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  INFORMAČNÁ 

            A  PORADENSKÁ 

                                 SLUŽBA CO 
 
 

 

I.  LINKA  TIESŇOVÉHO  VOLANIA 

 

        » !!! Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, 

alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie 

alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na telefónnom 

čísle tiesňového volania 112 !!! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. 1  VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  PRI  VYŽADOVANÍ  POMOCI 
 

      - ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej 

udalosti uveďte: 

 svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete, 

 druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.), 

 rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, 

zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.), 

 miesto udalosti, 

»     ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je 

možné           

       miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta 

a pod.) 

 

 



II.  ČINNOSŤ  V  OBLASTI  OHROZENEJ  ÚNIKOM   NEBEZPEČNÝCH   LÁTOK 
 

       Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, 

fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo 

v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod 

nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.  

       Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja 

nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako 

médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej 

látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). 

 

      Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom. 
 

II. 1   ČINNOSŤ  PRI  ÚNIKU  NEBEZPEČNEJ  CHEMICKEJ  LÁTKY 
 

       Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích 

orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie 

spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. 

V prípade teroristického útoku  môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité 

na zamorenie vodných zdrojov.  

»  ČO  ROBIŤ  KEĎ  ZAZNIE  VAROVNÝ  SIGNÁL  SIRÉNY  ? ? ? : 

       -  pri pobyte v budove : 

 zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), 

 vo vybranej miestnosti vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, 

dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,  

 pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, 

 zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, 

 riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, 

 pripravte si evakuačnú batožinu, 

 telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, 

 poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším   

osobám, postarajte sa o deti bez dozoru, 

 zachovávajte rozvahu a pokoj, 

 budovu opustite len na pokyn. 

 

        -  pri pobyte mimo budovu : 

»     zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru  

        ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou, 

»     vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku 

        a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite  

        vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove. 

»     pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, 

»     na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu 

        a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu, 

»     na nezakryté časti tela použite odev, 

»     informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál, 

»     poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám. 
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III. ČINNOSŤ   PRI   NUTNOSTI   URÝCHLENÉHO  OPUSTENIA 

OHROZENÉHO   PRIESTORU  –  „EVAKUÁCIA“ 

 

      - v prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor  ohrozenia, alebo sa 

nachádzate 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. 

 Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. 

 Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. 

  

       »    !!! Vždy zachovávajte pokoj a rozvahu !!! 

 

 

 

III. 1  ODPORÚČANÁ  HMOTNOSŤ   A   ZLOŽENIE   EVAKUAČNEJ   BATOŽINY 

 

 

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny :    do 15 kg pre deti 

                                                                                 do 25 kg pre dospelých 

                                                                                         5kg príručnej batožiny 

      -  čo Vám nemá chýbať v batožine ?? : 

 

»    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, 

 prikrývka, spací vak, 

 vrecková lampa, ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia 

(mobilný telefón), 

»    pre deti nezabudnite pribaliť hračku. 
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IV.   VAROVNÉ  SIGNÁLY  CIVILNEJ  OCHRANY 

 

Varovný signál :      VŠEOBECNÉ  OHROZENIE 

                                  Tón sirén :                2 - minútový kolísavý tón 
 

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ 

UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV  MIMORIADNEJ  

UDALOSTI 
 

Varovný signál :      OHROZENIE  VODOU 

                                       Tón sirén :                6 - minútový stály tón 
 

VAROVANIE  OBYVATEĽSTVA  PRI  OHROZENÍ  NIČIVÝMI  ÚČINKAMI VODY 

 

Varovný signál :      KONIEC  OHROZENIA 

                                      Tón sirén :                2 - minútový stály tón bez opakovania 

 

KONIEC  OHROZENIA  ALEBO  KONIEC  PÔSOBENIA  NÁSLEDKOV 

MIMORIADNEJ  UDALOSTI 

 

Varovný signál :      VZDUŠNÝ  POPLACH 

                                       Tón sirén :               2 - minútový kolísavý tón 

 

OHROZENIE  V  PRÍPADE  MOŽNÉHO  VZDUŠNÉHO  NAPADNUTIA  ÚZEMIA  

ŠTÁTU  POČAS  VOJNOVÉHO  STAVU  A  POČAS  VOJNY 

 

       » VAROVNÝ  SIGNÁL SA  IHNEĎ  PO  JEHO  SKONČENÍ  DOPĹŇA  SLOVNOU  

INFORMÁCIOU VO  VYSIELANÍ  ROZHLASOVÝCH 

A  TELEVÍZNYCH  STANÍC  ALEBO  MIESTNYCH INFORMAČNÝCH  PROSTRIEDKOCH  

OBCE  /  MESTA. 
 

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie 

verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok  

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo 

rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 
 

       » Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa 

vykonáva 2 - min. stálym tónom sirén bez opakovania po predchádzajúcom 

informovaní obyvateľstva o čase skúšky  prostredníctvom hromadných informačných 

prostriedkov. 
 

       »  Preskúšavanie týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom 

Koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému každý druhý piatok 

v príslušnom kalendárnom mesiaci o 12.00 hodine. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému  

civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 
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