
Inštruk čno -  metodické zamestnanie „ VODA 2014“ 
 

 
Okresný úrad Trnava – odbor krízového riadenia vykonal v dňoch 14. a 16.10.2014  

inštrukčno – metodické zamestnanie (IMZ) orgánov krízového riadenia okresného úradu v sídle 
kraja, okresných  úradov, územnej samosprávy, základných záchranných zložiek integrovaného 
záchranného systému, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, Ozbrojených síl SR a Správy povodia 
dolného toku Váhu Šaľa pod názvom „VODA 2014“.  
 

IMZ bolo vykonané za riadenia prednostky OÚ Trnava PaedDr. Marty Gubrickej a vedenia 
odboru KR OÚ Trnava. 
 

IMZ  sa zúčastnili za Okresný úrad Trnava: Krízový štáb Trnavského kraja, povodňová 
komisia, evakuačná komisia, odbor krízového riadenia (sekretariát krízového štábu).  

Za Okresné úrady  Trnavského kraja sa IMZ zúčastnili prednostovia okresných úradov- 
predsedovia krízových štábov a povodňových komisií, vedúci odborov  krízového riadenia, 
vedúci odborov životného prostredia.  

Za samosprávu sa zúčastnili zástupcovia obcí okresov Trnava a Hlohovec. 
Medzi účastníkmi IMZ boli pozvaní zástupcovia Sekcie krízového riadenia Ministerstva 

vnútra SR, predstavitelia Okresného úradu z Bratislavy, zástupcovia Vodnej stavby Gabčíkovo 
a povodia Dunaja.  
 
Zúčastňujúcimi sa zložkami a subjektmi boli:  
Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo, 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného 
toku Váhu Šaľa,  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou, 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, 
Krajské riaditeľstvo PZ  v Trnave, 
Ženijný prápor Pozemných síl Sereď, 
Multifunkčný prápor Hlohovec, 
Obecný úrad Šúrovce.  
 

K príprave IMZ boli vykonané v dňoch 17.4.2014, 6.6.2014 a 8.10.2014 súčinnostné porady 
za účasti zúčastňujúcich sa zložiek a subjektov a to na Okresnom úrade Trnava a v priestore 
jednotlivých ukážok. 

 
Cieľom IMZ predovšetkým bolo to, aby sme dali predstaviteľom krízových štábov, 

povodňových komisií ..., ale  i starostom obcí a primátorom miest ucelený obraz o prostriedkoch 
a možnosti ich využitia pri jednotlivých povodňových stupňoch (II. a III.), pri vyhlasovaní 
mimoriadnej situácie a riadení záchranných prác. Teda čo a aké možnosti nám poskytujú štátne 
inštitúcie v prospech obcí, ochrany životov, zdravia a majetku občanov. Vychádzali sme 
z poznatkov jednotlivých obcí pri riešení ohrozenia vodou resp. mimoriadnych udalostí 
spôsobených povodňami. Keďže uvedené situácie vytvárajú pre menej „skúsených starostov“ 
psychické napätie až stres, snažili sme sa o poskytnutie čo najviac potrebných informácií a to 
i formou ukážok, správnych postupov, ktoré významne môžu napomôcť krízovým štábom 
a komisiám a hlavne starostom a primátorom. 
 
 
 



Dňa 14.10.2014 sa v priestoroch  Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo 
uskutočnila ukážka súvisiaca s jej činnosťou. 
 

Za účasti Krízového štábu Trnavského kraja, povodňovej komisie, evakuačnej komisie  a 
zamestnancov odboru krízového riadenia (sekretariát krízového štábu) OÚ Trnava  po úvode 
vykonanom vedúcim odboru KR OÚ Trnava p. Jozefom Hudákom privítal Ján Culka - predseda 
predstavenstva, účastníkov ukážky a v priebehu zamestnania zoznámil prítomných s históriou 
a úlohami, ktoré plní Komplexná centrálna záchranná služba. Účastníci sa mali možnosť 
podrobne zoznámiť s technikou a materiálom, ktorý je používaný Komplexnou centrálnou 
záchrannou službou na záchranné práce. Účastníci prejavili veľký záujem o jednotlivé druhy 
techniky a jej využitie. Okrem iného zaujal všetkých účastníkov stroj na odstraňovanie nánosov 
bahna zo zaplavených bytov, ako jediný stroj v Slovenskej republike. 
 
Dňa 16.10.2014 sa v priestore rieky Váh v katastri obce Šúrovce uskutočnili ukážky 
súvisiace s činnosťou  jednotlivých zložiek a subjektov zúčastňujúcich sa IMZ. 
 
 

Zamestnanie po privítaní účastníkov PhDr. Jozefom Náhlikom, predstaviteľom obce 
Šúrovce bolo na Obecnom úrade zahájené vystúpením prednostky OÚ Trnava PaedDr. Marty 
Gubrickej, ktorá privítala prítomných účastníkov IMZ a zoznámila ich z jej obsahom 
a významom pre riešenie mimoriadnych situácií. Vedúci odboru KR p. Jozef Hudák  vykonal 
prezentáciu, v ktorej sa zaoberal činnosťou jednotlivých orgánov OÚ Trnava pri riešení 
mimoriadnych situácií, povodní.  

 
Po tomto úvode sa účastníci presunuli za riadenia dopravnej polície, ktorá si precvičila plán 

poriadkového zabezpečenia evakuácie, do priestoru vykonania jednotlivých ukážok, ktorých 
priebeh a koordináciu zabezpečoval Ing. Stanislav Krištofík, PhD. - vedúci oddelenia CO a KP 
odboru KR OÚ Trnava. 
 
 
Ukážka číslo 1 sa týkala otázok súvisiacich so spevňovaním hrádzí.  
 

Začala simulovaným zvukom sirény „OHROZENIE VODOU“ a informáciou o vzniknutej 
situácii. Často sa zabúda na význam varovania a vyrozumenia. Následkom toho je, že „horný 
koniec“ obce nevie, čo sa deje na „dolnom konci“ a že je mu potrebné poskytnúť potrebnú 
pomoc. 
 

Ukážku zabezpečoval  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, 
Správa povodia dolného toku Váhu Šaľa, v spolupráci  s Ústavom na výkon trestu odňatia 
slobody, Hrnčiarovce nad Parnou. Ing. Miroslav Spál – riaditeľ,  za pomoci zamestnancov 
podniku a odsúdených z ÚVTOS Hrnčiarovce prakticky vykonal ukážku spevňovania hrádze, 
likvidáciu  možných výverov, zodpovedal  otázky súvisiace s touto činnosťou   najmä zo strany 
starostov obcí. Plk. PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD., riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
Hrnčiarovce nad Parnou, zoznámil prítomných s možnosťami a podmienkami využitia 
odsúdených na pomoc pri riešení mimoriadnych situácií. 

 
Ukážka správneho plnenia vriec pieskom, ich ukladania, možnosti plnenia vriec za pomoci 

aj technických prostriedkov, správneho organizovania prác zaujala nielen účastníkov 
zamestnania, ale aj občanov, ktorí sa prišli individuálne pozrieť na zamestnanie. 
 



Ukážka číslo 2 sa týkala materiálno – technického vybavenia a činnosti hasičského 
a záchranného zboru. 
 
Ukážka sa skladala z dvoch častí.  

 
V prvej časti zoznámili zástupcovia KR HaZZ Trnava prítomných s úlohami, ktoré plní 

HaZZ Trnava pri riešení mimoriadnych situácií. Zároveň zoznámili prítomných s technikou a jej 
možnosťami. Táto časť zamestnania sa stretla so zvýšeným záujmom prítomných účastníkov 
IMZ.  

 
V druhej časti prezentoval svoju techniku a činnosť dobrovoľnej hasičskej jednotky obce 

Šúrovce mladý veliteľ Matej Liška. Nielen že perfektne jednotka pod jeho velením  zvládla 
úlohy ukážky, ale aj on sám bol výborne pripravený a zodpovedal na všetky kladené otázky zo 
strany účastníkov ukážky. 
 
 
Ukážka číslo 3 sa týkala využitia možností OS SR pri riešení mimoriadnych situácií 
 

Ukážku zabezpečoval Ženijný prápor pozemných síl Sereď v spolupráci s Multifunkčným 
práporom Hlohovec. V úvode ukážky vystúpil veliteľ Ženijného práporu Sereď pplk. Ing. 
Dalibor Jelínek a zoznámil prítomných účastníkov s možnosťami ženijného práporu ako aj 
útvarov pôsobiacich v Trnavskom kraji. Príslušníčka práporu následne prítomných zoznámila 
s počtami osôb a techniky, ktoré OS SR vyčleňujú na zabezpečenia riešenia mimoriadnych 
situácií. Tiež bola ukázaná výbava príslušníka OS SR do územia postihnutého povodňami.        
V praktickej časti ukážky bol prezentovaný mostný tank MT 50, kde bolo názorne predvedené 
pokladanie „mostovky“ na zabezpečenie riešenia situácie poškodenia komunikácie, prípadne 
premostenia vodného toku  a boli popísané TTD, najmä dĺžka mostného dielca na premostenie 
prekážky. V nasledujúcej ukážke bolo praktiky prezentované využitie  obojživelného 
transportéra PTS 10 na zabezpečenie záchrany osôb, techniky a materiálu pri povodniach. 
 

Praktické ukážky MT 50 a PTS 10 boli vyvrcholením IMZ a tešili sa maximálnemu záujmu 
účastníkov ukážok ozbrojených síl SR, ktoré pripravil mjr. Ing. Slavomír Čmarada s príslušníkmi 
ženijného práporu Sereď. Poďakovanie patrí i veliteľovi pplk. Ing. Marošovi Murárikovi a mjr. 
Ing. Branislavovi Michalčíkovi z Multifunkčného práporu Hlohovec za poskytnutie 
automobilovej techniky. O prepravu po vodnom toku Váh prejavilo popri prednostke  OÚ 
Trnava PaedDr. Marty Gubrickej, prednostke OÚ Galanta Mgr. Júlie Galovej záujem aj ďalších 
28 nebojacich sa účastníkov. Všetci mali z vlastnej prepravy príjemný zážitok.  
 
Záver: IMZ -  „VODA 2014“ bolo hodnotené pozitívne, cieľ zamestnania bol splnený aj so 
stanovenými úlohami. Poznatky využijeme aj v rámci organizovaných odborných príprav so 
starostami obcí a primátormi miest. Organizovaný obed – guláš,  poskytnutý obcou ŠÚROVCE 
priamo v teréne chutil účastníkom zamestnania. Všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na 
príprave IMZ, zabezpečení ukážok, tímu pracovníkov odboru krízového riadenia OÚ Trnava 
a  obci Šúrovce patri úprimné poďakovanie za prípravu a plynulý priebeh IMZ. 
 
Spracoval :  Jozef Hudák   
                    vedúci odboru KR OÚ Trnava 
                    Ing. Stanislav Krištofík, PhD. 
                    vedúci oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Trnava 
Foto           : Dr. Jozef Vaczula    



 


