
KARTA CIVILNEJ OCHRANY 
PRÁVNICKEJ OSOBY, FYZICKEJ OSOBY – PODNIKATE ĽA 

 
Okres: TRNAVA 
Názov právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa: 

Objekt Prevádzkovateľ 
  

Ulica:   
Obec:   
PSČ:   

Telefón:   
Fax:   

e-mail:   

F
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Funkcia Meno a priezvisko 
Telefónne spojenie 

Pracovisko Mobil 
Vedúci    

Zástupca vedúceho    

Odborne spôsobilá osoba na úseku CO    

    
    

Zameranie činnosti objektu 
 

Prehľad o počte zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 
I. zmena II. zmena III. zmena IV. zmena spolu 

     
Zdroje ohrozenia 

Riziko vyplývajúce z povahy činnosti  
/únik NL, požiar, výbuch, žiarenie, .../ 

 
Jadrové zariadenie  

Názov Vzdialenosť (m) 
Počet ohrozených 

zamestnancov a osôb 
prevzatých do starostlivosti  

JZ – V2 Jaslovské Bohunice   
Nebezpečné látky 

NL/množstvo Počet ohrozených Rozsah ohrozenia 
Druh Projektované Skutočné Zamestnanci Obyvatelia Polomer /m/ Plocha /ha/ 

       

       
       

       

       

Vodná stavba  
Názov vodnej stavby Počet ohrozených zamestnancov Počet osôb prevzatých do starostlivosti 

Vodná stavba Horné Orešany   

Vodná stavba Liptovská Mara   

Varovanie  
Sirény Objektový  rozhlas 

Iné prostriedky 
Typ Počet Ovládanie Autonómny systém Typ 
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Jednotky civilnej ochrany objektu 

Štáb 

Počet osôb:.....................                       Dátum preškolenia štábu CO:..................................... 
Titul meno a 
priezvisko 

Funkcia v 
štábe Adresa 

Telefónne spojenie 
Pracovisko Mobil 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Záchranné jednotky civilnej ochrany Pre potrebu objektu Pre potrebu územia 
jednotiek osôb jednotiek osôb 

prieskumná     
mobilná skupina analytického zisťovania     
vyslobodzovacia      
dekontaminačná     
zdravotníckej pomoci      
poriadková     
na núdzové ubytovanie     
na núdzové zásobovanie     

Špeciálne jednotky civilnej ochrany Pre potrebu objektu Pre potrebu územia 
jednotiek osôb jednotiek osôb 

v mieste na vykonanie hygienickej očisty osôb 
a dekontaminácie 

    

v stanici na dekontamináciu odevov     
v stanici na dekontamináciu dopravných prostriedkov     
v stanici na vykonávanie hygienickej očisty osôb     
v chemickom laboratóriu CO     
v sklade materiálu CO     
v ochrannej stavbe     
Jednotky na činnosť evakuačných zariadení civilnej 
ochrany 

Pre potrebu objektu Pre potrebu územia 
jednotiek osôb jednotiek osôb 

na obsluhu evakuačného zberného miesta     
na  obsluhu evakuačného strediska     
v stanici nástupu evakuovaných     
v stanici výstupu evakuovaných     
na obsluhu regulačného stanovišťa     
na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných     
na obsluhu kontrolného stanovišťa pri evakuácii     

Celkový počet jednotiek CO     

Dátum preškolenia jednotiek CO  
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Jednotky objektu využiteľné pri záchranných  prácach (okrem jednotiek CO) a pri humanitárnych 
činnostiach 

P.č. Druh jednotky  
Počet 

jednotiek osôb 
    
    
    
 
 

Prehľad techniky a materiálu využiteľného pri záchranných prácach 
Technika vhodná k využitiu pri 

záchranných prácach a pri humanitárnych 
činnostiach 

 
Množstvo 

 

Materiál vhodný k využitiu pri 
záchranných prácach a pri 
humanitárnych činnostiach 

Množstvo 

automobil osobný  stany všetkých druhov  
automobil dodávkový  vak spací  
automobil nákladný   matrac nafukovací  
automobil skriňový  ležadlo skladacie  
automobil vyklápací  prikrývka vlnená  
automobil fekálny  štrk  
automobil so šípovým pluhom  piesok  
automobil s radlicou  rezivo  
autobus  guľatina  
traktor  dezaktivačné látky  
traktor s vlečkou  vrece tkaninové  
traktor s radlicou  vrece polyetylénové  
HON, DOK    
ťahač    
podvalník    
buldozér    
autožeriav    
autobáger, UDS    
snehová fréza    
pojazdná dielňa    
príves, náves    
cisterna na vodu    
cisterna na .....    
cisterna hasičská    
hasičská striekačka    
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Prehľad o vyrozumení 

Objekt je vyrozumievaný od 
Organizácia Meno a priezvisko Telefónne číslo 

   
 
 

Prehľad o vyrozumení 
Objekt vyrozumieva 

Organizácia Meno a priezvisko Telefónne číslo 
   
   
   

 
 

Prehľad o ukrytí  

Ukrýva sa 
Počet 
osôb 

Druhy ochranných stavieb CO 
OÚ PÚ JÚBS 

počet 
úkrytov  

kapacita 
počet 

úkrytov  
kapacita 

počet 
úkrytov  

kapacita 

Zamestnanci  
      

Osoby prevzaté do starostlivosti  
SPOLU:        

Vysvetlivky:   OÚ – odolné úkryty,  PÚ – plynotesné úkryty,  JÚBS – jednoduché úkryty budované svojpomocne 
 

Evakuácia obyvateľstva 

Odsun evakuovaných 

Dôvod 
Počet 
osôb 

Kontrolné 
stanovište Miesto umiestnenia 

    
    
    

 
Evakuácia obyvateľstva 

Príjem evakuovaných 

Dôvod 
Počet 
osôb Z priestoru 

   
   
   

 
 

 Dátum Meno a priezvisko Podpis 
Za objekt    
 

  
 

Odborne spôsobilá osoba  
na úseku COO 

  
 

Prevzal za OÚ Trnava  
 

  
 

 
 


