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textová časť

S evakuáciou ohrozených osôb v podmienkach okresu Levice uvažovať ako s jedným
z druhov kolektívnej ochrany obyvateľstva pri nebezpečenstve a vzniku mimoriadnej udalosti
v dobe mieru. Jej riadenie, plánovanie a zabezpečovanie riešiť v zmysle vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
evakuácii, zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení
neskorších predpisov.
Úsilie a pozornosť okresného úradu, obcí, fyzických, právnických osôb a ich
evakuačných orgánov sústrediť na splnenie tejto hlavnej úlohy:
vytvoriť organizačné, personálne, dokumentačné a materiálno-technické predpoklady a
podmienky k včasnému odsunu osôb, prípadne zvierat a iných hodnôt z územia ohrozeného
následkami mimoriadnej udalosti a vykonať opatrenia na zabránenie vzniku škôd.
Pri plánovaní a zabezpečovaní evakuačných opatrení v súlade s analýzou možnosti vzniku
mimoriadnych udalostí vychádzať z týchto zásad:
Evakuáciu obyvateľstva plánovať a vykonať z dôvodu nevyhnutného časového
obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:



krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín
dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení
evakuácie.

1. PLÁNOVANIE A ZABEZPEČOVANIE EVAKUÁCIE OBYVATEĽSTVA:
A. z územia v okolí jadrového zariadenia Mochovce v prípade radiačnej havárie
1. z pásma „A“ vymedzeného 5 km vzdialenosťou pre všetko obyvateľstvo v plnom
rozsahu,
2. z pásma „B“ vymedzeného 5 – 20 km vzdialenosťou pre bezprostredne ohrozenú časť
obyvateľstva v plnom rozsahu,

B. z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej
udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky;
C. z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré
dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území;
D. z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel;
A. z územia v JZ Mochovce v prípade radiačnej havárie
- z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou od JZ Mochovce

Z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou od jadrového zariadenia plánovať
evakuáciu pre 2. 474 obyvateľov z 3 obcí:
Malé Kozmálovce, Veľký Ďur a Nový Tekov
- z pásma vymedzeného 5 až 20 km vzdialenosťou od JZ Mochovce
Z pásma vymedzeného 5 až 20 km vzdialenosťou od jadrového zariadenia plánovať
evakuáciu pre bezprostredne ohrozené obyvateľstvo obcí v počte 67 091 z 37 obcí:
Horná Seč, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Lok,
Rybník, Starý Tekov, Tehla, Tlmače, Veľké Kozmálovce, Levice, Bajka, Beša, Čajkov,
Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Drženice, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Jur nad Hronom,
Krškany, Lula, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Ondrejovce, Podlužany, Plavé Vozokany,
Starý Hrádok, Šarovce, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Turá, Vyšné nad Hronom,
Žemliare.
Odsun obyvateľstva podľa rozhodnutia č.18071/98-SOZO/ŠZÚ SR, hlavného hygienika
ministerstva zdravotníctva, zabezpečiť v prvom rade z územia bezprostredne ohrozeného
nameranou hodnotou radiácie:
 pri 30 mikro-Gy/h vykonať evakuáciu tehotných žien, detí a osôb zo zdravotníckych a
sociálnych zariadení,
 pri 50 mikro-Gy/h vykonať evakuáciu všetkých kategórií obyvateľstva na 7 dní.
Odsúhlasenie počtov obyvateľstva a priestorov na ich umiestnenie po vyhlásení
evakuácie na území Slovenskej republiky riešilo MV SR Úrad civilnej ochrany obyvateľstva
spisom č. SVS CO-7152/5 zo dňa 12. mája 1997 a Krajský úrad v Nitre, odbor civilnej
ochrany obyvateľstva spisom číslo CO-97/00009-022 zo dňa 23.6.1997.
Podľa „Rozhodnutia“ Krajského úradu v Nitre, odboru krízového riadenia, ako
príslušného správneho orgánu v zmysle zákona NR SR č. 515/2003 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v prípade dlhodobej
evakuácie umiestňuje obyvateľstvo nasledovne:
 z územia 0 - 20 km pásma od JZ Mochovce v územnom obvode okresu Levice v počte
70 205 osôb, z toho v územnom obvode okresu Nové Zámky 36 198 osôb.

B. C. D. z územia ohrozeného kontamináciou pri technologickej havárii alebo pri
inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, z územia, na
ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo
dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území, z územia ohrozeného
haváriou vodohospodárskych diel;
Evakuáciu obyvateľstva pri úniku nebezpečných látok riešiť krátkodobou evakuáciou
ohrozeného osadenstva a obyvateľstva na teritóriu okresu.
Vzhľadom k tomu, že ide o krátkodobú evakuáciu nie je potrebné plánovať odborné
zabezpečenie v plnom rozsahu. Rozsah plnenia úloh odborného zabezpečenia bude určený po
vyhlásení evakuácie, na základe skutočnej potreby.
Presun ohrozeného obyvateľstva sa vykoná všetkými dostupnými dopravnými
prostriedkami, na krátke vzdialenosti i pešo.

2. RIADENIE EVAKUÁCIE
Evakuáciu riadia:
a/ Na stupni obec - podľa §15, ods. 1, písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu osôb a poskytuje núdzové ubytovanie
a núdzové zásobovanie evakuovaným. Podľa §9, ods. 1, vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii v znení neskorších predpisov, primátor mesta a
starosta obce môžu zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.
b/ Na stupni okresný úrad - podľa §14, ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti obcí
umiestniť evakuovaných. Podľa §9, ods. 1, vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o evakuácii v znení neskorších predpisov, prednosta okresného úradu
môže zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.

3. EVAKUAČNÉ ZARIADENIA
Evakuačné zariadenie sa uvádza do pohotovosti od vyhlásenia dlhodobej evakuácie
nasledovne:
a)
evakuačné zberné miesto
do 3 hodín;
b)
evakuačné stredisko
do 3 hodín;
c)
stanica nástupu - autobusová
do 3 hodín;
d)
stanica nástupu - ostatné
do 5 hodín;
e)
stanica výstupu
do 4 hodín;
f)
regulačné stanovište
do 4 hodín;
g)
kontrolné stanovište
do 4 hodín;
h)
miesto ubytovania
do 4 hodín.
Pri krátkodobej evakuácii sa čas uvedenia do pohotovosti evakuačného zariadenia
upravuje primerane podľa skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja.
Evakuácia obyvateľstva bude vykonaná na pokyn okresnej evakuačnej komisie,
autobusmi, ktoré budú obyvateľstvo odvážať z jednotlivých ulíc.
Spôsob a poradie zberu obyvateľov určí vodičom autobusov príslušná evakuačná
komisia.
Stanice nástupu a výstupu evakuovaných sú autobusové a železničné stanice, prípadne
iné vhodné miesta, určené obecnými, príp. mestskými úradmi.
Kontrolné stanovištia sú zariadenia určené na organizovanie a usmerňovanie odsunu
evakuovaných do miest ubytovania určujú sa na trasách presunov na hranici 20 km okruhu od
JZ Mochovce a sú vytvárané na stupni obvod.

Kontrolné stanovištia sú realizované v obciach :
-

Žemberovce
Tekovské Lužany

s plánovaným prechodom osôb v počte
s plánovaným prechodom osôb v počte

8 301
9 196

-

Šarovce
Mýtne Ludany
Hul

s plánovaným prechodom osôb v počte
s plánovaným prechodom osôb v počte
s plánovaným prechodom osôb v počte

13 170
9 905
28 993

4. DOKUMENTÁCIA EVAKUÁCIE
Pre zabezpečenie evakuácie Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia
spracováva dokumentáciu v zmysle vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o evakuácii. Dokumentácia je uložená na odbore krízového riadenia.

Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie spracujú a dodajú :
a/ dopravné zabezpečenie
- okresný úrad odbor KR v súčinnosti s VÚC Nitra
b/ zdravotnícke zabezpečenie
- člen evakuačnej komisie OÚ v súčinnosti s VÚC Nitra
c/ poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie - OR PZ Levice
d/ zásobovacie zabezpečenie
- odbor krízového riadenia
e/ veterinárne zabezpečenie
- regionálna veterinárna a potravinová správa Levice.

______________________
Ing. Július Bizoň
vedúci odboru

