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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY
Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29


Informácia 
o cvičení HAVRAN 2012 pre novinárov, EBO 15. októbra 2012

Na základe úlohy bodu B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2011 k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 4. – 14. apríla 2011 vo Viedni, bolo uložené ministrovi vnútra ako predsedovi Ústredného krízového štábu v spolupráci s ostatnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi  štátnej správy Slovenskej republiky, pripraviť a realizovať cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni. 
Ďalším uznesením vlády SR č. 445 z 5. septembra 2012 k správe o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR na národnej úrovni bola uložená ministerstvám úloha, poskytnúť súčinnosť MV SR pri príprave, realizácii a vyhodnotení cvičenia.  Po ukončení cvičenia všetky zúčastnené orgány vyhodnotia priebeh cvičenia so zameraním sa hlavne na návrh opatrení na zlepšenie systémov, ktoré sa ukázali  v priebehu cvičenia ako problémové. Správu o vyhodnotení cvičenia má podľa uznesenia predložiť na rokovanie vlády SR do 31. decembra 2012 podpredseda vlády a minister vnútra.
Cvičenie HAVRAN 2012 sa bude konať pod gestorstvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v dňoch 17. a 18. októbra 2012. Riadiacim cvičenia na národnej úrovni bude podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky. Zodpovedným za prípravu   a realizáciu cvičenia na úrovni obvodu bude prednosta dotknutého obvodného úradu.
Cieľom cvičenia je precvičenie a preverenie vzájomných väzieb, ako aj zistenie objektívneho stavu, pripravenosti a reakcie krízových štábov na všetkých stupňoch riadenia, a to činnosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a  územnej samosprávy Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, dotknutých inštitúcií, záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a  prevádzkovateľa jadrového zariadenia EBO.

	Od cvičenia sa očakáva overenie 	
spôsobu vykonania vyrozumenia krízových štábov orgánov krízového riadenia podľa vypracovaných plánov vyrozumenia, námet cvičenia predpokladá jeho zahájenie v momente preklasifikovania udalosti v jadrovom zariadení na tretí stupeň závažnosti havárie,
	aktivácie a činnosti krízových štábov orgánov krízového riadenia dotknutých orgánov štátnej správy na všetkých stupňoch až po ústredný krízový štáb, činnosť riadiacich orgánov podľa vypracovaných plánov ochrany pri riešení opatrení v jednotlivých fázach ohrozenia,
	činnosti celoštátnej radiačnej monitorovacej siete s dôrazom na odovzdávanie výsledkov monitorovania,
činnosti orgánov miestnej štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri prijímaní neodkladných ochranných opatrení po vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,
praktickej činnosti evakuačných komisií podľa vypracovaných plánov evakuácie a jej odborného zabezpečenia,
poskytovania psychologickej pomoci,
činností pri odovzdávaní informácií médiám a pri informovaní obyvateľstva,
koordinácie riadiacich orgánov a zasahujúcich zložiek pri riešení opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie,
činnosti síl a prostriedkov zložiek integrovaného záchranného systému vrátane vyčlenených síl a prostriedkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
	spôsobu vyrozumenia cvičiacich o vyhlásení núdzového stavu,
postupu pri nariadení opatrenia hospodárskej mobilizácie – vecné plnenie obvodným úradom.

Cvičením bude preverený
informačný tok ako po horizontálnej, tak aj po vertikálnej línii podľa vonkajšieho havarijného plánu,
systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva,
havarijný plán dotknutých subjektov pre prípad vzniku radiačnej havárie a jeho praktická realizácia,
spôsob reakcie krízových štábov dotknutých obvodných úradov pri nezvládaní situácie v dôsledku nárastu rozsahu havárie vrátane spolupráce krízových štábov dotknutých obvodných úradov s ústredným krízovým štábom a následne prechod práv a povinností na vládu Slovenskej republiky,  
systém a reálnosť zabezpečenia vecných zdrojov a vecného plnenia vyžadovaných krízovými štábmi pri riešení mimoriadnej udalosti,
spôsob koordinácie požiadaviek na vecné zdroje na úrovni krízových štábov obvodných úradov v sídle kraja a na úrovni ústredného krízového štábu,
informačný tok ako po horizontálnej, tak aj po vertikálnej línii podľa plánov subjektov hospodárskej mobilizácie.


Priebeh činností od vzniku mimoriadnej udalosti 

Dňa 17. októbra 2012 v skorých ranných hodinách dôjde následkom seizmickej udalosti s epicentrom v blízkosti lokality jadrového zariadenia Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice (ďalej len „EBO“) po sérii technologických udalostí k havárii na EBO. V dôsledku rýchleho priebehu havárie bude vyhlásený núdzový stav na území jadrového zariadenia. EBO identifikuje udalosť III. stupňa bez radiačných následkov pre okolie, s očakávaným prechodom do fázy ťažkej havárie v priebehu cca 5 hodín.
V EBO budú realizovať opatrenia k zamedzeniu rozvoja havárie a vykonávať činnosti  podľa vnútorného havarijného plánu EBO.  
Bude vykonané  vyrozumenie o vzniku udalosti na jadrovom zariadení EBO, určených orgánov štátnej správy a samosprávy na ohrozenom území, vyrozumenie osôb zodpovedných za ochranu obyvateľstva podľa „Plánov ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia“ a vyrozumenie orgánov krízového riadenia na národnej úrovni. O vzniku udalosti na EBO budú  vyrozumené aj susediace štáty, MAAE (medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) a EK.
Aktivovať sa budú krízové štáby dotknutých územných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy, samosprávy na ohrozenom území a na základe ich odporúčaní bude na území Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja  vyhlásená mimoriadna situácia.
Nepretržite bude prebiehať monitorovanie ovzdušia a bude sa vykonávať  hodnotenie radiačnej situácie, ktoré bude slúži k príprave podkladov pre vydanie odporúčaní na realizáciu a spresnenie ochranných opatrení. 
Prebiehať bude odovzdávanie správ, hlásení a informácií medzi orgánmi krízového riadenia, bude sledovaná činnosť síl a prostriedkov, zložiek integrovaného záchranného systému a dotknutých subjektov pri plnení úloh  z plánov ochrany obyvateľstva.
Jednotlivé ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie štátne orgány Slovenskej republiky začnú plniť úlohy a opatrenia vo svojej pôsobnosti.
Jadrovým zariadením  Atómové elektrárne Bohunice bude ohrozené územie Trnavského kraja v rozsahu 1 384,7 km2 , počet ohrozených obyvateľov do 5 km  - 14 799, od 5 km do 10 km - 146 429, od 10 km do 21 km – 95 554 obyvateľov, v Nitrianskom kraji predstavuje ohrozenie v pásme vymedzenom 21 km vzdialenosťou od zdroja pre 15 obcí s 13 181 obyvateľmi, v Trenčianskom kraji  je ohrozených 10 obcí s cca 14,4 tisíc obyvateľmi.
V dôsledku vzniknutej situácie bude zasadať ústredný krízový štáb, ktorý na základe výsledkov monitorovania ovzdušia, rozanalyzovania situácie  a tým, že udalosť presiahne  územie Trnavského kraja, prijme uznesenie, ktorým odporučí vláde Slovenskej republiky vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky. 
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky sa navrhne hlavne z dôvodu potrieb monitorovať ovzdušie, v dôsledku úniku rádioaktívnych látok. Zároveň ústredný krízový štáb  odporučí, aby vláda Slovenskej republiky vydala zákaz na požívanie kontaminovaných potravín, pitnej vody a krmív z územia Trnavského kraja. Na základe vydaného zákazu bude zabezpečené núdzové zásobovanie obyvateľstva na ohrozenom území. 
Vyhlásenie mimoriadnej situácie bude podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, na celom území Slovenskej republiky s platnosťou od 11.00 hod. dňa 17. októbra 2012. 
 Mimoriadna situácia na celom území Slovenskej republiky a zákaz požívania kontaminovaných potravín z územia Trnavského kraja bude vyhlásená prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska.  
Z dôvodu  predpokladaného vývoja radiačnej situácie  prednostovia obvodných úradov v sídle kraja (Trnava, Trenčín a Nitra) na základe odporúčaní vlastných krízových štábov predložia požiadavku na ústredný krízový štáb na pomoc pri riešení vzniknutej mimoriadnej udalosti z dôvodu nezvládania situácie vlastnými silami a prostriedkami.
Ústredný krízový štáb preto navrhne  vláde Slovenskej republiky vyhlásiť podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, núdzový stav na území obvodných úradov v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji s platnosťou od 11.00 hod. dňa 17. októbra 2012 do 11.00 hod. dňa 21. decembra 2012.
Núdzový stav pre územie obvodných úradov v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji bude vyhlásený prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska.  
Od vzniku mimoriadnej udalosti budú príslušnými orgánmi krízového riadenia postupne prijímané a vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík a na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, ktorá vznikla haváriou v  jadrovom zariadení Slovenské elektrárne, a.s.; závod Atómové elektrárne Bohunice 17. októbra 2012.
Z dôvodu vyhodnotenia prijatých a vykonaných opatrení, podnetu Obvodného úradu Nitra, Obvodného úradu Trnava a Obvodného úradu Trenčín, ktoré odvolajú mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území krajov, uplynutia času vyhlásenia núdzového stavu na území obvodných úradov v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji ako aj dokladu predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o aktuálnej situácii  na EBO, dokladov jednotlivých ústredných orgánov krízového riadenia o prijatých a vykonaných opatreniach na riešenie vzniknutej krízovej situácie, ústredný krízový štáb  odporučí vláde Slovenskej republiky odvolať, v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky s platnosťou od 11.00 hod. dňa 21. decembra 2012.
Mimoriadna situácia na celom území Slovenskej republiky bude odvolaná prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska.  
V priebehu simulovaného cvičenia budú prebiehať doplnkovou formou ukážky praktickej činnosti v Trnavskom a Nitrianskom kraji (pozri tabuľky).





Plán ukážok praktickej činnosti
 v Nitrianskom kraji  v okrese  Nitra – organizátor  Obvodný úrad Nitra
Dátum
Čas/hod. 
Ukážka
Dislokácia
SaP
Poznámka
18. 10. 2012
09,40 – 14,10
praktická činnosť evakuácie žiakov ZŠ Nové Sady s vykonaním dozimetrickej kontroly v KRS v areáli CO v Nitre
Obce: Nové Sady - Nitra -  Jelenec a späť,

žiaci ZŠ Nové Sady
autobus Veolia Nitra


11,00 – 12.30
praktická činnosť 
	dozimetrická kontrola osôb




	hygienická očista osôb




	radiačný monitoring
	dezaktivácia dopravných prostriedkov


	kontrola uloženej kontaminovanej vody
	praktická činnosť ošetrenie zranených v hniezde zranených 

Obec: areál CO Nitra 

KCHL CO  Nitra
evakuanti - ZŠ Nové Sady
figuranti – žiaci ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce

prápor RCHBO Rožňava/OS SR
figuranti – žiaci ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce

KCHL CO  Nitra
RÚVZ v Nitre

prápor RCHBO Rožňava/OS SR
vozidlá 
KCHL CO  Nitra
SVP  CO  Nitra
ObÚ  Nitra
KCHL CO Slovenská Ľupča


Územný spolok SČK Nitra 



12.30 – 14,00 
praktická činnosť 
príjem evakuantov
núdzové ubytovanie 
núdzové stravovanie 
zapojenie žiakov do učebného procesu
ukončenie evakuácie
Obec: Jelenec
žiaci ZŠ Nové Sady
jednotky CO obce




Plán ukážok praktickej činnosti v Nitrianskom kraji 
 v okrese  Topoľčany – organizátor Obvodný úrad Topoľčany
Dátum
Čas/hod. 
Ukážka
Dislokácia
SaP
Poznámka
18. 10. 2012
09,30 – 12,30
praktická činnosť evakuácie žiakov ZŠ Veľké Ripňany
Obec: Veľké Ripňany  - Topoľčany -  Solčany a späť,

žiaci ZŠ Veľké Ripňany




	





10,00 - 12.30 
praktická činnosť  príjem evakuantov
núdzové ubytovanie 
núdzové stravovanie 
zapojenie žiakov do učebného procesu
ukončenie evakuácie
Obec: Solčany
žiaci ZŠ Veľké Ripňany

jednotky CO obce Solčany




Plán ukážok praktickej činnosti v Trnavskom kraji
Obec Červeník
Dátum
Čas
Ukážka
Činnosť cvičiacich
Poznámka
17.10.2012

Vyhlásenie evakuácie obyvateľstva
Odvysielanie relácie v obecnom rozhlase o vyhlásení evakuácie s určením spôsobu vykonania

18.10.2012
7,30
Pristavenie autobusu k pohostinstvu v obci 
-


7,35
-
8,30
Praktická ukážka evakuácie obyvateľstva
	na znamenie vodiča autobusu budú obyvatelia nastupovať z rodinných domov do autobusu.

člen jednotky CO – evakuačného strediska zaeviduje obyvateľov a po naplnení kapacity autobusu doručí zoznam evakuovaných veliteľovi evakuačného strediska.
PZ SR vykoná poriadkové zabezpečenie evakuácie v obci.
SČK pozoruje vykonanie evakuácie a v prípade potreby je ochotný poskytnúť predlekársku pomoc

8,30
Odchod evakuovaných
Evakuovaní zahája presun autobusom z obce do kontrolného stanovišťa Sládkovičovo po stanovenej evakuačnej trase.
Doprovod PZ SR a SČK

8,30
-
9,30
Presun evakuovaných z obce Červeník do KS Sládkovičovo

KS – STK Sládkovičovo a kúpalisko Vincov les

9,30
-
10,00
Ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
	kontrola kontaminácie dopravnej techniky a rozdelenie na kontaminovanú a nekontaminovanú

ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
kontrola vykonanej dekontaminácie dopravnej techniky
Vykonávajú jednotky CO v KS

18.10.2012
10,00
-
10,10
Presun evakuovaných na kontrolu kontaminácie evakuovaných osôb



10,10
-
11,00
Ukážka činnosti kontrolného stanovišťa a vykonania hygienickej očisty osôb
	evidencia evakuovaných

kontrola kontaminácie evakuovaného obyvateľstva, rozdelenie na kontaminovaných a nekontaminovaných
vykonanie hygienickej očisty kontaminovaných osôb
kontrola vykonanej hygienickej očisty osôb
nástup a odchod evakuovaných do miesta ubytovania
Vykonávajú jednotky CO v KS.
Na prepravu osôb by bola použitá dopravná technika od obvodov zabezpečujúcich príjem evakuovaných.
Autobusy použité na dovoz evakuovaných z obce do KS by museli byť najskôr dekontaminované aj zvnútra

11,00
-
12,00
Presun evakuovaných z KS do miesta ubytovania - obec Horný Bar



12,00
-
13,30
Ukážka príjmu evakuovaných
	výstup z autobusu a evidencia evakuovaných

rozdelenie evakuovaného obyvateľstva do miest ubytovania
vydanie príkazov na ubytovanie
umiestnenie evakuovaných v mieste ubytovania
Vykonávajú jednotky CO obce Horný Bar

13,30
Ukončenie ukážok
Ukončenie činnosti cvičiacich a presun evakuovaných späť do obce Červeník





Obec Dubovany
Dátum
Čas
Ukážka
Činnosť cvičiacich
Poznámka
17.10.2012

Vyhlásenie evakuácie obyvateľstva
Odvysielanie relácie v obecnom rozhlase o vyhlásení evakuácie s určením spôsobu vykonania

18.10.2012
8,00
Pristavenie autobusu k ZŠ
-


8,05
-
9,00
Praktická ukážka evakuácie obyvateľstva
	na výzvu evakuačného strediska nastúpia vybraní žiaci do pristaveného autobusu

člen jednotky CO – evakuačného strediska zaeviduje evakuovaných žiakov a zoznam evakuovaných veliteľovi evakuačného strediska.
PZ SR vykoná poriadkové zabezpečenie evakuácie v obci.


9,00
Odchod evakuovaných
Evakuovaní zahája presun autobusom z obce do kontrolného stanovišťa Sládkovičovo po stanovenej evakuačnej trase.
Doprovod PZ SR

9,00
-
10,00
Presun evakuovaných z obce Dubovany do KS Senica

KS - PD Hlboké

10,00
-
11,00
Ukážka činnosti jednotiek CO a Hasičskej záchrannej brigády v KS
	kontrola kontaminácie dopravnej techniky a rozdelenie na kontaminovanú a nekontaminovanú

ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
kontrola vykonanej dekontaminácie dopravnej techniky
evidencia evakuovaných

18.10.2012
10,00
-
11,00
Ukážka činnosti jednotiek CO a Hasičskej záchrannej brigády v KS
	kontrola kontaminácie evakuovaného obyvateľstva, rozdelenie na kontaminovaných a nekontaminovaných

vykonanie hygienickej očisty kontaminovaných osôb
kontrola vykonanej hygienickej očisty osôb
nástup a odchod evakuovaných do miesta ubytovani


11,00
-
12,00
Presun evakuovaných z KS do miesta ubytovania – obec Dubovce



12,00
-
13,30
Ukážka príjmu evakuovaných
	výstup z autobusu a evidencia evakuovaných

rozdelenie evakuovaného obyvateľstva do miest ubytovania
vydanie príkazov na ubytovanie
umiestnenie evakuovaných v mieste ubytovania
Vykonávajú jednotky CO obce Dubovce

13,30
Ukončenie ukážok
Ukončenie činnosti cvičiacich a presun evakuovaných späť do obce Dubovany





Obec Kátlovce
Dátum
Čas
Ukážka
Činnosť cvičiacich
Poznámka
17.10.2012

Vyhlásenie evakuácie obyvateľstva
Odvysielanie relácie v obecnom rozhlase o vyhlásení evakuácie s určením spôsobu vykonania

18.10.2012
8,00
Pristavenie autobusu k ZŠ
-


8,05
-
9,00
Praktická ukážka evakuácie obyvateľstva
	na výzvu evakuačného strediska nastúpia vybraní žiaci do pristaveného autobusu

člen jednotky CO – evakuačného strediska zaeviduje evakuovaných žiakov a zoznam evakuovaných veliteľovi evakuačného strediska.
PZ SR vykoná poriadkové zabezpečenie evakuácie v obci.


9,00
Odchod evakuovaných
Evakuovaní zahája presun autobusom z obce do kontrolného stanovišťa Sládkovičovo po stanovenej evakuačnej trase.
Doprovod PZ SR

9,00
-
10,00
Presun evakuovaných z obce Kátlovce do KS Senica

KS - PD Hlboké

10,00
-
11,00
Ukážka činnosti jednotiek CO a Hasičskej záchrannej brigády v KS
	kontrola kontaminácie dopravnej techniky a rozdelenie na kontaminovanú a nekontaminovanú

ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
kontrola vykonanej dekontaminácie dopravnej techniky
evidencia evakuovaných

18.10.2012
10,00
-
11,00
Ukážka činnosti jednotiek CO a Hasičskej záchrannej brigády v KS
	kontrola kontaminácie evakuovaného obyvateľstva, rozdelenie na kontaminovaných a nekontaminovaných

vykonanie hygienickej očisty kontaminovaných osôb
kontrola vykonanej hygienickej očisty osôb
nástup a odchod evakuovaných do miesta ubytovani


11,00
-
12,00
Presun evakuovaných z KS do miesta ubytovania – mesto Gbely



12,00
-
13,30
Ukážka príjmu evakuovaných
	výstup z autobusu a evidencia evakuovaných

rozdelenie evakuovaného obyvateľstva do miest ubytovania
vydanie príkazov na ubytovanie
umiestnenie evakuovaných v mieste ubytovania
Vykonávajú jednotky CO mesta Gbely

13,30
Ukončenie ukážok
Ukončenie činnosti cvičiacich a presun evakuovaných späť do obce Kátlovce





Obec Trakovice
Dátum
Čas
Ukážka
Činnosť cvičiacich
Poznámka
17.10.2012

Vyhlásenie evakuácie obyvateľstva
Odvysielanie relácie v obecnom rozhlase o vyhlásení evakuácie s určením spôsobu vykonania

18.10.2012
8,00
Pristavenie autobusu k ZŠ
-


8,05
-
8,35
Praktická ukážka evakuácie obyvateľstva
	na výzvu evakuačného strediska nastúpia vybraní žiaci do pristaveného autobusu

člen jednotky CO – evakuačného strediska zaeviduje evakuovaných žiakov a zoznam evakuovaných veliteľovi evakuačného strediska.
PZ SR vykoná poriadkové zabezpečenie evakuácie v obci.


8,35
Odchod evakuovaných
Evakuovaní zahája presun autobusom z obce do kontrolného stanovišťa Sládkovičovo po stanovenej evakuačnej trase.
Doprovod PZ SR

8,35
-
9,30
Presun evakuovaných z obce Trakovice do KS Sládkovičovo

KS – STK Sládkovičovo a kúpalisko Vincov les

9,30
-
10,00
Ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
	kontrola kontaminácie dopravnej techniky a rozdelenie na kontaminovanú a nekontaminovanú

ukážka dekontaminácie dopravnej techniky
kontrola vykonanej dekontaminácie dopravnej techniky
Vykonávajú jednotky CO v KS

10,00
-
10,10
Presun evakuovaných na kontrolu kontaminácie evakuovaných osôb
	


18.10.2012
10,10
-
11,00
Ukážka činnosti kontrolného stanovišťa a vykonania hygienickej očisty osôb
	evidencia evakuovaných

kontrola kontaminácie evakuovaného obyvateľstva, rozdelenie na kontaminovaných a nekontaminovaných
vykonanie hygienickej očisty kontaminovaných osôb
kontrola vykonanej hygienickej očisty osôb
nástup a odchod evakuovaných do miesta ubytovania
Vykonávajú jednotky CO v KS.
Na prepravu osôb by bola použitá dopravná technika od obvodov zabezpečujúcich príjem evakuovaných.
Autobusy použité na dovoz evakuovaných z obce do KS by museli byť najskôr dekontaminované aj zvnútra

11,00
-
12,00
Presun evakuovaných z KS do miesta ubytovania obec Baka



12,00
-
13,30
Ukážka príjmu evakuovaných
	výstup z autobusu a evidencia evakuovaných

rozdelenie evakuovaného obyvateľstva do miest ubytovania
vydanie príkazov na ubytovanie
umiestnenie evakuovaných v mieste ubytovania
Vykonávajú jednotky CO obce Baka

13,30
Ukončenie ukážok
Ukončenie činnosti cvičiacich a presun evakuovaných späť do obce Trakovice





SLK Piešťany
Dátum
Čas
Ukážka
Činnosť cvičiacich
Poznámka
18.10.2012
8,45
-
10,15
Činnosť KŠ objektu SLK Piešťany – evakuácia osadenstva a zamestnancov kúpeľov
	prezentácia činnosti KŠ v prípade vykonania evakuácie pri radiačnej havárii JZ J.Bohunice





