b) z územia ohrozeného kontamináciou pri
technologickej havárii alebo pri inej
mimoriadnej udalosti spojenej s únikom
nebezpeènej látky,
c) z územia, na ktorom pôsobia následky
živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré
doèasne alebo dlhodobo neumožòujú
pobyt osôb, hospodárskych a domácich
zvierat na tomto území,
d) z územia ohrozeného haváriou
vodohospodárskych stavieb,
6. Obecný /mestský/ úrad riadi a zabezpeèuje
evakuáciu prostredníctvom evakuaènej komisie.
Evakuaènú komisiu zriaïuje starosta /primátor/,
ktorý vymenúva a odvoláva predsedu,
podpredsedov a jej èlenov a schva¾uje jej štatút.
7. Obvodný úrad riadi a zabezpeèuje evakuáciu
prostredníctvom evakuaènej komisie obvodu.
Evakuaènú komisiu zriaïuje prednosta obvodného
úradu, ktorý vymenúva a odvoláva predsedu,
podpredsedov a jej èlenov a schva¾uje jej štatút.
8. Obvodný úrad v sídle kraja riadi a zabezpeèuje
evakuáciu prostredníctvom evakuaènej komisie
kraja. Evakuaènú komisiu kraja zriaïuje prednosta
obvodného úradu v sídle kraja, ktorý vymenúva a
odvoláva predsedu, podpredsedov a jej èlenov a
schva¾uje jej štatút.
. Evakuaèná batožina nemôže presiahnu :
a) u dospelých osôb - 50 kg na jednu
osobu,
b) u detí
- 25 kg na jednu
osobu.

VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC (ZP)
Starosta /primátor/ v územnom obvode
zabezpeèuje a organizuje vykonanie ZP, ukladá
úlohy a vydáva ústne alebo písomné príkazy
štatutárnym orgánom právnických osôb,
zamestnancom aj jednotlivým obèanom a
kontroluje ich plnenie.

Kto riadi záchranné práce ?
1

V objekte

právnická osoba
štatutárny predstavite¾

vo svojom objekte

fyzická osoba

starosta obce
2

V obci
primátor mesta

3

V okrese

ak úèinky mimoriadnej udalosti
presiahnu pôsobnos právnickej
osoby alebo fyzickej osoby

ak úèinky mimoriadnej udalosti
presiahnu územie obce alebo ak
prednosta ObÚ osoby uvedené pod bodom 1 a 2
nie sú schopné zvládnu situáciu

Starosta obce
Þ odovzdáva informácie o vzniku mimoriadnej
udalosti (vyhlásení mimoriadnej situácie,
evakuácie),
Þ urèuje hlavné miesto riadenia ( v prípade potreby
i záložné miesto riadenia ),
Þ zvoláva èlenov krízového štábu
Þ vydáva pokyny pre predkladanie správ a hlásení,
Þ vydáva pokyny pre riešenie mimoriadnej
situácie (èlenom krízovému štábu obce),
Þ vydáva pokyny na spracovanie PRÍKAZOV
(èlenom krízovému štábu obce),
Þ vydáva PRÍKAZ na vykonanie ZP a zabezpeèuje
doruèenie vykonávate¾om,
Þ vyžaduje nepretržite informácie (od CO, HaZZ,
PZ),
Þ stanovuje termín splnenia úloh,
Þ urèuje svojho zástupcu.
Vydáva aj príkaz na zabezpeèenie èinností, ktoré
súvisia so záchrannými prácami, najmä na:
a) vyžiadanie profesionálnych síl a prostriedkov
a uvedenie vlastných síl a prostriedkov do
pohotovosti,
b) rozvinutie miesta riadenia a priestoru
sústredenia prijatých síl a prostriedkov,

4

V kraji

prednosta ObÚ ak rozsah mimoriadnej udalosti
presahuje územný obvod
v sídle kraja
obvodného úradu

c) urèenie komunikácií na záchranné práce,

1. Vytvori komisiu s úlohou spracova, predloži
starostovi návrhy riešenia náhrad škôd a
úhrad za nasadené sily a prostriedky pri
likvidácii následkov mimoriadnych udalostí.
2. Zabezpeèi:
¨ odškodnenie úrazov,
¨ jednorazové mimoriadne odškodnenie,
¨ náhrady vecných škôd,
¨ ocenenie mimoriadnej odvahy.
3. Zabezpeèi:
¨ finanèné úhrady nákladov za nasadené sily
a prostriedky pri likvidácii následkov
mimoriadnych udalostí.
4. Zabezpeèi:
¨ evidenciu a uloženie spracovaných
dokumentov riadenia, výkazových a
informaèných dokumentov,
¨ výber dokumentácie na jej uloženie do
archívu.
¨ ošetrenie materiálu a techniky.

d) uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,
e) zabezpeèenie postihnutého obyvate¾stva,
f) ukonèenie prác na území postihnutom
mimoriadnou udalosou,

V priestore mimoriadnej udalosti riadi záchranné práce
velite¾ hasièskej jednotky, ktorý si zriaïuje štáb.

ÈO ROBI PO VYKONANÍ
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

g) odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní
záchranných prác.

5. Spracova na základe dokumentácie závereènú
správu o organizovaní, riadení a vykonávaní
ZP poèas mimoriadnej situácie so závermi pre
zlepšenie pripravenosti na riešenie ïalších
mimoriadnych udalostí.

IV. POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH
A FYZICKÝCH OSÔB

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí
svojou èinnosou môžu ohrozi život, zdravie alebo
majetok, sú povinní:
a) pripravova a zabezpeèova ochranu svojich
zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb,
ktoré môžu ohrozi,
b) poskytova obvodným úradom a obciam, na ktorých
území pôsobia, informácie o možnom nebezpeèenstve,
jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a
tieto pravidelne aktualizova,
c) spolupracova s obvodnými úradmi a obcami pri
riešení ochrany obyvate¾stva,
d) vykonáva hlásnu službu pre svojich zamestnancov,
osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré
bezprostredne ohrozujú,
e) zriaïova a udržiava ochranné stavby pre svojich
zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti ako aj
prostriedky varovania,
f) plánova a pri mimoriadnej udalosti vyhlási a
uskutoèni evakuáciu svojich zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom
informova obec, na ktorej území pôsobia,
g) zabezpeèi na vlastné náklady špeciálne prostriedky
individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a
osoby prevzaté do starostlivosti pod¾a druhu
nebezpeènej látky, ktorou môžu ohrozi život alebo
zdravie,
h) skladova, ošetrova a zabezpeèova výdaj
materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej
ochrany a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre
potreby územia a prostriedkov individuálnej ochrany
pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do
starostlivosti,
i) poskytnú pri príprave na civilnú ochranu a pri
mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy
alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo
užívajú,
j) precvièi aspoò raz za tri roky plán ochrany.

- vypracúvajú plán ochrany svojich zamestnancov
a osôb prevzatých do starostlivosti v rozsahu
urèenom obvodným úradom,
- vytvárajú vo svojej pôsobnosti jednotky
a zariadenia civilnej ochrany pod¾a vlastného
rozhodnutia a pod¾a rozhodnutia obvodného úradu
a zabezpeèujú ich akcieschopnos
a prevádzkyschopnos;
- pri vzniku mimoriadnej udalosti vyhlasujú režim
života a neodkladne o tom informujú obvodný úrad
a obec, na ktorej území pôsobia.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí sú
prevádzkovate¾mi dopravných prostriedkov,
zdravotníckych zariadení a prostriedkov alebo
vývarovní, zásobovacích a stravovacích zariadení, sú
povinní na požiadanie obvodného úradu v sídle kraja,
obvodného úradu alebo obce podie¾a sa na
vypracúvaní a plnení plánov dopravného,
zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpeèenia
evakuácie.
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na
požiadanie ministerstva vnútra, obvodného úradu
v sídle kraja, obvodného úradu alebo obce bezplatne
poskytnú nevyhnutný èas na odvysielanie informácií
civilnej ochrany.

Prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní v rámci
výstavby vodnej stavby zabezpeèi aj výstavbu a
prevádzku systému varovania a vyrozumenia na
vodnej stavbe a na ohrozenom území do vzdialenosti,
ktorú dosiahne èelo prielomovej vlny do jednej hodiny
od vzniku mimoriadnej udalosti. Prielomovou vlnou sa
rozumie druh povodòovej vlny, ktorá vznikne náhlym
porušením hrádze, a èelom prielomovej vlny sa
rozumie èas prielomovej vlny, ktorá je
charakteristická náhlym zvýšením hladiny a zväèšením
prietoku.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí
vyrábajú a skladujú nebezpeèné látky alebo
manipulujú s nebezpeènými látkami a tým ohrozujú
život, zdravie alebo majetok, sú povinní na vlastné
náklady zabezpeèi systém monitorovania územia,
varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb na
ohrozenom území a trvale ho udržiava v prevádzke.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí
vlastnia alebo prevádzkujú energetické, tepelné,
vodárenské, kanalizaèné siete alebo sústavy, sú povinní
na výzvu obvodného úradu v sídle kraja, obvodného
úradu alebo obce bezodplatne poskytnú informácie na
vypracovanie plánov ochrany obyvate¾stva a na výzvu
úradu v sídle kraja, obvodného úradu alebo obce sa
podie¾a na vypracúvaní a plnení plánov ochrany
obyvate¾stva.
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo
prevádzkujú zariadenia urèené na ubytovanie alebo
ktoré umožòujú doèasný pobyt osôb, sú povinné na
vyzvanie obce podie¾a sa na vypracúvaní plánu
ubytovania evakuovaných osôb v obci a po vyhlásení
evakuácie zabezpeèi umiestnenie plánom urèeného
poètu evakuovaných osôb.
Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby
evakuácie povinné poskytnú obciam a obvodným
úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a
poètoch zvierat, ktoré vlastnia.

Právnické osoby a
fyzické
osoby
podnikatelia sú povinní uhrádza z vlastných
zdrojov pre svojich zamestnancov a osoby
prevzaté do starostlivosti výdavky spojené:

a) s uskladnením materiálu civilnej ochrany
a špeciálnych prostriedkov individuálnej
ochrany,
b) s prípravou na civilnú ochranu, so
zriadením a prevádzkovaním prostriedkov
varovania a vyrozumenia,
c) so zriadením a udržiavaním ochranných
stavieb,
d) s vyžiadaním a použitím síl a
prostriedkov na odstraòovanie následkov
mimoriadnych udalostí spôsobených
èinnosou, ktorou ohrozili život, zdravie
alebo majetok.

Potrebuješ pomoc v tiesni ?

OBVODNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Staèí pozna jedno èíslo
EURÓPSKE ÈÍSLO TIESÒOVÉHO VOLANIA

Slovenská republika
8 krajských miest

Povinnosti fyzických osôb
·Riadi sa pokynmi oprávnených osôb

·Umožni prístup na nehnute¾nos
·Poskytnú priestory postihnutým osobám
·Poskytnú vecné plnenie
·Zúèastni sa osobnými úkonmi na plnení
úloh civilnej ochrany
Osoba, ktorá nie je zaviazaná úèasou na civilnej
ochrane a na jej príprave pod¾a zákona, je v
prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane
svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracova v
súèinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a
možno jej v záujme ochrany života, zdravia a
majetku uloži obmedzenia a vyžadova poskytnutie
vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

8 koordinaèných stredísk
Integrovaného záchranného systému (IZS)

základné záchranné zložky
záchranná zdravotná služba
hasièský a záchranný zbor
horská záchranná služba
banská záchranná služba
kontrolné chemické laboratórium CO

Neblokuj pre zábavu linku 112 !
Možno niekto iný v tej chvíli naozaj
potrebuje pomoc.

ÈO MÁME POZNA
PRE PRÍPAD OHROZENIA

Trnava, 2009

