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CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO 

ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

NA NÁRODNEJ ÚROVNI 
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A  CIVILNEJ  OCHRANY 
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Uznesením vlády SR č. 320 z 18. mája 

2011  bolo uložené ministrovi vnútra SR 

ako predsedovi ústredného krízového štábu 

v spolupráci s ostatnými ministerstvami 

a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy SR pripraviť a realizovať cvičenie 

simulovanej havárie jadrového zariadenia 

v SR na národnej úrovni. 

 



CIEĽ CVIČENIA 

  Precvičiť a preveriť vzájomné väzby a reakciu 
krízových štábov na všetkých úrovniach, 
činnosti vybraných ministerstiev, ďalších 

orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, 
dotknutých inštitúcií, záchranných zložiek IZS  

a Slovenských elektrární, a. s., závodu Atómová 
elektráreň Bohunice. 
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NÁZOV CVIČENIA  
 

„HAVRAN 2012“ 
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ČAS VYKONANIA CVIČENIA 

  od 04.00 hod. 17. októbra 2012 

  do 15.00 hod. 18. októbra 2012 

            Miesto vykonania cvičenia 

• pracoviská orgánov krízového riadenia, ich krízových štábov 

a ostatných orgánov štátnej správy 

• pracovisko ústredného krízového štábu – priestory v budove 

Ministerstva vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava 

• pracoviská orgánov územnej samosprávy 

• pracoviská zložiek integrovaného záchranného systému 

• pracoviská vybratých subjektov v miestach svojich pôsobísk 

• určené priestory praktických ukážok 

 

•5 



ZAHRANIČNÍ POZOROVATELIA 

 Česká republika 

 Poľská republika 

 Rakúska republika 

 Maďarsko 

 Ukrajina 

 Slovinsko 

 Chorvátsko 
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DOKUMENTÁCIA CVIČENIA 

 Správa o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového 

zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni  

uznesenie vlády SR č. 445 z 5. 9. 2012 

 

 Zámer – schválený ministrom vnútra SR 

 Rozkaz ministra vnútra SR č.112 z 22. 8. 2012 

 Námet – schválený GR sekcie IZSCO 

 Plán vykonania - schválený GR sekcie IZSCO 
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SCENÁR CVIČENIA I. OBDOBIE 

 I. Obdobie – vyhlásenie udalosti I. až III. stupňa na EBO 

 (4:00 hod. – 9:15 hod. 17. 10. 2012 – obdobie ohrozenia) 

•  činnosť podľa havarijného plánu EBO 

•  aktivácia havarijnej komisie SE-EBO (HK SE-EBO), 

•  ukrytie a zhromaždenie osôb v areáli, použitie PIO, 

•  aktivácia  KŠ ObÚ TT, TN, NR a ich zvolanie 

•  prijímanie opatrení na ochranu obyvateľstva podľa POO, aktivácia KŠ 
ohrozených obcí, zvolanie EVA komisií obcí a kraja 

•  informovanie obyvateľstva o opatreniach v období ohrozenia 

•  vyrozumenie susediacich štátov, štátov s ktorými má SR bilaterálne 
dohody, MAAE a EK o vzniku udalosti na EBO 

•  vyrozumenie orgánov krízového riadenia na národnej úrovni 
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SCENÁR CVIČENIA II. OBDOBIE 

 II. Obdobie – monitorovanie situácie v okolí EBO 

(9:15 hod – 11:00 hod. 17. 10. 2012 – obdobie ohrozenia) 

 rozhodnutie ministra vnútra  o zvolaní ÚKŠ 

 vznik MU, vyhlásenie mimoriadnej situácie na území TT, TN a NR kraja 

 1. zasadanie ÚKŠ – 10:00 hod. 

 informácia o aktuálnej situácii po vzniku MU na EBO s návrhom pre 
predsedu vlády SR vyhlásiť  

 na území SR mimoriadnu situáciu 

 na území Trnavského Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja núdzový stav 

 rozhodnutie predsedu ÚKŠ o vykonaní 2. zasadnutia ÚKŠ o 15.00 hod. 
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SCENÁR CVIČENIA II. OBDOBIE - MONITOROVANIE SITUÁCIE 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 
 

III. Obdobie – vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 
(11:00 hod. – 13:30 hod. 17. 10. 2012 – obdobie ohrozenia) 

 vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR 

 vyhlásenie núdzového stavu na území TT, NR a TN kraja 

 riešenie krízovej situácie po odborných úsekoch na národnej úrovni (jednotliví 
členovia ÚKŠ) a koordinácia činnosti KŠ ústredných orgánov štátnej správy a KŠ 
ObÚ TT, TN a NR 

 zasadanie KŠ ministerstiev, ObÚ 

 prijímanie opatrení a úloh na riešenie krízovej situácie po vyhlásení MS a 
núdzového stavu 

 zabezpečovanie činnosti monitorovacej siete 

 príprava opatrení podľa POO 

 opatrenia na realizáciu núdzového stavu v územnom obvode Trnavského, 
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja 

 riešenie zabezpečenia  evakuácie obyvateľstva z postihnutého územia 

 vydanie príslušných rozhodnutí k riešeniu vzniknutej situácie 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

 III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 

(13:30 hod. – 15:00 hod. 17. 10. 2012 – skorá fáza) 

 začiatok úniku RAL do ovzdušia (13:30 hod.) 

 varovanie a vyrozumenie obyvateľstva na ohrozenom území za 

hranicou 21 km pásma v smere šírenia RA mraku 

 vyrozumenie susediacich štátov a štátov s ktorými má SR 

bilaterálne dohody, MAAE a EK o cezhraničných dopadoch 

havárie 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

  III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 
(15:00 hod. – 20:00 hod. 17. 10. 2012 – skorá fáza) 

 

 2.  Zasadanie ÚKŠ (15:00 hod.) 

 - predloženie informácie o prijatých opatreniach a plnení úloh: 

•  informácia ÚJD SR o radiačnej situácii 

•  situačná informácia úradu verejného zdravotníctva o výsledkoch kontrolných 
meraní o kontaminácii ovzdušia, vodných zdrojov a potravín, ktorých úroveň 
kontaminácie bráni ich požívaniu – ohrozenie zdravia obyvateľstva (návrh 
evakuácie obyvateľstva z ohrozeného územia) 

 - uloženie úloh na zabezpečenie:  

• odborného zabezpečenia evakuácie na úseku poriadkového a bezpečnostného, 
dopravného, zdravotníckeho, zásobovacieho 

• vytypovanie priestorov dočasného uloženia kontaminovaného materiálu po 
dekontaminácii 

• monitorovania radiačnej situácie na celom území SR 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

  III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 
(15:00 hod. – 20:00 hod. 17. 10. 2012 – skorá fáza) - pokračovanie 

  

 plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie: 

 organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov s využitím MRO  

 pracovná povinnosť 

 vecné plnenie 

 vypracovanie návrhu na uvoľnenie zásob vybraných komodít zo štátnych 
hmotných rezerv 

  realizácia opatrení hospodárskej mobilizácie na území, kde bol vyhlásený 
núdzový stav 

  zabezpečovanie a vykonávanie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti 
ohrozenia. 

  zabezpečovanie dopravy striedajúceho operatívneho personálu a tretej zmeny 
HK do areálu EBO v podmienkach radiačnej udalosti III. Stupňa závažnosti 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

  III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 
(15:00 hod. – 20:00 hod. 17. 10. 2012 – skorá fáza) - pokračovanie 

  

 príprava a zabezpečovanie evakuácie obyvateľstva z bližšie ohrozeného územia, 
monitorovanie radiačnej situácie 

  vydanie zákazu spotreby nechránených potravín, vody a krmív 

 realizácia ďalších opatrení podľa POO:  

 regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov 

prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť 

zabezpečenie ukrytia, jódovej profylaxie, čiastočnej hygienickej očisty 

zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a 
nachádzajú sa v oblasti ohrozenia 

  veterinárne opatrenia 

opatrenia na zabezpečenie záchranných prác 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

  III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 

(15:00 hod. – 20:00 hod. 17. 10. 2012 – skorá fáza) – pokračovanie 

 

 Možná prognóza dopadov 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

  III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 

(7:00 hod. – 8:00 hod. 18. 10. 2012 – skorá fáza) 

  zasadanie BR ObÚ k riešeniu požiadaviek 

na vecné zdroje 

k príprave a koordinácii realizácie neodkladných a následných ochranných 

opatrení 

nariadenie a organizovanie evakuácie 

uzatvorenie prístupových miest, regulácia pohybu obyvateľstva na 

postihnutom území 

 zabezpečovanie a vykonávanie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti 

ohrozenia 

 znižovanie množstva unikajúcich RAL do okolia 
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SCENÁR CVIČENIA III. OBDOBIE 

 III. Obdobie – Vykonávanie neodkladných ochranných opatrení 

(8:00 hod. – 14:30 hod. 18. 10. 2012 – prechodná fáza) 

 ukončenie úniku RAL do okolia 

 príprava opatrení na zabezpečenie úloh v prechodnej fáze havárie 

 

Operačný skok - operačný čas 21.12.2012 o 14:30 hod. 

 odvolanie mimoriadnej situácie na území SR 

 ukončenie núdzového stavu na území Trnavského Trenčianskeho 

a Nitrianskeho kraja 

 

 Ukončenie cvičenia (15:00 hod.) 
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