
Informácie o Civilnej ochrane obyvateľstva 
 

 

1. Zákon o CO 42/1994 Z. z. – zákon obsahuje základné pojmy CO, 

úlohy CO, financovanie a aké sú úlohy obce. 

Najvyšším orgánom je ministerstvo vnútra – obvodný úrad Nitra – obec. 

Civilná ochrana obyvateľstva a jej úlohy: 

- organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce, ktoré spočívajú 

hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej 

pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených 

- organizuje a zabezpečuje hlásnu a informačnú službu 

- poskytuje núdzové zásobovanie a ubytovanie 

- zabezpečuje a vykonáva ukrytie a evakuáciu obyvateľstva 

- vykonáva protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia 

 

OHROZENIE – je to obdobie, počas ktorého trvá nebezpečenstvo 

vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

MIMORIADNA UDALOSŤ – živelná pohroma, havária, katastrofa 

a teroristický útok. 

MIMORIADNA SITUÁCIA – obdobie ohrozenia alebo pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti, počas nej sú vykonávané opatrenia na 

záchranu života, zdravia, majetku. Vyhlasuje sa a odvoláva 

prostredníctvom obecného rozhlasu a sirény. Tlačivá na odvolanie 

a vyhlásenie MS sú v dokumentácií CO. 

 

2. Plán ochrany obyvateľstva – pozostáva zo štyroch častí: 

A: základné pojmy a ustanovenia 

 

B: plán vyrozumenia a varovania obyvateľstva – v prípade výbuchu 

jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, povodní, úniku chemickej 

nebezpečnej látky a iných mimoriadnych situácií sa varuje obyvateľstvo 

prostredníctvom sirén, sú dopĺňané hovorenou informáciou cez rozhlas. 

Obsahuje zoznam vyrozumievaných členov krízového štábu, firmy, 

družstvo a ich telefónne čísla.  

Všeobecné ohrozenie: 2 min. kolísavý tón sirén + slovná informácia 

Ohrozenie vodou: 6 min. stály tón + slovná informácia 

Koniec ohrozenia: 2 min. stály tón bez opakovania 

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava 

prevádzkyschopnosť sirén 2 min. stálym tónom.  

 



C: protiradiačné opatrenia – obsahujú pokyny pri výbuchu jadrovej 

elektrárne (ukryť sa v uzavretej miestnosti, sledovať správy v TV 

a rozhlase, užiť jódové tabletky, pripraviť si evakuačnú batožinu do 

spoločného úkrytu, ukryť hospodárske zvieratá. Každá domácnosť má 

k dispozícií jódové tabletky (profylaxia) na užitie. Boli vydané minulý 

rok.   

D: plán evakuácie – pri výbuchu jadrovej elektrárne, chemickej látky... Je 

potrebné si vziať so sebou najnutnejšie veci (evakuačná batožina), 

pomôcť pri nej starším ľudom a deťom, použiť ochranu dýchacích ciest 

a povrchu tela. Priestor sa opúšťa  čo najkratšou cestou kolmo na smer 

vetra, zo stanovišťa Malé Zálužie cez Nové Sady, Zbehy, kontrolné 

stanovište Lužianky, Nitra až do evakuačného strediska Paňa (okres 

Nitra). Dopravuje sa cestnou dopravou.  

 

3. Plán ukrytia obyvateľstva – evidencia sa skladá zo zoznamu 

jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (sklad, pivnica RD) 

a určovacích listov týchto úkrytov. Pri evakuácií sa ľudia schovávajú do 

úkrytov, do ktorých je zakázané brať zbrane, alkohol, drogy, zápalné 

látky, cigarety, veľké predmety, zapaľovače, jedlá, ktoré sa rýchlo kazia.  

 

4. Dokumentácia na úseku obrany štátu – obsahuje tlačivá, ktoré sa 

využívajú pri vypuknutí vojny alebo živelnej pohromy: 

a) evidencia nehnuteľností, vytypovali sme KD a bývalý školský byt 

b) evidencia pracovných prostriedkov – firmy, ktoré poskytnú prostriedky 

sú firma Novafenz s.r.o. a Slovenský rybársky zväz, obe so sídlom v našej 

obci. 

c) zoznam doručovateľov povolávacích rozkazov v čase vojny 

a vojnového stavu, ktorí ich doručujú osobám určeným na výkon 

alternatívnej služby, osobám, ktoré majú pracovnú povinnosť v čase 

hospodárskej mobilizácie. Doručovateľom je Iveta Proksová. 

Každý rok ku koncu júna sa posiela zoznam brancov- chlapcov, ktorí 

v tom roku dovŕšili vek 18 rokov.  

 

5. Protipovodňové a protipožiarne opatrenia sú tiež súčasťou CO. Je 

vypracovaný protipovodňový plán, ktorý treba každoročne aktualizovať.  

 

6. Dokumentácia výdajne zberných opatrení – ide o evidenciu 

núdzového zásobovania v prípade vojnového stavu. Obsahuje nákupné 

lístky, evidenciu potravín, vekové zloženie obyvateľstva a či sa nachádza 

v obci predajňa potravín. 

 



7. Jednotky CO v obci – V rámci CO máme vytvorený krízový štáb, 

ktorý sa skladá z predsedu, podpredsedu, členov a tajomníka. Komisia sa 

vytvorila v roku 2011 zo starostu, zástupcu starostu, 2 poslanci sú členmi 

a tajomníkom je poverený pracovník CO na úrade. Dokumentácia 

jednotiek obsahuje štatút krízového štábu, rozhodnutie o zriadení, 

menovacie a odvolacie dekréty. Ak nastane mimoriadna udalosť, krízový 

štáb sa musí okamžite zísť na schôdzi, k tomu sú v dokumentácií 

príslušné tlačivá ako program schôdze, zápisnica, prezenčná listina. 

Krízový štáb zasahuje  pri katastrofách, živelných pohromách, haváriách, 

pri evakuácií obyvateľstva a tiež zabezpečuje ukrytie v bezpečí. Plní 

všetky nariadené úlohy CO vyplývajúce zo zákona.  

 

8. Dokumentácia skladu prostriedkov individuálnej ochrany – V obci 

máme zriadený sklad CO, ktorý sa nachádza na poschodí za knižnicou. Je 

riadne označený a uzamknutý. Skladníkom je Zuzana Plesníková 

a dvakrát do mesiaca v čase od 14.00 – 16.00 hod. sa v sklade kontroluje 

teplota a vlhkosť, ktorá sa následne zapisuje do zošita. V sklade sa 

nachádzajú aj skladové listy a prostriedky individuálnej ochrany ako 

masky, detské vaky, oblečenie na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela. 

Používajú sa pri presune osôb do úkrytov, pri evakuácií zo zamoreného 

územia a pri výbuchu. Celý povrch tela musí byť zakrytý, odev aj 

v niekoľkých vrstvách. Každý rok, v novembri, sa vykonáva 

inventarizácia materiálu v sklade. Pozostáva z trojčlennej komisie.  

 

9. Aktualizácia údajov o úlohách CO v obci – Každý rok sa posiela na 

Obvodný úrad v Nitre tematický plán ochrany obyvateľstva, ročný plán 

úloh CO a vyhodnotenie úloh za uplynulý rok. Vypĺňa sa aj karta CO 

obce, ktorá obsahuje základné údaje o obci, o možnostiach ukrytia, 

evakuácie, o sklade, o protiradiačných opatreniach. Je súhrnom opatrení 

CO.  

 

 
 

Vypracovala: Zuzana Plesníková                          


