OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN
odbor krízového riadenia
Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

URČENIE
rozsahu dokumentácie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
(v súlade s pôsobnosťou okresného úradu podľa § 14 ods. 1 písm. o) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov)

Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti obsahuje najmä:
I. Závery a odporúčania analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí
I. Plán evakuácie
II. Plán ukrytia
III. Plán materiálno – technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
IV. Plán prípravy na civilnú ochranu
V. Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti
a koordinácie síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti s uvedením
mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby na riadenie záchranných prác
VI. Dokumentácia opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
VII. Dokumentácia protichemických opatrení

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Plán ochrany obyvateľstva (zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti)podľa § 3
ods. 14 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivostipre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.
Obsah plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti si právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia prispôsobujú možnému ohrozeniu ktoré, vyplýva z analýzy
územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí - z jej záverov a odporúčaní.
Plány ochrany podľa § 18a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov, spracúva odborne spôsobilá osoba !

OBSAH PLÁNU OCHRANY V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH
I. Závery a odporúčania analýzy územia z hľadiska vzniku možných
mimoriadnych udalostí (v súlade s prílohou „Zamerania ...“)
a) Charakteristika územia na ktorej sú vybudované objekty PO,FO-P.
b) Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí.
c) Sily a prostriedky na zdolávanie mimoriadnych udalostí.
d) Závery a odporúčania.

II. Plán evakuácie (v súlade s prílohou č. 11

k vyhláške MV SR č. 328/2012 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii)

1. Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie.
a) Cieľ evakuácie a spôsob jej riadenia a zabezpečenia.
b) Spôsob vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.
c) Personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuácie.
d) Počet evakuantov a vecí.
e) Záznamy správ a hláseníobci.
f) pomocná dokumentácia.
2. Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie.
(v súlade s prílohou č. 13 k vyhláške MV SR č. 532/2006Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov)

III. Plán ukrytia

1. Textová časť plánu ukrytia.
a) Stručná charakteristika objektu v stave bezpečnosti i v čase vojny a vojnového stavu –
počty zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti (zmennosť a podobne).
b) Uvedenie východiskových údajov o celkovej potrebe zabezpečenia ukrytia v objekte.
c) Uvedenie údajov o ochranných stavbách plánovaných pre ukrytie, podľa druhu ochranných
stavieb, ich mierové využívanie, vybavenie filtračným a ventilačným zariadením
a kolektívnymi filtrami, aké prevádzkové režimy možno zabezpečiť a podobne.

d) Opis prác súvisiacich so spohotovením určených priestorov, rozpočet potrebného materiálu
a spôsob jeho zabezpečenia. Osoby určené na realizáciu a podobne.
e) Prehľad ukrytia osôb prevzatých do starostlivosti.
f) Prehľad ochranných stavieb a počet ukrývaných osôb.
g) Súhrnný prehľad ukrytia.
h) Evidenčné listy odolných a plynotesných úkrytov.
i) Určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne.
2. Grafická časť plánu ukrytia.
POZNÁMKA: Evakuácia a ukrytie osôb sa plánujú a realizujú v oblasti ohrozenia
v závislosti od druhu nebezpečných látok a ich účinkov na ľudský organizmus. Ak po
vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky nemožno vykonať
evakuáciu, ochrana osôb sa zabezpečuje ukrytím v stavbách v ktorých sa osoby
nachádzajú.

IV. Plán materiálno – technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany

(v súlade s prílohou č. 6 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v rozsahu zriadenej jednotky
civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia).
Súčasťou tejto časti plánu môže byť aj dokumentácia súvisiaca s organizovaním jednotiek civilnej
ochrany v rozsahu:
a) Zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany.
b) Dokumenty o určovaní osôb do jednotiek civilnej ochrany.
c) Prehľad o zaradených osobách do jednotiek civilnej ochrany.
d) Karta civilnej ochrany.

Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú
pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je podľa § 10 vyhlášky MV SR
č. 303/1996 Z. z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov,
oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba.

V. Plán prípravy na civilnú ochranu(v súlade s § 18 ods.1 zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z.
na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov)
a) Príprava jednotiek civilnej ochrany.
b) Príprava zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na sebaochranu a vzájomnú
pomoc, ako aj príprava na poskytovanie prvej pomoci.
c) Precvičenie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (aspoň raz
za tri roky).

VI. Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne
udalosti a koordinácie síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej
udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby
na riadenie záchranných prác(v súlade s § 12 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 523/2006

Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej
ochrany)

Obsah, rozsah a formu spracúvanej a vedenej dokumentácie určí právnická osoba a fyzická
osoba – podnikateľ pre činnosti vykonávané v priestoroch ktoré vlastní alebo užíva. Napr.
dokumenty riadenia (príkazy, mapy, schémy ...), výkazové a informačné dokumenty (tlačivá,
tabuľky ...), pomocné dokumenty (prehľady, evidenčné pomôcky ...)

VII. Dokumentácia opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

(v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany)

Zamerať sa na:
a) Včasné varovanie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti o ohrození alebo
o vzniku mimoriadnej udalosti – HAVÁRIE (úniky chemických nebezpečných látok
zo stacionárnych zdrojov ohrozenia).
b) Včasné varovanie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti o ohrození alebo o
vzniku mimoriadnej udalosti - KATASTROFY (porušenie vodných stavieb).
c) Vyrozumenie osôb činných pri vzniku mimoriadnej udalosti (krízový manažment objektu).

VIII. PROTICHEMICKÉ OPATRENIA (v súlade s § 3 a 4 vyhlášky MV SR

č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných
látok v znení neskorších predpisov)

Plán ochrany doplniť o protichemické opatrenia, ktoré nie sú spracúvané vo vyššie uvedených
častiach a sú potrebné dopracovať v záujme ochrany života, zdravia a majetku vo vzťahu
k záverom a odporúčaní analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí
dotýkajúce za objektu.

Vypracoval: Odbor krízového riadenia Okresného úradu Tvrdošín

