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Prezentácia je výlučne vnútorným dokumentom obce a má informatívny charakter.
Obsahom prezentácie nie sú informácie, podliehajúce ochrane utajovaných skutočností.
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Učebná skupina: Krízový štáb obce Cabaj – Čápor/Evakuačná komisia obce Cabaj – Čápor
Téma:
1. Krízový štáb obce – zdokonaľovacia príprava – prezentácia s prednáškou
-mimoriadna situácia
-úlohy a postavenie krízového štábu obce
-civilné núdzové plánovanie
2. Evakuácia a činnosť evakuačnej komisie – prezentácia s prednáškou
3. JISHM EPSIS – jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou
EPSIS - prezentácia
Rozsah:
90 min. + ...
Metóda:
Prednáška s výkladom - prezentácia

Použitá literatúra:
-zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu,
-zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
-zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
-vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.
z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
-vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok,
-vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany + Príloha č. 1 Charakteristika jednotlivých
MÚ + Príloha č. 2 Činnosť pri vykonávaní záchranných prác + Príloha č. 5 Odporúčaná organizačná štruktúra
jednotiek CO,
-vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú
ochranu,
-vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
evakuáci,
-vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 164/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie.

Odborná príprava krízového štábu obce

Základné povinnosti obce v oblasti krízového riadenia
Obec na svojom území:
a) zriaďuje krízový štáb,
b) koordinuje činnosť podnikateľov a PO pri civilnom núdzovom plánovaní (CNP),
c) vykonáva opatrenia na riešenie KS,
d) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
e) plní úlohy ustanovené – vládou SR, ústredným krízovým štábom, okresným úradom,
f) vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
g) zhromažďuje údaje o osobách, ktoré sú v KS v obci,
h) plní pri príprave a riešení KS úlohy COO.
(KS – krízová situácia; COO – civilná ochrana obyvateľstva)

Krízové situácie
Stav bezpečnosti

.

Krízová situácia

na riešenie krízovej
možno

vypovedať
vojnu

vyhlásiť
vojnový stav

čl. 2 až 5 úst. zák. č.
227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu
a núdzového stavu

na riešenie krízovej situácie mimo
času vojny a vojnového stavu možno
vyhlásiť

výnimočný
stav

§ 2, písm. a) zák. č.
387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových
situáciách mimo času
vojny a vojnového
stavu

núdzový
stav

§ 3, ods. 1, 2
zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.
o civilnej
ochrane v znení
neskorších
predpisov

§ 3b, ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z – „Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený
výnimočný stav alebo núdzový stav. Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený
výnimočný stav alebo núdzový stav, postupuje sa podľa zák. č. 227/2002 Z. z.“

mimoriadnu
situáciu ako
dôsledok
mimoriadnej
udalosti

mimoriadna udalosť
* živelná pohroma
* havária
* katastrofa
* ohrozenie verejného
zdravia II. stupňa
* teroristický útok

Mimoriadna situácia, ohrozenie, mimoriadna udalosť
Mimoriadna situácia (MS):
- obdobie ohrozenia,
- obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (MU) na život, zdravie
alebo majetok.
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá:
- nebezpečenstvo vzniku MU alebo
- rozšírenia následkov MU.
Mimoriadna udalosť:
a) živelná pohroma – živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu
uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných
síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny
vplyv na život, zdravie alebo na majetok; medzi živené pohromy patria:
1. povodne a záplavy,
2. krupobitia,
3. následky víchrice,
4. zosuvy pôdy,
5. snehové kalamity a lavíny,
6. rozsiahle námrazy,
7. zemetrasenia

... pokračovanie...

Mimoriadna situácia, ohrozenie, mimoriadna udalosť – pokračovanie 1
Mimoriadna udalosť:
b) Havária – je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového
stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých
faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok; medzi havárie patria:
1. požiare a výbuchy,
2. úniky nebezpečných látok, prípravkov, odpadov a ropných produktov,
3. poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.
c) Katastrofa – katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých
faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie; medzi katastrofy
patria:
1. veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s
únikom nebezpečných látok,
2. havárie jadrových zariadení,
3. porušenie vodných stavieb.

Mimoriadna situácia, ohrozenie, mimoriadna udalosť – pokračovanie 2
Mimoriadna udalosť:
d) Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.) nastáva, ak
je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu pri
1) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
2) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na
úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
3) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok
alebo
4) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
e) Teroristický útok - napadnutia objektov s väčším množstvom osôb s cieľom spôsobiť straty
na životoch a vyvolať strach a paniku obyvateľstva.

Mimoriadna situácia, ohrozenie, mimoriadna udalosť – pokračovanie 3
1) Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
2) Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
a) záchranné, práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená
mimoriadna situácia,
b) evakuácia,
c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek
integrovaného záchranného systému.
3) Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať
mimoriadnu situáciu po vykonaní úloh a opatrení podľa odseku 2.
4) Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav.1a)
Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav,
postupuje sa podľa osobitného zákona.

Mimoriadna situácia, ohrozenie, mimoriadna udalosť – pokračovanie 4
Po vyhlásení MS sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
a) záchranné práce síl a prostriedkov z celého územia, na ktorom bola
vyhlásená MS,
b) evakuácia,
c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie,
d) použitie základných zložiek IZS a ostatných zložiek IZS.

Varovanie obyvateľstva
1) Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén
pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti,
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri
ohrození ničivými účinkami vody.
2) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa
vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén
bez opakovania.
3) Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú
hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
4) Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o
čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu
preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia") obdobie, počas ktorého je
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v
ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu
situáciu,
b) krízovým riadením mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízové riadenie") súhrn riadiacich činností orgánov
krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie
preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení,
c) krízovým štábom výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie,
navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie,
d) civilným núdzovým plánovaním príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci
hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie.
§3
Orgány krízového riadenia
Orgánmi krízového riadenia je:
g) obec.

Krízový štáb obce
(podľa Zákona č. 387/2002 Z. z.; zároveň štáb jednotky CO v zmysle Zákona č. 42/1994 Z. z. a Vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. – štáb môže pracovať v zúženej podobe )

predseda
krízového štábu
(starosta obce)

podpredseda
krízového štábu
(zástupca starostu obce)

členovia
krízového štábu

tajomník
krízového štábu
(poverený pracovník OcÚ)

1. člen – poslanec OZ
2. člen – poslanec OZ
3. člen – poslanec OZ
4. člen – poslanec OZ
5. člen – poslanec OZ
6. člen – poslanec OZ
7. člen – poslanec OZ
8. člen – poslanec OZ
9. člen – poslanec OZ
10. člen – poslanec OZ
prizývaní – určení pracovníci PaRO (podľa rozhodnutia predsedu KŠ)
prizývaní – určení obyvatelia obce (podľa rozhodnutia predsedu KŠ) a určení
zástupcovia podnikateľov (podľa rozhodnutia predsedu KŠ po
dohovore s podnikateľmi)
Štáb jednotky CO podľa charakteru MU a rozhodnutia starostu obce môže plniť
úlohy v užšom zložení KŠ - určenými členmi krízového štábu.

sekretariát
krízového štábu
(pracovníci OcÚ a určení obyvatelia obce)

riadiaca skupina
informačná skupina
operačná skupina
zabezpečovacia skupina

Krízovým plánovaním sa rozumie príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie
civilnej ochrany obyvateľov obce, funkčnosti orgánov obce, zaistenia poriadku a
bezpečnosti v obci počas krízovej situácie. Kvalitný proces krízového plánovania (jedná
sa o civilného núdzového plánovania – CNP) na úrovni obce závisí od pochopenia jeho
obsahu, cieľov, východísk a špecifík analýzy územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a rizík.
Na krízové plánovanie sa využívajú dokumenty, ktoré sa súhrnne nazývajú Krízový
plán.
Krízový plán je súborom dokumentov, v ktorých sú účelovo rozpracované opatrenia
na riešenie možnej krízovej situácie v určitých odborných, priestorových a časových
podmienkach a súvislostiach.
Vypracováva sa v čase bezpečnosti.
Krízový plán obce umožňuje zosúladiť personálne, materiálové a technické zdroje obce
a súčinnostných subjektov pre vyriešenie krízovej situácie.
Úlohy krízového plánu obce a príkazy (nariadenia) vyplývajúce z procesu CNP
krízového štábu počas krízovej situácie sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce.

Obsah
Krízového plánu obce Cabaj - Čápor
(súbor dokumentov spracovaný a priebežne aktualizovaný v čase bezpečnosti)

Krízový plán
obce Cabaj - Čápor

Prílohy

Základný text

1. časť: Základné ustanovenia
2. časť: Dokumentácia KŠ obce
3. časť: Vyrozumenie obce o vzniku KS, varovanie obyvateľstva
4. časť: Ochrana obyvateľstva (úlohy civilnej ochrany)
5. časť: Ochrana obyvateľstva pred povodňami
6. časť: Plnenie úloh na úseku obrany
7. časť: Plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
8. časť: Výpisy z havarijných plánov objektov, ktoré svojou činnosťou
môžu ohroziť obyvateľov obce
9. časť: Súčinnosť s orgánmi verejnej správy a podnikateľmi
10. časť: Záverečné ustanovenia

Dokumentácia
KŠ obce
• riadiaca (Rozhodnutie pre
zriadenie KŠ, menovacie
dekréty členov KŠ, Štatút KŠ,
Rokovací poriadok KŠ,
pracovné plány členov KŠ,
Metodika pre civilné núdzové
plánovanie KŠ, atď.)
•pracovná (Plán prípravy
krízového štábu, Plán
rozvinutie a zabezpečenie
pracovísk KŠ, včítane
zaistenia náhrad. zdroja
elektr. energie, atď.)
• výkazová (harmonogramy
činnosti, prehľady hlásení),
grafické znázornenie
krízovej situácie, atď.)
• pomocná (formalizovaná
dokumentácia, analýzy,
tabuľky, prepočty, atď.)

Podporné plány a ďalšia dokumentácia
Krízového plánu obce
•Plán predurčenia a zaradenia posl. OZ, pracovníkov OcÚ
a obyvateľov obce do pracovných skupín pre riešenie KS,

· Plán ochrany obyvateľstva:
* Výpis z analýzy územia obvodu z hľadiska vzniku možných
mimoriadnych udalostí pre potreby obce
* Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania
obyvateľstva a vyrozumenia predurčených osôb
* Dokumentácia protiradiačných, protichemických a
protibiologických opatrení (pozn.: zahŕňa m.i. aj činnosť
OcÚ pri prijatí podozrivej listovej zásielky)
* Plán evakuácie
* Plán ukrytia
* Dokumentácia jednotiek CO a riadenia záchr. prác
(podrobnosti rieši Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z.)
* Plán materiálno-technického zabezpečenia jednotiek CO
a zdroje síl a prostriedkov využiteľných pri MU
* Pomocná dokumentácia
• Povodňový plán
• Dokumentácia pre úlohy hospodárskej mobilizácie
• Plán spojenia
• Plán ochrany dokumentov OZ, KŠ, OcÚ, PaRO, (príp. OUS)
• Výpisy z havarijných plánov objektov, ktoré môžu svojou
činnosťou ohroziť obyvateľov obce
• Plán súčinnosti s orgánmi verejnej správy a podnikateľmi
• Prehľad hlásení
• Ďalšia potrebná dokumentácia a legislatíva

1)

Činnosť KŠ obce pri riešení krízovej situácie
„civilné núdzové plánovanie“ (CNP)
(1)
(2)

Činnosť KŠ začína rozhodnutím starostu obce o jeho aktivácii pre vyriešenie hroziacej
alebo už vzniknutej krízovej situácie.
aktivácii pre vyriešenie hroziacej alebo už
Činnosť KŠ pri riešení krízovej situácie sa delí do piatich etáp, ktoré sa vnútorne, teda v
procese plánovania, členia na prípravnú časť (monitorovanie vývoja KS a už prijatých
okamžitých a operatívnych opatrení, príprava dokumentov - návrhov príkazov a nariadení
- pre riešenie KS) a rokovaciu časť (jednanie KŠ o návrhoch prijatých čiastočných alebo
komplexných opatrení a prijímanie rozhodnutí pre čiastočné alebo komplexné opatreniach
k riešeniu KS).

Etapy CNP:
•
ujasnenie a zhodnotenie krízovej situácie,
•
príprava Zámeru riešenia krízovej situácie,
•
príprava Plánu riešenia krízovej situácie,
•
realizácia Plánu riešenia krízovej situácie
•
ukončenie krízovej situácie.
Poznámky:
CNP v plnom profile je efektívne pri zložitej KS s dlhodobejšie pretrvávajúcimi následkami; v procese CNP sa
prijímajú a realizujú operatívne rozhodnutia KŠ a zároveň sa pripravuje komplexné riešenie KS,
pri vzniku KS, ktorá si nevyžaduje rozsiahle plánovanie a použitie síl a prostriedkov (vlastných a súčinnostných zdrojov)
sa taktiež postupuje podľa etáp CNP, ale ich rozsah a trvanie sú prispôsobené charakteru KS,
v procese plánovania sa vyhodnocuje použiteľnosť už spracovaných plánov v čase bezpečnosti (tvoria súčasť Krízového
plánu obce)

Plánovací proces KŠ obce pri riešení krízovej situácie
Civilné núdzové plánovanie (CNP)

vznik
Krízovej situácie

STAV
BEZPEČNOSTI

aktivácia krízového štábu
(na základe rozhodnutia starostu obce)

1. etapa

2. etapa

3. etapa

4. etapa

CNP
Ujasnenie
a zhodnotenie
krízovej situácie

CNP
Príprava Zámeru
riešenia krízovej situácie

CNP
Príprava Plánu riešenia
krízovej situácie

CNP
Realizácia Plánu riešenia
krízovej situácie

5. etapa
Opakovanie plánovacieho procesu v prípade, ak nie je možné pôvodným
Plánom riešenia KS alebo jeho úpravou dosiahnuť stanovené ciele

Návrat do stavu BEZPEČNOSTI

CNP
Ukončenie krízovej
situácie

Plán riešenia krízovej situácie
(účel a obsah plánu)
Plán riešenia vzniknutej krízovej situácie (prípadne iba príkazy a nariadenia pri menej zložitej KS) je (sú) výsledkom
1. až 3. etapy plánovacieho a rozhodovacieho procesu KŠ obce pre komplexné riešenie krízovej situácie s využitím
podporných plánov Krízového plánu obce, spracovaných v čase bezpečnosti. Je reakciou na vzniknutú „vonkajšiu
krízovú situáciu“, ktorej dôsledky ohrozujú obec a jej obyvateľov, prípadne je reakciou na mimoriadnu situáciu
následkom vzniku mimoriadnej udalosti na území obci.
Obsah Plánu riešenia krízovej situácie:
A) Základná časť:
1. Všeobecné hodnotenie situácie (textové, príp. grafické)
2. Zámer riešenia krízovej situácie
3. Etapy riešenia krízovej situácie a úlohy v jednotlivých etapách
4. Zásady využitia síl a prostriedkov a využitie dostupných zdrojov pri riešení krízovej situácie
5. Ochrana obyvateľov obce (primeraná aplikácia Plánu ochrany obyvateľov obce a Povodňového plánu)
6. Ochrana majetku obce a majetku jej obyvateľov (ak nie je súčasťou 5. bodu tejto časti plánu)
7. Plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a obrany
9. Spojenie
10. Materiálové, technické a iné zabezpečenie (ak nie je súčasťou 5. bodu tejto časti plánu)
11. Zdravotné zabezpečenie obyvateľov obce (ak nie je súčasťou 5. bodu tejto časti plánu)
12. Stravovanie a núdzové zásobovanie pitnou vodou obyvateľov obce (ak nie je súčasťou 5. bodu tejto časti plánu)
13. Ochrana dokumentov OZ, OcÚ, PaRO, (prípadne ochrana utajovaných skutočností)
14. Súčinnosť obce s orgánmi verejnej správy, právnickými a fyzickými osobami - podnikateľmi
15. Ďalšie potrebné úlohy
16. Predkladanie hlásení
B) Prílohová časť: spresňuje a konkretizuje údaje, uvedené v základnej časti „Plánu riešenia KS“ a podľa využiteľnosti
a v potrebnej miere rozpracováva podporné plány, spracované v čase bezpečnosti ako samostatné dokumenty ku
„Krízovému plánu obce“. (Prílohová časť môže mať textovú, tabuľkovú a aj grafickú formu spracovania dokumentov.)

Odborná príprava evakuačnej komisie obce

1) Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého
územia. Evakuácia je jedno z opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie.
Plán evakuácie je súčasťou Plánu ochrany obyvateľstva (v rámci civilnej ochrany
obyvateľstva).
2) Obec plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové
ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným, ak táto kompetencia nie je v
pôsobnosti okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja.
3) Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a
odvolá sa, ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.
4) Evakuácia sa člení na
a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,
b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.
5) Časový rozsah evakuácie podľa odseku 4 písm. b) sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak
je to možné vzhľadom na rozsah a následky mimoriadnej udalosti.
6) Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného
opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu
obyvateľstva na ohrozené územie.

7) Evakuačné zariadenia
a)

b)

evakuačné zariadenia sú evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu,
stanica výstupu, regulačné stanovište, kontrolné stanovište a miesto núdzového ubytovania
evakuantov;
činnosť evakuačných zariadení a čas ich uvedenia do pohotovosti sú uvedené v prílohe č. 4
Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii;

8) Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:
a) určenie
1. vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia,
2. vyhlásenia evakuácie,
3. počtu evakuantov,
4. síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
5. materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie,
6. spôsobu a organizácie presunu evakuantov,
7. evakuačných trás,
8. prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť
evakuačného zariadenia,
b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne zabezpečenie
evakuácie.
(2) Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a
následkov mimoriadnej udalosti.
(3) Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím
prostriedkov individuálnej ochrany.

9) Evakuácia obyvateľstva
9-1) Obyvateľstvo sa na účel plánovania a zabezpečovania evakuácie člení na tieto skupiny:
a) deti materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského
zariadenia,
b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,
c) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom alebo s osobou,
ktorá osobe so zdravotným postihnutím poskytuje pomoc,
e) ostatné obyvateľstvo.
9-2) Pri evakuácii možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa odseku 1 písm. a) až d) a
tehotné ženy.
9-3) Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné
alebo účelné, peši.
9-4) Hmotnosť evakuačnej batožiny (ďalej len „batožina“) a jej odporúčaný obsah je uvedený v
prílohe č. 2 Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.,
9-5) Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva je uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky MV SR
č. 328/2012 Z. z.,

8) Evakuácia zvierat
a) evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných zvierat a
iných cenných zvierat (ďalej len „zviera“).
b) evakuácia zvierat sa vykonáva presunom zvierat z miesta chovu do miesta určenia
okrem spoločenských zvierat, ktoré sa evakuujú spolu s obyvateľstvom.
c) evakuácia zvierat a vyvezenie krmív sa plánuje a vykonáva
dopravným prostriedkom, ak je to možné, špeciálne upraveným na prepravu zvierat,
hnaním zvierat do vzdialenosti 10 km z miesta chovu po posúdení ich spôsobilosti
veterinárnym lekárom.
d) pri evakuácii zvierat sa postupuje spôsobom, ktorý je primeraný podmienkam, za
ktorých sa vykonáva evakuácia.
e) dokumentácia evakuácie zvierat je uvedená v prílohe č. 5 Vyhlášky MV SR č. 328/2012
Z. z.,

9) Evakuácia vecí
a) evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na ochranu hnuteľných národných
kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov, historických knižničných
dokumentov, historických knižničných fondov, archívnych dokumentov,
hnuteľných technických zariadení a ďalších materiálnych hodnôt,
b) evakuácia vecí sa vykonáva po evakuácii obyvateľstva, ak to dovoľujú rozsah a
následky mimoriadnej udalosti; ak nie je možné alebo účelné vykonať evakuáciu
vecí, uložia sa v neohrozenom priestore objektu ich trvalého uloženia,
c) evakuácia vecí sa vykonáva z miesta ich uloženia do miesta určenia; ak je to
možné, na evakuáciu vecí sa použije špeciálne upravený dopravný prostriedok,
d) dokumentácia evakuácie vecí sa vedie podľa osobitných predpisov.

10) Evakuačná komisia
a) starosta obce môžu zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán,
b) štatút evakuačnej komisie obsahuje najmä zloženie evakuačnej komisie, jej úlohy a
čas uvedenia do pohotovosti (do 3 hodín od vyhlásenia dlhodobej evakuácie),
c) štatút evakuačnej komisie schvaľuje starosta obce,
d) členmi evakuačnej komisie sú poslanci Obecného zastupiteľstva (podľa vzniknutej
mimoriadnej situácie a dosiahnuteľnosti) a ďalšie predurčené osoby.
11) Evakuačná komisia realizuje opatrenia
a) poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie,
b) dopravné zabezpečenie evakuácie,
c) zdravotnícke zabezpečenie evakuácie,
d) veterinárne zabezpečenie evakuácie.

12) Vyhlásenie evakuácie
Obec ........................................... na základe vzniku mimoriadnej udalosti
.....................................................
........................... (druh a stručný opis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje na území obce
(časti obce) .....................
....................... evakuáciu, ktorá sa začne (dátum) ............... o ... hodine po evakuačnej
trase .................................
.......................
Evakuácia bola vyhlásená (dátum) ........ o ... hodine.
(meno, priezvisko, podpis starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky obce)
Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj
a) časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
b) spôsob vykonania evakuácie,
c) pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,
d) rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení,
e) iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo.

13) Evakuačné zariadenie sa uvádza do pohotovosti od vyhlásenia dlhodobej
evakuácie takto:
a) evakuačné zberné miesto
do 3 hodín,
b) evakuačné stredisko
do 3 hodín,
c) stanica nástupu
c 1. autobusová
do 3 hodín,
c 2. ostatné
do 5 hodín,
d) stanica výstupu
do 4 hodín,
e) regulačné stanovište
do 4 hodín,
f) kontrolné stanovište
do 4 hodín,
g) miesto ubytovania
do 4 hodín

14) Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah:
a) Hmotnosť batožiny môže byť najviac
1) 25 kg u dospelej osoby,
2) 15 kg u dieťaťa,
3) 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.
b) Odporúčaný obsah batožiny:
1) osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
2) lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
3) základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
4) predmety osobnej hygieny,
5) vrecková lampa,
6) prikrývka alebo spací vak,
7) náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
8) ďalšie nevyhnutné osobné veci.

15) Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva:
a) osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.,
1. deti materskej školy sa odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe,
2. žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia
sa posielajú domov,
3. deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa prvého a druhého bodu,
evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná
škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska,
4. pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, deti a žiaci podľa prvého a
druhého bodu sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.
b) osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. sa evakuujú do
obdobného zariadenia mimo ohrozeného územia; zdravotnícke zariadenie, zariadenie
sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia
funkciu evakuačného strediska.
c) osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b), d) a e) Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. sa
evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.
Poznámka:
Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je
upravený na tento účel.

16) Plán evakuácie:
a) pri evakuácii sa postupuje podľa plánu evakuácie,
b) plán evakuácie sa aktualizuje k 31. decembru kalendárneho roka alebo
bezodkladne, ak ide o podstatnú zmenu, ktorá sa týka najmä predpokladaného
počtu evakuantov, evakuačnej trasy a zloženia evakuačnej komisie; o aktualizácii
sa vykoná záznam,
c) podľa plánu evakuácie sa postupuje aj počas krízovej situácie,
d) pre evakuačné zariadenie sa vypracúva výpis z plánu evakuácie,
e) obsah plánu evakuácie je uvedený v prílohe č. 11 Vyhlášky MV SR č. 328/2012
Z. z.

JISHM EPSIS – jednotný informačný systém
hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS
(prezentácia aplikácie programu v podmienkach obce Cabaj – Čápor)

Prehľad najdôležitejších právnych noriem pre riešenie krízových situácií
•Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
•Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
•Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
•Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
•Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
•Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
•Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
•Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku
mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
•Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 543/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o
náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie
•Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Prehľad najdôležitejších právnych noriem pre riešenie krízových situácií – pokračovanie 1
•Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
oprávneniach
•Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
•Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom
pláne
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na
civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred
účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a
prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 442/2007 Z. z.
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení
neskorších predpisov

Prehľad najdôležitejších právnych noriem pre riešenie krízových situácií – pokračovanie 2
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek civilnej ochrany
•Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s
materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
•Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (a vykonávacie vyhlášky k nemu)
•Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.
•Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo
smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
•Vyhláška č. 164/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej
situácie
•(Metodické usmernenia orgánov verejnej správy v oblasti krízových situácií – nie sú súčasťou právnych noriem)

Diskusia

Záver

Prezentácia je súčasťou prípravy členov krízového štábu obce a evakuačnej komisie obce

Zodpovednými za spracovanie a priebežnú aktualizáciu Krízového plánu obce Cabaj – Čápor
a za prípravu predurčených osôb, techniky a materiálu pre riešenie krízových situácií
sú
Obecný úrad a ďalšie osoby podľa rozhodnutia starostu obce.

Ďakujeme za pozornosť

Spracovatelia: Ing. Jozef Ligač, starosta obce
Ing. Ján Slíž, zástupca starostu obce

