INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
(VYPLÝVAJÚCE Z PLNENIA POVINNOSTÍ V SÚLADE S §15a ZÁKONA NR SR
č. 42/1994 Z. Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH
PREDPISOV)
Informácie pre verejnosť sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli.
Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä:
 zdroji ohrozenia,
 o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkoch na postihnuté územie a
životné prostredie,
 nebezpečných vlastnostiach a označeniach látok a prípravkov, ktoré by mohli
spôsobiť mimoriadnu udalosť,
 o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
 o úlohách a opatreniach po vzniku mimoriadnej udalosti,
 podrobnostiach o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie, súvisiace s plánom
ochrany obyvateľstva,
 odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a
utajovaných skutočností.
INFORMÁCIA O ZDROJI OHROZENIA A
O MOŽNOM ROZSAHU
MIMORIADNEJ UDALOSTI A NÁSLEDKOCH NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A
ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí

Ohrozenie mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického charakteru
a) Vietor (víchrice)
V okrese sú prevládajúce severozápadné a východné smery vetra, čo je podmienené morfológiu
terénu. V súvislosti s pôsobením silného vetra je v okrese Zlaté Moravce ohrozená dopravná
infraštruktúra v zalesnených oblastiach, najmä v pohorí Tríbeč, kde môže vietor spôsobiť neprejazdnosť
cestných ťahov a v intravilánoch miest a obcí spôsobiť škody na budovách.
b) Teplotné extrémy (horúčavy, mrazy)
Pre okres je typická prechodná klíma. Územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Na celkové
podnebie vplýva exponovanosť územia a sklon na juh. Priemerná ročná teplota je 9 °C, pričom
najchladnejší mesiac január má priemernú teplotu -2,6 °C a priemerný počet arktických dní v roku je 12 a najteplejší je mesiac júl - 18,7 °C. Teploty sú závislé od nadmorskej výšky. Podľa nej zaraďujeme
horné Požitavie do oblasti s miernymi teplotami. V súvislosti s aktuálnym trendom otepľovania klímy je
v posledných 10 rokoch častý výskyt extrémnych teplôt dosahujúcich hranicu až 38 °C. Priemerný ročný
počet tropických dní sa pohybuje v osídlených oblastiach okresu od 14 – 20 dní.
c) Búrky a prívalové dažde (krupobitie)
V sledovanom území spadne od 550 – 660 mm atmosférických zrážok. Najväčšie úhrny zrážok
sa vyskytujú v jarných a letných mesiacoch a najnižšie úhrny v mesiaci september a v zimných
mesiacoch. Intenzívne prívalové dažde môžu najmä v podhorskom a horskom stupni pohoria Tríbeč
a Pohronský Inovec spôsobiť rýchle prechodné zvýšenie stavu vodných hladín a škody na cestnej
infraštruktúre alebo majetku.
V okrese Zlaté Moravce sa priemerný počet dní s búrkou pohybuje v rozmedzí 20 – 25,
priemerné ročné maximá päťdenných úhrnov zrážok sa pohybujú od 50 - 80 mm.
d) Inverzia
Územie okresu možno rozdeliť do troch inverzných oblastí:
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I. Oblasť rovín a nížin so zníženým výskytom hmiel, približne 20-45 dní v roku (obce Slepčany,
Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Beladice, Neverice, Choča, Sľažany, Žitavany, Čierne
Kľačany, Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Nemčiňany).
II. Oblasť výskytu hmiel v počte do 50 dní v roku, sú to prevažne podhorské až horské svahové polohy
(obce Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Volkovce, Machulince, Martin nad Žitavou, Obyce,
Čaradice, Lovce, Velčice, Žikava, Tekovské Nemce).
III. Oblasť horských advektívnych hmiel, nad 70 dní (obce Zlatno, Skýcov, Jedľové Kostoľany).
e) Hmly
Územie okresu Zlaté Moravce je výskytom hmiel zasiahnuté najmä v jesennom a zimnom období
a môžu spôsobiť komplikácie v automobilovej doprave najmä na rýchlostnej ceste R1, ceste I/65
a II/511.
f) Snehové lavíny
V okrese Zlaté Moravce sa na základe geomorfologických pomerov nepredpokladá vznik snehových
lavín.
g) Snehové kalamity
Vzhľadom k morfológii terénu v okrese Zlaté Moravce je predpoklad vzniku snehových kalamít
v horských oblastiach pohoria Tríbeč a Pohronský Inovec v dôsledku intenzívneho sneženia a to najmä
na cestách II/511 v úseku Topoľčianky – Skýcov, III/511004 v úseku Obyce – Jedľové Kostoľany
a III/064040 v úseku Mankovce - Zlatno.
V kombinácii sneženia s pôsobením veľmi silného vetra existuje možnosť vzniku snehových kalamít aj
v južnej nížinnej časti okresu a to aj v prípade, že nie je vytvorená súvislá vrstva snehovej pokrývky.
V tomto prípade sú najohrozenejšie cesty R1, I/65 a II/511 v úsekoch exponovaných pôsobeniu vetra.
V okrese Zlaté Moravce sa priemer sezónnych maxím výšky snehovej pokrývky pohybuje od 20 – 40
cm.
h) Námrazy a poľadovice
Na území okresu Zlaté Moravce je možný vznik námrazy a poľadovice v zimnom období, najmä za
predpokladu súčasného pôsobenia záporných hodnôt teploty vzduchu a prechodu teplého atmosférického
frontu vo vyšších vrstvách ovzdušia s výskytom zrážok vo forme dažďa. Na základe mapových
podkladov SHMU patrí okres Zlaté Moravce do ľahkej až strednej námrazovej oblasti.

Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou činnosťou
a) Svahové deformácie - zosuvy pôdy, skál, pokles pôdy, prepady dutín (kamenné lavíny),
vrátane udalostí spôsobených ľudskou činnosťou
Keďže výšková členitosť reliéfu je 770 m a sklon svahov sa pohybuje od 0o do 20o,
nepredpokladá sa výraznejší zosuv pôdy ani vznik kamenných lavín. Toto riziko zároveň klesá
v dôsledku vysokého zalesnenia hornatých častí územia okresu. Aj napriek tomu sa môžu vyskytnúť
zosuvy a svahové deformácie, ktoré môžu ohroziť najmä cesty II/511 v úseku Topoľčianky – Skýcov
a III/511004 v úseku Obyce – Jedľové Kostoľany.
b) Seizmická činnosť
Pre územie okresu je stanovená maximálna seizmicita na úrovni 7° stupnice MSK.
Komárňanským zlomom je ohrozené územie obce Nevidzany a Dobrovodským zlomom sú to územia
obcí Skýcov, Hostie, Jedľové Kostoľany, Obyce, Lovce a Žikava. Tektonika zlomov, ktoré možno
v danej oblasti topograficky a geologicky identifikovať, majú len lokálny význam, o ich aktivite nie sú
žiadne preukázateľné dôkazy.
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Oblasti možného ohrozenia povodňami, oblasti možného ohrozenia v prípade
porušenia vodnej stavby (vrátane odkalísk)
a) Povodne
Na všetkých vodných tokoch v povodí rieky Žitavy, pretekajúcich okresom Zlaté Moravce
existuje riziko vzniku povodní, spôsobených intenzívnymi prívalovými alebo dlhotrvajúcimi zrážkami.
Povodňové stavy vznikajú na tokoch prameniacich v horskej oblasti pohoria Tribeč v rozsahu:
- tok Drevenica – ohrozené intravilány obcí Kostoľany pod Tribečom, Ladice, pri extrémoch aj
obce Neverice a Beladice,
- tok Čerešňový potok – ohrozený intravilán obcí Velčice, Sľažany, Choča,
- tok Hostiansky potok – ohrozený intravilán obcí Hostie, pri extrémoch Topoľčianky,
- tok Žitava – ohrozený intravilán obcí Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Slepčany,
Machulince, Žitavany, Obyce, Zlaté Moravce,
- tok Širočina – ohrozený intravilán obcí Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Červený Hrádok,
Nevidzany.
b) Vodné stavby nachádzajúce sa na území okresu
V okrese Zlaté Moravce sa nachádza sedem malých vodných nádrží, dve sú zaradené v III.
kategórii vodného diela (Vozokany, Slepčany) a päť v IV. kategórii vodného diela (Nevidzany,
Nemčiňany, Velčice, Tesárske Mlyňany, Mankovce). Potenciálne ohrozeným územím je najbližšia obec
pod vodnou stavbou a v blízkosti vodného toku, najmä v závislosti od objemu vody, intenzity dažďových
zrážok, topenia snehu, morfológie územia a vzdialenosti obce (tomuto stavu prislúcha kategória vodného
diela v rozmedzí I. – IV.).
c) Vodné stavby nachádzajúce sa na území iného okresu ohrozujúce územie hodnoteného
okresu
Územie okresu Zlaté Moravce nie je bezprostredne ohrozené porušením vodnej stavby nachádzajúcej
sa na území iného okresu.

Oblasti možného ohrozenia požiarmi a výbuchmi
a) Lesné požiare

Možnosť vzniku veľkých požiarov v dôsledku nepriaznivých poveternostných a klimatických
podmienok sa v územnom obvode okresu Zlaté Moravce predpokladá najmä v pohorí Tríbeč a
Pohronský Inovec, nakoľko zaberajú podstatnú časť plochy územia (42 %). Možnosť vzniku lesných
požiarov sa predpokladá v miestach zvýšeného pohybu turistov, najmä v letných mesiacoch. Sú to oblasti
- rekreačné stredisko Čaradice, rekreačná oblasť Jedliny v Kostoľanoch pod Tríbečom, turistická oblasť
Hrušov, lesný náučný chodník Zubria zvernica, rekreačná chatová oblasť Kadiška pri obci Obyce,
rekreačné stredisko Areál zdravia pri Jedľových Kostoľanoch, rekreačná oblasť Jaďová.
b) Požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch vyplývajúce z povahy ich činnosti
V prípade poruchy na výrobnom zariadení hrozia požiare takmer vo všetkých výrobných
prevádzkach nachádzajúcich sa v okrese. Požiare hrozia aj v objektoch, ktoré skladujú väčšie množstvo
suchej objemovej kŕmnej hmoty.

Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy
a) Cestná doprava
Územím okresu vedie rýchlostná cesta R1 v smere Nitra - Banská Bystrica, ktorá v okrese začína
na 59,809 km a končí na 86, 827 km. Za nebezpečný úsek možno považovať úsek cesty v 79,2 až 80,0
km v smere staničenia, táto lokalita v sebe zahŕňa aj zjazd pri obci Čaradice a zjazd na obec Olichov.
Cestnú sieť ďalej tvorí cesta č. I/65 v smere Nitra – Nová Baňa, za nebezpečný úsek z hľadiska
častých nehôd možno považovať úsek na 24 - 25 km. Na ceste II. triedy č. 511 sa za nebezpečný
považuje približne 900 m úsek v kilometri 30,5 - 31,4 v smere Skýcov – Zlaté Moravce.
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b) Železničná doprava
Územím okresu vedú dve železničné trate miestneho významu, ktoré sú v správe Železníc SR.
Na trati III. kategórie č. 123 B v smere Topoľčianky - Úľany nad Žitavou /okres NZ/, ktorá v okrese
končí v obci Slepčany, za rizikový úsek možno považovať každý nechránený prejazd. Na uvedenej trase
je to križovanie bez závor v obci Slepčany. Druhá trať prechádzajúca okresom, ktorá je zaradená v II.
kategórii s označením 123 A, je vybudovaná v smere Kozárovce /LV/ – Drážovce /NR/. V okrese začína
v obci Volkovce. Za rizikový úsek možno považovať každý nechránený prejazd. Na uvedenej trase sú to
križovania bez závor v obciach: Volkovce, Zlaté Moravce – Prílepy, Zlaté Moravce – závody.
c) Letecká doprava
V okrese sa nenachádza žiaden prevádzkovateľ letiska, ani poskytovateľ leteckých služieb,
uvedené však nevylučuje možnosť vzniku leteckej nehody na celom území okresu, spôsobenej preletmi
výhliadkových letov alebo preletov lietadiel zabezpečujúcich agronomické služby. Vzdušným priestorom
okresu Zlaté Moravce vedie letecký koridor pravidelnej leteckej linky Bratislava – Košice a Košice –
Viedeň.

Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky vyplývajúce
z charakteristiky nebezpečných látok
a) Jadrové zariadenia
Územie okresu Zlaté Moravce je z hľadiska ohrozenia radiačnou haváriou mimoriadne
exponované. V oblasti ohrozenia jadrovým zariadením AE Mochovce (mimo okres) sa nachádza až 76%
obcí z celkového počtu obcí v okrese.
Možné ohrozenie v prípade radiačnej havárie by postihlo územie 25 obcí.
V pásme do 5 km jednu obec – Nemčiňany, pričom veľkosť ohrozeného územia predstavuje
rozlohu 15,68 km2.
V pásme do 20 km od jadrového zariadenia, územie až 24 obcí – Nevidzany, Slepčany, Červený
Hrádok, Malé Vozokany, Vieska nad Žitavou, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany, Volkovce (Olichov),
Tesárske Mlyňany, Choča, Beladice (Chrášťany), Neverice, Zlaté Moravce (Prílepy), Žitavany, Martin
nad Žitavou, Sľažany, Hosťovce, Velčice, Machulince, Obyce, Topoľčianky, Čaradice, Tekovské
Nemce, Ladice, kde veľkosť ohrozeného územia predstavuje spolu 362,68 km2.
b) Stacionárne zdroje nebezpečných látok
V okrese Zlaté Moravce sa nenachádza stacionárny zdroj ohrozenia s NL, ktorý by spôsobil
závažnú priemyselnú haváriu / podnik zaradený v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. /
c) Preprava nebezpečných látok.
Čas vzniku, typ ani podmienky takýchto udalostí nie je možné vopred určiť. Ohrozenie môže
vzniknúť v okolí rýchlostných ciest a cestných komunikácií prechádzajúcich okresom a ohroziť
ktorúkoľvek oblasť.

Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií
a) Ochorenia ľudí
Riziko vzniku ochorenia ľudí existuje na miestach, kde dochádza k úzkemu kontaktu väčšieho
počtu ľudí, ako sú školy, zdravotnícke zariadenia, priemyselné a výrobné prevádzky, obchodné centrá,
pošty, banky, kostoly atď. V okrese Zlaté Moravce sú to predovšetkým materské, základné a stredné
školy, domovy sociálnej starostlivosti, nemocnica, poliklinika, podniky priemyselného parku, obchodné
centrá, autobusová a vlaková stanica, mestské a obecné kultúrne strediská a ostatné miesta s vyšším
výskytom ľudí, napr. športoviská. Globálne klimatické zmeny prinášajúce vznik povodní sa prejavujú aj
na území okresu. Druhotným rizikom povodní, v pravidelne zaplavovaných územiach, je možné
ohrozenie verejného zdravia obyvateľstva, najmä šírenie ochorení, kde hlavným prenášačom je
infikovaný hmyz. V okrese Zlaté Moravce sa môže v lesnom ekosystéme vyskytovať premnoženie
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kliešťa obyčajného, podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR sa infikované kliešte nachádzajú v
pohoriach Tríbeč, Vtáčnik, Nitrianska a Pohronská pahorkatina.
b) Ochorenia zvierat
Na území okresu existuje možnosť šírenia rôznych druhov ochorení u zvierat, ktorých chovy sa
nachádzajú na teritóriu okresu. Mohol by sa vyskytnúť klasický mor ošípaných, vtáčia chrípka, besnota,
katarálna horúčka oviec, choroba BSE, scrapie. Nákaza sa na ľudí môže prenášať z infikovaných zvierat
a to najčastejšie priamym kontaktom pri nedodržaní zásad osobnej hygieny. Najčastejšie postihnutou
skupinou sú chovatelia zvierat, ošetrovatelia, poľovníci.
c) Ochorenia rastlín, zamorenie škodcami
V sledovanom území sa môžu vyskytnúť škodcovia, spôsobujúci škody na poľnohospodárskych
plodinách, v dôsledku zanedbania ochrany rastlín alebo nedodržania agrotechnických termínov aplikácie
ochranných prostriedkov.

Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí
a) Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru
Vznik technogénnych rizík predstavuje zásadnú hrozbu pre výrobné procesy a rôzne služby,
vykonávané a poskytované obyvateľom na území okresu Zlaté Moravce existujúcimi výrobnými
podnikmi, ale aj poskytovateľmi dodávok elektrickej energie, plynu, tepla, vody. V dôsledku vzniku
krízového javu v ktorejkoľvek hospodárskej sústave môžu byť vážne ohrozené všetky osídlené oblasti
v okrese.
b) Terorizmus
Po zhodnotení územia a objektov, na ktorých sa zhromažďuje väčší počet osôb možno za miesta
ohrozené možným teroristickým útokom považovať všetky školy a školské zariadenia, športoviská,
obchodné reťazce, železničnú a autobusovú stanicu v meste Zlaté Moravce, ďalej športový a dostihový
areál Topoľčianky, Arborétum vo Vieske nad Žitavou a iné miesta so zaznamenanou vyššou
koncentráciou obyvateľstva. Možnosť ohrozenia územia nášho štátu súvisí s vývojom bezpečnostnej
situácie vo svete a možné ohrozenie je aktuálne aj pre územie okresu.
c) Oblasti ohrozené rizikami environmentálneho charakteru.
V posudzovanom území sa nachádza lokalita, s potvrdenou environmentálnou záťažou vysokej
priority, pochádzajúcej z bývalej prevádzky dnes zrušeného podniku. Lokalita sa nachádza
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce v areály bývalého podniku Calex. Prevádzky v okrese Zlaté
Moravce nepatria v Nitrianskom kraji medzi významných znečisťovateľov ovzdušia. Za stacionárne
zdroje znečistenia ovzdušia v samotnom meste Zlaté Moravce, ktoré môžu v prípade prekročenia
stanovených limitov ohroziť blízke okolie patria výrobné podniky lokalizované v priemyselnom parku.
d) Oblasti ohrozené možnou kumuláciou rôznych druhov mimoriadnych udalostí.
Nakoľko sa na území okresu nachádzajú rozsiahle lesné plochy, existuje potenciálne riziko
vzniku lesného požiaru, ktorý sa za určitých nepriaznivých poveternostných podmienok môže rozšíriť do
intravilánov priľahlých obcí alebo do priemyselných objektov. Ako dôsledok možných rozsiahlych
povodní existuje predpoklad ohrozenia zdrojov pitnej vody na území okresu.
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INFORMÁCIA O NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTIACH A OZNAČENÍ LÁTOK A
PRÍPRAVKOV, KTORÉ BY MOHLI SPÔSOBIŤ MIMORIADNU UDALOSŤ
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.
Rádioaktívne látky
Dnes sú rádioaktívne látky využívané v takej veľkej miere, že charakteristickú
výstražnú značku si môžeme často všimnúť v nemocniciach, na kamiónoch prevážajúcich
rádioaktívne látky, ako aj na jadrových zariadeniach. V modernej spoločnosti zohrávajú
významnú úlohu, napriek tomu, že rádioaktivita je ľudskými zmyslami nepostrehnuteľná,
dokážeme ju celkom ľahko a veľmi presne zistiť – detekovať a merať. Rádioaktívne látky
majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť – ich aktivita sa zmenšuje s časom.
V procese výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni vznikajú ako vedľajší
produkt rádioaktívne látky, ktoré sú zdrojom ionizujúceho žiarenia škodlivého pre ľudský
organizmus.
V súčasnej dobe je na trhu prípravok Jodid draselný, určený pre profylaxiu v prípade
uvoľnenia rádioaktívneho jódu z jadrového zdroja. Pre prípad jadrovej havárie sú týmto
prípravkom zabezpečené všetky osoby žijúce v oblasti ohrozenia. Je veľmi dôležité, aby bola
informácia o havárii JZ oznámená obyvateľstvu čo najskôr, jodid draselný by sa mal užiť do 1
hod. od vzniku, výhradne len v prípade radiačnej havárie spravidla po doznení sirén
a oznámení o potrebe ich užitia rozhlasom, televíziou a pod.
Havarijné monitorovanie je založené na získavaní informácií o kontaminácii životného
prostredia a predstavuje reálne údaje o radiačnej situácii získané na základe priamych meraní
v teréne. V okolí JZ sa sledujú dávky z externého ožiarenia.
Chemické látky
Podľa zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch rozoznávame
nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky pre život a zdravie ľudí a pre
životné prostredie. V SR sú najčastejšie v priemyselnom odvetví používané:

Amoniak – NH3, jedovatý, žieravý plyn. UN kód 1005, Kemlerov kód 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 zásaditej príchuti. 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. Vytekajúca kvapalina prechádza rýchlo do plynnej fázy. Pri rozpínaní plynu
sa môžu krátkodobo tvoriť hmly.
Prvá pomoc: Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do ležiacej polohy, uvoľniť
tesné súčasti odevu. Pri zastavení dýchania hneď zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie
pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Postriekané časti odevu, obuv a pančuchy ihneď
vyzliecť (vyzuť) a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou. Pri
zasiahnutí očí premývať hneď 10-15 minút vodou. Privolať lekára. Zranených nenechať
prechladnúť. Omrznuté miesta na tele netrieť. Transportovať len v ležiacej polohe. Pri
6

nebezpečenstve straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.
Biologické látky
Antrax - sneť slezinná, ázijská cholera, mor, botulizmus, pravé kiahne, ebola.
INFORMÁCIE
O
SPÔSOBE
O ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH

VAROVANIA

OBYVATEĽSTVA

A

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ = dvojminútový kolísavý tón sirén
- pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti.
b) „OHROZENIE VODOU“ = šesťminútový stály tón sirén
- pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia a koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať
predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom
rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.
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 (ďalej len „ministerstvo
vnútra“).
Záchranné práce – sú činnosti na záchranu života, ochranu zdravia osôb a záchranu majetku,
ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov.
Okresný úrad riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej
správy, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta okresného úradu
je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí,
štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode
súvisiace s riadením záchranných prác.
Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného
systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného
zboru a osoby povolané na osobné úkony.
Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy
na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej
forme.
Príkazy sa vydávajú aj na:
a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,
b) rozvinutie miesta riadenia,
c) zaujatie záložného miesta riadenia,
d) určenie komunikácií na záchranné práce,
e) uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,
f) vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,
g) skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimor. udalosťou,
h) povolanie na osobné úkony,
i) vecné plnenie,
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j) odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.
Opatrenia na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú
zamerané najmä na:
a) zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,
b) dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,
c) zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,
d) dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,
e) finančné zabezpečenie.

INFORMÁCIA O ÚLOHÁCH A OPATRENIACH PO VZNIKU MIMORIADNEJ
UDALOSTI
V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov je :
- mimoriadna udalosť – živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia
II. stupňa alebo teroristický útok,
- mimoriadna situácia – 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.
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
- záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená
mimoriadna situácia,
- evakuácia (odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia),
- núdzové zásobovanie (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) a núdzové ubytovanie (zabezpečenie
dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami mimoriadnej
udalosti),
- použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek
integrovaného záchranného systému.
PODROBNOSTI O TOM, KDE SA DAJÚ ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
SÚVISIACE S PLÁNOM OCHRANY OBYVATEĽSTVA
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté
Moravce, e-mail: okr.zm@minv.sk.
ODKAZ NA OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY DÔVERNÝCH
INFORMÁCIÍ A UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Vyššie uvedené informácie sú v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia,
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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