
 

 

  OCHRANA  OBYVATEĽSTVA  PRED  

ÚČINKAMI  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK 
 

INFORMÁCIE  PRE  VEREJNOSŤ 
 
Informácie  pre  verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov. 

 

Úvodné ustanovenia 

 

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. 

 

Civilná ochrana  zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia: 

a) organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v  

    záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v  

    odsune ranených, 

b) organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby, 

c) poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, 

d) zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie, 

e) vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, 

f) organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu, 

g) posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov  

    civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov  

    zariadení civilnej ochrany, 

h) zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v  

    civilnej ochrane. 

Civilná ochrana zahŕňa aj doplňujúcu činnosť potrebnú na splnenie uvedených úloh 

vrátane plánovania, organizovania, materiálneho zabezpečenia a kontroly. 

Úlohy  uvedené v písm. a) až f) plní civilná ochrana aj počas vyhlásenia vojnového stavu. 

Rozsah uvedených úloh vyplýva z kategorizácie územia Slovenskej republiky, ktorú ustanoví vláda 

Slovenskej republiky nariadením. 

 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR 42/1994 chrániť 

život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

  

Civilnú ochranu riadi ministerstvo vnútra. Pri plnení úloh civilnej ochrany spolupracuje 

ministerstvo vnútra so štátnymi orgánmi, samosprávnymi krajmi, s obcami, právnickými osobami 

a fyzickými osobami a s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, ktoré v rámci svojej 

pôsobnosti sú činné v prípadoch mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie pri záchranných 

prácach; pritom však nesmie byť dotknuté plnenie ich úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

Mimoriadnou situáciou 

sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, 

zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na 

záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na 

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 



 

Mimoriadnou udalosťou 

rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok, pričom  

 

a) živelná pohroma  

je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo 

hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky 

alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok. 

Živelné pohromy sú najmä:  

povodne a záplavy,  krupobitia, následky víchrice,  zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, 

rozsiahle námrazy, zemetrasenia. 

Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované: 

postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, 

zranené alebo usmrtené, zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, 

narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov, miestnymi a 

plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií, poškodením rozvodných sietí a ich 

zariadení, vznikom požiarov, zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území, postihnutím 

veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy, zhoršením hygienických 

podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení, celkovým narušením života, životného 

prostredia a obmedzením výroby.  

 

b) havária  

je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku 

čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú 

vplyv na život, zdravie alebo na majetok,  

Havárie sú najmä: 

požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s 

následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných 

vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov. 

Územie postihnuté účinkami havárie je charakterizované: 

postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín, zhoršením hygienických 

podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení. 

 

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde 

k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii 

v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

Katastrofy sú najmä: 

veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom 

nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb. 

Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované: 

postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín, zhoršením hygienických 

podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení, narušením života, výroby a životného 

prostredia. 

 

d) Teroristické útoky  

sú napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na 

životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva. Na teroristické útoky môžu byť 

použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a 

materiály. 

 Priestor postihnutý účinkami teroristického útoku je charakterizovaný: 

usmrtením, zranením a ohrozením veľkého počtu osôb, kontaminovaním ovzdušia, vody, potravín a 

terénu, vznikom paniky postihnutého i nepostihnutého obyvateľstva, vznikom značných 

materiálnych škôd a strát a pod. 

 



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. 

 

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia 

následkov mimoriadnej udalosti. 

 

 

 

Záchranné práce  

sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených 

alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a 

pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov 

mimoriadnej udalosti. 

 

Núdzovým ubytovaním  

je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami 

mimoriadnej udalosti.  

 

Núdzové zásobovanie  

je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a 

poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach 

existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie,  zabezpečenie tepla a 

základné zdravotnícke zabezpečenie. 

 

Ukrytím  

sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych 

udalostí. 

 

Evakuáciou  

sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. 

 

Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia  

sú opatrenia určené na zníženie alebo na vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok. 

 

 

Informácie o zdroji ohrozenia 

 

HC-36 Zimný štadión Skalica 

Predmet činnosti: 

objekt zimného štadióna zabezpečuje organizovanie hokejových stretnutí, iných športových  

aktivít športových klubov v súvislosti s korčuľovaním (aj pre verejnosť) a tiež môže byť využitý aj 

pre organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít. 

V prevádzke Zimného štadióna sa nachádza jediná nebezpečná látka - amoniak. 

Amoniak – chladivo R717, sa za prevádzkových podmienok technológie nachádza v primárnom 

systéme chladenia v plynnom a kvapalnom skupenstve. Amoniak sa nachádza výhradne v priestore 

strojovne chladenia, situovanej v objekte zimného štadióna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Skalica - HC-36 Zimný štadión Skalica 

 

 

 

/ 

- výhodné cenové relácie pre veľko aj maloodberateľov 

- výkup a prefinancovanie komodít 

 

 

 

 

Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na 

postihnutom území a životnom prostredí 
 

Rozsah mimoriadnych udalostí  

U jednotlivých zdrojoch ohrozenia je rozsah možných mimoriadnych udalostí vypracovaný 

v súlade s vyhláškou MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov. 

 

 

Stacionárne zdroje možného ohrozenia 

Všeobecné charakteristiky bezpečnostných koncentrácií u jednotlivých pásiem ohrozenia , 

ktoré vytvárajú hodnotiace kritériá pre podmienky havarijného plánovania. 



 

 

Názov a lokalita 

stacionárneho 

zdroja ohrozenia 

Druh NL  

(UN kód) 

Druh úniku  

 

Množstvo  NL 

v (t) 

Pásmo ohrozenia 

vzdialenosť hranice 

v (m) 

HC-36 Zimný 

štadión Skalica 

Amoniak 

(1005) 

Únik 

z chladiaceho 

systému 

0,243       30- 50 

 

 

Následky na životoch, zdraví a majetku na postihnutom území  

Rozsah následkov po vzniku mimoriadnej udalosti u jednotlivých zdrojoch ohrozenia                

na životoch, zdraví a majetku na postihnutom území priamo súvisí s realizovaním všetkých 

protichemických opatrení (podľa § 3 vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach 

o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok) v období pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti, ďalej v plnení povinností fyzických osôb, právnických osôb, fyzických osôb 

- podnikateľov, v napĺňaní pôsobnosti obcí a dotknutých štátnych orgánov v príprave na účinnú 

ochranu a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ktoré sú ustanovené v platnej právnej 

úprave. 

Následky na životoch, zdraví a majetku sú ovplyvnené bezprostredne po úniku nebezpečnej 

látky aj množstvom osôb, ktoré sa v danom čase nachádzajú na ohrozenom území. 

 

 

 

 

 

 

Názov a 

lokalita 

stacionárneho 

zdroja 

ohrozenia 

Druh NL  

(UN kód) 

Množstvo 

uniknutej 

NL 

v (t) 

Ohrozené obce  a objekty 

Počet 

ohrozených 

osôb 

HC-36 Zimný 

štadión Skalica 

Amoniak 

(1005) 
0,243  

Osoby nachádzajúce sa 

v priestore zimného štadióna 

 

 

 

1. Amoniak 

 

 sumárny vzorec         NH3  

 UN kód (identifikačné číslo látky)   1005 

 Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia)    268 

 

 

Základná charakteristika 

 

Pri bežnom tlaku a teplote je amoniak toxický, bezfarebný plyn (teplota varu za normálnych 

podmienok je -33,5°C) s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom. 

Amoniak je zásaditá žieravina, v kvapalnej forme pôsobí leptavo. Vďaka svojej  hustote 0,771 

kg.m
-3

 je zhruba o polovicu ľahší ako vzduch. Skladuje sa skvapalnený pod tlakom. Je veľmi dobre 

rozpustný vo vode, s kyselinami reaguje za vzniku amónnych solí. Má silné korozívne účinky voči 

kovom, hlavne voči zliatinám medi. 

 

 



Dopady na zdravie človeka, riziká 

 

Vo všeobecnosti možno amoniak charakterizovať ako látku toxickú, ktorá však vďaka svojmu 

prenikavému zápachu, upozorňujúcemu včas na svoju prítomnosť, väčšinou nepredstavuje výrazné 

riziko pre človeka. 

Krátkodobá expozícia amoniaku môže dráždiť aj popáliť kožu a oči s rizikom trvalých 

následkov. Môže spôsobiť podráždenie nosnej sliznice, úst, hltana, spôsobuje kašeľ a dýchacie 

problémy. Expozícia s vyššími koncentráciami amoniaku môže spôsobiť aj zavodnenie pľúc (edém) 

a vážne dýchacie problémy. Pri koncentrácii vyššej než 0,5 % obj. (asi 3,5 g.m
-3

) je i krátkodobá 

expozícia  smrteľná. Pri styku so skvapalneným amoniakom vznikajú ťažké omrzliny. Koncentrácia 

0,25% obj. pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min. 

Špecifické riziko (R vety): R10 Horľavý, R23 Jedovatý pri vdýchnutí, R34 Spôsobuje poleptanie,. 

Bezpečné zaobchádzanie (S vety): S16 Udržujte mimo dosah zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia, 

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,  

NPEL - (Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší): 

priemerné - 14 mg.m
-3

 (20 ppm), hraničné - 36 mg.m
-3

.   

 

OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

Všeobecné pokyny : 

V prípade nadýchnutia : 

Zasiahnuté osoby ihneď vyviesť na čerstvý vzduch. Postihnutému uvoľniť dýchacie cesty. 

Udržiavať v teple a v kľude. Pri zastavení dýchania nasadiť kyslíkový dýchací prístroj. Umelé 

dýchanie vykonať s veľkou opatrnosťou (pozor na poškodené pľúca). 

Pri styku s pokožkou : 

Môže spôsobiť poleptanie pokožky. Zasiahnutý odev odstrániť. Zasiahnuté časti tela minimálne 15 

minút umývať vodou. Privolať lekára. 

Pri zasiahnutí očí : 

Môže spôsobiť poleptanie rohovky (s prechodnou poruchou zraku). Oči okamžite minimálne 15 

minút vymývať vodou. Privolať lekára. 

Pri požití : nie je možný spôsob expozície 

 

 

Následky vybraných nebezpečných látok na životnom prostredí na postihnutom 

území 

 

1. Amoniak  (čpavok)  

Pre vodu je to nebezpečná kvapalina, trieda ohrozenia vody TOV 2 - ohrozuje vodu. Môže zmeniť 

hodnotu pH vodných ekologických systémov. Toxický pre všetky vodné organizmy. 

Akútna toxicita pre vodné bezstavovce LD50 (letálna dávka) je 20 mg.l
-1

 za 96 h.                 

Akútna toxicita pre ryby LD50 (letálna dávka) je 1,25 - 5 mg.l
-1

 za 96 h. 

Akútna toxicita pre vodné riasy  LD50 (letálna dávka) je 10 mg.l
-1

 za 48 h.  

Výstražné symboly: T - jedovatá látka, N - nebezpečná pre životné prostredie. 

Špecifické riziko (R vety): R10 Horľavý, R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. 

Bezpečné zaobchádzanie (S vety): S16 Udržujte mimo dosah zdrojov zapálenia S61 Zabráňte 

uvoľneniu do životného prostredia. 

 

 

 

 

 
 



 

Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach 

 

Informačný systém civilnej ochrany tvorí ; hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, 

pričom 

a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení  

    následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, 

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií. 

 

Varovanie obyvateľstva 

sa vykonáva varovnými signálmi 

 

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo 

pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov  mimoriadnej udalosti, 

 

VŠEOBECNÉ  OHROZENIE 

 

Tón sirén:                    2 – minútový kolísavý tón         

 

2 minúty  

 

 

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými 

účinkami vody. 

 

                           OHROZENIE VODOU 

 

Tón sirén:                        6 – minútový stály  tón          

 

       6 minút 

 

 

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom 

„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. 

 

 

                           KONIEC OHROZENIA 

 

Tón sirén:                        2 – minútový stály  tón          

 

       2 minúty 

 

 

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou 

informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva  

sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva 

o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania 

týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 

 

 

 



Záchranné práce 

 

 Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na 

ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na 

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 

a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. 

 

 Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného 

systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a 

osoby povolané na osobné úkony. 
  

Základné záchranné zložky sú:  

hasičský a záchranný zbor, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, útvary Policajného zboru a 

letecký útvar ministerstva, vojenské záchranné útvary civilnej ochrany a kontrolné chemické 

laboratóriá civilnej ochrany, banská záchranná služba,  horská záchranná služba.  

Základné záchranné zložky: 

poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe 

pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania, vykonávajú 

organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú 

technickými a vecnými prostriedkami. 

  Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom 

obvode. 

  

Ostatné záchranné zložky sú:  

Armáda Slovenskej republiky, obecné (mestské) hasičské zbory, závodné hasičské útvary,  závodné 

hasičské zbory, pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,  

Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, jednotky civilnej ochrany, obecná 

polícia, útvary Železničnej polície, Slovenský Červený kríž, iné právnické osoby a fyzické osoby, 

ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku. 

Ostatné záchranné zložky  

poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania 

koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania,  oznamujú na 

vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť 

na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a 

pre prípad vyzvania na zásah, vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a 

komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích 

prostriedkov.  

 

Osoby povolané na osobné úkony 

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi. 

Osobnými úkonmi v civilnej ochrane sú povinné všetky fyzické osoby, ktoré nie sú od nich 

oslobodené. Osobnými úkonmi podľa tohto zákona sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, 

ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.  Vo 

vykonávaní osobných úkonov sa nemožno dať zastupovať. 

  Osoby, ktoré boli pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľnosti, majú rovnaké práva 

a povinnosti ako osoby, ktoré boli na osobné úkony povolané. 

Ženy sa budú povolávať podľa možnosti len na také osobné úkony, na ktoré sú svojím   

obvyklým zamestnaním spôsobilé, pričom sa bude prihliadať na to, aby ich povolanie na osobné 

úkony nebolo na ujmu plnenia iných závažných úloh. 

 

Od osobných úkonov sú oslobodené 

a) osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, 

b) osoby mladšie ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov, 

c) osoby vykonávajúce vojenskú činnú službu alebo osobitnú službu podľa osobitných  

    zákonov, 



d) tehotné ženy a osoby, ktoré sa starajú o deti do 15 rokov veku, 

e) osoby požívajúce exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osoby patriace k cudzím  

    diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo  

    k medzinárodným orgánom s podmienkou, že tieto úrady alebo orgány pôsobia na  

    území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov  

    Slovenskej republiky, 

f) ostatní cudzinci v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z 

    medzinárodného práva. 

 

Dôvod oslobodenia treba preukázať vhodným spôsobom; telesnú alebo duševnú  

nespôsobilosť treba preukázať úradným potvrdením lekára. 

 

 Záchranné práce sa vykonávajú v závislosti od druhu, rozsahu a času vzniku mimoriadnej 

udalosti. 

 

Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä 

 

- varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a aj pri  

  zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác, 

- vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať 

   postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné  

  úseky, 

- vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov  

  dopravných prostriedkov, ochranných stavieb, zo zaplavených priestorov a z horiacich  

   budov, 

- prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ochranných stavbách, 

- individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru, 

- poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným  

  osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení, 

- lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a  

  prostriedky, 

- kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia, ovzdušia a  

  budov, 

- poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie, 

- hygienickú očistu postihnutých osôb, 

- likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich šíreniu, 

- špeciálnu očistu a dezaktiváciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a  

  komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov, 

- dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných  

  prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov, 

- reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území, 

- uzavretie postihnutého územia, 

- ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými  

  poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti, 

- odsun nezranených osôb z postihnutého územia, 

- núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej  

  udalosti bez základných životných potrieb, 

- poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie  

  veterinárnej očisty, 

- odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby,  

  nasadené sily a prostriedky a majetok, 

- pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania, 

- spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich  

  postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky, 

- uvoľňovanie zahataných vodných tokov, 



- uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a  

  prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác a odsun postihnutých osôb, 

- čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú  

  záchranné práce, 

- zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách, 

- identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb, 

- uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu  

  zvyškov nebezpečných látok, 

- psychologickú pomoc a duchovnú pomoc. 

 

 

Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti 
 

Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia: 

a) záchranné, práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená  

    mimoriadna situácia, 

b) evakuácia, 

c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo 

d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek  

    integrovaného záchranného systému. 

 

Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav. 

Vtedy sa postupuje podľa osobitného zákona. 

 

Pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné 

a) dodržiavať pokyny krajských úradov, obvodných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb 

a fyzických osôb uvedených v § 16 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

b) riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu, 

c) vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im 

zverené, 

d) plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie 

úloh sa vopred pripraviť, 

e) vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou 

života, zdravia a majetku, 

f) poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú, 

g) poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým 

mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce. 

 

Povinnosti uvedené pod písm. e), f) a g) nie je fyzická osoba povinná splniť v prípade, ak by tým 

vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité 

okolnosti. 

 

 

 

Odkaz na zamedzenie vyplývajúce z ochrany dôverných informácií 

a utajovaných skutočností 
 

Údaje uvedené v „Informáciách  pre  verejnosť“ nepodliehajú žiadnym obmedzeniam, ktoré 

vyplývajú  z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004  

Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 


