INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
Informácie pre verejnosť sú vypracované podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súlade s pôsobnosťou
Obvodného úradu Námestovo, v nasledujúcom rozsahu:
a/ Informácie o zdroji ohrozenia
b/ Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území
a životnom prostredí
c/ Nebezpečné vlastnosti a označenie chemických nebezpečných látok - zdrojov ohrozenia
d/ Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
e/ Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
f/ Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany
obyvateľstva
g/ Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

a/ Informácie o zdroji ohrozenia
Vodná stavba Oravská priehrada sa nachádza v územnom obvode ObÚ v Námestove.
zaradená je do I. kategórie s úžitkovým objemom 345 miliónov m.3 vody. Vodná stavba
pozostáva z akumulačnej nádrže situovanej na hornom toku rieky Oravy v riečnom km 63,560
nad obcou Štefanov nad Oravou v priestore sútoku riek Biela a Čierna Orava, pričom vlastná
hrádza je vybudovaná medzi Prašivým vŕškom a Uhliskom.
Pre VS Oravskú priehradu sú charakteristické dve ramená. Od priehradného múru
doprava sa ťahá rameno Čiernej Oravy dlhé 18 km a siahajúce na územie Poľskej republiky a
rameno rieky Bielej Oravy prameniacej pri Oravskej Lesnej a je viac ako 30 km dlhé. Plocha
jazera je 35 km2. Maximálna hĺbka pri priehradnom múre je 38 metrov. Výpar vody pri teplote
30 stupňov je 24 000 litrov za deň.
Patrí k najväčším nádržiam v Slovenskej republike.
Vodné stavby vybudované v Slovenskej republike sa rozdeľujú do skupín podľa veľkosti
a možných následkov pri ich rozrušení. Rozdelenie sa vykonáva na základe kvantitatívnej a
kvalitatívnej analýzy veľkosti stavby z hľadiska množstva zadržiavanej vody, predpokladaných
ničivých účinkov akumulovaného množstva vody, hospodársko - dopravného a vojensko obranného významu diela. Rozdeľujú sa do štyroch kategórií:
Podľa týchto kritérií je Vodohospodárska stavba Oravská priehrada zaradená do I. kategórie.
Vyhláška MŽP 458/2005.
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b/

Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej
na postihnutom území a životnom prostredí

udalosti

a následkov

b.1/ Výpis z výpočtu prielomovej vlny – vyhodnotenie následkov pri vzniku
mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe
PREHĽAD OHROZENÝCH OBCÍ V ZAPLAVENOM ÚZEMÍ PRI VZNIKU
MIMORIADNEJ UDALOSTI NA VODNEJ STAVBE ORAVSKÁ PRIEHRADA
Hladina v nádrži: 601,84 m n.m.
Názov obce

1
Dolný
Štefanov
Tvrdošín
Nižná

Zaplav.
obce
(%)

Počet
obyvat.
v obci

Počet
ohroz.
obyvat.

5

6

7

8

9

5,5

1:10

0:07

15

654

100

4,20

1,3-5,6

1:17-2:45

0:12

10

9397

800

2,50

1,4-4,4

3:10-3:34

0:55

8

4036

600

1,00

4,6

3:42

1:32

17

1281

300

Rýchlosť
PV
v obci
(m/s)

Kulm. PV
v obci

2

4

2,57

2,00

4,8866,610
10,01012,695

Podbieľ

Čas
dobehu
prielom.
vlny do
obce
/hod:min/

Výška
PV nad
brehom
v obci
(m)
3

Vzdial.
od VS
(km)

14,890

/hod:min/

c/ Nebezpečné vlastnosti a označenie chemických nebezpečných látok zdrojov ohrozenia
Opatrenia na zamedzenie úniku nebezpečných látok sa na stupni obvodný úrad neplánujú.
V územnom obvode Obvodného úradu Námestovo sa nenachádza žiaden subjekt, ktorý vyrába,
prepravuje, skladuje alebo manipuluje s nebezpečnými látkami.

d/ Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
d.1/ Varovanie obyvateľstva
Povodie Váhu

tel. číslo : 0903 806 388

Dispečing : 043/5322 752
Fax : 043/ 5322 731

VS Oravská priehrada

tel. číslo : 0905 754 549

CO - linka : 0905 737 107
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Vyrozumievaný orgán

Meno a priezvisko

1

OcÚ Štefanov

2

čís.

Telefónne číslo
pracovisko

byt

Jozef Kakačka

043/ 5322 426

0905 413 055

MsÚ Tvrdošín

Ing. Ivan Šaško

043/ 5322 100

0903 714 351

3

OcÚ Nižná

Ing. Jaroslav Rosina

043/ 5381 361

0905 899 609

4

OcÚ Podbiel

JUDr. Jozef Domiňák

043/ 5381 031

0907 878 954

Por.

Vyrozumievaný

čís.

orgán

1

KÚ v Žiline

2

ObÚ v Námestove

3

Prednosta ObÚ NO
Vedúci COaKR

Meno a priezvisko

IZS KÚ

Telefónne číslo
pracovisko

byt

041/ 5117 252
112

pracovník v služ.

0905 737 110

pohotovosti

0905 737 107

Ing. Dušan Janoťák

043/558 1452

0917 792 585

043/552 3166

0905 737 110

Mgr. František
Škorvánek

Zást. riad. ORPZ DK

Pplk. Mgr. Jozef Tabačák

0908724505

0904 575 111

Prednosta ObÚ ŽP

Ing. Milan Medvecký

043 /582 3377

0907 874 722

Zást. reg. hygienika

MUDr. Peter Oravec

043/ 586 4806

0904 679 729

5

OR HaZZ

Pplk. Mgr. Jozef Púčik

6

NsP Trstená

MUDr. Peter Dančík

043/581 2300
0907 803 640
043/ 539 2867

043/ 586 4806
043/ 539 2391

-4d.2/ Záchranné práce
Plán záchranných prác pri havárii na vodnej stavbe po vzniku prielomovej vlny (ďalej len
„ZP“) je vypracovaný podľa § 14 ods. 1) písm. h) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v spojitosti s vyhláškou MV SR

č.

523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek
civilnej ochrany a vyhláškou MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva
pred účinkami nebezpečných látok.

e/ Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
•

•

e.1/ Povinnosti a pôsobnosť
fyzické osoby sú pre prípad mimoriadnej udalosti povinné:
- zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany, ktoré sa vyžadujú v záujme ochrany života,
zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti,
- dodržiavať pokyny obvodných úradov, obcí ako aj iných určených právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov,
- riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
- vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú
im zverené,
- plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia,
- vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou
ochranou života, zdravia a majetku,
- poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú, s nárokom na ich vrátenie
alebo náhradu,
- poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým
mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť
život, zdravie alebo majetok, sú povinní:
- zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb,
ktoré môžu ohroziť,
- poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie
o nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov,
- spolupracovať s obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,
- vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti,
iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,
- zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté
do starostlivosti a prostriedky varovania,
- pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území
pôsobia,
- zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich
zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou
môžu ohroziť život alebo zdravie,
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•

obec (mesto) je pre prípad mimoriadnej udalosti povinná:
-

•

zabezpečiť výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochrany
a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej
ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
poskytnúť pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné
prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
pri vzniku mimoriadnej udalosti vyhlasujú režim života a neodkladne o tom informujú
obvodný úrad a obec, na ktorej území pôsobia.

riadiť záchranné práce, koordinovať plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami,
fyzickými osobami - podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadených
obcou, ktoré sú nasadené na záchranné práce podľa potreby,
vykonávať včasné varovanie obyvateľov na území obce,
poskytovať nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce,
vyhlasovať, riadiť a zabezpečovať evakuáciu a poskytovať núdzové ubytovanie
a núdzové zásobovanie evakuovaným,
vyhlasovať a odvolávať mimoriadnu situáciu a ustanovovať režim života obyvateľstva na
území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informovať
obvodný úrad,
viesť evidenciu evakuovaných osôb,
zabezpečovať zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií obvodnému
úradu a obyvateľstvu na území obce.

obvodný úrad je pre prípad mimoriadnej udalosti povinný:
- riadiť záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí;
- prednosta obvodného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim
iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb
a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
- plánovať, vyhlasovať, riadiť a zabezpečovať evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí,
- analyzovať a vyhodnocovať opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti,
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie
záchranných prác,
- riadiť informačný systém civilnej ochrany (zber, spracovanie, vyhodnocovanie
a poskytovanie informácií) a plniť jeho úlohy,
- vyhlasovať a odvolávať mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode, ak rozsah
mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod obvodného úradu,
- o vyhlásení mimoriadnej situácie úrad neodkladne informovať štátne orgány,
samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily
Slovenskej republiky.

-6e.2/ Protipovodňové opatrenia
Účelom protipovodňových opatrení pre obyvateľstvo je stanoviť pravidlá správania sa
obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe, ako komplex opatrení na
ochranu obyvateľstva a poskytnutia informácií obyvateľstvu pri varovaní obyvateľstva, spôsobe
ochrany, počas evakuácie, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, poskytovaní prvej
pomoci a pod.
Po vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe, alebo pri bezprostrednej možnosti jej
vzniku sa vyhlasuje varovný signál „OHROZENIE VODOU“ 6 - minútový stály tón sirén, ktorý
sa

po

odznení

doplňuje

slovnou

informáciou

prostredníctvom

hromadných

masovokomunikačných prostriedkov a miestnych rozhlasov
Režimové opatrenia pre obyvateľstvo v ohrozenej oblasti
- Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
- hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho
poschodia,
- pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
- pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
- ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
- pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
- upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
- pripravte si evakuačnú batožinu.
Evakuačná batožina
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:

do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
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- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
- pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Režimové opatrenia pre obyvateľstvo po zaplavení územia
- Opustite ohrozený priestor,
- netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
- v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru,
rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
- v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené
vodou,
- nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
Činnosti pri urýchlenom opustení ohrozeného priestoru
V prípade, ak je potrebné rýchlo opustiť priestor

ohrozenia, alebo sa ohrozené osoby

nachádzajú v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
- uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
- pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov,
lieky a pod.),
- uzamknite byt.
- presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
- v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia –
pomôžte im,
- sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom
ohrození,
- dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
- vždy zachovávajte rozvahu!
Po vyhlásení evakuácie:
- obyvatelia sú sústreďovaní pri mimoriadnej udalosti v evakuačných zariadeniach,
nevyvolávajú zbytočnú paniku, chovajú sa disciplinovane a riadia sa pokynmi evakuačných
orgánov,
- v prípade evakuácie vlastnými motorovými vozidlami použiť stanovené evakuačné trasy,
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prvá pomoc. Tu vám bude oznámený cieľ vašej cesty, resp. tu oznámiť miesto pobytu u
príbuzných a pod.,
- pripraviť evakuačnú batožinu, nebrať so sebou objemné a ťažké predmety, časti nábytku,
domáce zvieratá a pod.,
- pri príprave a vlastnej evakuácii poskytnúť pomoc osamelým starým a chorým
spoluobčanom. O občanoch pripútaných na lôžko informovať obecný /mestský/ úrad/,
- pred odchodom z budovy uhasiť oheň, vypnúť hlavný vypínač elektriny, uzatvoriť hlavné
uzávery plynu a vody,
- po výzve evakuačných orgánov pozatvárať okná, opustiť dom /byt/, vziať si evakuačnú
batožinu, uzamknúť dom /byt/,
- podľa pokynov poriadkovej služby dostaviť sa na miesto nástupu evakuovaných alebo zaujať
miesto v pristavenom dopravnom prostriedku,
- zachovať disciplínu a pohotovo reagovať na všetky oznamy v oznamovacích prostriedkoch,
- pri celej činnosti sa riadiť pokynmi poriadkovej služby, polície a civilnej ochrany, ktorých
pokyny ste povinní rešpektovať,
Zásady prvej pomoci
Prvá pomoc – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na
každom mieste a ktoré môžu:
- zachrániť život,
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
- urýchliť zotavenie.
Ako postupovať?
- Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
- ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
- zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.
Ako poskytnúť prvú pomoc?
- Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
- pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
- pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
- pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
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Upozornenie !
- Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,
- nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
- nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!
Opatrenia v období po opadnutí vody
Dodržujte nasledujúce zásady správania:
- nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií
(plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
- zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín
zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
- informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
- kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.
Pre ohrozené alebo postihnuté územie je potrebné na všetkých úrovniach riadenia prijímať
také organizačné, technické, materiálne, technologické a ďalšie opatrenia, ktoré ustanovia
činnosť a chovanie obyvateľstva a objektov na tomto území s cieľom zaistenia ochrany života
osôb, zvierat a zaistenia chodu života a dôležitých výrob.
Ďalšie režimové opatrenia sú podrobnejšie rozpracované v jednotlivých kapitolách plánu
ochrany obyvateľstva.

f/ Podrobnosti, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom
ochrany obyvateľstva
1. Vypracúvať plány ochrany obyvateľstva sú povinné:
•

právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť
život, zdravie alebo majetok, vypracúvajú plán ochrany svojich zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti v rozsahu určenom Obvodným úradom Čadca, podľa § 16 ods. 3
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.

•

obec (mesto) vypracúva plán ochrany podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v primeranom rozsahu ,

- 10 podľa prílohy č. 3 k vyhláške MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.
• Obvodný úrad Námestovo - vypracúva plán ochrany podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
v primeranom rozsahu podľa prílohy č. 3 k vyhláške MV SR č. 533/2006 Z. z.
o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení
neskorších predpisov.

g/

Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií
a utajovaných skutočností

Údaje uvedené v „Informáciách pre verejnosť“ nepodliehajú žiadnym obmedzeniam,
ktoré vyplývajú z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností podľa zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Vypracoval: Mgr. Ján Holmík

