č. listu vlast.,
č. kolaud. rozh.,
rok*

B. Grafická časť

Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných
stavieb.
Mapa vo vhodnej mierke s vyznačením:
1. Súhrnný prehľad ukrytia obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci
Tabuľka č. 5
Druhy ochranných stavieb CO
Ukrýva sa

Počet
osôb

OÚ
počet

kapacita

PÚ
počet

kapacita

JÚBS
počet

kapacita

Obyvateľstvo
Zamestnanci

2037
50

39
2

2127
100

Celkom

2087

41

2227

2. Možné zdroje materiálov a techniky na spohotovenie a zvýšenie ochranných vlastností JÚBS
( stavebné organizácie, stavebniny a pod.)
3. Rozmiestnenie jednotlivých ochranných stavieb s vyznačením poradového čísla a kapacity
ochranných stavieb. Riešené územie rozdeliť do jednotlivých okruhov tak, aby boli dodržané
maximálne dochádzkové vzdialenosti do jednotlivých ochranných stavieb.
4. Legenda

Výpis zo zákonov, týkajúcich sa ochranných stavieb

ZÁKON č. 42/1994 Z. z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o civilnej ochrane obyvateľstva
Zmenený a doplnený: zákonmi č. 222/1996 Z.z. a č. 117/1998 Z.z., úplné znenie č. 261/1998 Z.z., č.
252/2001 Z.z., č. 416/2001 Z.z. a č. 261/2002 Z.z.
§3
Základné pojmy
(11) Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami
mimoriadnych udalostí.
(20) Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov, právnických osôb,
podnikateľov alebo ostatných fyzických osôb nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach, ktoré
užívajú tieto právnické osoby, podnikatelia alebo ostatné fyzické osoby.
§4
Zariadenia civilnej ochrany
(1) Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti,
ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely tohto
zákona považujú
a) ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov,
b) chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
(2) Ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
a kolaudačného rozhodnutia určené na civilnú ochranu, je vlastník alebo nájomca povinný zachovávať
jeho pôvodné účelové určenie.1 V sporných prípadoch rozhoduje príslušný stavebný úrad.2
(3) Pri spracúvaní územného plánu a územného projektu zóny ich obstarávatelia v spolupráci
s krajskými úradmi a s okresnými úradmi určia rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany.
(4) Zariadenia civilnej ochrany, najmä ochranné stavby, sa budujú ako dvojúčelové.
§ 15
Pôsobnosť obce
(1) Obec
a) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov
a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
b) koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a s ostatnými
fyzickými osobami,
c) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy,
právnických osôb alebo podnikateľov na území obce,

d) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany
zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré tieto
prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia; prostriedkami individuálnej
ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných
látok, najmä počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu,
e) podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje
ich potrebné úpravy,
f) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc17 obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na
území obce,
g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové
zásobovanie evakuovaným,
h) vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečuje ich akcieschopnosť,
i) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci
s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním14 zabezpečuje prípravu obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc,
j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje okresný úrad,
k) vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej
povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe,
l) hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,18
m) vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu.
(2) Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej
ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb
civilnej ochrany. Výdavky nezahŕňajú odmeny pre skladníka, lektora a výdavky na rekonštrukcie,
prestavby ochranných stavieb, periodické revízie, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie
následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou.
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VYHLÁ Š KA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2006
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č.117/1998 Z. z. ustanovuje:
Základné ustanovenia
§1
Táto vyhláška upravuje
a) druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany
zameranýchna ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným
predpisom,1)
b) technické podmienky zariadení civilnej ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie
rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase
vojny a vojnového stavu.2)
§2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) prestavbou zmena stavebne dokončenej a užívanej stavby, ak sa zasahuje do jej
technických a úžitkových parametrov,
b) rekonštrukciou činnosť, ktorej následkom je zmena technických parametrov stavby,
c) obmenou technického zariadenia obmena
1. zariadenia na zásobovanie vodou, napríklad zásobníka vody, rozvodu vody,
domácej vodárne,
2. zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou, napríklad elektroinštalácie,
dieselagregátu vrátane príslušenstva a potrebného náradia,
3. zariadenia naftového hospodárstva,
4. vzduchotechnického zariadenia, napríklad filtračného a ventilačného zariadenia
rôzneho typu,
5. kanalizačného zariadenia, prípadne zariadenia na prečerpávanie splaškov,
6. zariadenia odmorovacích priepustov, napríklad sprchovej ružice,
vodovodnej batérie, podlahového roštu,
7. zariadenia sociálnych miestností, napríklad vybavenia WC a umyvárok,
8. zariadenia na vykurovanie,
9. spojovacieho zariadenia,
d) údržbou ochranných stavieb činnosť vykonávaná podľa ročného plánu údržby
ochranných stavieb, v ktorom sa vedú údaje o
1. finančnom a materiálnom zabezpečení údržby,
2. zabezpečení odborných revízií, servisu, obmien a opráv technických zariadení,

3. rozpise základných úkonov údržby a kontrole stavu
ochranných stavieb, inštalovaného zariadenia,
4. rozpise prác, ktoré majú byť v ochrannej stavbe vykonané v stanovených termínoch.
§3
Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, 3) ktoré
sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom
a) za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany
podľa druhu ochrany
1. odolné úkryty,
2. plynotesné úkryty,
3. jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované
3.1. na ochranu obyvateľstva v čase vojny a vojnového stavu,
3.2. na ochranu obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti,
4. chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
b) za stavby sa na účely tejto vyhlášky považujú najmä
1. sklady civilnej ochrany,4)
2. kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
3. vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,
4. strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.
§4
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany
(1) Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technické vybavenie
stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a
povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných samostatnea budovaných v stavbách.5)
(2) Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany vo vzťahu k zriadeniu
ochranných stavieb sa uplatňujú prednostne.
(3) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú tak, že ochranné stavby
a) sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných
objektov alebo ako samostatne stojace stavby,
b) tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré
s ním nesúvisia,
c) sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v
dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1
) § 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení
neskorších predpisov.
2
) Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu.
3
) § 139a ods. 10 písm. m) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4
) § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

d) sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými
účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,
e) sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre
ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č.1 prvej časti písmena C prvého
bodu,
f) sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti
písmena C piateho bodu,
g) majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti,
ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené
vetranie,
h) spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy
č. 1 štvrtej časti.
(4) Stavebnotechnické požiadavky na ochranné stavby podľa odseku 1 sa vypracúvajú v
územnoplánovacej dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia
v územných obvodoch takto:
a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre
osoby prevzaté do starostlivosti,
b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch,
ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách,
poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej
a ubytovacej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,
c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti
pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,
d) v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre
plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti.
(5) Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa odseku 4 rozdielne podľa kategorizácie
územia Slovenskej republiky 6) vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu2) v územných obvodoch
takto:
a) na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,
b) na území kategórie III v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,
c) na území kategórie IV v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch
budovaných svojpomocne,
d) na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50
ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch
budovaných svojpomocne a v bytových domoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb
v plynotesných úkrytoch.
§5
Dokumentácia ochranných stavieb
Projektová dokumentácia ochranných stavieb sa vypracúva v časti verejné dopravné a technické
vybavenie územia ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb a obsahuje náležitosti podľa
osobitných predpisov.7)
Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb upravuje
osobitný predpis.8)

§6
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany
(1) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sú určené zásadami na zabezpečenie
ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového
stavu;2) uvádzajú sa v pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany.
(2) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných
technických podmienok a požiadaviek na ochranné stavby podľa prílohy č. 1 pri ich
navrhovaní.
(3) Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa príloh č. 12 až 16.
§7
Preradenie ochranných stavieb
Preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany sa vykoná,
a) ak ochranná stavba neplní účel, na ktorý bola budovaná z technického hľadiska,
b) ak nezabezpečuje požadované ochranné vlastnosti pre ukrývané osoby,
c) ak je nadbytočná podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky 9) a analýzy územia
Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, pričom ukrytie musí byť
zabezpečené podľa tejto vyhlášky.
§8
Zrušenie účelu ochranných stavieb
(1) Ak ide o ochrannú stavbu, ktorá nevyhovuje technickým podmienkam alebo stavebným
podmienkam účelu, na ktorý bola vybudovaná, je možné požiadať o jej zrušenie.
(2) Žiadosť o zrušenie ochrannej stavby sa podáva krajskému úradu, v ktorej sa uvedú údaje
podľa prílohy č. 3.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5

) § 43 až 43e zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
) § 4 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v
znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 25/1997 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2004 Z. z.
7
) Napríklad § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. § 43 ods. 1, § 47 ods. 2, § 48 ods. 8, § 51 ods. 2 a § 52 ods. 2 vyhlášky
Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
8
) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
9
) § 12 ods. 1 a § 14 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.
z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariade
6

§9
Požiadavky na ochranné stavby
(1) Ochranné stavby sa budujú
a) v stave bezpečnosti ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s prioritou
mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu,
b) po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu2) ako
jednoduché úkryty budované svojpomocne, úpravou vhodných priestorov
v stavbách podľa plánov ukrytia.
(2) Pri vypracúvaní projektovej dokumentácie na ochranné stavby sa postupuje podľa
prílohy č. 1.
§ 10
Odolné úkryty
(1) Odolné úkryty sú odolné stavby
a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,
b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby,
d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb, a to najmenej na päť dní.
(2) Na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb treba zabezpečiť
a) zásobu pitnej vody vrátane jej filtrácie s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu
a deň,
b) zásobu vody na dekontamináciu v množstve 2 000 l/1 deň pre jednotku ochrannej
stavby,
c) zásobu chladiacej vody pre dieselagregát a filtračné a ventilačné zariadenie; množstvo
sa určuje s prihliadnutím na druh a typ technologického zariadenia,
d) zásobu pohonných hmôt pre dieselagregát prepočítanú na jeho nepretržitý chod
po dobu použitia úkrytu s prihliadnutím na druh a typ,
e) dodávku filtrovaného vzduchu 2,5 – 5,0 m3 na osobu za hodinu podľa prílohy č. 1
prvej časti.
(3) Odolné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a) hlavné priestory – miestnosti pre ukrývané osoby a služobné miestnosti,
b) pomocné priestory – prevádzkové miestnosti, t. j. technickoprevádzkový blok a vnútorné
komunikácie,
c) vchody a východy, ktorých odolnosť je 1,4 – násobku odolnosti ochrannej stavby.
(4) Priestory odolných úkrytov uvedené v odseku 3 sa členia podľa účelu pri prevádzke
na čistú a nečistú časť.
(5) Konštrukcia odolných úkrytov musí spĺňať podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti tak,
aby sa zabezpečila ochrana proti
a) tlakovým účinkom
b) radiačnému zamoreniu,
c) tepelným účinkom pri požiaroch,
d) účinkom pri úniku nebezpečných látok,
e) zatopeniu.
(6) Do ochrannej stavby vstupujú osoby jednotlivými vstupmi cez
a) uzáver UG-8 pri priepustnosti 500 osôb po dobu obsadzovania ochrannej stavby,
b) dvere so šírkou 1 200 mm pri priepustnosti 400 osôb po dobu obsadzovania ochrannej
stavby,
c) dvere so šírkou 800 mm pri priepustnosti 250 osôb po dobu obsadzovania ochrannej
stavby.
(7) Na stavbe odolných úkrytov je možné použiť len monolitické alebo prefabrikované
železobetónové konštrukcie.

(8) Plynotesnosť odolných úkrytov zabezpečuje vonkajší a vnútorný plášť, pričom
a) vonkajší plášť zabezpečuje plynotesné oddelenie vnútorného priestoru od vonkajšieho
prostredia,
b) vnútorné plynotesné predely zabezpečujú oddelenie vnútorných čistých častí a
nečistých častí odolných úkrytov.
(9) Odolné úkryty sa vybavujú
a) zariadením na zásobovanie vodou a kanalizačným zariadením,
b) zariadením na zásobovanie elektrickou energiou,
c) filtračným a ventilačným zariadením,
d) telekomunikačnou technikou,
e) signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení,
f) zariadením na zabezpečenie podmienok potrebných na pobyt ukrývaných osôb,
g) hasiacimi prístrojmi,
h) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.
(10) Systémy a prvky inžiniersko-technických zariadení sa navrhujú tak, aby sa dali využiť na
prevádzku aj v stave bezpečnosti.
(11) O odolnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby
podľa prílohy č. 5.
§ 11
Plynotesné úkryty
(1) Plynotesné úkryty sú ochranné stavby, ktoré
a) zabezpečujú plynotesnosť stavby,
b) zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby,
c) utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných osôb, a to najmenej na dva dni.
(2) Na krátkodobý pobyt ukrývaných osôb treba zabezpečiť
a) zásobu pitnej vody vrátane jej filtrácie s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu
a deň,
b) zásobu vody na dekontamináciu v množstve 2 000 l/1 deň pre jednotku ochrannej
stavby,
c) zásobu chladiacej vody pre filtračné a ventilačné zariadenie; množstvo sa určuje
s prihliadnutím na druh a typ technologického zariadenia,
d) dodávku filtrovaného vzduchu 2,8 – 3,9 m3 na osobu za hodinu podľa prílohy č. 1
druhej časti.
(3) Plynotesné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a) miestnosti pre ukrývané osoby,
b) priestory na technologické zariadenia a na ich prevádzku,
c) vchody a východy.
(4) Plynotesné úkryty sú vybavené
a) filtračným a ventilačným zariadením,
b) sanitárnym zariadením,
c) telekomunikačnou technikou,
d) elektroinštaláciou,
e) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,
f) hasiacimi prístrojmi.
(5) Vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať čo najmenej otvorov a prestupov tak, aby
spĺňala ochranu proti rádioaktívnemu zamoreniu a prenikaniu nebezpečných látok.
(6) Pri navrhovaní konštrukčných riešení možno použiť prefabrikované konštrukcie a
murované priečky. Plynotesnosť sa zabezpečuje plynotesným vonkajším plášťom a
vnútornými plynotesnými predelmi.
(7) O plynotesnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby

podľa prílohy č. 5.
§ 12
Jednoduché úkryty budované svojpomocne
(1) Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo
nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní
svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami
mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu podľa prílohy
č. 1 tretej časti.
(2) Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre jednoduché úkryty možno
považovať za ochranné stavby až po vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné
na pripravenosť stavieb plniť účel, na ktorý boli vybudované.
(3) Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty
musia spĺňať požiadavky na
a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas
ukryť,
b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných
látok,
c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
d) statické a ochranné vlastnosti,
e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a
ventilačným zariadením,
f) utesnenie.
(4) O vybraných priestoroch stavieb podľa odsekov 1 a 2 právnické osoby a fyzické osobypodnikatelia vypracúvajú určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č. 4 v objektoch,
ktoré vlastnia alebo v ktorých podnikajú, o čom informujú obec, na ktorej území sa
jednoduché úkryty nachádzajú. Zoznam jednoduchých úkrytov sa vypracúva podľa prílohy č. 2.
(5) Ak po vzniku mimoriadnej udalosti z časových dôvodov nie je možné uviesť jednoduché
úkryty do stavu technickej pripravenosti a zabezpečenia príjmu ukrývaných osôb, ukrytie
obyvateľstva sa zabezpečuje v ochranných priestoroch budov. Zásady ochrany
v ochranných priestoroch budov obsahuje príloha č. 2.
§ 13
Chránené pracoviská
(1) Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie
úloh súvisiacich
a) s ochranou štátnych orgánov,
b) s organizovaním a riadením záchranných prác.
(2) Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch
budovaných v stave bezpečnosti.
§ 14
Údržba zariadení civilnej ochrany
Ročný plán údržby ochranných stavieb tvorí podklad na údržbu ochrannej stavby, rozsah a obsah
dokumentácie na údržbu ochranných stavieb je uvedený v prílohách č. 6 až 11.

§ 15
Odborné prehliadky ochranných stavieb
Odborná prehliadka9) ochrannej stavby je odborná prehliadka funkčnosti a prevádzkovej spôsobilosti
technologického a technického vybavenia, najmä filtračného a ventilačného zariadenia, dieselagregátu,
tlakových nádob, elektroinštalácie a prehliadka stavebnej časti ochrannej stavby; vykonáva sa
v lehotách ustanovených osobitným predpisom.10) Nedostatky
zistené pri odbornej prehliadke technologického vybavenia ochrannej stavby sa môžu odstrániť v
rámci odbornej prehliadky. Oprava nedostatkov uvedených v protokole z odbornej prehliadky sa
vykoná bezodkladne.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 30. septembra 2006, platia doterajšie
predpisy.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
o
stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na
požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.349/1998
Z.z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202/2002 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Kaliňák v. r.

2.3. PLÁN MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO
ZABEZPEČENIA JEDNOTIEK CIVILNEJ
OCHRANY

2.4. PRÍPRAVA NA CIVILNÚ OCHRANU.

OBEC HORNÁ POTÔŇ
Obecný úrad č. 1, 930 36 Horná Potôň
Číslo spisu :
Schvaľujem:

.........................................
Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce

PLÁN PRÍPRAVY OBCE
K ORGANIZOVANIU PRÍPRAVY JEDNOTIEK CO,
PRÍPRAVY OBČANOV NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
A PRÍPRAVY NA POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI

Obec na základe Plánu prípravy pre obce v územnom obvode okresného úradu Dunajská Streda do
roku 2020 spracoval vlastný plán prípravy na rok 2020.
Hlavné ciele prípravy
a) Zdokonaľovať pripravenosť krízového štábu, odborných jednotiek CO k riešeniu krízových

situácií, k organizovaniu a riadeniu záchranných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej
MU), vrátane teroristických útokov.
b) Zvyšovať schopnosť osôb zaradených do organizácie CO včas a správne reagovať na vzniknutú

situáciu a prijímať primerané opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku.
c) V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc dosiahnuť znalosť správania

sa obyvateľstva
d) Zabezpečiť vyššiu účasť v zapojení sa: žiakov základnej a materskej školy, do súťaže „Ochranárik

očami detí“.
Organizovanie a vykonávanie prípravy na CO
Vlastnú prípravu organizovať pre právnické a fyzické osoby. Jednotky pre vlastnú potrebu, evakuačnú
komisiu a krízový štáb obce.
Prípravu obsahovo zamerať:
Jednotky CO
 Predurčenie civilnej ochrany, jej úlohy,
 práva a povinnosti fyzických osôb, osobné úkony,
 organizačná štruktúra systému CO obce, PO a FO,
 charakteristika zdrojov predstavujúcich nebezpečenstvo pre obec, PO a FO,
 systém spohotovenia, vyrozumenia a zvolania jednotiek CO,
 úlohy jednotiek CO pri vykonávaní záchranných prác,
 materiálno – technické vybavenie jednotiek CO,
 zásady súčinnosti jednotiek CO s inými silami a prostriedkami pri odstraňovaní
následkov mimoriadnych udalostí,
 prostriedky individuálnej ochrany, ich prevzatie a kompletizácia, improvizované
prostriedky,
 informácia o zásadách kolektívnej ochrany ukrytím a evakuáciou,
 varovné signály, ich význam,
 zásady zabezpečenia individuálnej ochrany obyvateľstva,
 druhy prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva (PIO),
 prehľad o počtoch PIO uložených v sklade materiálu (chýbajúcich, zvyšných),
 organizácia výdaja PIO, povinnosti členov výdajného strediska,
 spôsob vedenia dokumentácie pri výdaji,
 zásady skladovania, údržby a ošetrovania PIO,
 povinnosti pri presune PIO zo skladu CO na iné miesto výdaja,
 zabezpečenie prevzatia a organizácia výdaja PIO ,
 obsah dokumentácie výdaja PIO vrátane súhrnnej správy o výdaji,
 prvá pomoc.

Krízový štáb














Legislatíva krízového riadenia,
dokumentácia krízového štábu,
hlavné úlohy krízového štábu,
metodika činnosti krízového štábu,
riadenie záchranných prác ,
sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí,
úlohy krízového štábu pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí,
vyrozumenie, varovanie, zabezpečenie spojenia,
ochrana obyvateľstva,
zásady kolektívnej ochrany – ukrytie,
individuálna ochrana obyvateľstva
zabezpečenie príjmu evakuantov.

Pri organizovaní prípravy štábu, jednotiek CO a komisií používať tieto metódy:
 oznamovacie
 opakovacie
 zdokonaľovacie

(výklad, prednáška, beseda, ukážka s vysvetlením),
(seminár, nácvik a cvičenie),
(inštruktáž, skupinové cvičenie, štábny nácvik, ukážkové cvičenie).

O vykonaní prípravy obec vedie nasledovnú dokumentácie
- Prezenčnú listinu
- Tematický plán
- dokumenty na samotnú prípravu
V prípade cvičení ešte
- plán vykonania cvičenia
- organizačno-metodické pokyny na vykonanie cvičenia
- zámer a námet na vykonanie cvičenia.
Prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP) a prípravu na poskytovanie prvej
pomoci (PPP) realizovať podľa plánu prípravy okresného úradu pre obce, ktoré bolo vydané OÚ
Dunajská Streda.

______________________________
K číslu:

Dňa:
TE MA TIC K Ý PLÁN PR ÍPRA VY
štábu, jednotiek CO, komisií a obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
na rok 2019

Cieľ

Tematika

Rozsah počet
hod.

1

2

3

4

apríl

Utvárať si
návyky
a zručnosti
práce pri
riadení
opatrení pri
vzniku MU

KRÍZOVÝ ŠTÁB obce

Úlohy KŠ pri vzniku
MU

Zásady kolektívnej
ochrany ukrytím

Zabezpečenie
evakuačných opatrení

Zásady kolektívnej
ochrany ukrytím

Zabezpečenie príjmu
evakuantov
JEDNOTKY CO
 Predurčenie CO, jej úlohy
 Systém zvolania a spohotovenia
jednotiek CO
 Charakteristika zdrojov
ohrozenia
 Úlohy jednotiek CO pri
vykonávaní ZP

1
1
1
1

Obec
Termín

septembe
r

Celoročne

Ovládať
činnosť
jednotky pri
vykonávaní
opatrení.

PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU
Oboznámiť
A VZÁJOMNÚ POMOC
obyvateľstvo
-správanie sa obyvateľstva pri úniku
s zásadami
nebezpečnej látky, kolektívna ochrana
sebaochrany
-zásady správania sa v úkrytoch,

-zdroje a miesta nebezpečenstva
vzniku mimoriadnej udalosti v okolí
bydliska a pracoviska, kde môže prísť
k ohrozeniu životov, zdravia a majetku,

-opatrenia, ktoré sú pripravené
k záchrane životov, zdravia a majetku
pri vzniku MU,

-možnosti a spôsoby ukrytia
obyvateľstva pri vzniku MU,

-hygienická
očista
a dekontaminácia,

správanie a sa obyvateľstva pri
použití
chemických,
biologických
a jadrových zbraní,

-ochrana
potravín
a vody
v prípade úniku nebezpečnej látky,


1
1

Vykoná
(odborne
spôsobilá
osoba)
5

V spolupráci
s OKR OÚ
D.S.

V spolupráci
s OKR OÚ
D.S.

1
1

1
1

Metóda,
forma
6
výklad
informácia
výklad s použ.
dok.
výklad

výklad
prakt. činn.
prednáška
výklad

starosta

Úradná tabuľa
obce

3. DOKUMENTÁCIA OBCE

3.1. RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRE
JEDNOTLIVÉ MU, KOORDINÁCIA SÍL
A PROSTRIEDKOV VYUŽITEĽNÝCH POČAS
MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

3.1.1. Karta CO obce
3.1.2. Jednotky CO
3.1.3. Menovacie dekréty
3.1.4. Metodika činnosti pri výkone záchranných prác

Situácia

Činnosť starostu

Informácia
o vzniku
mimoriadnej
udalosti
Rozhodnutie o
zvolaní štábu CO
( KŠ)

Získanie
informácií a
monitorovani
e

Predpokladaná činnosť –
plánované opatrenia
1. Prijať hlásenie o vzniku havárie
(alebo MU), preveriť pravdivosť
informácie. Informovať starostu.
2. Podať prvotnú informáciu o
vzniku MU
3. pripraviť miesto riadenia ZP
a vytvoriť podmienky pre činnosť
štábu (formalizované dokumenty,
mapy, záznamníky a pomôcky)
4. Podľa pokynov starostu
zabezpečiť:
 zvolanie štábu CO obce (KŠ)
 varovanie obyvateľstva
5. Zabezpečiť spohotovenie
odborných jednotiek CO
6. Zabezpečiť súčinnosť s:
 obvodným úradom
 polície
 požiarnej ochrany
zdravotníctva
7. zabezpečiť a vykonať prieskum
v postihnutom priestore.
prieskum zamerať na:
 charakter a rozsah poškodenia
 zistenie prítomnosti ľudí
a zvierat v postihnutom
priestore, možnosť a spôsob ich
záchrany a odsunu
 zistenie predpokladaného
rozsahu záchranných prác
 zistenie prístupových ciest,
 zistenie možností vzniku
druhotných ohnísk ohrozenia
(požiar, zatopenie, únik
nebezpečných látok)
 možnosť a poradie vykonania
ZP a využitia mechanizačných
prostriedkov

Vykoná

Súčinnosť

Pracovník
určený na
prevzatie správy
Starosta
Okresný
úrad
člen KŠ
Určený člen KŠ

člen KŠ

Situácia

Činnosť starostu

Predpokladaná činnosť –
plánované opatrenia
Získavanie
Vydáva pokyny
8. Prijímať správy a informácie
informácií
k rozvinutiu
o situácii v priestore a okolí, tieto
o situácii a
činnosti štábu
triediť, vyhodnocovať
monitorovanie
a navrhovať opatrenia
9. Podľa charakteru mimoriadnej
udalosti mať prehľad o radiačnej,
chemickej alebo povodňovej
a zdravotnej a veterinárnej
situácii, o stave komunikácií,
inžinierskych sietí, zdrojoch
pitnej a úžitkovej vody
preberá
10. Mať prehľad o zdrojoch
informácie a riadi
a možnosti zásobenia nasadených
proces príprav
síl a prostriedkov a ohrozeného
k vykonaniu ZP
osadenstva objektu
11. Koordinovať činnosť členov
štábu pri získavaní a hodnotení
informácií o MS.
12. Spracovať návrh opatrení
k riešeniu situácie

Vykoná
člen KŠ

členovia KŠ

4lenovia KŠ
vedúci KŠ

Súčinnosť

Situácia

Činnosť starostu

Hodnotenie
situácie na
území obce

1.

Hodnotí situáciu,
prijíma návrhy na
riešenie, vydáva
rozhodnutie
2.
k vykonaniu ZP

Vykonanie
záchranných
prác

Situácia

Riadi, organizuje
a kontroluje
vykonanie ZP
v postihnutých
priestoroch

1.

2.

Činnosť starostu

Ukončenie ZP Vydáva pokyny
k ukončeniu ZP
a k obnoveniu
života
v postihnutých
oblastiach

1.
2.
3.

Predkladá správy 4.
a hlásenia
nadriadeným
3.
orgánom
Riadi celkovú
Vykoná
kontroly
činnosť pri
riešení
ukončenia
situácie ZP
4.
Spracováva
súhrnnú správu
o priebehu ZP

Predpokladaná činnosť –
plánované opatrenia
Zhodnotiť celkový vplyv MS na
obec z hľadiska následkov na:
 zasiahnuté územie obce
(obyvateľstvo, zvieratá)
 sily a prostriedky obce a iných
záchranných zložiek a možnosť
ich využitia
 systém riadenia a koordinácie
činností
 stav komunikácií
a inžinierskych sietí
 zdravotnícke, veterinárne
a zásobovacie zabezpečenie
Navrhnúť rozsah a spôsob
vykonania ZP, SaP, postup ich
nasadenia a pripraviť rozhodnutie
starostu k vykonaniu záchranných
prác
Zoznámiť sa s rozhodnutím
starostu k vykonaniu ZP,
zabezpečiť jeho realizáciu
vykonávateľmi
Spracovať a vydať odborné
nariadenia:
 pre zabezpečenie postihnutých
obyvateľov
Predpokladaná činnosť –
 pre zabezpečenie postihnutých
plánované opatrenia
a ohrozených zvierat
Prijímať správy a hlásenia
 pre zavedenie režimov života
o ukončovaní ZP, tieto
vyhodnotiť
pre materiálno-technické
zabezpečenie
Spracovať
návrhZP
odborných
nariadení:
pre spojenie a koordináciu
 činnosti
k ukončeniu záchranných,
Prijímať
informácie
o priebehu
lokalizačných
a likvidačných
ZP,
navrhovať
opatrenia
prác
v postihnutom
priestore
k riešeniu situácie
 k odvolaniu nasadených síl
Spracovať a predkladať správy
a prostriedkov
a hlásenia o postupe ZP
 k ďalšej činnosti
a vykonaných opatreniach
Sledovať priebeh ukončovania
ZP. Vykonať kontroly, navrhovať
ďalšie opatrenia k obnoveniu
života obyvateľov
Spracovať súhrnnú správu
o priebehu ZP a predložiť na
nadriadený orgán

Vykoná

Súčinnosť

členovia KŠ

členovia KŠ

Vykoná
Členovia KŠ

jednotky
nasadené
k vykonaniu
ZP

Súčinnosť
Záchranné
zložky

vedúci KŠ

Vedúci KŠ

členovia KŠ

OBEC HORNÁ POTÔŇ
Dňa: 10.11.2019

Z Á M E R
na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potreby objektu podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR
č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek
civilnej ochrany.

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov starosta obce rozhoduje o povinnosti vytvárať odborné
jednotky civilnej ochrany pre potreby obce.
Organizačná štruktúra CO je vytvorená v súlade s vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
Vychádzajúc z analýzy ohrozenosti obce realizovať organizačnú štruktúru jednotiek civilnej
ochrany takto:
- krízový štáb (štáb CO obce)

5 osôb,

- jednotka zdravotníckej pomoci

2 osoby,

- poriadková jednotka

4 osoby,

- jednotka na núdzové ubytovanie

4 osoby,

- jednotka na núdzové zásobovanie

4 osoby

___________________________
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce

3.1.1. KARTA CO OBCE

3.1.2. JEDNOTKY CO PRE VLASTNÚ POTREBU

Predseda
Zástupca
Člen
Člen
Člen

ŠTÁB /KRÍZOVÝ ŠTÁB
Bc. Tivadar Sidó
Gyözö Karácsony
Helena Nagy
Ladislav Méhes
Tibor Szabó

Počty jednotiek CO a zaradených osôb
Por.
Druh jednotky
čís.
A. Štáb /krízový štáb
Odborné jednotky civilnej ochrany
1. Prieskumná jednotka
2. Vyslobodzovacia jednotka
3. Záchranná jednotka
4. Dekontaminačná jednotka

Počet jednotiek
1

Počet
zaradených osôb
5

5 Jednotka zdravotníckej pomoci
6. Poriadková jednotka
7 Jednotka núdzového zásobovania
8 Jednotka núdzového ubytovania
Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany
10. Miesto CO na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie
a špeciálnej očisty
11. Stanica CO na dekontamináciu odevov
12. Stanica CO na dekontamináciu dopravných prostriedkov
13. Chemické laboratórium civilnej ochrany
14. Stanica CO na vykonávanie hygienickej očisty
15. Sklad materiálu CO
16. Úkrytové družstvo

1
1
1
1

2
4
4
4

SPÔSOB VYROZUMENIA A ZVOLANIA ICH
ČLENOV
Štáb (krízový štáb)
Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Telefónne číslo
pracovisko

Predseda

Bc. Tivadar Sidó

Zástupca

Gyözö Karácsony

Člen štábu

Helena Nagy

Člen štábu

Ladislav Méhes

Člen štábu

Tibor Szabó

Horná Potôň, Benková
č. 356
Horná Potôň, Benková
č. 394
Horná Potôň, Benková
č. 125
Horná Potôň, Benková
č. 317
Horná Potôň, Benková
č. 599

Jednotka zdravotníckej pomoci
Funkcia
Meno a priezvisko
Adresa bydliska
Spôsob vyrozumenia a zvolania

031/5543236

mobil
0905/531 969
0904/266 188
0905/88 018
0918/915 210
0907/299 295

pracovisko
mobil
Vedúci
Anita Bundzíková
Horná Potôň
. 388
0905/571 452
Člen
Judita Bartalosová
Horná Potôň č. 78
0911/228 304
Člen
Horná Potôň č.
Člen

Poriadková jednotka
Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Spôsob vyrozumenia a zvolania
pracovisko

mobil

Vedúci

Juraj Lelkes

Horná Potôň č. 371

0905/502 377

Člen

Kristian Kovács

Horná Potôň č. 612

0908/722 925

Člen

Magdaléna Molnárová

Horná Potôň, /Čečínska
Potôň č. 85

0905/944 122

Člen

Ján Szabó

Horná Potôň č. 347

0905/286 218

Jednotka na núdzového ubytovania
Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Spôsob vyrozumenia a zvolania
pracovisko

Vedúci

Ing. Štefan Szabó

Člen

Ferencz Bódis

Horná Potôň /Benkova
Potôň č. 415
Horná Potôň /Benkova
Potôň č. 370

mobil
0908/865 450
0905/701 456

Člen

Juraj Lelkes

Horná Potôň č. 371

0905/502 377

Člen

György Csiba

Horná Potôň / Čečínska
Potôň č. 4

0918/662 478

Člen

Jednotka na núdzového zásobovania

Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Spôsob vyrozumenia a zvolania
pracovisko

mobil

Vedúci

Peter Bernáth

Horná Potôň č. 334

0903/648 075

Člen

Győző Karácsony

Horná Potôň č. 394

0904/266 188

Člen

Ján Szabó

Horná Potôň č. 347

0905/286 218

Člen

Jozef Lipovský

Horná Potôň /Čečínska
Potôň č. 64

0904/128 250

Člen
Člen

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem

p. Anitu Bundzíkovú
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

veliteľa
jednotky zdravotníckej pomoci

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019

.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Juditu Bartalosovú

do funkcie:

člena
jednotky zdravotníckej pomoci

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem

p.
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky zdravotníckej pomoci

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Juraja Lelkesa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

veliteľa
poriadkovej jednotky

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
........................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem

p. Magdalénu Molnárovú
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
poriadkovej jednotky

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ
MENOVACÍ DEKRÉT

V zmysle ustanovení zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem

p. Jána Szabóa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
poriadkovej jednotky

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem

p. Kristiána Kovácsa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
poriadkovej jednotky

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.

V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Ing. Štefana Szabóa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

veliteľa
jednotky núdzového ubytovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Ferencza Bódisa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového ubytovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Juraja Lelkesa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového ubytovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Györgya Csibu
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového ubytovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p.
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového ubytovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Petra Bernátha
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

Veliteľa
jednotky núdzového zásobovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Győző Karácsonya
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového zásobovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Jána Szabóa
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového zásobovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

OBEC HORNÁ POTÔŇ

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

ustanovujem
p. Jozefa Lipovského
meno a priezvisko, titul

do funkcie:

člena
jednotky núdzového zásobovania

Vašou povinnosťou je pripravovať sa na plnenie a plniť úlohy vyplývajúce zo zaradenia do
odbornej jednotky civilnej ochrany.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
..................................................
Bc. Tivadar Sidó
starostka obce

Menovanie do hore uvedenej funkcie beriem na vedomie.
V Hornej Potôni, dňa 10.11.2019
.................................................
podpis menovaného

ÚLOHY A ČINNOSŤ
VELITEĽOV A ČLENOV ODBORNÝCH JEDNOTIEK CO
OBCE
Povinnosti veliteľov odborných jednotiek
Veliteľ odbornej jednotky je podriadený starostovi a vedúcemu štábu CO obce. Po odbornej stránke
je riadený určeným členom štábu. Zodpovedá za pripravenosť svojej jednotky a za včasné splnenie
stanovených úloh.

Veliteľ jednotky je povinný :
 poznať príslušníkov svojej jednotky, podieľať sa na doplnení organizácie, viesť určenú
dokumentáciu (zoznam príslušníkov jednotky a spôsob ich vyrozumenia)
 poznať materiálne zabezpečenie jednotky
 vykonávať prípravu a výcvik jednotky, hodnotiť jej pripravenosť
 poznať zdroje nebezpečenstva ohrozujúcich územie obce, charakter mimoriadnych udalostí, ich
následky a spôsoby ochrany
 poznať miesto dislokácie jednotky a náplň jej činnosti,
 zdokonaľovať a upevňovať vedomosti a návyky pri riadení jednotky pri likvidácii následkov
živelných pohrôm a veľkých prevádzkových havárií.

Pri uvádzaní jednotky do pohotovosti:
 zabezpečiť vyrozumenie a zvolanie príslušníkov jednotky a zhromaždiť ich na určenom
mieste
 zabezpečiť doplnenie jednotky na plný počet
 v súčinnosti so skladníkom a ďalšími určenými funkcionármi zabezpečiť vybavenie a
doplnenie jednotky plánovaným materiálom a technikou
 skompletizovať a preskúšať prevádzkovú spôsobilosť materiálneho vybavenia a prostriedkov
individuálnej ochrany
 v súčinnosti s funkcionármi obce riešiť ubytovanie a stravovanie príslušníkov jednotky
 zoznámiť príslušníkov jednotky s miestom dislokácie, s povinnosťami a správaním sa po
vzniku mimoriadnej udalosti
 organizovať urýchlené praktické precvičenie odbornej činnosti jednotky
 podľa pokynov vedúceho štábu stanoviť percento pohotovosti v určenom mieste dislokácie,
ostatným príslušníkom určiť dosiahnuteľnosť
 po vykonaní plánovaných opatrení hlásiť spohotovenie jednotky a jej početný stav.

Po vzniku mimoriadnej udalosti
 získava údaje o mimoriadnej udalosti, udržuje spojenie so štábom CO obce, hlási stav a
pohotovosť jednotky a situáciu v mieste dislokácie
 predkladá návrhy na využitie síl a prostriedkov svojej jednotky
 organizuje presun do priestoru nasadenia, vykonáva pozemný prieskum
 v intenciách písomného príkazu vedúceho objektu organizuje vykonávanie záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác, vydáva vlastné rozkazy, riadi činnosť jednotky, udržiava
súčinnosť s ostatnými jednotkami
 dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti práce
 organizuje striedanie a odpočinok jednotky
 nepretržite sleduje vývoj situácie a v prípade potreby prijíma vlastné rozhodnutia
 usiluje o maximálne využitie dostupnej techniky a zabezpečuje jednotku potrebným náradím
a materiálom
 je pripravený dokladovať stav a priebeh záchranných prác
 po splnení úloh hlási ukončenie činnosti, zabezpečí vyvedenie jednotky z priestoru nasadenia

a obnovenie jej pohotovosti
 v ďalšom sa riadi pokynmi starostu resp. vedúceho štábu.

Úlohy odborných jednotiek
Odborné jednotky vykonávajú záchranné práce a plnia opatrenia na ochranu obyvateľstva,
osadenstva objektov a materiálnych hodnôt pri nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti alebo po
vzniku mimoriadnej udalosti.
Prieskumné jednotky - vykonávajú bezprostredne po vzniku
pozemný a špeciálny prieskum. Plnia najmä tieto úlohy :

mimoriadnej udalosti všeobecný

 zisťujú čas vzniku, druh a rozsah mimoriadnej udalosti
 zisťujú úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov nebezpečnými
látkami
 zisťujú prízemnú meteorologickú situáciu
 vyznačujú hranice oblasti ohrozenia následkami mimoriadnej udalosti
 určujú miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb
 zisťujú stav pozemných komunikácií a ich použiteľnosť na presuny
 určujú charakter a rozsah požiarov
 určujú charakter a rozsah rozrušenia budov, rozvodných sietí a cestných stavieb

Vyslobodzovacie jednotky - sa nasadzujú spravidla s požiarnymi
sústredených najviac postihnutých osôb. Plnia najmä tieto úlohy :

jednotkami do miest, kde je

 vyhľadávajú zavalené osoby, vytvárajú k nim priechody, vyslobodzujú ich a vykonávajú
bezpečnostné opatrenia tak, aby sa situácia postihnutých nezhoršovala
 zabezpečujú postihnutým prívod vzduchu, prípadne dodávku vody a potravín
 vytvárajú spoločne s ostatnými jednotkami priechody a prejazdy pre činnosť nasadzovaných síl
a prostriedkov i pre odsun postihnutých osôb
 vykonávajú technické opatrenia na zamedzenie vzniku následných škôd, ako napr. strhávanie
alebo spevňovanie častí budov, ktoré ohrozujú nasadené jednotky aj postihnuté osoby
 podieľajú sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb pri povodniach a vykonávajú v
súčinnosti s ostatnými silami a prostriedkami technické opatrenia na usmernenie vodného toku,
na rýchly odvod vody zo zaplaveného územia a pod.
Zdravotnícke jednotky - plnia najmä tieto úlohy :
 vyhľadávajú zasiahnuté osoby a poskytujú im prvú predlekársku pomoc.
 sústreďujú zasiahnuté osoby a zabezpečujú ich odsun do určeného zdravotníckeho zariadenia
alebo na pracoviská rozvinutého oddielu lekárskej pomoci s cieľom poskytnúť lekárska pomoc
 pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok vykonávajú činnosť tak, aby
u nasadených osôb nebol prekročený prípustný limit ožiarenia zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Poriadkové jednotky - udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť a zabezpečujú nerušený priebeh
záchranných prác. Plnia najmä tieto úlohy:
 zabraňujú vstupu nepovolaným osobám do priestoru vykonávania záchranné práce alebo do
priestoru, z ktorého bola vykonaná evakuácia.
 zabraňujú odchodu osôb z priestoru, v ktorom bol vyhlásený zvláštny režim života, napríklad
karanténa a pod.
 riadia dopravu
 regulujú odsun osôb do určených priestorov
 zabezpečujú hliadkovou činnosťou verejný poriadok a
postihnutom území aj v evakuovanom priestore

bezpečnosť osôb a majetku na

 vykonávajú v súčinnosti s policajnými jednotkami identifikáciu usmrtených osôb
Zásobovacie jednotky - zabezpečujú potrebný materiál pre
postihnuté obyvateľstvo. Plnia najmä tieto úlohy :

nasadené sily a prostriedky aj pre

 zabezpečujú prípravu stravy vo vývarovniach a jej výdaj v miestach výdaja stravy v blízkosti
činnosti nasadených síl a prostriedkov
 zásobujú pohonnými látkami a náhradnými dielmi
 zabezpečujú v súčinnosti s organizáciami s humanitným poslaním dočasné stravovanie, dávku
pitnej vody a poskytovanie základných potrieb postihnutým osobám v medziach podmienok na
prežitie
 zásobujú nasadené jednotky osobnými ochrannými prostriedkami a odevmi nevyhnutnými na
pracovné výkony v ohrození.
Záchranné jednotky - vykonávajú všetky činnosti spojené so záchrannými prácami v obci v ktorých
nie sú vytvorené iné odborné jednotky.

3.1.3
MENOVACIE DEKRÉTY

3.1.4
METODIKA ČINNOSTI PRI VÝKONE
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

2.3.
PREHĽAD MTZ ŠTÁBU A ODBORNÝCH
JEDNOTIEK CO

P. č.

Názov materiálu

M.j.

Názov jednotky - zariadenia
Poriad
ková
jednot
ka

1
2
3
4
5
6
7

Počet zaradených osôb
Ochranná
maska
Zdravotnícky
prostriedok
jednotlivca (ZPJ-80)
Rukávová
páska CO
Dozimeter
diagnostický (DD80)
Pracovný
odev
Ďalekohľad

ks

4/4

Zdravotnícka
jednotka

2/2

ks

ks

2/0

4/0

ks

ks

2/2

ks

1/1

10

Zdravotnícke
nosidlá
Megafón

11

Rozstrekovač

ks

12

Súprava
pre smerníka
Súprava prenosných
dopravných značiek
Rukávová páska
s červeným krížom

spr

14

4/4

ks

2/0

13

4/4

2/0

ks

9

Jednotka
Sklad
núdzového
CO
zásobovani
a
Predpísaný počet materiálu / skutočný stav (P/S)

ks

Zdravotnícka
kapsa
Mobil

8

Jednotka núdzového ubytovania

ks

spr
ks

2/2

4/4

4/4

Úkryt
(dr)

1.

3.2. OPATRENIA VAROVANIA OBYVATEĽSTVA
A VYROZUMENIA OSÔB

Spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu
núdzového stavu, mimoriadnej situácie a stupňa teroristického ohrozenia na území
Slovenskej republiky upravuje Smernica vlády Slovenskej republiky schválená uznesením
vlády SR číslo 572 zo dňa 14. decembra 2017 s využitím informačného systému civilnej
ochrany otvorenou rečou alebo technickými zariadeniami varovacieho systému (sirény,
HADOS)
Zoznam osôb určených na prevzatie správy o vypovedaní vojny o vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie a stupňa
teroristického ohrozenia
P.č.

Meno a priezvisko

Číslo telefónu
Pracovná doba
Mimopracovná doba

1.

Bc. Tivadar Sidó

031/5543236

0905/531 969

2.

Ildikó Vargová

031/5543236

0944/479 210

Zoznam vyrozumievaných organizácií
P.č.

Názov organizácie

Meno a priezvisko
osôb oprávnených na
prevzatie správy

Číslo telefónu
Pracovná doba
Mimopracovná
doba

Signály CO na varovanie obyvateľstva
VŠEOBECNÉ
OHROZENIE
2*
OHROZENIE VODOU

Šesťminútový stály tón sirén

KONIEC OHROZENIA

Dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

1*

Dvojminútový kolísavý tón sirén

Varovné signály a signál “KONIEC OHROZENIA” sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Slovná informácia obsahuje:
3* deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
4*
5*
6*

údaje o zdroji ohrozenia
údaje o druhu ohrozenia
základné pokyny pre obyvateľstvo (osadenstvo objektu)

Význam signálov systému HADOS
Číslo

signály

0

-

1
2

3

4

5

Význam signálov HADOS
kľudový stav

znamená I. stupeň (pohotovosť) a je určený pre
zamestnancov SE-EBO a ÚJD SR
znamená 1. Stupeň (pohotovosť) a je určený pre orgány
POHOTOVOSŤ BOHUNICE a organizácie v 30 km okolí SE-EBO a dotknuté orgány
štátnej správy podľa POO
znamená 2. Stupeň (núdzový stav na území JZ) a je
NÚDZOVÝ STAV BOHUNICE určený pre zamestnancov SE-EBO a pre orgány a
organizácie v 30km okolí SE-EBO a dotknuté orgány
štátnej správy podľa POO
znamená 3. Stupeň (núdzový stav v okolí JZ) a je určený
HAVÁRIA BOHUNICE
pre zamestnancov SE-EBO, pre obyvateľstvo, orgány a
organizácie v 30km okolí SE-EBO a dotknuté orgány
štátnej správy podľa POO
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
znamená previerku funkčnosti systému VARVYR
(okrem SE-EBO)
SE-EBO
POHOTOVOSŤ EBO

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu obce podľa rozsahu
mimoriadnej udalosti starosta obce zabezpečí vyrozumenie:
číslo telefónu
Požiarneho útvaru

150

Okresného riaditeľstva PZ

158

Zdravotnej záchrannej služby

155

Obecného úradu
Odbor krízového riadenia obvodného úradu v Dunajskej Strede

031/5543236
031/5901515,516,517
v mimo pracovnej dobe
Mobil : 0905 311632

Operačného strediska odboru krízového riadenia KÚ v Trnave

0805 / 5514222, 5564461
112

Text oznámenia vzniku mimoriadnej udalosti:
“ Tu .................................. (Priezvisko) ..................................(názov objektu). O .............hod
došlo k mimoriadnej udalosti spojenej
s.....................................................................................................................................................
....................................................(krátka charakteristika mimoriadnej udalosti).
Hlásenie podané o .........................hod.
Možnosť telefonického overenia na tel. čísle .................................................”

3.3. PROTIRADIAČNÉ OPATRENIA

Protiradiačné opatrenia obec Horná Potôň nespracováva. Obec Horná Potôň sa nenachádza
v priamom ohrození jadrovo energetického zariadenia / ďalej len JEZ/. Obec v prípade
havárie JEZ Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda
prijíma evakuantov z mesta Trnava v počte 1900 osôb.

3.4. PROTICHEMICKÉ OPATRENIA
VRÁTANE OPATRENÍ NA ZVLÁDNUTIE
MOŽNÝCH SCENÁROV ZÁVAŽNEJ
PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE.

Civilná ochrana 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 civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie, majetok a životné
prostredie, utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Na základe zhodnotenia „Analýzy územia okresu Dunajská Streda“ a vlastného zhodnotenia
z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí je zistené, že sa na území obce Horná
Potôň nenachádzajú objekty, ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život,
zdravie alebo majetok svojich obyvateľov, alebo iných osôb nachádzajúcich sa
v bezprostrednom okolí, prípadne v pásme ohrozenia.
Účelom plánu ochrany obyvateľstva je zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami
mimoriadnej udalosti, ktorá môže nastať s ohľadom na možnosti predpoklad prevážania
nebezpečných látok cez obec po ceste II. triedy č. 572. Uvedená cesta druhej triedy
z Bratislavy do Dunajskej Stredy v smere na Komárno a Galantu je značne vyťažená ako
kamiónovou dopravou.
Z uvedených dôvodov môže dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva
a) pri preprave nebezpečných látok,
b) pri ohrození obyvateľstva teroristickým útokom alebo iným zámerným alebo
náhodným použitím nebezpečných látok,
c) pri ohrození obyvateľstva sekundárnymi následkami mimoriadnych udalostí.
U týchto a pri všetkých ostatných zdrojoch ohrozenia na území obce sa plánuje reguláciu
pohybu osôb a dopravných prostriedkov (ďalej len „reguláciu“) v spolupráci
s ohrozovateľom. Reguláciu po vzniku mimoriadnej udalosti zabezpečuje Policajný zbor SR,
zložky IZS a jednotky civilnej ochrany.
Reguláciou pohybu osôb a dopravných prostriedkov pre oblasť ohrozenia sa rozumie:
 odklonenie dopravy
 zabránenie vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia
 zabezpečenie plynulosti prechodu odborných jednotiek, ktoré sú potrebné na záchranné

práce ( ďalej len ZP )
 zabezpečenie plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia
 zabránenie evakuovanému obyvateľstvu v predčasnom návrate
 zabránenie rozširovaniu následkov mimo oblasti ohrozenia

Regulácia pohybu osôb sa plánuje a pripravuje pre celú oblasť ohrozenia a vykonáva sa ihneď
po vyrozumení, bez vyčkávania na výsledky monitorovania a na rozhodnutie Krízového štábu
obce (ďalej len KŠ). Miesta pôsobenia a konkrétnej činnosti sa upresňujú v nadväznosti na
aktuálnu situáciu a vykonávané ochranné opatrenia.
Spôsob zabezpečenia regulácie pohybu osôb
Odklonenie dopravy


základnou úlohou je zamedziť vstup dopravných prostriedkov do oblasti ohrozenia, t.j.




vylúčenie dopravy po komunikáciách,
vylúčenie pohybu dopravných prostriedkov v oblasti ohrozenia na komunikáciách a
cestách II. a III. triedy bude zabezpečené príslušníkmi policajného zboru,
na vylúčení pohybu dopravných prostriedkov v oblasti ohrozenia na ostatných
komunikáciách sa budú podieľať odborné jednotky CO pre potrebu obce,

Zabránenie vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia
úlohou je zabrániť vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia, kontrola osôb
vstupujúcich do uzatvoreného priestoru, vrátane ochrany majetku v evakuovaných
priestoroch,
 požiadavkou je uzavrieť celú oblasť ohrozenia, čo bude zabezpečené:
1. jednotkami policajného zboru,
2. odbornými jednotkami CO /poriadková jednotka/.


Zabezpečenie plynulosti prechodu odborných jednotiek, ktoré sú potrebné na ZP
Pre zabezpečenie plynulosti prechodu odborných jednotiek vykonávajúcich ZP, je
potrebné rešpektovať tieto zásady:
 predovšetkým využiť sily a prostriedky, nachádzajúce sa v danom území,
 presun odborných jednotiek organizovať po trasách, ktoré by využívali všetky

profesionálne záchranárske zložky,
 presun jednotiek v prípade potreby organizovať cez nepostihnuté územie,
 podľa aktuálnej meteosituácie vytipovať trasy presunu síl a prostriedkov,
s rešpektovaním presunu do postihnutej oblasti mimo evakuačných trás,
 na presun podľa možnosti využiť cestné komunikácie III. triedy.
Uvedené presuny budú zabezpečované
 jednotkami policajného zboru,
 odbornými jednotkami CO (poriadkové).
Pre zabezpečenie plynulosti odsunu osôb je nevyhnutné dodržiavať tieto zásady:
- v prvom poradí organizovať odsun žien, detí, chorých,
- odsun osôb z pásma smrteľného ohrozenia a následne z pásma ohrozenia zdravia,
- pohyb osôb sa orientuje kolmo na smer prízemného vetra, čo najkratším smerom z
oblasti ohrozenia na určené evakuačné trasy do jednotlivých stredísk.
Po vykonaní hygienickej očisty sa bude organizovať odsun osôb do určených priestorov
podľa konkrétnej situácie.
Odklonenie dopravy
Odklonenie cestnej dopravy bude zabezpečené prostredníctvom dopravného inšpektorátu OR
PZ v územnom obvode okresu Dunajská Streda.
V prípade zasiahnutia obyvateľstva NL je nutná prvá predlekárska pomoc a neodkladná
zdravotná starostlivosť .
Prvá predlekárska pomoc je súborom činností, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri
náhlom postihnutí zdravia s cieľom čo najviac minimalizovať následky u postihnutého. Môže
byť poskytnutá kdekoľvek a kedykoľvek, spravidla po odsune postihnutého
z kontaminovaného priestoru. Realizuje sa pred poskytnutím neodkladnej zdravotnej
starostlivosti bez špecializovaného vybavenia. Jej súčasťou je aj privolanie zdravotníckej
odbornej pomoci.

Pozostáva z niekoľkých základných krokov:
1. posúdenie ohrozenia života,
2. posúdenie stavu vedomia
3. zabezpečenie životných funkcií,
4. ukľudnenie a zaistenie lekárskej pomoci
Všeobecné posúdenie ohrozenia života
Pri stretnutí s človekom pravdepodobne intoxikovaným je aj v predlekárskej
starostlivosti dôležité rýchle stanoviť priority ďalšieho postupu. Každú intoxikáciu je nutné
považovať za naliehavý, život ohrozujúci stav. Súčasne je treba mať na pamäti, že
zhoršovanie klinického stavu môže prebiehať veľmi rýchlo. Prvou úlohou je preto bez ohľadu
na príčinu intoxikácie udržať základné životné funkcie - obeh a dýchanie. O stave dýchania sa
možno presvedčiť prostým pozorovaním pohybov hrudníka a brucha, o stavu obehu
vyhľadaním pulzu na periférnych tepnách.
Posúdenie stavu vedomia
Pri intoxikácii dochádza ku kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám vedomia, pre
zvládnutie život ohrozujúceho neodkladného stavu je spočiatku dôležité posúdiť hĺbku
porušeného vedomia. Hĺbka porušeného vedomia sa pohybuje od celkovej utlmenosti, cez
ospalosť, bezvedomie, ktoré je možné prerušiť, až po kómu. Pre stanovenie hĺbky
kvantitatívneho poškodenia vedomia existujú rôzne stupnice. V rámci základnej predlekárskej
prvej pomoci bohato postačí orientačne posúdiť stav vedomia zhodnotením, či pacient reaguje
na oslovenie, bolestivý podnet (pohybom, očným kontaktom alebo slovami), alebo nereaguje
vôbec. Posúdenie stavu vedomia je dôležitým krokom pre rozhodnutie o ďalšom postupe - v
prvom rade o uloženie pacienta do správnej polohy. Diferenciálna diagnostika je
komplikovaná - porušené vedomie môže mať samozrejme mnoho rôznych príčin.
Dôležitou časťou prvej pomoci pri intoxikácii je pokus udržať vedomie, resp. spomaliť
jeho zhoršovanie. Najjednoduchšie je mobilizovať vedomie intoxikovaného nútením k
aktívnemu rozhovoru a kontaktu.
Zabezpečenie životných funkcií
Prvým krokom je uloženie do správnej polohy. Zvolená poloha sa riadi podľa stavu
vedomia a stavu základných životných funkcií. Bezvedomý, spontánne dýchajúci, sa uloží do
stabilizované polohy na boku. Pacient pri plnom vedomí, s poruchami srdca a obehu, sa uloží
na chrbát s hornou časťou tela ľahko zvýšenou. Pacient s poklesom tlaku (intoxikácia
MDMA, dlhé zvracanie) sa uloží na chrbát so zvýšenou polohou dolných končatín. Pri
zástave životných funkcií sa uloží na chrbát na pevnú podložku pre zahájenie umelého
dýchania.
Prvá pomoc pri strate životných funkcií nie je pre intoxikácie nejako špecifická:
1) uloženie do vodorovnej polohy,
2) vyčistenie priestoru úst a hltanu,
3) umelé dýchanie,
4) masáž srdca,
5) kontrola výsledku.
Utíšenie a zaistenie lekárskej pomoci.
Uloženie na tiché miesto a utíšenie patrí k štandardným postupom prvej pomoci, u
intoxikovaných je tento bod o to dôležitejší, že medzi príznaky intoxikácie patria aj rôzne
psychotické stavy (často s paranoidným myslením) alebo impulzívne a agresívne reakcie.

Predlekárska prvá pomoc končí privolaním lekára alebo prevezením do zdravotníckeho
zariadenia.
INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽOV OBCE O ZÁSADÁCH ČINNOSTI PRI OHROZENÍ
NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI ZO STACIONÁRNYCH A MOBILNÝCH ZDROJOV
OHROZENIA
Aby sme sa mohli včas a správne rozhodnúť musíme vedieť:
Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje
život, zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na
znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej
udalosti.
- Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
- Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
-Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
- Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
- Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
- Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov
štátnej správy a samosprávy
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Aké môže byť chemické ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v
kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch
vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny,
amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie
(vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.).
Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť.
U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích
orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace
rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.
Aké môže byť biologické ohrozenie?

Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne
a proteínové toxíny,
šírené: - nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divoko žijúce zvieratá),
- kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi
– pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných
potravinách, nápojoch a krmivách. Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.
Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a
ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať
príznaky použitia týchto prostriedkov.
Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ?
- počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak
aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou a na
rôznych materiáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a
šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a
neidentifikovateľným obalom,
- vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle
číra nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy
(dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
- náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi
obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné
poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
a/ Čo robiť v prípade mimoriadnej situácie
- Rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov
- Nerozširujte poplašné a neoverené správy
- Upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
- Netelefonujte zbytočne
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu
- Najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
- Podriaďte sa pokynom záchranárov
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci postihnutým
Pred opustením bytu
- Uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
- Informujte susedov o vzniknutej situácii
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere
- Pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany obyvateľstva
- Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
- Uzamknite byt
- Dostavte sa na určené miesto podľa pokynov ObÚ

- Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu
Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie, okamžite volajte na telefónne čísla:
112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej situácie
158 - Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných
látok, Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:
1. Vaše meno a číslo telefónu
2. miesto odkiaľ voláte
3. druh udalosti
4. miesto udalosti, lokalitu
5. rozsah udalosti
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky.
Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú
na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené. Ak máte možnosť oznámiť uvedenú
skutočnosť aj starostovi obce.
b/ Ako predchádzať vzniku mimoriadnych udalostí






Zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí
Udržiavajte voľné únikové cesty
Ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu
Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah
Ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej
strane dverí
 Nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho
bezpečnosť
 Používajte certifikované elektrospotrebiče
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci
 Svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby
 Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva
 Informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí
 Rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánov
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je
vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú
následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov. Ak zaznie varovný signál:
 nastáva mimoriadna situácia,

 podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte
následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením
mestského rozhlasu.
a/ Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj
možnosti šírenia následkov mimoriadnej udalosti - 2MINÚTOVÝ KOLÍSAVÝ TÓN SIRÉN
a následne reláciou v miestnych oznamovacích prostriedkoch
Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a počas vojny
vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného nebezpečia alebo vzdušného napadnutia územia
štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je
ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“.
b/ Varovný signál: OHROZENIE VODOU
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami povodňovej situácie - 6MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN
c/ Signál: KONIEC OHROZENIA
2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN BEZ OPAKOVANIA
! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. sa vykonáva preskúšanie
prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O ďalších,
nepravidelných skúškach mimo toho termínu bude obyvateľstvo informované oznamovacími
prostriedkami obce ( rozhlas, televízia).
Kde získať informácie o možnom ohrození a príslušných ochranných opatreniach. - Na
koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému č. t. 112
ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ? ( mimo doby pravidelného preskúšania sirén )
Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej
budovy
Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
– Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o
ne postarané.
– Vytvorte izolovaný uzavretý priestor
- uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi).
Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
– Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
– Sledujte vysielanie miestneho rozhlasu ( SRo – Slovensko 1 , STV 1)
a riaďte sa podľa
vysielaných pokynov.
– Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä
nevolajte čísla
tiesňového volania.
– Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
– Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní
pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a
rozvahu
ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými,
fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v
kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod
nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Únik
nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky
(výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium ( napr.
chladiarenské zariadenie), alebo z dopravného prostriedku pri preprave nebezpečnej látky
(autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.
a/ V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky

(alebo v prípade chemického terorizmu)

Keď zaznie varovný signál sirény:
Pri pobyte v budove
 zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky,
odstavte klimatizáciu,
 pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 pripravte si evakuačnú batožinu,
 telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu,
starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 zachovávajte rozvahu a pokoj,
 budovu opustite len na pokyn.
Pri pobyte mimo budovu
– zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru
ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou
– vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku
a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte
ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
b/ V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
(alebo v prípade bioterorizmu)
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických
prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
 dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemiologické, protiepizootické
opatrenia vyhlásené OÚ, zdravotníckou a hygienickou službou
 sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,

 hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom
OÚ alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad
nákup základných životných potrieb),
 priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v
domoch. Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania sa osôb a zákaz voľného
pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
ČINNOSŤ V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA ULOŽENIA BOMBY
Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky.
Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý
poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.
Ako konať
- okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158 - ak sa
udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo
najďalej od tohto priestoru, nepodľahnite vlastnej zvedavosti do budovy sa vráťte až na pokyn
príslušného orgánu
PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY
Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o
podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s
podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po
otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota alebo výhražný text.
Ako konať
- udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158 - podozrivú zásielku
neotvárajte a netraste ňou - zásielku uložte do igelitového vrecka alebo iného vhodného obalu
- opustite miestnosť, umyte si ruky
ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE
PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÉ LÁTKY

VOZIDLA

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
 odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby
zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor
vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k
havarovanému dopravnému prostriedku,
 oznámte nehodu operačnému stredisku integrovaného záchranného systému – 112
prípadne hasičskej a záchrannej službe č. t. 150, zdravotnej záchrannej službe č. t. 155,
alebo polícii č. t. 158,
 nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou
kontaminované,
 po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

VŽDY PLATÍ !! - Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik
z ohrozeného
priestoru - Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra. - Opustenie ohrozeného
priestoru voľte kolmo na smer vetra.
ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO
PRIESTORU
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
 Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých
rozmerov, lieky.....)
 Uzamknite byt, dom.
 Presvedčite sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte
im.  Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o
možnom ohrození.
 Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
 Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možnosti kolmo na smer vetra.
 Vždy zachovávajte rozvahu!
VŽDY PLATÍ !!!
- ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA,
OHROZENÉHO PRIESTORU

SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z

- ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE

VETRA

- ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA

SMER VETRA

- ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM
PRSTA NAD HLAVU

NAVLHČENÉHO

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a
očí. Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
 presune osôb do úkrytov,
 úniku priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
 prekonávaní zamoreného priestoru,
 evakuácii obyvateľstva cez zamorené územie.
Základnými pomôckami k tomu sú: sáčok z plastickej hmoty, tkaniny zo sacieho a
priedušného materiálu, pitná voda, zažívacia sóda, kyselina citrónová alebo stolný ocot.
Pokiaľ ide o prostriedky ochrany povrchu tela, je vhodné použiť pre ochranu hlavy čiapku,
klobúk, šál, kuklu tak, aby vlasy boli zakryté a pokrývka chránila tiež čelo, uši a krk. K
ochrane celého tela sú vhodné pláštenky a odevy do dažďa a gumové čižmy alebo iná vhodná
obuv, ďalej tiež rukavice (gumové, kožené).
Postup improvizovanej ochrany dýchacích ciest je nasledujúci:
Tkanina (najlepšie froté)
sa namočí do roztoku pripraveného z pitnej vody a zažívacej sódy pre prípad nebezpečnej

chemickej látky kyslej povahy, pre prípad úniku amoniaku sa použije kyselina citrónová, resp.
kuchynský ocot (na 1 liter vody dve polievkové lyžice zažívacej sódy, resp. octu alebo jednu
polievkovou lyžicu kyseliny citrónovej). V núdzovom prípade je možné použiť len pitnú
vodu, pretože veľká časť nebezpečných chemických látok je aspoň čiastočne rozpustná vo
vode. Takto pripravená tkanina sa priloží na dýchacie cesty.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
 Celý povrch tela musí byť zakrytý.
 Všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť.
 Na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov,
alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.
Pri návrate zo zamoreného prostredia je potrebné odložiť všetok vrchný odev do igelitového
vreca a dôkladne zaviazať. Pokiaľ je to možné, je potrebné sa dôkladne osprchovať, otrieť
do sucha a obliecť sa do čistého, nezamoreného odevu.

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽOV OBCE O ZÁSADÁCH ČINNOSTI PRI OHROZENÍ
NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI ZO STACIONÁRNYCH A MOBILNÝCH ZDROJOV
OHROZENIA
Aby sme sa mohli včas a správne rozhodnúť musíme vedieť:
Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje
život, zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na
znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej
udalosti.
- Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
- Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
-Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
- Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
- Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
- Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov
štátnej správy a samosprávy
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Aké môže byť chemické ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v
kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch
vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny,
amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie
(vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.).
Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť.
U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích
orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace
rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.
Aké môže byť biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne
a proteínové toxíny,
šírené: - nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divoko žijúce zvieratá),
- kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi
– pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných
potravinách, nápojoch a krmivách. Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.
Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a
ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať
príznaky použitia týchto prostriedkov.
Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ?

- počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak
aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou a na
rôznych materiáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a
šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a
neidentifikovateľným obalom,
- vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle
číra nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy
(dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
- náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi
obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné
poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
a/ Čo robiť v prípade mimoriadnej situácie
- Rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov
- Nerozširujte poplašné a neoverené správy
- Upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
- Netelefonujte zbytočne
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu
- Najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
- Podriaďte sa pokynom záchranárov
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci postihnutým
Pred opustením bytu
- Uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
- Informujte susedov o vzniknutej situácii
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere
- Pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany obyvateľstva
- Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
- Uzamknite byt
- Dostavte sa na určené miesto podľa pokynov ObÚ
- Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu
Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie, okamžite volajte na telefónne čísla:
112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej situácie
158 - Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných
látok, Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:
1. Vaše meno a číslo telefónu

2. miesto odkiaľ voláte
3. druh udalosti
4. miesto udalosti, lokalitu
5. rozsah udalosti
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky.
Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú
na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené. Ak máte možnosť oznámiť uvedenú
skutočnosť aj starostovi obce.
b/ Ako predchádzať vzniku mimoriadnych udalostí






Zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí
Udržiavajte voľné únikové cesty
Ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu
Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah
Ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej
strane dverí
 Nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho
bezpečnosť
 Používajte certifikované elektrospotrebiče
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci
 Svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby
 Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva
 Informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí
 Rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánov
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je
vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú
následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov. Ak zaznie varovný signál:
 nastáva mimoriadna situácia,
 podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte
následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením
mestského rozhlasu.
a/ Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj
možnosti šírenia následkov mimoriadnej udalosti - 2MINÚTOVÝ KOLÍSAVÝ TÓN SIRÉN
a následne reláciou v miestnych oznamovacích prostriedkoch
Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a počas vojny
vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného nebezpečia alebo vzdušného napadnutia územia
štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je
ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“.
b/ Varovný signál: OHROZENIE VODOU

Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami povodňovej situácie - 6MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN
c/ Signál: KONIEC OHROZENIA
2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN BEZ OPAKOVANIA
! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. sa vykonáva preskúšanie
prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O ďalších,
nepravidelných skúškach mimo toho termínu bude obyvateľstvo informované oznamovacími
prostriedkami obce ( rozhlas, televízia).
Kde získať informácie o možnom ohrození a príslušných ochranných opatreniach. - Na
koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému č. t. 112
ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ? ( mimo doby pravidelného preskúšania sirén )
Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej
budovy
Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
– Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o
ne postarané.
– Vytvorte izolovaný uzavretý priestor
- uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi).
Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
– Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
– Sledujte vysielanie miestneho rozhlasu ( SRo – Slovensko 1 , STV 1)
a riaďte sa podľa
vysielaných pokynov.
– Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä
nevolajte čísla
tiesňového volania.
– Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
– Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní
pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a
rozvahu
ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými,
fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v
kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod
nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Únik
nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky
(výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium ( napr.
chladiarenské zariadenie), alebo z dopravného prostriedku pri preprave nebezpečnej látky
(autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

a/ V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky

(alebo v prípade chemického terorizmu)

Keď zaznie varovný signál sirény:
Pri pobyte v budove
 zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky,
odstavte klimatizáciu,
 pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 pripravte si evakuačnú batožinu,
 telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu,
starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 zachovávajte rozvahu a pokoj,
 budovu opustite len na pokyn.
Pri pobyte mimo budovu
– zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru
ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou
– vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku
a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte
ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
b/ V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
(alebo v prípade bioterorizmu)
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických
prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
 dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemiologické, protiepizootické
opatrenia vyhlásené OÚ, zdravotníckou a hygienickou službou
 sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom
OÚ alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad
nákup základných životných potrieb),
 priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v
domoch. Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania sa osôb a zákaz voľného
pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
ČINNOSŤ V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA ULOŽENIA BOMBY
Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky.
Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý
poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.
Ako konať
- okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158 - ak sa
udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo

najďalej od tohto priestoru, nepodľahnite vlastnej zvedavosti do budovy sa vráťte až na pokyn
príslušného orgánu
PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY
Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o
podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s
podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po
otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota alebo výhražný text.
Ako konať
- udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158 - podozrivú zásielku
neotvárajte a netraste ňou - zásielku uložte do igelitového vrecka alebo iného vhodného obalu
- opustite miestnosť, umyte si ruky
ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE
PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÉ LÁTKY

VOZIDLA

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
 odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby
zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor
vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k
havarovanému dopravnému prostriedku,
 oznámte nehodu operačnému stredisku integrovaného záchranného systému – 112
prípadne hasičskej a záchrannej službe č. t. 150, zdravotnej záchrannej službe č. t. 155,
alebo polícii č. t. 158,
 nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou
kontaminované,
 po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
VŽDY PLATÍ !! - Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik
z ohrozeného
priestoru - Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra. - Opustenie ohrozeného
priestoru voľte kolmo na smer vetra.
ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO
PRIESTORU
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
 Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých
rozmerov, lieky.....)
 Uzamknite byt, dom.
 Presvedčite sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte
im.  Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o
možnom ohrození.

 Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
 Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možnosti kolmo na smer vetra.
 Vždy zachovávajte rozvahu!
VŽDY PLATÍ !!!
- ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA,
OHROZENÉHO PRIESTORU

SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z

- ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE

VETRA

- ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA

SMER VETRA

- ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM
PRSTA NAD HLAVU

NAVLHČENÉHO

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a
očí. Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
 presune osôb do úkrytov,
 úniku priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
 prekonávaní zamoreného priestoru,
 evakuácii obyvateľstva cez zamorené územie.
Základnými pomôckami k tomu sú: sáčok z plastickej hmoty, tkaniny zo sacieho a
priedušného materiálu, pitná voda, zažívacia sóda, kyselina citrónová alebo stolný ocot.
Pokiaľ ide o prostriedky ochrany povrchu tela, je vhodné použiť pre ochranu hlavy čiapku,
klobúk, šál, kuklu tak, aby vlasy boli zakryté a pokrývka chránila tiež čelo, uši a krk. K
ochrane celého tela sú vhodné pláštenky a odevy do dažďa a gumové čižmy alebo iná vhodná
obuv, ďalej tiež rukavice (gumové, kožené).
Postup improvizovanej ochrany dýchacích ciest je nasledujúci:
Tkanina (najlepšie froté)
sa namočí do roztoku pripraveného z pitnej vody a zažívacej sódy pre prípad nebezpečnej
chemickej látky kyslej povahy, pre prípad úniku amoniaku sa použije kyselina citrónová, resp.
kuchynský ocot (na 1 liter vody dve polievkové lyžice zažívacej sódy, resp. octu alebo jednu
polievkovou lyžicu kyseliny citrónovej). V núdzovom prípade je možné použiť len pitnú
vodu, pretože veľká časť nebezpečných chemických látok je aspoň čiastočne rozpustná vo
vode. Takto pripravená tkanina sa priloží na dýchacie cesty.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
 Celý povrch tela musí byť zakrytý.
 Všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť.
 Na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov,
alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.
Pri návrate zo zamoreného prostredia je potrebné odložiť všetok vrchný odev do igelitového
vreca a dôkladne zaviazať. Pokiaľ je to možné, je potrebné sa dôkladne osprchovať, otrieť
do sucha a obliecť sa do čistého, nezamoreného odevu.

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC
Pri postihnutej osobe musíme vykonať prvotné a druhotné vyšetrenie.
Prvotné vyšetrenie pozostáva zo zistenia ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ:
VEDOMIA, PRÍTOMNOSTI DÝCHANIA A ČINNOSTI KRVNÉHO OBEHU (AJ
MIESTA VEĽKÉHO VONKAJŠIEHO KRVÁCANIA).
Pri druhotnom vyšetrení kontrolujeme detailne celé telo postihnutého od hlavy
k nohám a hľadáme rôzne poranenia, menšie krvácajúce rany, zlomeniny, vykĺbeniny,
odreniny, popáleniny, poleptaniny a iné neobvyklé známky poranenia.
Okamžité poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť postihnutému život, je však veľmi
dôležité privolať rýchlu zdravotnícku pomoc a do jej príchodu urobiť všetko pre záchranu
života a zdravia postihnutého.
RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC (RZP):

155

112

1. KONTROLA STAVU VEDOMIA

Postihnutý je pri vedomí ak:
 udržiava očný kontakt so záchrancom
 reaguje na otázky a spolupracuje (kladieme jednoduché otázky na odpoveď
áno-nie...Bolí ťa to?, Spadol si?, Berieš nejaké lieky?...)
 reaguje na bolesť myknutím, klipnutím očami (na vytvorenie bolesti
primerane dráždime svaly uštipnutím - najlepšie na pleci)

V prípade že postihnutý je v bezvedomí, musíme okamžite poskytnúť prvú
pomoc, pretože tento stav poukazuje na vážnejšie poškodenie centrálnej
nervovej sústavy, ktoré sa môže zhoršovať a privodiť smrť.
2. KONTROLA DÝCHANIA

Záchranca pristúpi k postihnutému zboku, svoje ucho priloží k ústam
postihnutého a jednu ruku položí na hrudník postihnutého. Pozorne načúva
a prehodnocuje stav, pričom sa zameriava na:
 rýchlosť dýchania (počet nádychov a výdychov za minútu)
 hĺbku dýchania (hlboké alebo plytké dýchanie)
 voľnosť dýchania (môže indikovať prekážky v dýchacej sústave)
 zvuk dychov (piskľavé dýchanie, chrčanie,...)
V prípade že postihnutý nedýcha musíme okamžite poskytnúť umelé dýchanie,
čím obnovíme činnosť dýchacej sústavy.
3. KONTROLA ČINNOSTI KRVNÉHO OBEHU

Záchranca kontoluje pulz postihnutého - tlakové vlny krvi v tepnách vyvolané
činnosťou srdca. Zlyhanie činnosti krvného obehu vedie k nedokrveniu a
zlyhaniu všetkých orgánov v tele, vyradeniu aktivity mozgu a sivnutiu
pokožky. Pulz kontrolujeme na krčnici (tepne na krku) stlačením ukazováka
a prostredníka smerom do krku pri dýchacej trubici, sústredíme sa na:
 rýchlosť srdcovej činnosti (počet úderov za minútu)
 intenzita srdcovej činnosti (zoslabený alebo silný pulz indikuje poranenie)
 rytmus srdcovej činnosti (nepravidelný pulz môže prerásť až do zlyhania)
Prvá pomoc musí byť pre nedostatok času okamžitá a efektívna. Záchranca
vykonáva vonkajšiu masáž srdca spolu s umelým dýchaním až do príchodu
RZP (kvalifikovaná posádka s defibrilátorom a inými zariadeniami).
!!!Vážnym poranením je veľké vonkajšie krvácanie pri poškodení tepien.
Ošetriť ho musíme hneď, lebo inak bude resuscitácia neúspešná.

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC
ŽIVOTOHROZUJÚCE STAVY 1, 2
1. ZASTAVENIE SRDCA A DÝCHANIA

Príznaky:
 postihnutý je v bezvedomí
 postihnutý nedýcha
 postihnutému chýbajú známky prítomnosti krvného obehu
Postup (KARDIOPULMOCEREBRÁLNA RESUSCITÁCIA - CPR):
 privoláme RZP - 155, 112
 postihnutého uložíme vo vystretej polohe na tvrdú a rovnú podložku
 vyčistíme ústnu dutinu od nečistôt (kúsky jedla, zvratky), uvoňíme
jazyk
 zakloníme hlavu (pri podozrení na poranenie chrtice musíme nadvinuť
celú sánku zatlačením brady hore bez ohybu krku), upcháme nos
 2 hlboké vdychy do ústnej dutiny (musí sa dvihnúť a klesnúť hrdudník)



30 stlačení hrudníka (spodnú ruku uchopíme hornou prstami tak, ze ich
zatiahneme do medzier prstov spodnej ruky; priložíme 2 prsty nad koniec
hrudnej kosti (pripájajú sa na ňu rebrá, pod ňou je hmatateľná štrbina);
stláčame do hĺbky 5 cm frekvenciou asi 100x za minútu)
 opakujeme v pomere 2:30 do obnovenia zákl. životných funkcií
(riadime sa podľa pokynov 3.-bezvedomie alebo 4.-šok životohrozujúceho
stavu) alebo do príchodu RZP (ak sa zákl. životné funkcie neobnovia samé)
2. VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE

Príznaky:
 na tele postihnutého je veľká rana z ktorej masívne vyteká krv
pri poškodení tepny vystrekuje v intervaloch svetlá krv
pri poškodení žíl sa vylieva hustá tmavá krv
 postihnutý bledne, potí sa, cíti chlad a smäd, stáca vedomie
Postup (ZASTAVENIE KRVÁCANIA):
 postihnutému dvihneme poranenú oblasť nad úroveň srdca (v prípade
mohutných krvácaní uložíme postihnutého do autotransfúznej polohy všetky štyri kočatiny kolmo hore)
 sterilným obväzom (tkaninou, rukou) pôsobíme priamym tlakom na
ranu, priložíme tlakový obväz; pri presakovaní rany prikladáme ďalšie
obväzy na pôvodné (tie sa nesnímajú)
 poranenú oblasť znehybníme nad úrovňou srdca
 v prípade že krvácanie z tepien sa nedá zastaviť, vyvinieme tlak na
tlakové body (tepna sa pritlačí na kosť pod ňou čím sa obmedzí prietok
krvi)
tlakový bod hornej končatiny - vnútorná strana ramena, medzi
pazuchou a lakťom v prehĺbení medzi svalmi ramena
tlakový bod dolnej končatiny - slabina v oblasti panvovej kosti
pri štvorcípom svale stehennom
 v kritickom prípade sa používa aj škrtidlo (najlepšia je ruka nezabudne sa), aplikácia gumenného škrtidla vedie k odumretiu tkaniva
a preto sa v mierovom stave používa iba nad miestom amputácie končatiny
 privoláme RZP - 155, 112; do príchodu kontrolujeme zákl. životné
funkcie
 pacientovi pri vedomí do príchodu RZP zabezpečíme protišokové
opatrenia
 v prípade absencie základných životných funkcií poskytneme CPR

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC
ŽIVOTOHROZUJÚCE STAVY 3, 4
3. BEZVEDOMIE

Príznaky:
 postihnutý je v bezvedomí
 postihnutý dýcha a javí známky činnosti krvného obehu
Postup (BOČNÁ STABILIZOVANÁ POLOHA - BSP):



overíme si prítomnosť zákl. životných funkcií, pri podozrení na
poranenie chrbtice s postihnutým nemanipulujeme, musíme mu nadvinuť
celú sánku zatlačením brady hore bez ohybu krku či tela
 k postihnutému si kľakneme na tej strane, na ktorej má poranenie
 postihnutému pokrčíme tú nohu, ktorú má bližšie k nám a zatlačíme jej
kolenom smerom od seba
 postihnutý sa mierne natočí na stranu, tú ruku, ktorú má bližšie k nám
podložíme pod zadok
 chytíme postihnutého jednou rukou za pás a druhou rukou za plece
nepodsunutej ruky a preklopíme ho smerom k nám
 postihnutému zakloňme hlavu dozadu a ruku postihnutého, ktorá je
teraz bližšie k nám podložíme pod jeho bradu
 overíme si, či postihnutý dýcha a nemôže sa nijako preklopiť naspäť
 privoláme RZP - 155, 112; do príchodu kontrolujeme zákl. životné
funkcie
 v prípade absencie základných životných funkcií uložíme na tvrdú
a rovnú podložku vo vystretej polohe a poskytneme CPR
4. ŠOK

Príznaky:
 zmätenosť, nekontrolovateľné pohyby, mdloby, spavosť, čiastočné
výpadky vedomia
 nevoľnosť, vracanie
 postihnutý bledne, potí sa, cíti chlad, smäd
 postihnutý zrýchlene dýcha
Postup (PROTIŠOKOVÉ OPATRENIA 5 T):
 ticho - postihnutého pohodlne uložíme, zabezpečíme mu pokoj
 teplo - podložením zdola a prikritím zhora zabránime úniku tepla
 tekutiny - vodou ovlažujeme pery a okolie úst, NIČ NEDÁVAME PIŤ!
 tíšenie bolesti - uložíme do protišokovej polohy (nohy nadvihnúť o 30
cm), postihnutému sa prihovárame, upokujujeme ho, NEPODÁVAME
LIEKY!
 transport - privoláme RZP - 155, 112; do príchodu kontrolujeme zákl.
životné funkcie
 v prípade upadnutia do bezvedomia uložíme postihnutého do BSP
 v prípade absencie základných životných funkcií uložíme na tvrdú
a rovnú podložku vo vystretej polohe a poskytneme CPR

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC
ZRANENIA A AKÚTNE STAVY 1
1. ZLOMENINY

Príznaky:




okamih zlomenia postihnutý pocíti, je to počuť (kosť aj postihnutého)
postihnutý má bolesti v mieste zlomeniny, nemôže hýbať končatinou so
zlomeninou, miesto opúcha
 pri otvorenej zlomenine je vidno vytŕčajúcu kosť v mieste zranenia
 pri rôznych posuvných či rotačných zlomeninách sú zjavné deformácie
tela
Postup (FIXÁCIA ZLOMENINY):
 poranenú končatinu musíme podoprieť podložením nad a pod miestom
zlomeniny
 pri otvorenej zlomenine ranu ošetríme ako pri krvácaní, zlomenej kosti
sa nedotýkame ani ju nijako NENAPRÁVAME, ale prikryjeme ju
sterilným obväzom a obviažeme, pri väčšej zlomenine použijeme vankúš,
deku,...
 znehybňujeme vždy JEDEN KĹB NAD A POD ZLOMENINOU!!!
 zlomená horná končatina sa dáva do závesu z trojrohej šatky
zlomená kľúčna kosť sa ošetrí ako horná končatina, urobí sa dvíhavý záves
zlomená dolná končatina sa priloží a priviaže k zdravej dolnej končatine
zlomená panva sa ošetruje ako dolná končatina - nohy sa zviažu k sebe
zlomená chrbtica a lebka môže viesť k poraneniu centrálnej nervovej
sústavy; s postihnutým nijako nemanipulujeme, fixujeme mu hlavu a krk

privoláme RZP - 155, 112, ktorá zabezpečí transport do nemocnice.
2. PORANENIE CHRBTICE

Príznaky:
 poškodenie chrbtice sa predpokladá pri páde z výšky, autonehode,...
 necitlivosť, tŕpnutie, pálenie v končatinách, bolesť chrbta v mieste
zranenia
 poranenie hrudnej a bedrovej chrbtice - ochrnutie (plégia) dolných
končatín
poranenie krčnej chrbtice - ochrnutie (plégia) horných aj dolných končatín
Postup:
 overíme si prítomnosť zákl. životných funkcií, s postihnutým
nemanipulujeme, musíme mu nadvinuť celú sánku zatlačením brady hore
bez ohybu krku či tela
 zabránime pohybom s postihnutým, jedine v prípade akútneho
ohrozenia života (zástava srdca a dýchania v aute po autonehode, dusenie
pri požiari, možný pád závažia na postihnutého,...) ho odvlečieme do
bezpečia - pri vyprosťovaní z auta použijeme RAUTEKOV MANÉVER
(záchranca spozadu pretlačí svoje ruky pod pazuchy postihnutého, uchopí
jeho zdravú ruku vo vodorovnej polohe (za zápästie a predlaktie)
a vytiahne ho z auta)
 keď nehrozí postihnutému akútne nebezpečie, fixujeme mu hlavu a krk
provizórnym golierom (noviny, šál, šatka, bunda,...)
 privoláme RZP - 155, 112; do príchodu kontrolujeme zákl. životné
funkcie
 v prípade absencie základných životných funkcií uložíme na tvrdú
a rovnú podložku vo vystretej polohe (dbáme na fixáciu hlavy) a
poskytneme CPR

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC
ZRANENIA A AKÚTNE STAVY 2

3. POPÁLENINY, OBARENINY A POLEPTANINY

Príznaky:
 popálenina vzniká kontaktom kože s horúcim telesom
obarenina vzniká kontaktom kože s horúcou kvapalinou
poleptanina vzniká kontaktom kože s kyselinou alebo zásadou
 vo všetkých prípadoch sú príznaky podobné: silná bolesť na mieste
poranenia, začervenanie kože, tvorba pľuzgierov, pálenie v tráviacej
sústave po vypití chemikálie; objavujú sa príznaky šoku
Postup:
 poranené miesto okamžite chladíme pod prúdom studenej vody
minimálne 20 minút
 horiaci odev treba uhasiť, priškvarený odev nestrhávame, stiahneme
prstene a retiazky
 popálené miesta neošetrujeme zásypmi či masťami, nepodávame lieky,
na ošetrenie používame sterilný obväz, gázu; znehybníme poranené
končatiny
 pri popáleninách väčších ako dlaň privoláme RZP - 155, 112
4. ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Príznaky:
 na postihnutého pôsobí el. prúd (drží sa vodiča, trasie s ním)
 popáleniny na mieste vstupu el. prúdu do tela a výstupu z tela
postihnutého
Postup:
 prerušíme pôsobenie el. prúdu na postihnutého bez vlastného ohrozenia
alebo iných osôb (vypnutie poistiek, elektrospotrebiča, suchým nevodivým
predmetom prerušiť kontakt zdroja el. prúdu s postihnutým
 ošetrime popáleniny (voda, sterilný obväz) až keď je postihnutý mimo
akútneho ohrozenia života
 privoláme RZP - 155, 112; do príchodu kontrolujeme zákl. životné
funkcie
 v prípade absencie základných životných funkcií uložíme na tvrdú
a rovnú podložku vo vystretej polohe a poskytneme CPR, pri bezvedomí BSP
5. DUSENIE

Príznaky:
 dusenie je spôsobené zablokovaním dýchacej sústavy cudzím telesom
alebo stiahnutím svalov (spazmus), keď postihnutý nemôže pri nádychu
dostať vzduch do pľúc



pri úplnom upchatí postihnutý nedokáže hovoriť, dýchať a stratí
vedomie.
Postup:
 povzbudiť postihnutého ku kašľaniu, Gordonov hmat - vykonať 5
primerane silných úderov do chrbta medzi lopatky
 Heimlichov hmat - pristúpiť k postihnutému zozadu, uchopiť ho oboma
rukami (prekrytá päsť) medzi pupkom a hrudnou kosťou a viackrát stlačiť
smerom k sebe a hore
 v prípade absencie základných životných funkcií uložíme na tvrdú
a rovnú podložku vo vystretej polohe a poskytneme CPR, pri bezvedomí BSP
 keď bola nutná resuscitácia, privoláme RZP - 155, 112; do príchodu
kontrolujeme zákl. životné funkcie

Charakteristika vybraných chemických nebezpečných látok
Všeobecná charakteristika: Amoniak (SK), ammonia (EN), CAS číslo: 7664-41-7
Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 1005
Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 268 (2- plyn, 6-jedovatý, 8žieravý)
Bezpečnostné značenie (nálepka):

2.3

8

Amoniak je bezfarebný, toxický, horľavý a pri určitých koncentráciách aj výbušný. Má
charakteristický štipľavý a dusivý zápach zásaditej príchuti. Pre svoju dobrú rozpustnosť vo
vode dráždi horné dýchacie cesty, čo je typickým prejavom aj upozornením.
Technická charakteristika :
Vyskytuje sa ako stlačený alebo skvapalnený plyn. Vytekajúca kvapalina prechádza rýchlo
do plynnej fázy. Pri rozpínaní plynu sa môžu krátkodobo tvoriť hmly.
Fyzikálno-chemická a toxikologická charakteristika :
chemické zloženie: NH3
relatívna molekulová hmotnosť: 17,04
číslo OSN, UN-kód: 1005
registračné číslo-Chemical Abstracts: 7664- 41-7
číslo nebezpečnosti /Kemlerov kód/: 268
/ 2 - plyn 6 - jedovatý 8 - žieravý /
prepravné označenie ADR,RID: 2,3 at
zdravotná klasifikácia: „veľmi nebezpečná látka“
požiarna charakteristika: „málo horľavá látka“, za tepla /požiaru/ sa rozkladá na nitrózne
plyny, pri vyšších teplotách ako 650oC je samovznetlivá! Hasiacu látku prispôsobiť
okoliu!
reaktivita: za normálnej teploty nereaktívny.
POZOR! Nebezpečie reakcie s chlórom, brómom, jódom, ortuťou, chlórnanom
vápenatým, chlorečnanmi, fluorovodíkom, ethylénoxidom, chlorovodíkom, oxidom
uhličitým a síričitým!!!
bod varu: - 33,4oC
maximálny výbuchový tlak: 0,6 MPa
prevod z hmotnosti na objem: 1 kg plynu = 1312 l = 1,312 m3
merné teplo v plynnej fáze: 2,195 kJ kg-1K-1
merné výparné teplo kvapaliny: 1371,8 kJ kg-1K-1
hustota pár: ( vzduch = 1 ) 1 : 0,6
Poznámka: je ľahší ako vzduch vo forme plynu, pri úniku z kvapalnej fázy (z cisterny)
vzniká studená hmla, ktorá kopíruje povrch terénu vo výškovej hladine do cca 10 m!!,
miešateľnosť s vodou pri normálnej teplote a tlaku : 517 g/liter
expozičný súčin pre výpočet smrteľnej zóny: 139,0 mg.min/liter
expozičný súčin pre výpočet zraňujúcej zóny: 13,9 mg.min/liter
hodnoty prevodov koncentrácií: 1 ppm = 0,695 mg/ m3
1 mg/liter = 1438 ppm
Všeobecná charakteristika: Chlór (SK), Chlorine (EN), CAS číslo: 7782-50-5

Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):
Číslo látky (UN-kód): 1017;
Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 266 (2-plyn, 66- veľmi jedovatý)
Bezpečnostné značenie (nálepka): 2.3
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Chlór je nehorľavý, žltozelený, štipľavo zapáchajúci, leptavý, jedovatý plyn. V skvapalnenom
stave je to svetlá, bezfarebná kvapalina.
Technická charakteristika:
Vyskytuje sa ako stlačený alebo skvapalnený plyn v tlakových fľašiach, sudoch alebo
cisternách. Uvoľnený skvapalnený plyn rýchlo prechádza do plynného stavu. Pri rozpínaní
plynu sa rýchlo vytvorí veľké množstvo chladnej pary. Plyn a hmla sú ťažšie ako vzduch, sú
žieravé a jedovaté. Plyn sa len nepatrne rozpúšťa vo vode.
Fyzikálno-chemická a toxikologická charakteristika:
chemické zloženie: Cl2
relatívna molekulová hmotnosť: 70,91
číslo OSN, UN-kód: 1017
registračné číslo-Chemical Abstracts: 7782- 50 - 5
číslo nebezpečnosti /Kemlerov kód/: 266
/ 2 - plyn 66 - veľmi jedovatý /
prepravné označenie ADR,RID: 2,3 at ale aj 201 5a
zdravotná klasifikácia: „veľmi nebezpečná látka“
požiarna charakteristika: „nehorľavá látka“, hasiacu látku prispôsobiť horiacemu okoliu.
Pri zahriatí je nestály.
reaktivita: bezprostredne sa zlučuje takmer so všetkými prvkami (ťažko s uhlíkom,
dusíkom, kyslíkom, vôbec nie so vzácnymi plynmi). V chlórovej atmosfére sú kovové
prachy a niektoré rastlinné oleje samovznetlivé, s vodíkom tvorí výbušný plyn
bod varu: - 33,8oC
bod topenia: -101oC
merná hmotnosť v kg/m3: 1507(-40oC), 3,214(0oC)
tenzia pár: 6,8 bar/20 oC
viskozita: 133,10 -7 Pa.s
merné teplo v plynnej fáze: 0,479 kJ kg-1K-1
merné výparné teplo kvapaliny: 288 kJ kg-1K-1
hustota pár: ( vzduch = 1 ) 1 : 2,486
Poznámka: je ťažší ako vzduch
miešateľnosť s vodou: 0,07% hmot.,2,3 :1 obj. jednotiek
difúzny súčiniteľvo vzduchu: 0,124 cm2s-1
expozičný súčin pre výpočet smrteľnej zóny: 21,0 mg.min/liter
Všeobecná charakteristika: Kyselina sírová (SK), roztoky ≥ 51%, sulphuric acid (EN),

CAS číslo: 7664-93-9
Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 1830
Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 80 (8- žieravá)
Bezpečnostné značenie (nálepka):
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Charakteristika a nebezpečné vlastnosti
Bezfarebná, bez zápachu, hygroskopická, s vodou dobre miešateľná, jedovatá
kvapalina. Jej pary sú ťažšie ako vzduch. Látka nesmie prísť do styku s vodou, alkalickými
kovmi, amoniakom, oxidmi fosforu, fosforom, lúhmi, kyselinami, hydridmi, permanganátmi,
dusičnanmi, karbidmi, organickými rozpúšťadlami, a. i..
Pary spôsobujú silné dráždenie, resp. poleptanie očí, dýchacích ciest a pokožky. Styk
s kvapalinou vedie k vážnemu poškodeniu tkanív (najťažšie formy chemických popálenín III.
stupňa až hĺbkové zuhoľnatenie postihnutých častí. Koncentrovaná kyselina odvodňuje a
spôsobuje bolestivé rany. Príznaky - pálenie očí a pokožky, nosnej a hrtanovej sliznice, silné
dráždenie na kašeľ, dýchacie ťažkosti, pri požití prudká pálivá bolesť dutiny ústnej
a zažívacieho traktu, bolesti brucha, črevné a žalúdočné poruchy, nevoľnosť, zvracanie až
šokový stav.
Ekologické informácie: je toxická pre ryby a planktón, aj v zriedenej forme má žieravé
účinky, nespôsobuje biologický nedostatok kyslíka, znehodnocuje zdroje pitných,
povrchových vôd a pôdu, posúva hodnoty pH. Škodlivinu je zakázané vypúšťať do
akýchkoľvek zdrojov vôd a do pôdy.
Všeobecná charakteristika: Kyselina dusičná (SK), roztoky ≥ 70%, nitric acid (EN),
CAS číslo: 7697-37-2
Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 2031
Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 885 (silne žieravá horenie podporujúca
látka)
Bezpečnostné značenie (nálepka):
5.1
8

Nehorľavá, bezfarebná až hnedá, štipľavo páchnuca, s vodou neobmedzene
miešateľná, na vlhkom vzduchu dymiaca jedovatá kvapalina ťažšia ako voda. Je stála iba
v zriedenom stave. Vyvíja na vzduchu vysoko jedovaté hnedé až žlté pary, ktoré sú ťažšie ako
vzduch. Reaguje s kovmi za vzniku vodíka a nitróznych plynov, pri styku s horľavými resp.
organickými látkami hrozí nebezpečenstvo vzniku samovznietenia.
Pary spôsobujú ťažké poleptanie očí, dýchacích ciest, pľúc i kože. V ťažkých
prípadoch je možný edém pľúc. Môže sa prejaviť s oneskorením až do 2 dní. Pri nadýchaní je

preto v každom prípade potrebné lekárske ošetrenie. Vysoké koncentrácie pár (nitróznych
plynov) spôsobujú poruchy centrálneho
Všeobecná charakteristika: Pentán (SK), Pentane (EN), CAS číslo: 109-66-0
Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 1265
Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 33 (ľahko vznetlivá kvapalina)
Bezpečnostné značenie (nálepka):

3

Pentán je veľmi horľavá prchavá bezfarebná kvapalina bez zápachu, prípadne
benzínového zápachu. Je ľahší ako voda, vo vode málo rozpustný. Pary sú ťažšie ako vzduch
(relatívna hustota pár = 2,49). Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes pri
normálnych teplotách. Môže sa elektrostaticky nabíjať. Reaguje s oxidačnými činidlami. Pri
úniku do kanalizácie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak prenikne do pôdy alebo vody, môže
ohroziť dodávku pitnej vody. Pentán je jedovatý pre vodné organizmy. Vo vodnej zložke ŽP
môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky.
Vysoké koncentrácie pár majú narkotický účinok, môžu spôsobiť ospalosť alebo
závraty a poruchy srdcového rytmu. Dlhodobé vdychovanie môže vyvolať edém a zápal pľúc.
Kvapalina dráždi oči a pokožku. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo
popraskanie pokožky. Symptómy: únava, bolesti hlavy, závrat, poruchy srdcového rytmu,
bezvedomie, zastavenie dýchania.

3.5. PROTIBIOLOGICKÉ OPATRENIA

V prípade protibiologických opatrení z hľadiska analýzy územia obce Horná Potôň platia
tie isté závery, ako v prípade protichemických opatrení.

V obci sa nenachádza žiadny veľkochov ošípaných ani hovädzieho dobytka nie je
predpoklad prenosu chorôb na obyvateľstvo.
Nakoľko obec sama nedisponuje žiadnymi prostriedkami na zistenie zdraviu nebezpečných
látok v prípade zasiahnutia biologickými látkami ohrozujúcich život obyvateľstva budeme
dôsledne dodržiavať nariadenia KŠ Okresného úradu Dunajská Streda, opatrenia
Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy Dunajská Streda a opatrenia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede.

3.6. NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE A NÚDZOVÉ
UBYTOVANIE

Prehľad č. 1
o vytvorených zásobovacích jednotkách v obci HORNÁ POTÔŇ
Por.
číslo
1

Kto vytvára zásobovaciu
jednotku
/ obec, objekt /
Obec Horná Potôň

S PO LU :

Jednotka na núdzové zásobovanie
Počet zaradených Kapacita za 24 hod.
osôb
/ 1 hlavné jedlo /
1/4

Adresa,
číslo telefónu
OcÚ Horná Potôň č. 1
031/5543236

Jednotka na núdzové
ubytovanie
Počet zaradených
osôb
1/4

Adresa,
číslo telefónu
OcÚ Horná Potôň č. 1
031/5543236

Prehľad č. 2
ubytovacích zariadení v obci HORNÁ POTÔŇ
MŠ
Čečínska
Potôň
Areál
Zelsed

100

100

520

520

Ubytovanie
v súkromí
SPOLU:

80

1820

1900

Prehľad č. 3
stravovacích zariadení v obci HORNÁ POTÔŇ

Por.
číslo

Mestská časť,
časť obce

Stále stravovacie zariadenie
Názov zariadenia,
adresa, vedúci
číslo telefónu

Kapacita zariadenia
za 24 hod.
/jedno hlavné jedlo/

Sezónne stravovacie zariadenie
Názov zariadenia,
adresa, vedúci
číslo telefónu

Kapacita
stravovacích
zariadení za
24 hod. spolu

Kapacita zariadenia
za 24 hod.
/jedno hlavné jedlo/

1.

Horná Potôň

KD – kuchyňa
Horná Potôň č.

500

500

2.

Horná Potôň

Obecný dom

500

500

3.

Horná Potôň

Jedáleň pri ZŠ č.

600

600

Horná Potôň

Vila Poton

300

300

SPOLU:

900

1900

