
Príprava obyvateľstva v 2. roku cyklu. 
 
„Kolektívna ochrana.“ 

 
Evakuácia znamená odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého 
územia, ktorá sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie, na príkaz 
príslušného orgánu štátnej správy a samosprávy. Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia zabezpečujú tieto úlohy vo svojich objektoch (pre zamestnancov 
a osoby dočasne prevzaté do starostlivosti). 
 
Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva 
z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území 
a vykonáva sa organizovane: 
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín 
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA OSOB V PRÍPADE VZNIKU 
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 a poskytnutie predlekárskej zdravotníckej pomoci. 

 
Pred opustení budovy alebo bytu: 

•  Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. 
•  Informujte o vzniknutej situácii spolubývajúcich vo svojom okolí a pomôžte 

 deťom bez dozoru, chorým a bezvládnym. 
•  Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci – evakuačnú batožinu 

 a improvizované prostriedky individuálnej ochrany. 
•  Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom minimálne na dva dni. 
•  Uzamknite byt. 
•  Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. 
•  Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. 
•  Dostavte sa na určené miesto – evakuačné zberné miesto. 
•  Vždy zachovávajte rozvahu! 

EVAKUAČNÁ BATOŽINA 
Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: 

•  u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu 
•  u deti - 25 kg na jedno dieťa 

Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou: 
• osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze, 
• osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby, 
• základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu, 
• predmety dennej potreby a osobnej hygieny, 



• vreckovú lampu, sviečky, zápalky, 
• prikrývku, spací vak, 
• náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, 
• ďalšie nevyhnutné osobné veci. 

 
SAMOEVAKUÁCIA 
Pod samovoľnou evakuáciou sa rozumie neorganizované opúšťanie ohrozeného 
priestoru. Občania sa môžu dopraviť do miesta núdzového ubytovania aj vlastnými 
motorovými vozidlami. Účastníci samoevakuácii sú povinní dodržiavať uvedené 
zásady: 

• oboznámiť evakuačnú komisiu obce o vykonaní samoevakuácie, 
• vykonať opatrenia na zabezpečenie domácnosti proti neoprávnenému 

vniknutiu, 
• zabezpečiť hospodárske zvieratá krmovinami a vodou na predpokladaný čas 

evakuácie, 
• dodržiavať predpísanú evakuačnú trasu vzhľadom na to, že pri vykonávaní 

evakuácie sa predpokladá so zvýšenými nárokmi na dopravnú priepustnosť 
komunikácií, 

• dodržiavať pri preprave pokyny poriadkových orgánov, najmä nevstupovať do 
priestorov, ktoré sú postihnuté mimoriadnou udalosťou, 

• vziať si so sebou doporučenú evakuačnú batožinu a neprekročiť jej stanovenú 
hmotnosť, 

• nahlásiť vykonanie samoevakuácie v kontrolnom stanovišti a v mieste 
ubytovania evakuovaných. 

 


