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ZÁMER 
 

k vykonaniu inštrukčno – metodického zamestnania  s ukážkami  
orgánov krízového riadenia 

okresného úradu v sídle kraja, okresných  úradov, územnej samosprávy, základných 
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, 

OS SR a Správy povodia dolného toku Váhu Šaľa 
v dňoch 14. a 16. októbra 2014 

„VODA 2014“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Téma 
 

Činnosť orgánov krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja, okresných úradov 
a orgánov miestnej samosprávy, základných záchranných zložiek integrovaného záchranného 
systému  a vybraných organizácií pri riešení opatrení na ochranu obyvateľstva pred 
povodňami pri vyhlásení jednotlivých stupňov povodňovej aktivity. 
 

a) Ciele IMZ 
 
• prehĺbiť vedomosti zamestnancov Okresného úradu v sídle kraja Trnava, krajského 
krízového štábu a predsedov krízových štábov obcí v činnosti  pri riešení povodňovej situácie 
 
• vykonať praktické zamestnanie  zamerané na organizáciu a materiálne zabezpečenie 
záchranných prác v prípade povodní a mimoriadnych udalostí,  pri  II. a III. stupni 
povodňovej aktivity v Komplexnej centrálnej záchrannej službe Gabčíkovo 
 
• vykonať praktickú ukážku v súčinnosti s OS SR z posádok Sereď a Hlohovec, KR 
HaZZ Trnava, Správou povodia dolného Váhu Šaľa, KR PZ Trnava , aktívnej účasti  Ústavu 
na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou a obce Šúrovce v priestore rieky 
Váh zameranú na spevňovanie hrádze, premostenie prekážky, záchranu osôb a majetku 
pomocou vojenskej techniky ako aj činnosť HaZZ.  
 

b) Obdobia (etapy) inštrukčno - metodického zamestnania ( ďalej IMZ ) 
 
Prvá etapa: 14.10.2014 od 07,00 hod. do 16,00 hod.  
Druhá etapa: 16.10.2014 od 07,30 hod. do 15,00 hod.  
 

c) Úlohy IMZ 
     
1. Ukážka  organizácie a materiálneho zabezpečenia záchranných prác v prípade povodní 
a mimoriadnych udalostí v Trnavskom kraji. 
2. Činnosť krajského krízového štábu  a obcí pri prevzatí informácie o vyhlásení II. a  III. 
stupňa povodňovej aktivity, vzniku mimoriadnej udalosti a následne vyhlásení mimoriadnej 
situácie, získavaní informácií a údajov o mimoriadnej udalosti a pri vyhodnocovaní prvotných 
informácií o mimoriadnej udalosti. 
3. Praktická ukážka v súčinnosti s OS SR z posádok Sereď a Hlohovec, KR HaZZ 
Trnava, Správou povodia dolného Váhu Šaľa, KR PZ Trnava, aktívnej účasti  Ústavu na 
výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou a obce Šúrovce v priestore rieky Váh 
zameraná na spevňovanie hrádze, premostenie prekážky, záchranu osôb a majetku pomocou 
vojenskej techniky ako aj činnosť HaZZ 
4. Riadenie a vykonávanie záchranných prác, likvidácia následkov mimoriadnych 
udalostí a materiálno - technické zabezpečenie záchranných prác. 
 

d) Miesto vykonania IMZ 
 
14.10.2014  – Gabčíkovo 
16.10.2014  – Šúrovce, rieka Váh. 
 
 
 



2. Východiskové údaje IMZ 
 

a) Prehľad zúčastňujúcich sa zložiek a subjektov 
 
Okresný úrad Trnava - Krízový štáb Trnavského kraja, povodňová komisia, evakuačná 
komisia, odbor krízového riadenia,  
Obecný úrad Šúrovce - krízový štáb, dobrovoľný hasičský zbor, 
Obce okresu Trnava, Hlohovec 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného 
Váhu Šaľa, 
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou, 
Ženijný prápor Pozemných síl Sereď, 
Multifunkčný prápor Hlohovec, 
Súčinnosť:  
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave -  zabezpečenie dopravnej situácie pri vykonaní praktickej 
ukážky dňa 16.10.2014 
 

b) Zodpovednosť pri plánovaní IMZ 
 

Plánovanie zamestnania bude zabezpečené odborom krízového riadenia Okresného 
úradu Trnava v súčinnosti s jednotlivými zložkami zúčastňujúcimi sa na IMZ. 
 

c) Priestor, miesto a termíny IMZ 
  
14.10.2014 – Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo 
16.10.2014 – Obecný úrad Šúrovce, určený priestor rieky Váh v katastri obce Šúrovce                                
                                                             
Riadiaci IMZ:  Prednostka Okresného úradu v sídle kraja Trnava PaedDr. Marta Gubrická 
 
Štáb riadiaceho IMZ: Jozef Hudák, Ing. Stanislav Krištofík, PhD., Ing. Miroslav Šiška  
 

d) Predpokladané náklady IMZ 
 

Náklady na IMZ budú čerpané z limitov finančných prostriedkov pridelených odboru 
krízového riadenia Okresného úradu Trnava, náklady na jednotlivé ukážky budú hradené  
z prostriedkov zúčastňujúcich sa zložiek a subjektov. 
 

e) Zásady informovania verejnosti 
 

Informovanie verejnosti bude vykonané prostredníctvom oznamovacích prostriedkov 
obce Šúrovce a zverejnením priebehu IMZ a jeho hodnotenia prostredníctvom revue pre 
civilnú ochranu obyvateľstva „Civilná ochrana“. 
 

f) Rozsah dokumentácie 
 

Dokumentáciu cvičenia tvorí  „Zámer“  a  „Organizačné pokyny“  k vykonaniu 
inštrukčno – metodického zamestnania s ukážkami orgánov krízového riadenia okresného 
úradu v sídle kraja, okresných  úradov, územnej samosprávy, základných záchranných zložiek 



integrovaného záchranného systému, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, OS SR a Správy 
povodia dolného Váhu Šaľa . 

Východiskové údaje jednotlivých ukážok vykonaných v rámci IMZ boli ujasnené 
a prerokované s jednotlivými zúčastnenými   zložkami a subjektmi  v dňa 17. apríla 2014 
a následne spresnené v priestore rieky Váh v katastri obce Šúrovce dňa 6. júna 2014.              
 

3. Harmonogram prípravy IMZ 
 

1.   Spracovanie  dokumentácie k IMZ 
- zámer, 
- organizačné pokyny. 

 
Vykoná: odbor KR OÚ Trnava                                                     Termín: do 23.9.2014 

 
2.   Vykonanie súčinnostných porád k IMZ: 

- úvodná porada -  17.4.2014 
- súčinnostná porada so zúčastňujúcimi sa zložkami a subjektmi v priestore       
   ukážok – 6.6.2014 
- záverečná porada  pred vykonaním IMZ – 8.10.2014 

 
Vykoná: vedúci odboru KR OÚ Trnava         Termín: v súlade s Organizačnými pokynmi 

 
3.   Oboznámenie sa so spracovanou dokumentáciou k IMZ. 
 
Vykonajú:  účastníci IMZ                                                         Termín: do 30.9.2014 

 
4.   Aktualizovanie dokumentácie na ochranu obyvateľstva  plánovanej na použitie  pri 
IMZ. 

 
Vykonajú: účastníci IMZ                                                                   Termín: do 30.9.2014 

 
5.    Príprava  pracovísk  k vykonaniu IMZ.  

 
Vykonajú:  OÚ Trnava, OcÚ Šúrovce, KCZS Gabčíkovo                Termín: do 13.10.2014 

 
6. Zabezpečenie odbornej prípravy krízových štábov, cvičiacich obcí a vykonávateľov 
praktických ukážok v priestore Okresného úradu Trnava.  

 
Vykonajú: odbor KR OÚ Trnava                                                         Termín: do 9.10.2014 

 
7. Zabezpečenie vozidiel  a presunu účastníkov IMZ do KCZS Gabčíkovo  autobusom  CP 
Trnava a vozidlami OÚ Trnava. 

 
Vykonajú: odbor KR OÚ Trnava                                            Termín: do 9.10.2014 
 
8. Zabezpečenie regulácie príjazdu, parkovania a odjazdu účastníkov IMZ počas 
praktických ukážok dňa 16.10.2014 v priestore rieky Váh v katastri obce Šúrovce  po trase 
OcÚ Šúrovce – priestor vykonania praktických ukážok.   
  

      Vykonajú : KR PZ Trnava                                                                  Termín: 16.10.2014  



Č a s   Obsah   -   ú l o h a 
 
14.10.2014     prvý deň IMZ 
 
07.30 – 09.00  presun účastníkov IMZ z Trnavy do Gabčíkova (Komplexná centrálna 

záchranná služba),  
 
09.00 – 12.00 ukážka organizácie a materiálneho zabezpečenia záchranných prác v prípade 

povodní a mimoriadnych udalostí v Trnavskom kraji 
 
12.00 – 13.00  obed 
 
13.00 – 14.00 výmena skúseností, diskusia 
 
14.00 – 15.30 presun účastníkov IMZ z Gabčíkova do Trnavy 
 
16.10. 2014 -  druhý deň IMZ     
  
      do   08.30  príjazd a prezentácia účastníkov na Obecnom úrade Šúrovce 
 
08.30 – 08.50  zahájenie, informácia o priebehu praktickej ukážky 
 
09.00 – 09.20   presun do priestoru  ukážok v priestore  rieky Váh v katastri  obce Šúrovce  
 
09.30 – 09.40   ukážka vybavenia príslušníkov OS SR, HaZZ a  väzňov    
 
09.40 – 10.30   ukážka spevňovania hrádze  
 
10.30 – 10.40   presun na nasledujúce ukážky 
 
10.40 – 11.10   ukážka materiálno - technického vybavenia a činnosti HaZZ a DHZ Šúrovce 
 
11.10 – 11.30   ukážka činnosti mostného tanku MT 55 
 
11.40 – 12.10   ukážka činnosti obojživelného transportéra PTS 10 pri záchrane osôb    
                         a materiálu počas záplav pri  prekonávaní vodnej prekážky 
 
12.10 – 13.00   občerstvenie a diskusia 
  
13.00                ukončenie ukážok    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREHĽAD SÍL A PROSTRIEDKOV  
 

1. deň (Gabčíkovo) 
Názov subjektu Hostia Počet cvičiacich Počet techniky Druh techniky 
Krízový štáb 
kraja Trnava, 
Krajská 
povodňová 
komisia Trnava, 
Evakuačná 
komisia okresu 
a kraja Trnava 

38  3 osobný automobil 
autobus 

 
2. deň (Šúrovce) 

Názov subjektu Hostia Počet cvičiacich Počet techniky Druh techniky 
Okresný úrad 
Trnava 

20 8 7/2 osobný automobil 
 

OÚ - Galanta, 
Piešťany 
a Hlohovec 

12 0 6/0 osobný automobil 

Obce 45 0 45/0 osobný automobil 
Krajské 
riaditeľstvo PZ 
v Trnave 

2 4 1/2 osobný automobil 

Krajské 
riaditeľstvo 
Hasičského 
a záchranného 
zboru v Trnave 

2 9 1/3 osobný automobil, 
nákladný automobil 

Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š.p., 
Odštepný závod 
Piešťany, Správa 
povodia dolného 
Váhu Šaľa 

0 10 0/2 osobný automobil 
nákladný automobil 

Ústav na výkon 
trestu odňatia 
slobody 
Hrnčiarovce nad 
Parnou 

1 5+30 1/2 osobný automobil, 
autobus 

Multifunkčný 
prápor Hlohovec 

0 2 0/1 nákladný automobil 

Ženijný prápor 
Sereď 

1 6 1/3 osobný automobil, 
špeciálna technika 

Obec Šúrovce 2 8 0/3 osobný automobil, 
nákladný automobil, 

príves 
SPOLU 85 82 62/18  
 



 
ZABEZPEČENIE ČINNOSTI: 
 
•  Zdravotnícke zabezpečenie: 
Počas  14.10.2014     využitím siete zdravotníckych zariadení,  
           16.10.2014 využitím vozidla a personálu v rámci služby IZS. 
•  Stravovanie: 
Zabezpečí OÚ Trnava (Gabčíkovo) v spolupráci s obcou Šúrovce ( v priestore jednotlivých 
zamestnaní 16.10.2014).  
• MTZ čerpať z vlastných zdrojov a skladov CO. 
 
 
 
 

 Jozef Hudák 
vedúci odboru 

 


